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MANAGEMENT SAMENVATTING
I.

CONCLUSIES

ACHTERGROND EN OPDRACHT
Publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs (hierna: PPS’en) hebben
per definitie allemaal het doel om aansluiting tussen onderwijs en de toekomstige
(regionale) arbeidsmarkt te verbeteren. De activiteiten waarmee dit gebeurt, en de
subdoelen die worden gesteld, verschillen echter per PPS. Grofweg is het portfolio
op te delen in activiteiten die tot doel hebben om het onderwijs te vernieuwen, de
beroepspraktijk te innoveren en een Leven Lang Ontwikkelen te faciliteren.
PPS’en zijn een belangrijk vehikel voor versterking van de economie en het bieden
van goede loopbaankansen aan schoolverlaters, werkenden en werkzoekenden. Zij
hebben daarmee recent de aandacht van regionale politici, bestuurders en
beleidsmakers in Zuid-Holland getrokken, ook tegen de achtergrond van actuele
uitdagingen in de regionale arbeidsmarkt. Eind 2017 verzochten de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag (MRDH), de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en de Next
Education Group (NEG) aan PBT (voorheen Platform Bèta Techniek) om een analyse
uit te voeren van de PPS’en in de provincie Zuid-Holland. PBT heeft dergelijke
“regio-analyses” eerder uitgevoerd voor de Metropoolregio Amsterdam, in NoordBrabant en voor de Provincie Limburg. Deze analyse zou kunnen bijdragen aan de
verdere ontwikkeling en uitvoering van beleidsagenda’s waarmee de genoemde
organisaties in Zuid-Holland belast zijn. De analyse ging in maart 2018 van start.
Kort geformuleerd is aan de orde hoe de PPS’en kunnen bijdragen aan de
beleidsdoelen in Zuid-Holland en hoe – omgekeerd – vanuit Zuid-Holland kan
worden bijgedragen aan de ontwikkeling van PPS. In bijgaand rapport wordt
geadviseerd over de volgende vragen:
• Welke verbeter- en doorontwikkelingsmogelijkheden liggen er op het niveau
van de PPS’en, ook wat betreft kansen voor opschaling/cross-overs en de
aansluiting bij Leven Lang Leren/Ontwikkelen?
• Lukt het in de provincie Zuid-Holland om goed gebruik te maken van het PPSconcept, welke witte vlekken zijn er en welke mogelijkheden zijn er om
kansrijke aanpakken op te schalen, welke bestuurlijke, strategische, beleidsen investeringsvraagstukken moeten hiervoor worden geadresseerd?
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1. ONTWIKKELING VAN PPS’EN IN ZUID-HOLLAND, RESULTATEN EN
KNELPUNTEN
De afgelopen zeven jaren zijn er, gestimuleerd en/of ondersteund door het Rijk, 28
PPS’en ontstaan in Zuid-Holland, inclusief twee die zonder het verkrijgen van
rijkssubsidie van start zijn gegaan maar eerder wel door PBT zijn geaudit. In mei
2018 zijn er bovendien door het ministerie van OCW 3 nieuwe projecten uit de
regeling regionaal investeringsfonds (RIF) in Zuid-Holland toegekend, waarmee het
aantal PPS’en waar deze analyse zich op richt op 31 komt. Daarnaast zijn er in ZuidHolland nog veel andere publiek-private initiatieven en vormen van co-creatie tussen
bedrijven en het beroepsonderwijs die op eigen initiatief (bijv. vanuit een branche of
onderwijsinstelling) zonder aanvullende subsidie van het Rijk gestart zijn. ZuidHolland kent daarmee relatief veel van dit soort initiatieven, echter in verhouding met
de omvang en diversiteit van de provincie.
In hun doelstellingen hebben de PPS’en vaak aangegeven te willen bijdragen aan de
kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs door middel van onderwijsinnovatie;
aan het concurrerend vermogen van branches en bedrijven, regionaal en/of landelijk
door een focus op het vergroten van in- en uitstroom van studenten, het adresseren
van fundamentele en structurele veranderingen in de sector of branche en
ondersteunen van innovatie van de beroepspraktijk en in bedrijven. Veel PPS’en
hebben ook doelstellingen op het vlak van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Relatief
weinig aandacht krijgen het betrekken van kwetsbare groepen1 en internationale
samenwerking.
Het gaat wat betreft de onderzochte 31 PPS’en in het overgrote deel van de
gevallen om robuuste PPS’en met concrete activiteiten en positieve resultaten,
ondanks de nodige knelpunten die na de start vaak bijsturing nodig maakten. Voor
een deel zijn deze knelpunten inherent aan het vernieuwende karakter van de
PPS’en. Knelpunten voor de (door-)ontwikkeling van PPS’en zijn o.a. teruglopende
belangstelling bij sommige bedrijven voor LLO wegens hoogconjunctuur, de
beschikbaarheid van voldoende en juist geëquipeerde docenten, een (te) strak
onderwijsstramien en een aantal grotere reorganisaties in het Zuid-Hollandse
onderwijslandschap in de afgelopen jaren. Nieuwe ontwikkelingen (zoals mboonderwijscertificaten) roepen bovendien nieuwe vragen op.
Vanuit een totaaloordeel van de bereikte impact met de 31 PPS’en sinds 2011 en de
uitdagingen waarvoor Zuid-Holland zich gesteld ziet op het vlak van transities en

Hierbij wordt hierna met name gedoeld op entreeniveau en niveau 2. MBO-2 afgestudeerden zijn
kwetsbaar op de arbeidsmarkt door wisselende inzet en waardering.
1
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ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, verdient het alleszins aanbeveling voort te
bouwen op de gerealiseerde PPS-infrastructuur.
2. AANSLUITING OP DE REGIONALE ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT IN
ZUID-HOLLAND
Het ontwikkelde PPS-landschap in Zuid-Holland is in verhouding tot de inhoudelijke
sterktes èn de regionale uitdagingen, zoals geformuleerd door zowel EBZ als MRDH,
grotendeels dekkend. Er is echter nog wel potentieel voor nieuwe, aanvullende
initiatieven, bijvoorbeeld op het vlak van de circulaire economie/energietransitie
(waarin duidelijk sprake is van een grote en de laatste tijd snel toenemende
dynamiek als gevolg van het Klimaatakkoord) en de zorg.
Ook de analyse van arbeidsmarktontwikkelingen in Zuid-Holland (aantallen
vacatures op mbo en hbo-niveau per sector, arbeidsmarktpolarisatie) geeft hiervoor
aangrijpingspunten. Er is een mismatch qua aantal PPS’en bij zowel het mbo als het
hbo: sectoren met relatief veel vacatures zoals zakelijke dienstverlening, vervoer en
opslag en handel, kennen geen aansluitende PPS. Dit kan verschillende redenen
hebben, die verder bestudeerd moeten worden. Factoren zijn mogelijk een
tekortschietend intern ontwikkelend vermogen van de onderwijsinstellingen, een
gebrek aan organiserend vermogen bij bedrijven of een werkveld dat weinig
strategisch en te veel op korte termijn redeneert over vraagstukken op het vlak van
human resources.
3. AARD VAN DE PARTNERNETWERKEN
Anders dan in de regio Eindhoven of Twente staan er weinig industriële bedrijven in
de top van de ranglijst van partners in de Zuid-Hollandse PPS’en. De Randstad is
wat betreft bedrijven gevarieerder dan bijvoorbeeld de provincie Limburg of NoordBrabant, en tevens geografisch minder geconcentreerd en internationaler en
regionaal minder verbonden. Dit heeft ook gevolgen voor de aard van de
samenwerking tussen instellingen voor beroepsonderwijs en bedrijven. Het meest
onderscheidende in de Zuid-Hollandse situatie is de organisatiegraad van het havenindustriële complex. Via de organisatie Deltalinqs hebben bedrijven uit deze sector
aan de wieg gestaan van 5 van de 31 PPS’en in deze regio. Sommige sectoren
(bouw, infra, installatietechniek) worden meer gedomineerd door MKB en in PPS’en
vooral vertegenwoordigd door verenigde werkgevers, brancheorganisaties, O&O
fondsen of opleidingsbedrijven.
Bedrijven kunnen in PPS’en verschillende rollen vervullen, variërend van partner,
mede-eigenaar, klant en adviseur. Bij toenemend vertrouwen zou idealiter een
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verschuiving moeten optreden naar partner bij de vormgeving van opleidingen,
waarbij er sprake is van een PPS met een formeel of materieel gedeeld
eigenaarschap rond een gemeenschappelijk belang. Er bestaan – niet verrassend verschillende relatiepatronen tussen de Zuid-Hollandse onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven.
In de manier waarop PPS in veel gevallen verduurzaamd is, wordt (of gaat worden)
lijkt over het geheel genomen de regie in de PPS’en op te schuiven naar de
onderwijsinstellingen. Het gaat hier overigens niet om een ontwikkeling die aan de
onderwijsinstellingen, PPS’en of de projectleiders valt te verwijten. Het hangt voor
een deel samen met een grotere aandacht voor onderwijsinnovatie. Vaak gaat het
ook - en soms vooral - om individuele bedrijven die minder belangstelling hebben,
het te druk of hebben, etc. De PPS’en die te maken hebben met verenigde bedrijven
hebben hier minder snel last van.
4. VERDUURZAMING EN OPSCHALING VAN PPS’EN, NIEUWE
INITIATIEVEN
Naast het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten vergen de PPS’en veel inzet
en dus middelen voor het ontwikkelen van de contacten met werkgevers. Ook is
soms sprake van extra huisvestingskosten. Publieke cofinanciering is dan ook hard
nodig gebleken, en blijft hard nodig, naast de inzet van reguliere onderwijsmiddelen.
Het gaat dan eerder om het bekostigen van het organiserend vermogen, naast
uitgaven aan blijvend ontwikkelen van de onderwijsproducten, exploitatie of
“bakstenen” en infrastructuur. Hoe groter de interventie in het onderwijs, hoe meer
geld nodig is om de inspanning mogelijk te maken èn op langere termijn vol te
houden.
Een meerderheid van de PPS’en (18) heeft een verzekerde toekomst dan wel een
reëel perspectief op een duurzaam voortbestaan. Soms door structurele inbedding in
de onderwijsomgeving, soms door structurele in-kind en cash bijdragen van
bedrijven of branche- en werkgeversorganisaties. Voor een kleiner aantal (12) is op
dit moment de duurzaamheid van de PPS nog onzeker of nog te vroeg om vast te
stellen.
In een aantal gevallen hebben de PPS’en geleid tot meer macrodoelmatigheid in het
onderwijslandschap, maar over het geheel genomen is er nog geen overtuigend
beeld wat betreft de bijdrage van PPS’en.
Er zijn vanuit de PPS’en in Zuid-Holland enkele succesvolle voorbeelden op het vlak
van Leven Lang Ontwikkeling (LLO) voortgekomen (een 9-tal wordt in de bijlagen
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beschreven). Maar vaker waren de doelstellingen op het terrein van leven lang
leren/ontwikkelen onvoldoende strategisch doordacht en uitgewerkt aan de kant van
het onderwijs en/of het werkveld of had LLO helemaal geen prioriteit. Met name bij
de uitwerking van LLO komen op het snijvlak van publiek en privaat ook veel lastige
vragen op. Het beeld in Zuid-Holland is echter in overeenstemming met het
landelijke beeld, met uitzondering van Limburg, Overijssel en Gelderland.
5. GEREGISSEERD OPSCHALEN EN VERDUURZAMEN
Er zijn de nodige regionale agenda’s, afstemmingsgremia en koepels in ZuidHolland. De Roadmap Next Economy heeft ook geleid tot een “tafel” waar mbo- en
hbo-instellingen elkaar ontmoeten tegen de achtergrond van de speerpunten van de
regio (de zogenaamde Next Education Group), waaraan ook instellingen (en
vertegenwoordigers van PPS’en) uit de niet MRDH-regio’s aanschuiven. Toch lijkt de
aandacht van de regionale economic board(s), agenda’s en tafels voor PPS in het
beroepsonderwijs vooralsnog niet erg groot. Omgekeerd lijken de PPS’en zich niet
altijd daarop te richten of daar goed op aangesloten te zijn. Men ziet men niet altijd
de meerwaarde van extra afstemmingsoverleggen of ervaart zelfs hinderlijke
bestuurlijke ‘drukte’. Er bestaan echter wel andere behoeften (zie hierna onder 4).
De Provincie Zuid-Holland heeft geen expliciet beleid gericht op de aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt en publiek-private samenwerkingen op dit gebied,
maar stimuleert vanuit economisch beleid wel nog campusontwikkeling en de
eveneens publiek-private fieldlabs, mede ter ondersteuning van de Roadmap Next
Economy. Daarbij lijkt geen verbinding te worden gestimuleerd met de PPS’en die
vanuit de rijksoverheid zijn gestimuleerd2. Ook de MRDH stimuleert fieldlabs, die ook
aandacht besteden aan skills-ontwikkeling, en door de MRDH wordt samen met de
Next Education Group momenteel ook nagedacht over het verder stimuleren van
campusontwikkeling.
Er bestaat bij verschillende PPS’en, onderwijsinstellingen en ook enkele
brancheorganisaties een behoefte aan een grotere rol van de provincie Zuid-Holland
(of in elk geval een initiatief op provinciaal niveau dat de hele provincie beslaat)
gericht op de ontwikkeling van de PPS’en en verbinding met de andere publiekprivate initiatieven in het regionale ecosysteem van onderwijs en innovatie. Daarbij
wordt vaak de verbinding tussen PPS’en en fieldlabs genoemd.

Een voorbeeld waarvan hier wel sprake is betreft het RIF project Greenport Horti Campus Westland,
dat onderdeel is van de World Horti Campus in het Westland.
2
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2. AANBEVELINGEN
De aanbevelingen in het rapport over de bovengenoemde vraagstukken laten zich
samenvatten in de volgende vier aanbevelingen. In het kernrapport zijn per
hoofdstuk en thematiek een aantal meer gedetailleerde aanbevelingen geformuleerd.

1. “ADRESSEER DE WITTE VLEKKEN IN RELATIE TOT REGIONALE
SPEERPUNTEN EN ARBEIDSMARKTDYNAMIEK”

Rondom enkele speerpunten van de provincie Zuid-Holland / EBZ en de MRDH is
mogelijk ruimte voor nieuwe PPS’en en/of opschaling van bestaande PPS’en. Dat
lijkt vooral het geval rond circulaire economie en de energietransitie,
ondernemerschap en maatschappelijke vraagstukken, waaronder met name zorg.
Zorg-PPS’en zijn vergeleken met andere regio’s in Zuid-Holland relatief
ondervertegenwoordigd.
Vanuit een arbeidsmarktperspectief zou het bovendien logisch zijn als er nog één of
meer PPS’en gericht op grote sectoren en sectoren met relatief veel mbo- en hbovacatures, zoals zakelijke dienstverlening (een zeer brede categorie van beroepen),
vervoer en opslag en handel, zouden ontstaan3. Echter, het verdient aanbeveling
eerst naar de mogelijkheid van opschaling van bestaande initiatieven te kijken in
plaats van onzekere nieuwe te starten.
Verschillende sectoren/branches richten zich op het voorzien in de behoefte aan
goed opgeleide arbeidskrachten op (middel-)lange termijn. In een krapper wordende
arbeidsmarkt en op termijn bij demografische dalende studentenaantallen dreigt een
toenemende onderlinge concurrentie. Er dreigt ook door baanpolarisatie een
toenemende mismatch tussen vraag en aanbod. Deze ontwikkelingen vragen om
meer aandacht voor kwetsbare groepen en meer regie op bovenlokaal niveau (zie
aanbeveling 4).
De macrodoelmatigheid moet in de toekomst goed bewaakt blijven worden (bij
nieuwe PPS’en en RIF aanvragen bijvoorbeeld). Niet alleen om bij daling van
studentenaantallen te grote concurrentie en suboptimale verdeling van studenten te
voorkomen, maar ook om de inhoudelijke verdunning vanuit het werkveld te
voorkomen. Naast het starten van geheel nieuwe samenwerkingsinitiatieven moet
RCHO, auditcommissies PBT, Researchned/evaluatie RIF laat zien dat concept PPS, met of zonder
rijkssubsidie een significante (kwantitatieve en kwalitatieve) bijdrage kan leveren aan de kwalitatieve
en kwantitatieve tekorten in sectoren.
3
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daarom allereerst naar opschaling en verdere uitbouw van PPS’en en het beter
benutten (en stimuleren) van synergiën en cross-overs tussen al bestaande PPS’en
worden gekeken.
Concreet moet er dus geïnvesteerd worden in onderlinge verbindingen tussen
bestaande PPS-netwerken op inhoudelijke cross-overs, zoals bijvoorbeeld zorg en
technologie, gebruikmakend ook van elkaars infrastructuur en netwerken. Het
waarborgen van macrodoelmatigheid op dit punt vergt meer regie in de regio dan nu
praktijk is (zie ook aanbeveling 4 hierna).

2. “VERSTERK DE REGIONALE BIJDRAGE VAN PPS’EN AAN LEVEN LANG
ONTWIKKELEN”

Er zijn in Zuid-Holland enkele succesvolle voorbeelden op het gebied van leven lang
leren/ontwikkelen (LLO) voortgekomen vanuit de PPS’en. Maar in het algemeen
waren de doelstellingen vaak te ambitieus of had LLO geen prioriteit. De vraag is,
zoals ook het kabinet landelijk heeft geformuleerd, hoe op dit terrein een doorbraak
kan worden bereikt. Het stimuleren van een sterkere leercultuur en een betere
vraagarticulatie zijn hierbij cruciaal.
De al opgebouwde PPS-infrastructuur in Zuid-Holland en de opgedane ervaringen
met innovatieve onderwijsmethoden zoals hybride onderwijs, e-learning, etc. zouden
maximaal moeten worden benut voor de verdere ontwikkeling van LLO in de regio.
Tegelijkertijd kan de ontwikkeling van LLO mede tegen de achtergrond van nieuw
landelijk beleid4. kansen bieden voor verduurzaming van PPS’en. De vertaling van
inhoud van het reguliere onderwijsprogramma naar modulair onderwijs kan
bovendien gelijk oplopen met de ontwikkeling van LLO.
Van onderwijsinstellingen kan echter niet zonder meer verwacht worden LLO te
ontwikkelen en aan te bieden vanuit hun lumpsum financiering. LLO zal eerder apart
moeten worden gestimuleerd, ook en vooral financieel door subsidies vanuit het Rijk,
de EU, de provincie, bijdragen vanuit O&O-fondsen, et cetera. Deze “push
benadering” is echter zinloos zonder het ontstaan van een sterkere leercultuur als
“pull factor”, vooral in sectoren waarin hiervoor momenteel relatief weinig aandacht
bestaat (bijv. logistiek). Hieraan kan de recente aangekondigde meerjarige aanpak
van de rijksoverheid bijdragen5 Deze aanpak behelst immers het stimuleren van
eigen regie, het verbeteren van LLO in het mkb, het verbeteren van de ondersteuning
en het stimuleren van een flexibel onderwijsaanbod voor volwassenen, mede op

4
5
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Brief van de ministers van SZW en OCW over Leven Lang Ontwikkelen d.d. 27 september 2018.
Idem.

basis van samenwerking en kennisdeling tussen publieke en private mboinstellingen. Hiervoor stelt het kabinet ook extra middelen beschikbaar.
Ook de PPS’en zelf kunnen bijdragen aan vraagarticulatie. Het is zelfs denkbaar
specifieke nieuwe initiatieven van publiek-private samenwerking te stimuleren op
het gebied van LLO en een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in
de regio. In de regio Amsterdam is bijvoorbeeld een “House of Skills” gestart, dat
moet helpen om de doorstroom te bevorderen van lager- en middelbaar opgeleiden
van krimp- naar groeisectoren door om-, bij en nascholing. Het House of Skills is een
loket voor LLO-vragen en verbindt PPS’en hieraan als “uitvoeringslocatie” (vanuit
specifieke LLO-thema’s, partners en doelgroepen).

3. “WAARBORG GEDEELD EIGENAARSCHAP, GEDEELDE MISSIE EN VISIE
BINNEN DE PPS’EN”

Bij de verduurzaming van een relatief groot aantal PPS’en in Zuid-Holland lijkt zoals
hiervoor aangegeven de balans in de governance van de PPS meer op te schuiven
naar de onderwijsinstellingen, zowel bij de onderzochte PPS’en in het hbo als in het
mbo. Dit hangt samen met een grotere aandacht voor onderwijsinnovatie, en soms
een afnemende prioriteit bij bedrijven. Bedrijven worden meer klant dan partner.
Landelijk hebben we dit beeld elders niet in dergelijke mate waargenomen.
Onderwijsinstellingen en bedrijven in Zuid-Holland zouden samen moeten nagaan of
dit op langere termijn niet gaat leiden tot een verlaagde betrokkenheid en een
minder (groot gevoel van) gedeeld eigenaarschap. Als de realisatie van een PPS
achterblijft zou dit niet alleen het probleem van het onderwijs moeten zijn, maar ook
van de deelnemende organisaties.
Richting EBZ en MRDH adviseren wij om de organisatiegraad van het bedrijfsleven
te stimuleren rond de regionale speerpunten en arbeidsmarktknelpunten, om
daarmee ook de interactie met het onderwijs aan te jagen (zie ook punt 4).

4. “WERK AAN MEER GEREGISSEERD VERDUURZAMEN EN OPSCHALEN
VAN PPS IN ZUID-HOLLAND”

Er zou een initiatief genomen moeten worden gericht op inhoudelijke coördinatie en
portfoliomanagement dat provinciaal dekkend is. Dit zou gericht moeten zijn op de
ontwikkeling van het bovenlokale perspectief van PPS’en en op het bevorderen van
afstemming en samenwerking tussen deze en andere gerelateerde initiatieven.
Hierbij kan de relatie gelegd worden met de regionale sterktes en speerpunten en
arbeidsmarktontwikkelingen op langere termijn (4-5 jaar). Dit initiatief zou echter de
10

autonomie van onderwijsinstellingen bij het vormgeven van PPS-initiatieven niet
onnodig moeten belemmeren.
Ook kan op deze manier gewerkt worden aan het sterker ontwikkelen van
verbindingen van alle publiek-private netwerken in het regionale ecosysteem van
Zuid-Holland en het benutten van internationale kansen. Denk hierbij aan de
ontwikkeling van kennisdeling en doorontwikkeling van PPS’en naar ‘learning
communities’, een concept geïntroduceerd door de Topsectoren. Ook wordt in dit
verband het versterken van de relaties met de fieldlab infrastructuur, de
campusontwikkeling door de MRHD en RNE en met de stimulering door Innovation
Quarter (IQ) van cross-overs en het ondersteunen van fieldlabs warm aanbevolen.
Vanuit een dergelijke voorziening op provinciaal niveau kunnen ook de regionale en
lokale economic boards in de provincie worden ondersteund bij de totstandkoming
van een regionale triple helix afstemming die nu nog ontbreekt. Binnen de MRDHgemeenten kunnen PPS’en profiteren van de verdere uitvoering van de Roadmap
Next Economy en van structurele aandacht voor PPS in de Next Education Group.
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BIJLAGE: OVERZICHT VAN DE 31 PPS’EN IN ZUID-HOLLAND
Naam PPS

Penvoerende organisatie

Hoofdvestiging

Haagse Hogeschool

Den Haag

Hogeschool Leiden

Leiden

Hogeschool Rotterdam

Rotterdam

4. Civ Energie

Da Vinci College

Dordrecht

5. Civ Maintenance en

Scheepvaart- en Transport

Rotterdam

1. Centre of Expertise
Cybersecurity
2. Centre of Expertise
Generade
3. Expertisecentrum
Maatschappelijke
Innovatie (EMI)

Procestechniek

College (STC)

Rijnmond
6. Civ Met Maritieme
Techniek naar de Top

Scheepvaart- en Transport

Rotterdam/Dordrecht

College (STC)

(nu: Maritiem
Techplatform)
7. Civ Smart Technology

MBO Rijnland

Gouda/Zoetermeer

8. Civ Tuinbouw &

Lentiz Onderwijsgroep

Vlaardingen

ROC Zadkine (nu Techniek

Rotterdam

Uitgangsmaterialen
9. CIVOM

College Rotterdam)
10. Cloud Engineering

Albeda College (nu Techniek

Rotterdam

College Rotterdam)
11. Cyberpact (Partners in

ROC Mondriaan

Den Haag

Scheepvaart en Transport

Rotterdam

@action for Cyber
Talent)
12. De Logisticus van de
Toekomst (inmiddels
“Living Logistics Lab”)
12

College (STC)

13. Extra Strong

ROC Mondriaan

Den Haag

14. Food Innovation

Lentiz Onderwijsgroep

Vlaardingen

Da Vinci College

Hardinxveld-Giessendam

Academy (RIF 2018)
15. GOBouw

/ Dordrecht
16. High Tech Centre

ROC Mondriaan

Delft

Delft
17. Industrieel Bouwen
met Hout
18. Instrumentation for
Space
19. LiS TOP

Hout- en Meubileringscollege Landelijk
Mbo
Leidse Instrumentmakers

Leiden

School
Leidse Instrumentmakers

Leiden

School
20. Masterplan MEI

ROC Zadkine (nu Techniek

Rotterdam

College Rotterdam)
21. Onderwijsvernieuwing Lentiz Onderwijsgroep
en technologie binnen

Westland-OostlandBarendrecht

de Greenport Horti
Campus Westland
22. PPS

Da Vinci College

Dordrecht

Hogeschool Rotterdam

Rotterdam

Albeda College/ROC Zadkine

Rotterdam

Verbrandingsmotoren
(VMT)
23. RDM Centre of
Expertise
24. RDM Training Plant

(nu Techniek College
Rotterdam), Scheepvaart- en
Transport College (STC)
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25. Rotterdamse Plus

Albeda College

Rotterdam

26. Spoor 22 (RIF 2018)

ROC Mondriaan

Den Haag

27. The Plant of the
Future (RIF 2018)

Scheepvaart- en Transport

Rotterdam/Brielle

College (STC)

28. The Real Band

Albeda College

29. Topcentrum

Hout- en Meubileringscollege Landelijk

Meubelindustrie
30. Waterroute: van leren

Landelijk

Mbo
AOC Wellant College

naar werk in de regio

Gorinchem (vanaf
augustus 2018
Dordrecht)

31. Zuid-Holland Infra
Park (ZIP!)

14

ROC Zadkine (nu Techniek
College Rotterdam)

Schiedam
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1. INLEIDING EN OPDRACHT
De ontwikkeling van publiek-private samenwerkingsverbanden in het
beroepsonderwijs wordt sinds 2011 door de Rijksoverheid actief gestimuleerd,
onder meer via de Sectorplannen hbo (2009) en mbo (2010), de prestatieafspraken
hoger onderwijs (2012) en het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF, sinds 2014).
Kenmerkend voor deze samenwerkingsverbanden is dat zij een concrete,
interactieve en niet-vrijblijvende samenwerking realiseren tussen ondernemers,
onderwijs en overheid, vanuit een gedeelde visie op en gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de toekomst van het beroepsonderwijs en de
beroepspraktijk. Publiek en private partners nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid
voor innovatie in en met het beroepsonderwijs.
DE SAMENLEVING VERANDERT, DE ECONOMIE GROEIT
De toenemende dynamiek door technologische ontwikkelingen heeft een grote
impact op de arbeidsmarkt. Rapporten van adviesorganen als de SER (Mens en
technologie samen aan het werk, 2016), de WRR (De robot de baas, 2015) spreken
over nieuwe en verdwijnende beroepen, toenemende arbeidsmobiliteit en het belang
van “21st century skills” (creatief en probleemoplossend denken, digitale
vaardigheden, samenwerken). Verschillende arbeidspatronen zijn ontstaan
(ontwikkeling aantal zzp-ers, uitzendwerk, flexwerk, etc.). Er zijn
polarisatietendensen in de samenleving waarbij uitsluiting van groepen dreigt.
Talenten van jongeren dreigen onvoldoende te worden benut. 65% van de
basisschoolleerlingen worden opgeleid voor beroepen die nu nog niet bestaan.
De Nederlandse economie groeit volgens het Centraal Planbureau (CPB) stevig door
in 2018 en 2019, na een groeispurt in 2017. Deze positieve economische
ontwikkeling zien we duidelijk terug op de arbeidsmarkt. Sinds 2017 ontstaan
jaarlijks meer dan een miljoen vacatures, de werkloosheid daalt volgens het CPB
naar 3,5% in 2019 (320 duizend personen).
Een heel ander vraagstuk waar onderwijs en bedrijfsleven een antwoord op moeten
vinden, betreft de demografische ontwikkelingen in ons land. In 2019 is 50% van de
Nederlandse bevolking 50 jaar of ouder en het aantal jongeren neemt in veel regio’s
van ons land sterk af.
Al deze ontwikkelingen samen zorgen voor een krapper wordende arbeidsmarkt.
Steeds meer werkgevers geven aan dat ze een tekort aan arbeidskrachten als
belemmering ervaren. Voor diverse beroepsgroepen is de arbeidsmarkt inmiddels al
(zeer) krap, zoals voor verzorgenden individuele gezondheidszorg,
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vrachtwagenchauffeurs, monteurs elektro en programmeurs. Inmiddels staat dit
onderwerp ook op de politieke agenda.6
Het beroepsonderwijs kan en wil – moét – in deze economische en sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen een sleutelrol spelen. Daarvoor zijn nieuwe,
inventieve oplossingen nodig. Die worden niet gevonden in gedetailleerde landelijke
formats en van ‘bovenaf’ bedachte plannen, maar in (het creëren van ruimte voor)
regionale initiatieven en (het stimuleren van) creatieve en onorthodoxe aanpakken,
geënt op cross-sectorale en multidisciplinaire samenwerking: tussen scholen,
bedrijven, gemeenten, belangenorganisaties, arbeidsmarktorganisaties, sociale
zekerheidsinstanties, particuliere opleiders. Het vraagt om wendbare organisaties,
externe gericht, met flexibele werkorganisaties (met zelforganiserende eenheden),
flexibele werkprocessen en ict en verbindend leiderschap7.
LANDELIJK BEELD
Dat kan het beroepsonderwijs dus niet alleen maar vraagt om intensieve,
ingrijpende, grensoverschrijdende en structurele samenwerking. Het ankerpunt voor
het beroepsonderwijs ligt in de regio, in de verbindingen met de regionale publieke
en private partners. In de praktijk zijn veel verschillende vormen van samenwerking
zichtbaar tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, op verschillende niveaus van
intensiteit, gericht op verschillende groepen die in de regio werken, wonen, naar
school gaan of studeren. Verschillende arbeidsmarktsectoren kennen daarbij een
eigen mate van regionale clustering, die in belangrijke mate bepalend zijn voor de
aard en kwaliteit van samenwerking met het beroepsonderwijs. Er worden
dwarsverbanden gelegd en opleidingen van verschillende vakgebieden organiseren
zich rond multidisciplinaire thema’s waarover studenten, docenten en werknemers
van bedrijven in samenwerking het hoofd buigen. De waterscheidingen tussen
formeel en informeel leren, tussen initieel leren en bijscholing of Leven Lang
Ontwikkelen, en tussen werknemer / ondernemer en student, maar mogelijk ook
tussen verschillende publieke en private onderwijsaanbieders, worden daar
opgeheven in het belang van samen leren, van innovatie of kennisoverdracht.
PPS ALS INSTRUMENT VOOR VERSTERKTE AANSLUITING ONDERWIJSARBEIDSMARKT
Versterking van de aansluiting tussen onderwijs en (toekomstige) arbeidsmarkt is
het centrale doel van PPS’en (‘Publiek-Private Samenwerkingsverbanden in het
beroepsonderwijs’) die in het beroepsonderwijs zijn en worden ontwikkeld. De
PPS’en investeren hiertoe in onderwijsvernieuwing, innovatie van de beroepspraktijk
Brief van de minister van SZW van 15 juni 2018, Tweede Kamer 2017-2018, 34 755, nr. 56.
“Ecosystemen beroepsonderwijs en bedrijfsleven: een zelfvernieuwende context voor
wendbaarheid, innovatie en waardecreatie”, Jos Kusters, 2018.
6

7
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en leven lang ontwikkelen. De implementatie van het concept ‘PPS’ is hierin
instrumenteel en geen doel op zich.
PPS’en zijn in beginsel (in de vorm van ‘Centra voor innovatief vakmanschap’ in mbo
en ‘Centres of Expertise’ in hbo) opgezet als een instrument om de
aantrekkingskracht van de sector op de toekomstige generatie technici te vergroten.
Het belangrijkste doel is de vernieuwing van het beroepsonderwijs, voor een up-todate aansluiting op innovatie, voor initiële opleidingen en voor werkenden, en voor
een goede invulling van de (regionale) kennisfunctie voor onderzoek en innovatie
(laatste specifiek hbo). Later, met de introductie van het RIF (2014) en sectorplan
hoger onderwijs (2018) is de focus verbreed (ook andere sectoren dan alleen
techniek) en verengd. In de basis gaat het om structurele versterking van de
samenwerking tussen scholen en het werkveld.
Kenmerkend voor deze samenwerkingsverbanden is dat zij een concrete,
interactieve en niet-vrijblijvende samenwerking realiseren tussen ondernemers,
onderwijs en overheid, vanuit een gedeelde visie op en gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de toekomst van het beroepsonderwijs en de
beroepspraktijk: publieke en private partners nemen gezamenlijk
verantwoordelijkheid voor innovatie in en met het beroepsonderwijs. In de praktijk is
het mbo en hbo, naast penvoerder, ook (mede) initiatiefnemer.
De ontwikkeling van PPS’en wordt sinds 2011 door de Rijksoverheid actief
gestimuleerd, onder meer via de Sectorplannen hbo (2009) en mbo (2010), de
prestatieafspraken hoger onderwijs (2012) en het Regionaal investeringsfonds mbo
(RIF, sinds 2014) en sectorplan hoger onderwijs. Verschillende analyses
(auditcommissies PBT, Tussenevaluatie RIF mbo, reviewcommissie hoger onderwijs)
laten zien dat het ontwikkelen van publiek-private samenwerkingen in het
beroepsonderwijs effectief is. De PPS’en ontwikkelen zich in vormen en rollen die
passen bij regionale (en/of landelijke) economische/maatschappelijke behoeften,
structuren en netwerken (geen blauwdruk denken). De ontwikkeling van PPS’en
heeft bijgedragen aan vraaggestuurd onderwijs en de regionale positionering van
mbo-instellingen. De bereikte positieve resultaten van PPS-stimulering en ontwikkeling tot nu toe is voor landelijke partijen reden om PPS-ontwikkeling te
blijven stimuleren.8
OPDRACHT
Eind 2017 verzochten de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de
Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en de Next Education Group (NEG) aan PBT
(voorheen Platform Bèta Techniek) om een analyse uit te voeren van de PPS’en in de
8

In deelanalyse A, beleidscontext, wordt ingegaan op de verschillende relevante beleidsinstrumenten.
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provincie Zuid-Holland. Deze analyse zou kunnen bijdragen aan de verdere
ontwikkeling en uitvoering van beleidsagenda’s waarmee deze organisaties belast
zijn. De achtergrond hiervan vormt mede politieke zorg in Provinciale Staten ZuidHolland over de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde medewerkers op de
arbeidsmarkt, een goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en de
aansluiting van het onderwijsaanbod van mbo-instellingen op thema’s van de
provincie zoals mobiliteit, innovatie, groen en verduurzaming.
In maart 2018 is de opdracht vastgesteld en de analyse gestart met de drie
eerstgenoemde partijen als gezamenlijk opdrachtgever. Het onderzoek moet de
voortgang en succesfactoren van de publiek-private samenwerkingen in de provincie
Zuid-Holland in beeld brengen door best practices op het gebied van publiek-private
samenwerking in het beroepsonderwijs op te sporen, analyseren wat goed gaat en
waar versterking mogelijk en wenselijk is en te adviseren over
verbetermogelijkheden op het niveau van de PPS’en en over toekomstige
investeringsvraagstukken op het niveau van regionaal/provinciaal beleid.
Onderzoeksvragen:
1. Waar staat de publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs in ZuidHolland? Welke samenwerkingsverbanden zijn er, wat zijn de kerngegevens per
PPS?
2. Wat is te leren van de voortgang van de PPS in deze regio? Wat gaat goed, waar
is versterking mogelijk en wenselijk? Wat zijn kritische succesfactoren en best
practices?
3. Hoe is de ontwikkeling van PPS te plaatsen in de regionale context (geografisch,
sectoraal, ambities en uitdagingen)? Welke vraagstukken pakken de huidige
PPS’en op, waar zitten “witte vlekken”, welke thema’s kunnen nog worden
belegd (en welke niet) bij de PPS’en?
4. Hoe kunnen de PPS’en kwalitatief goed, robuust en duurzaam worden en blijven
(waaronder ook governance en upscaling, hoe verhoudt het huidige beeld zich tot
beoogde eindresultaten, wat zijn mijlpalen en wat is daarvoor nodig?).
5. Besteed hierbij ook aandacht aan de situatie met betrekking tot Leven Lang
Leren/ontwikkelen; de relatie tussen de CoE’s/CIV/ RIF-PPS’s en Fieldlabs;
kansen vanuit internationalisering en macrodoelmatigheid in het
beroepsonderwijs in Zuid-Holland.
Op basis van voorgaande onderzoeksvragen wordt geadviseerd over de volgende
vragen:
1. Welke verbeter- en doorontwikkelingsmogelijkheden liggen er op het niveau van
de PPS’en, ook op wat betreft kansen voor opschaling/cross-overs en de
aansluiting bij Leven Lang Leren/Ontwikkelen?
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2. Lukt het in de provincie Zuid-Holland om goed gebruik te maken van het PPSconcept, welke witte vlekken zijn er en welke mogelijkheden zijn er om kansrijke
aanpakken op te schalen, welke bestuurlijke, strategische, beleids- en
investeringsvraagstukken moeten hiervoor worden geadresseerd?
Deze regio-analyse beperkt zich tot 31 PPS’en, met inbegrip van drie nieuwe RIF projecten
die tijdens de uitvoering van onze analyse door OCW werden goedgekeurd9. De
aanwezigheid van landelijke of regionale subsidies met daaraan verbonden voorwaarden
vormt echter niet alleen een prikkel om dit soort relatief complexe en arbeidsintensieve
samenwerkingsrelaties tussen onderwijsinstellingen en werkgevers tot stand te brengen,
maar maakt dit ook een stuk minder vrijblijvend dan initiatieven die enkel op
instellingsniveau genomen worden. Dat maakt de hier geanalyseerde (sub) populatie van
PPS’en in Zuid-Holland extra relevant.
Het betreft hier PPS’en waarbij PBT eerder betrokkenheid heeft gehad en op snelle wijze
informatie kan verzamelen en sleutelpersonen uit het netwerk kan spreken. In vrijwel alle
gevallen betreft dit door het rijk gesubsidieerde PPS’en die ook zijn aangesloten bij Katapult,
het landelijk netwerk van ruim 160 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en
bedrijfsleven, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap10. In een enkel geval heeft een niet-rijks
bekostigde PPS zich hierbij aangesloten en/of zich laten beoordelen door een
auditcommissie.
PBT is zich er van bewust dat er in Zuid-Holland veel meer activiteiten met een publiekprivaat karakter zijn dan de hier geanalyseerde. Initiatieven gericht op co-creatie tussen
onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen zeer uiteenlopen, van bottom-up en informeel, tot
top-down met een verder uitgewerkte formele structuur en juridische vorm. Voorbeelden
zijn Citylabs, Communities of practice, Fieldlabs, et cetera11. Sommige hiervan zijn relatief
kleinschalig, anderen meer ambitieus met een behoorlijke omvang, zoals bijvoorbeeld het
door ROC Mondriaan geheel uit eigen middelen gefinancierde Techniek Innovatiehuis in Den
Haag12.

“Plant of the Future” (STC, gericht op versterking van beroepsonderwijs in de procesindustrie), Spoor 22 (ROC Mondriaan,
gericht op innovatieve beroepsopleiding voor zorg en welzijn) en “Food Innovation Academy” (Lentiz Onderwijsgroep, gericht
op voedsel, natuur en leefomgeving en de opleiding van voedseltechnologen).
10
https://www.wijzijnkatapult.nl
11
In 2017 heeft de Next Education Group hiervan voor intern gebruik een volledig overzicht opgesteld.
9

12

https://techniekict.rocmondriaan.nl/techniek-innovatie-huis/
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2. DE ONTWIKKELING VAN DE PPS’EN IN ZUID-HOLLAND
AANTAL PPS’EN EN HUN INITIATIEFNEMERS
De ontstaansgeschiedenis, initiatiefnemers, doelstellingen en ontwikkelingsfase van
de PPS’en verschillen onderling sterk. De afgelopen zeven jaren zijn er 28 PPS
initiatieven ontstaan in Zuid-Holland geïnitieerd met of vanuit het beroepsonderwijs,
die subsidie van het rijk ontvingen of wel zonder subsidie van start gingen en wel
meeliepen in audits door PBT en het Wij zijn Katapult netwerk13. Zeer recent, in het
voorjaar van 2018, zijn daar nog 3 nieuwe RIF-projecten aan toegevoegd, waarmee
het aantal PPS’en dat in deze analyse betrokken is momenteel 31 bedraagt14.
Van deze PPS’en zijn er 27 ontstaan in het mbo, en 4 in het hbo.
De huidige PPS’en zijn in de provincie ontstaan in een aantal golven:
-

-

-

-

13
14

In 2011 zijn de eerste zeven pilot centra van start gegaan in drie
geselecteerde sectoren. In Zuid-Holland is er toen één van start gegaan in de
sector automotive, namelijk CIVOM in Rotterdam.
In 2013 zijn, na een selectie van ingediende voorstellen vervolgens nog eens
dertien Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s) in het mbo gestart. Deze
centra moesten passen binnen één van de toen benoemde topsectoren. Van
deze 13 zijn er maar liefst vijf terechtgekomen in Zuid-Holland, waarvan het
CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen Onderwijsgroep Lentiz als penvoerder
heeft maar een landelijke functie vervult.
Ook in 2013 gingen 20 Centres of Expertise (CoE’s) in het hbo van start, als
onderdeel van toegekende instellingsplannen van de hbo-instellingen. Van
deze 20 vielen er 18 in één van de topsectoren en twee op het sociaalmaatschappelijk domein. Van de 18 technische CoE’s zijn er twee toegekend
in Zuid-Holland, en van de twee overige is er één voortijdig beëindigd
(namelijk een initiatief van een landelijk netwerk van PABO’s) en heeft er één
juist een grote vlucht genomen, EMI (CoE Social Innovation) in Rotterdam.
Vanaf 2014 kunnen mbo-instellingen een RIF-aanvraag indienen. Van de 120
toegekende RIF-consortia, zijn er inmiddels 23 gestart in Zuid-Holland.
In 2015 heeft de Haagse Hogeschool daarnaast op eigen initiatief een Centre
of Expertise Cybersecurity gestart, waarmee het totaal aantal huidige CoE’s
op 4 komt.

Het betreft het CIV Logistiek (STC) en EMI op Zuid.
Zie overzicht in bijlage 1.
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-

In 2018 zijn drie RIF projecten goedgekeurd (Food Innovation Academy,
Spoor 22 en Plant of the Future).

Naast de vanuit Zuid-Holland geïnitieerde PPS’en zijn er ook landelijke initiatieven
actief in Zuid-Holland (of anders geformuleerd, Zuid-Hollandse partners zijn ook
landelijk actief), zoals bijv. het CoE in het groene domein (met Hogeschool Inholland
als partner)15 en ACE in de automotive sector (ook met Hogeschool Rotterdam als
partner). Deze PPS’en zijn niet onderzocht in deze analyse. Wèl de landelijk
opererende PPS’en indien de penvoerende instelling in Zuid-Holland is gevestigd
(Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Real Band, Topcentrum Meubelindustrie en het
RIF project Industrieel bouwen met hout).
Publiek-private samenwerkingen vanuit het mbo (CIV/RIF)
Startjaar

Naam

Penvoerende organisatie

Sector(en)

2011
2013

CIVOM
CIV Maintenance en Procestechniek Rijnmond

Zadkine
Scheepvaart en Transport College

High Tech Systems & Materialen, Logistiek
Chemie, Energie

2013
2013

CIV Met Maritieme Techniek naar de Top
CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Scheepvaart en Transport College
Lentiz onderwijsgroep

Water
Tuinbouw Uitgangsmaterialen

2013

De logisticus van de toekomst!

Scheepvaart en Transport College

Logistiek

2013
2014
2014

LiS TOP
Masterplan MEI Zuid-Holland
High Tech Centre Delft

Leidse Instrumentmakers School
Life Sciences Health
Zadkine
Energie, High Tech Systems & Materialen
ROC Mondriaan, loc. Leeghwaterplein High Tech Systems & Materialen

2014
2014

Civ Energie
PPS Verbrandingsmotoren (VMT)

Da Vinci College
Da Vinci College

Bouw, Energie
High Tech Systems & Materialen

2015

Zuid-Holland Infra Park (ZIP)

Zadkine

Bouw

2015
2015
2015

CIV Smart Technology
Waterroute: van leren naar werk in coalitie met de regio
The Real Band

Rijnland
Wellantcollege
Albeda College

ICT
Water
Cultuur

2016

GOBouw

Da Vinci College

Bouw

2016
2016
2016

Cyberpact (Partners in @ction for Cyber Talent)
Topcentrum Meubelindustrie
RDM Training Plant

Stichting ROC Mondriaan
Hout en Meubileringscollege Mbo
Albeda College, loc. Schiedamseweg

ICT
Creatieve Industrie
Chemie, Logistiek

2016
2016

Greenport Horti Campus Westland
Extra Strong

Lentiz onderwijsgroep
Tuinbouw Uitgangsmaterialen
ROC Mondriaan, loc. Leeghwaterplein Life Sciences Health

2016

Instrumentation for Space

Leidse Instrumentmakers School

High Tech Systems & Materialen

2017
2017

De Rotterdamse Plus
Cloud Engineering

Albeda College
Techniek College

Zorg
ICT

2017

Industrieel Bouwen met Hout

Hout en Meubileringscollege Mbo

Bouw

2018

Food Innovation Academy

Lenntiz

Agro & Food

2018
2018

Spoor 22
Plant of the future

ROC Mondriaan
STC Group, Albeda College

Zorg
Chemie, Energie

Publiek-private samenwerkingen vanuit het hbo (CoE)
Startjaar

Naam

Penvoerende organisatie

Sector(en)

2013

RDM Centre of Expertise

Hogeschool Rotterdam

Chemie, Energie, Logistiek, Water

2013

Generade

Hogeschool Leiden

Life Sciences Health

2014

Centre of Expertise Social Innovation

Hogeschool Rotterdam

Overheid, Zorg & Welzijn

2015

Centre of expertise Cybersecurity

De Haagse Hogeschool

ICT

Zie hiervoor: https://www.groenkennisnet.nl/nl/coe.htm. Deze CoE’s hebben activiteiten in Delft, Den Bosch, Dronten en
Velp/Leeuwarden.
15
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De PPS’en zijn grotendeels ontstaan uit een lokaal initiatief van een school of een
ondernemersorganisatie. De eerste generaties PPS’en waren gekoppeld aan een
topsector die daar een wisselende regie op voerden. De 20 PPS’en die zijn
gehonoreerd bij het RIF zijn geheel zonder regie van een topsector of de regio tot
stand gekomen. Het initiatief lag in de meerderheid van de gevallen bij een opleiding
of cluster van een mbo- of hbo-instelling of vloeide voort uit een initiatief van één
van de vakscholen in de provincie (Hout- en Meubileringscollege (HMC) 2 maal, STC
4 maal en LIS 2 maal).
Binnen de instellingen is de besluitvorming over de PPS’en idealiter ingegeven
vanuit bredere strategische doelstellingen. De PPS’en zetten op basis van die
overwegingen dan ook in op een breed scala van activiteiten rondom onderwijs,
arbeidsmarkt en innovatie.
Op welke terreinen daadwerkelijk PPS’en geïnitieerd werden en worden, hangt ook
af van het initiatief en de ontwikkelcapaciteit binnen de onderwijsinstellingen op
onderscheiden domeinen. Met het ontbreken hieraan kunnen mogelijke “witte
vlekken” samenhangen, niet alleen bezien vanuit de regionale prioriteiten, maar ook
in het licht van de oriëntatie door de onderwijsinstellingen zelf op regionale
onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken.
In de minderheid van de gevallen is het initiatief te traceren bij een groep
georganiseerde werkgevers die haar arbeidsmarktissues wilde aanpakken via een
RIF-aanvraag. Voor de onderwijsinstellingen heeft dit voordelen qua bereik,
continuïteit, invloed en een efficiënte communicatie naar een grotere groep
individuele bedrijven (zie hoofdstuk 3).
MISSIES EN DOELSTELLINGEN
In hun doelstellingen willen de PPS’en in Zuid-Holland allereerst bijdragen aan de

kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs door middel van
onderwijsinnovatie: vernieuwing van het onderwijscurriculum en de
beroepspraktijkvorming. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het creëren van hybride
onderwijsmodellen en contextrijke leeromgevingen. Ook wordt gestreefd naar het
versterken van doorlopende leerlijnen. Hiervan zijn veel voorbeelden en varianten te
noemen.
Ook willen veel PPS’en bijdragen aan het concurrerend vermogen van branches en
bedrijven, regionaal en/of landelijk door een focus op instroomvergroting. Het
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accent ligt daarbij op de toekomstige beschikbaarheid van voldoende studenten en
uiteindelijk gekwalificeerd personeel bij bedrijven, niet alleen door het bieden van
een kwalitatief goed opleidingsaanbod maar ook door bij te dragen aan de
aantrekkingskracht van de betreffende sector of branche op jongeren. Promotie van
de opleiding bij 16+-ers in het vmbo vormt bij sommige PPS’en dan ook een
structurele activiteit. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het bieden van perspectief
op werk voor kwetsbare groepen die, als ze beschikbaar komen voor bedrijven, ook
weer bijdragen aan de concurrentiekracht van die bedrijven. Dit alles gebeurt zowel
tegen de achtergrond van een toenemende vergrijzing van de werknemerspopulatie
en structurele tekorten aan technisch opgeleide werknemers, als meer fundamentele
en structurele veranderingen in de sector of branche die andere kennis en
vaardigheden vereisen (bijv. transitie van de Rotterdamse haven en van de
petrochemie, energietransitie, etc.).

Innovatie van de beroepspraktijk en binnen bedrijven gebeurt door bedrijven de
gelegenheid te geven nieuwe innovatie te testen in de PPS-omgeving en soms ook
uit te voeren op of uit te besteden aan de labs die de school of een andere deelnemer
heeft ingebracht in het PPS (zoals in de Duurzaamheidsfabriek of het HTC Delft).
Binnen de CoE’s ligt meer nadruk op onderzoek en innovatie dan binnen de mboPPS’en.
Veel Zuid-Hollandse PPS’en hebben bij de start ook ambities geformuleerd op het
gebied van Leven Lang Leren/Ontwikkelen (LLO). Ook hiervoor vormen
fundamentele en structurele veranderingen in sectoren of branches een belangrijke
overweging, maar dan gericht op bij- en omscholing van werknemers binnen
bedrijven.
In de onderstaande grafiek is er voor tien activiteiten aangegeven in hoeverre deze
binnen de focus van de PPS’en liggen (bijv. het opzetten van een hybride
onderwijsmodel waar werken en leren samenkomt en/of kan een PPS zich richten op
het opvullen van tekorten aan vakkrachten, het aanbieden van post-initieel of
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modulair onderwijs of het betrekken van kwetsbare groepen in het onderwijs). De
grafiek laat zien dat er een breed pallet bestaat waar de PPS’en zich op richten. Alle

Hybride onderwijsmodel
Professionalisering docenten
Post-initieel/modulair onderwijs
Bedrijfsopdrachten
Versterken doorlopende leerlijn
Betrekken kwetsbare groepen
Tekort vakkrachten aanvullen
Samenwerking in de keten
Internationale samenwerking
Onderzoek en ontwikkeling
*= PPS-en enkel gescoord aan de hand van aangeleverde documentatie

PPS’en focussen zich sterk op meerdere van deze activiteiten. Relatief minder
aandacht ten opzichte van andere activiteiten krijgen internationale samenwerking
(4 van 31) en het betrekken van kwetsbare groepen (5 van 31).
IMPACT, SUCCESSEN EN BEST PRACTICES

In de opdracht is gevraagd om aan te geven wat er goed gaat aan de publiek-private
samenwerking in het beroepsonderwijs in Zuid-Holland, en ook “best practices” aan
te geven. In de documentanalyse en interviews is daarom stilgestaan bij de
effectiviteit van de doelrealisatie, zowel wat betreft concrete opbrengsten en
producten; het bereik bij de beoogde doelgroepen en gerealiseerde cross-overs. Ook
is met betrokkenen gesproken over het relevante ecosysteem waar het PPS invloed
op heeft en wat de wisselwerking is tussen het PPS en het betreffende ecosysteem.
Het gaat in het overgrote deel van de gevallen om robuuste PPS’en met concrete
activiteiten en impact. Een meerderheid van de PPS’en (18) heeft een verzekerde
toekomst dan wel een reëel perspectief op een duurzaam voortbestaan; voor een
kleiner aantal (13) is dat op dit moment nog onzeker, nog onbekend of nog te vroeg
om vast te stellen16.
16

Ten tijde van de interviews werd in een aantal PPS’en nog volop nagedacht over verduurzaming.
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Waterroute

ZIP

Topcentrum Meubelindustrie

The Real Band*

Spoor 22*

RDM Training Plant

RDM CoE

Plant of the Future

PPS Verbrandingsmotoren

Masterplan MEI

Instrumentation for Space

LiS TOP

Industrieel Bouwen met Hout

HTC Delft

Greenport Horti Campus

Generade

GOBouw

Food Innovation Academy*

Extra Strong

EMI op Zuid

De logisticus van de toekomst

De Rotterdamse Plus*

Cyberpact*

Cloud Engineering

CIV Smart Technology

CIV TuinBouw & Uitgangsmaterialen

CIV Energie

CoE Cybersecurity

Focust hier sterk op
Focust hier enigszins op

CIV Maintenance en Procestechniek

Activiteiten waar pps-en zich op richten

CIV Maritieme Techniek

activiteiten worden ruim gedekt door meerdere PPS’en en vrijwel alle individuele

Bij deze positieve vaststelling past echter wel een relativering over de aard van de
voortzetting van de PPS’en op langere termijn (zie hierna). Uit de gesprekken met
zowel projectleiders als een aantal onderwijsbestuurders sprak een groot
enthousiasme en een stevig geloof in de toegevoegde waarde van PPS naast het
reguliere onderwijsproces.
Bij veel PPS’en is de beoogde verhoogde instroom van studenten ook
daadwerkelijk gerealiseerd en is er sprake van een goede feedback van de studenten
over het onderwijsprogramma en leeromgeving. Een enkele PPS kampt echter met
een te laag aantal studenten als gevolg van een (te) beperkte aantrekkingskracht van
de branche, dat door de ontwikkeling van de PPS niet kon worden gecompenseerd.
Een andere PPS heeft te weinig ruimte ervaren om binnen het reguliere
onderwijsprogramma het onderwijs in PPS-verband goed te kunnen ontwikkelen.
Los van de geboekte resultaten qua instroombevordering: voor alle PPS’en vormt
een te lage instroom uiteindelijk een belangrijk risico voor de duurzaamheid van de
PPS.
Ook wat betreft het streven om doorlopende leerlijnen te realiseren zijn er de nodige
resultaten bereikt, zowel wat betreft de overgang vmbo-mbo als die tussen mbohbo. Daarnaast werken in een aantal PPS’en studenten (v)mbo in projectverband
samen met hbo-studenten (bijv. CIV Energie, Masterplan MEI) of mbo-studenten
samen met hbo-studenten (HTC Delft en de Bètafactory in Delft) of zelfs met WOstudenten (bijv. HTC Delft, CIV Logistiek).
PPS’en helpen behalve door de bijdrage aan het voorzien in menselijk kapitaal ook
op een directere manier om het (regionale) concurrentievermogen van bedrijven te
versterken, bijvoorbeeld door een betere ketensamenwerking te helpen realiseren en
een sterkere aansluiting bij de regionale economische vraagstukken en
maatschappelijke opgaven (zoals verwoord in de Roadmap Next Economy van de
MRDH) te helpen. PPS’en vormen in toenemende mate ook een experimenteer- en
demonstratieplatform voor bedrijven en andere werkgevers. Hiervan zijn in de
interviews veel voorbeelden genoemd.
Een keuze van best practices is enigszins willekeurig, maar in onderstaand kader zijn
enkele successen en goede voorbeelden die zijn geresulteerd uit de Zuid-Hollandse
PPS’en opgesomd.
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Enkele successen en goede voorbeelden van PPS’en in Zuid-Holland:

MBO:
•

•

•

•

•

•

•

•

17

Het CIV Smart Technology (Rijnland College, Gouda) is van bredere betekenis voor de
regio Zoetermeer, Gouda, Woerden, Alphen aan den Rijn en, door de samenwerking met
het ROC Da Vinci, òòk voor de Drechtsteden en Gorinchem. Een interessant concept
vormt ook het werken in satellietlabs buiten de school. Daarnaast is deze PPS een motor
voor onderwijsinnovatie en samenwerking tussen sectoren zoals zorg/techniek en ICT.
Het High Tech Centre (HTC) in Delft (ROC Mondriaan) koppelt projecten van
partnerbedrijven aan leerprogramma's van onderwijsinstellingen, naast het ROC
Mondriaan zelf ook de Haagse Hogeschool en de TU Delft. Het richt zich daarbij op
fundamentele en structurele veranderingen in de sector of branche, die andere kennis en
vaardigheden vereisen, en schoolt moderne vakmensen met “21st century skills”. De
Gemeente Delft is een actieve partner. HTCDelft werkt intensief samen met het bedrijf
Accenda dat met studenten van verschillende opleidingen aan projecten werkt zoals het
elektrisch maken van bussen en andere voertuigen, waarbij ook waterstof wordt ingezet.
Op 5 september 2018 bezochten de Minister-President en de Minister EZK deze PPS.
Het CIV Maintenance and Procestechniek Rijnmond en het daaruit voortgekomen RIFproject “Plant of the Future” (Techniek College Rotterdam) anticiperen op structurele
veranderingen in de procesindustrie in de Rotterdamse haven.
In het CIV logistiek in Rotterdam (STC Group) doen studenten ervaring op in een
“Warehouse of the future” en verrichten zij samen met TUD-onderzoekers
experimenten in de interactie tussen mens en machine. Daarnaast ontwikkelt het PPS
zich tot een “Living Logistics Lab” waarin o.a. wordt gekeken naar de ontwikkeling van
block chain transport. Bedrijven als DVS en DHL hebben belangstelling voor een
logistieke testomgeving.
In de RDM Training Plant (Techniek College Rotterdam) en straks de “Plant of the
Future” ontwikkelen en testen bedrijven software. Ruwweg de helft van de tijd wordt
de plant gebruikt voor commerciële opleidingspartijen die trainingen verzorgen voor
bedrijven.
Het CIV Energie (ROC Da Vinci, Dordrecht) heeft geleid tot een nieuwe hybride
leeromgeving in de vorm van een “Huis van de Energietransitie” en aansluiting op de
regionale strategie gericht op de energietransitie. Dit leidt tot erkenning vanuit het
bedrijfsleven: (de Duurzaamheidsfabriek wordt één van de landelijke opleidingscentra
voor warmtepompen.
De Duurzaamheidfabriek in Dordrecht is als zodanig geen PPS, maar wel de
vestigingsplaats van zowel PPS’en als een fieldlab Smart Industry en de locatie voor
hybride onderwijs van het ROC Davinci. Daarmee is het eigenlijk een goed voorbeeld
van een ‘learning community’ waar de combinatie leren-werken-innoveren goed tot
stand komt. Dit is in 2017 ook erkend in adviezen van de SER en door een prijs van de
Europese Commissie aan ROC Davinci als “meest innovatieve MBO-instelling in
Europa”.17
De PPS’en Energie en Maritiem (ROC Da Vinci/STC) werken met docentenstages bij
bedrijven om hun vaardigheid in co-creatie met bedrijven te stimuleren. Het CIV Smart
Technology biedt via “The Patching Zone” specifieke ondersteuning aan docenten
hierbij.

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards-vet-excellence-winners_en
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De PPS Extra Strong (ROC Mondriaan, Den Haag) richt zich op de vraag naar hoger
opgeleid personeel in de zorg, en op de toepassing van nieuwe technologieën,
toepassing van digitaal lesmateriaal en nieuwe vormen van blended learning. Er wordt
nagedacht over cross-overs in de komende jaren (bijv. ict-verpleegkundig; hospitality,
logistiek en zorg). De innovatiewerkplaats, het Zorg Innovatie Centrum, de cross-over
bewegen, welzijn en zorg en een practoraat zorgen voor een goede borging naar de
toekomst, naast de sterke verankering in het werkveld via een stuurgroep.
De PPS ZIP! TCT, Schiedam) Is voortgekomen vanuit samenwerkingsorganisatie van
infrabedrijven en kent een flinke groei in het studentenaantal. Ook heeft het initiatief
geleid tot een nieuwe dynamiek in de infraopleidingen in Zuid-Holland, ook in
vergelijking met dergelijke opleidingen elders in Nederland. Studenten worden actief
betrokken bij de ontwikkeling van het omringende gebied, waardoor buurtbewoners
kennismaken met de beroepen en werkzaamheden in de infra. De PPS oriënteert zich op
nieuwe uitdagingen in relatie tot de energietransitie.
Door de CIV-subsidie voor het PPS-project LiS-TOP kon de Leidse instrumentmakers
school (LiS) destijds met 50% groeien. Hiervan heeft het PPS-project “Instrumentation
for Space” geprofiteerd, dat tevens beschouwd kan worden als een interessante crossover tussen verschillende sectoren. Uiteindelijk zal de LiS school via de twee PPS’en
beter aangehaakt zijn op zowel de life science and health sector, als op het
ruimtevaartcluster dat een provinciale prioriteit is.

HBO:
De PPS (CoE) Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie op Zuid (Hogeschool

Rotterdam) draagt als expertisecentrum bij aan het oplossen van grote en complexe
maatschappelijke vraagstukken op het terrein van wonen, werken, zorg en welzijn en
onderwijs in Rotterdam-Zuid. Er worden veel studenten bereikt in veel verschillende
disciplines, en ook intensief samengewerkt met vo-scholen. Externe financiering in de
komende jaren is zeker gesteld, en er is sprake van een multiplier effect wat betreft de
bijdrage van de hogeschool.
Het RDM Centre of Expertise (Hogeschool Rotterdam) ondersteunt het
(MKB)bedrijfsleven in de haven bij hun R&D en (duurzame) innovatie-activiteiten. De
fysieke RDM campus werkt faciliterend naar het bedrijfsleven. Het CoE wordt door de
Hogeschool Rotterdam als strategisch onderdeel van de organisatie structureel
gefinancierd en is kernpartner bij de Next Economy ambities van de MRDH. Er is via het
CoE aandacht voor internationalisering: via Living Labs wordt naast de reguliere
internationale programma’s van de HS samengewerkt met Indonesië, VS en de
Filipijnen.
CoE Generade (Hogeschool Leiden) is gericht op het ontwikkelen en verspreiden van
nieuwe kennis over het meten en detecteren van biologische indicatoren in mens, dier,
plant, voeding en omgeving (lucht, water, bodem). Zij ontwikkelt en verspreidt deze
nieuwe kennis in nauwe samenwerking tussen het onderwijs (vooral Hogeschool
Leiden) en kennisinstellingen en bedrijven (vooral op het BioScience Park in Leiden).
Daartoe zijn ook in-house Labfaciliteiten gerealiseerd (Leiden Centre for Applied
Bioscience LCAB). Samenwerking met het mbo (MLO) is in huis. Daarnaast wordt
gewerkt aan een kennisketen met ook de LIS enerzijds en Universiteit anderzijds.

KNELPUNTEN
Zoals viel te verwachten bij innoverende initiatieven zoals PPS’en valt - vooral bij de
PPS’en die langer geleden zijn gestart – op dat zij hun oorspronkelijke doelstellingen
soms flink hebben moeten bijstellen. Daarbij speelden de economische context (van
financiële crisis naar economische hoogtij in relatief korte tijd) en de ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt een belangrijke rol.
In gesprekken is gewezen op het soms geringe animo bij bedrijven om samen te
werken met mbo-instellingen (een voorkeur bestaat voor hbo-afgestudeerden),
geringe kennis bij bedrijven van ontwikkelingen en (toekomstige) tekorten op de
arbeidsmarkt en ook op het risico van een teruglopende belangstelling bij bedrijven

wat betreft Leven Lang Ontwikkelen. Met name omdat de druk op personeel door
de economische groei sterk is gegroeid, en dit ten koste gaat van scholing van
zittend personeel. Dit beeld verschilt echter sterk per sector en branche. Er is soms
juist sprake van een groeiende vraag naar bedrijfstrainingen als gevolg van snelle
ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in meet- en regeltechniek bij CIV M&P, en in de
zorgsector waar een meer ontwikkelde leercultuur bestaat. Bedrijven en instellingen
in andere sectoren laten veel van hun bijscholing van werknemers uitvoeren bij
private aanbieders die maatwerkopleidingen en opleidingen voor kleinere aantallen
deelnemers flexibeler kunnen uitvoeren.
Een ander knelpunt voor PPS’en bleek de beschikbaarheid van voldoende en juist

geëquipeerde docenten. Bij sommige PPS’en vormt niet een gebrek aan middelen
het probleem om de PPS te ontwikkelen, maar het tekort aan begeleidingscapaciteit
door docenten. Daarbij gaat het niet alleen om een gebrek aan beschikbaarheid van
mensen, maar ook om een kwalitatief probleem, een gebrek aan docenten die de
vaardigheid beschikken om opdrachten vanuit een bedrijf/organisatie te kunnen
omzetten in leeropdrachten. Dit speelt extra sterk in de sectoren waar het onderwijs
voor vakkrachten moet concurreren met de marktsector, zoals in het geval van ICT,
cyber security, etc. Het hybride docentschap, waarbij technici het docentschap
combineren met een carrière in het bedrijfsleven, vormt één van de mogelijke
oplossingen18. De technische O&O fondsen OTIB, OOM en A+O Metalelektro en de
gemeente Rotterdam zijn daarom van plan, als uitvloeisel van de PPS Masterplan
MEI in Zuid-Holland, om in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam in oktober

Docenten in een publiek-private samenwerking, De beste adviezen uit de praktijk…En nu aan de
slag”, Katapult, 2018.
18
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2018 te starten met een scholingstraject dat opleidt voor het Pedagogisch
Didactisch Diploma.
Ook spelen er soms beperkingen om de PPS’en vorm te geven binnen een erg strak

onderwijsstramien. Zo worden bij een enkele PPS’en problemen ervaren met de
ontwikkeling van aanvullende keuzedelen, waarvan nog onduidelijk wat de status is
binnen het formele curriculum. Hoewel verplicht voor de studenten, tellen de
resultaten nogal eens niet mee voor het diploma. Hier lijken de kwalificatiedossiers te
knellen. Daarnaast kan het een probleem zijn om studenten samen met werknemers
les te geven, terwijl hieruit juist wederzijdse voordelen resulteren. Afgezien van de
verder soms knellende subsidievoorwaarden, bijvoorbeeld wat betreft het toelaten
van nieuwe partners in een lopende PPS, lijkt voor de ontwikkeling van PPS’en op
zich geen sprake te zijn van onoplosbare knelpunten in relatie tot beleid en de weten regelgeving op onderwijsterrein. Recente beleidswijzigingen bij het ministerie van
OCW moeten ook meer ruimte gaan bieden aan het beroepsonderwijs in de regio
Tenslotte vormden omvangrijke reorganisaties in het Zuid-Hollandse onderwijs
een remmende factor. De fusie tussen ROC Leiden het ID College tot mbo Rijnland
en de fusie tussen de technische opleidingen van het Albeda college en ROC
Zadkine in Rotterdam in het Techniek College Rotterdam (TCR) hebben de
ontwikkeling van een aantal PPS’en (5) vertraagd omdat deze fusie nu eenmaal alle
aandacht vergde19. Inmiddels zijn die ontwikkelingen echter achter de rug en heeft
het onderwijslandschap in Zuid-Holland zich voorlopig redelijk gestabiliseerd.

AANBEVELINGEN
•

Aan PPS’en: De functionaliteit en impact van de PPS’en is te vergroten door
leren, werken en innoveren (in learning communities) sterker te verbinden.
Een fysieke locatie is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde, zoals de RDM
Campus in Rotterdam en de daar gevestigde PPS RDM Training Plant, de
Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht en de Leidse bioscience campus zoals
genoemd in de best practices hebben bewezen.

•

Aan PPS’en/MRDH/EBZ: Op de terreinen waar het docententekort het meest
problematisch is, zou samen met het bedrijfsleven gekeken kunnen worden
hoe onderlinge concurrentie om te zetten in samenwerking. Er zou
bijvoorbeeld intensiever ingezet kunnen worden op het gezamenlijk

19

CIVOM, ZIP!, RDM Training Plant, Cloud Engineering, Masterplan MEI.
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verkennen van mogelijkheden voor het opleiden en inzetten van hybride
docenten. Om de opleidingscapaciteit in de provincie te vergroten zouden
dergelijke initiatieven ook op provinciaal niveau kunnen worden gestimuleerd
en ondersteund.
•

Aan MRDH/EBZ: Veel PPS’en richten zich op instroombevordering in
specifieke sectoren/branches. Er bestaat hierbij in een context van een krapper
wordende arbeidsmarkt en teruglopende studentenaantal een risico op
onderlinge concurrentie en een te geringe instroom per afzonderlijke PPS. Dit
geldt zowel voor studentenaantallen als voor de beschikbaarheid van
docenten in concurrentie met de marktsector. Een overkoepelende
arbeidsmarktvisie en sectorale of regionale arbeidsmarktinitiatieven kunnen
meer afstemming mogelijk maken, versnippering tegengaan en genoemde
risico’s helpen voorkomen (zie ook hoofdstuk 5).
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1. DE AANSLUITING OP DE REGIONALE ECONOMIE EN
ARBEIDSMARKT
Hierna wordt stilgestaan bij de vraag hoe de ontwikkeling van PPS in Zuid-Holland
is te plaatsen in de regionale context wat betreft geografische en sectorale ambities
en uitdagingen. Tegen de achtergrond van de vraagstukken die huidige PPS’en
oppakken, is nagegaan of sprake is van “witte vlekken”, met andere woorden
thema’s of aandachtspunten die nog belegd zouden kunnen worden bij de huidige of
nieuwe PPS’en.
Regionale sterktes en uitdagingen in Zuid-Holland

Zuid-Holland is bovengemiddeld sterk in Maritime, Safety & Security, Transport &
Logistics en Energy. De grootste werkgever voor de regio is de sector Health & Life
Sciences met bijna 218.000 banen in Zuid-Holland. Dit betreft zowel zorginstellingen als
bedrijven in biotechnologie, medische technologie en (ICT-)gebaseerde dienstverlening.
Voorbeelden van de sterk geografisch geconcentreerde bedrijfsclusters die bijdragen aan
het gezicht en de identiteit van de regio zijn:
•
de Rotterdamse haven als nationale mainport;
•
het cluster Life Science & Health op Bio Science Park in Leiden;
•
de Greenports in Westland-Oostland en Boskoop;
•
het maritieme cluster in Zuid-Holland-Zuid;
•
de Clean Tech Delta in Delft, Rotterdam en Drechtsteden;
•
de Security Delta in Den Haag; en
•
het Aerospace cluster in Noordwijk.
De Roadmap Next Economy uit 201620 is gebaseerd op een analyse van de economie en
daarbij behorende arbeidsmarktontwikkelingen in de regio Rotterdam-Den Haag en
bouwt daarop een langetermijnstrategie, met handelingsperspectieven en projecten die de
basis leggen voor de transformatie van de economie van deze regio. In de Roadmap zijn
vijf transitiepaden geformuleerd die nodig zijn, gericht op het creëren van het juiste
ecosysteem om uitdagingen als de energietransitie en de transitie naar een circulaire
economie succesvol te laten verlopen:
• Smart Digital Delta
• Smart Energy Delta
• Circulaire Economie
• Entrepreneurial Region
• Next Society

https://roadmapnexteconomy.com/ en https://roadmapnexteconomy.com/wpcontent/uploads/2017/12/Roadmap-Next-Economy-Nederlandse-versie.pdf zie m.n. blz. 44-49
20
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Het vijfde transitiepad richt zich op de sociale gevolgen die onlosmakelijk verbonden zijn
aan verandering van het economische systeem:
• Verandering van de structuur van de arbeidsmarkt
• Nieuwe eisen aan medewerkers (hoger opgeleid personeel, digital skills, etc. )
• Organisatieverandering richting meer adaptiviteit en flexibiliteit, met gevolgen voor
skills van werknemers
• Een dreigende tweedeling in de maatschappij
Ook de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) draagt bij aan de Roadmap Next Economy
maar heeft daarnaast ook de gehele provincie als werkterrein. Hierbij hanteert de Board
vijf speerpunten:
•
Haven in transitie
•
Feeding & greening megacities
•
Life Sciences & Health
•
Cybersecurity
•
Smart industry
In een recent onderzoek naar de economische bijdrage van deze speerpuntsectoren21
werd aangetoond dat deze sectoren voor 25% van de directe en indirecte banen in de
provincie staan en de haven nu de grote motor is (meer dan 50% van alle banen en 61%
van de toegevoegde waarde) maar dat hightech en smart industry veelbelovende
groeisectoren zijn. Op basis hiervan heeft de Economic Board Zuid-Holland zijn ambitie
richting duurzame economische groei en banen gekwantificeerd: 100.000 extra banen
(een toename van 10%) en 30 mld euro groei (20%) in 2025.

AANSLUITING OP REGIONALE STERKTEN EN UITDAGINGEN VAN ZUIDHOLLAND
Tijdens de periode waarin deze PPS’en zijn ontstaan, heeft de EBZ speerpunten voor
de regio benoemd en de MRDH transitiepaden. Samengevat en –gevoegd liggen de
speerpunten op het terrein van cybersecurity, smart industry, haven, life science &
health (LSH) en voeding en wil de regio daarnaast een bijdrage leveren aan de
oplossingen die mondiaal nodig zijn op het terrein van digitalisering, energietransitie
en circulaire economie. Sociale inclusiviteit en ondernemerschap zijn hierbij
belangrijke randvoorwaarden.

21

Erasmus Centre for Business Innovation, april 2018.
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Voeding
Gezondheid
Smart Industry / haven
Energie / duurzaamheid
Cyber Security
*= PPS-en enkel gescoord aan de hand van aangeleverde documentatie

Bij alle aldus samengevatte sterkten en ambities (waarbij Smart Industry en Haven in
Transitie zijn samengenomen) zijn wel één of meer PPS’en aan te treffen22. Sommige
van deze sterkten en ambities zijn niet uniek voor de provincie (zoals Smart Industry
en voeding), andere wel (zoals de haven en in mindere mate cybersecurity)23. Van
alle PPS’en zijn er circa 9 toe te rekenen aan één van de unieke sterkten van de
provincie.
De haven en maritieme sector heeft de sterkste vertegenwoordiging met een vijftal
relevante PPS’en, waarbij de relatief hoge organisatiegraad van de werkgevers in
het havengebied via Deltalinqs ongetwijfeld een belangrijke rol speelt.
Vooral het speerpunt omtrent Smart Industry (slimme maakindustrie) is daarnaast
sterk vertegenwoordigd in het portfolio van PPS’en: een viertal PPS’en richt zich hier
sterk op en twee PPS’en focussen zich hier enigszins op.

Life Science and Health (Slimme zorg) is met Generade en LIS-TOP relatief
bescheiden vertegenwoordigd in het palet. Ook het aantal zorg gerelateerde PPS’en
die tot dit speerpuntgebied gerekend kunnen worden (de PPS’en Extra Strong en
Spoor 22) is in Zuid-Holland ten opzichte van andere regio’s relatief klein (zo
participeren in Noord-Brabant en Limburg alle onderwijsinstellingen met een
zorgopleiding in één of meerdere zorggerelateerde PPS’en). Ook gezien de grootte

22
23

CIVOM is buiten beschouwing gelaten.
Zie PPS Cyber Security Centre MRA in Noord-Holland.
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ZIP

Waterroute

Topcentrum Meubelindustrie

The Real Band*

Spoor 22*

RDM Training Plant

RDM CoE

PPS Verbrandingsmotoren

Plant of the Future

Masterplan MEI

Instrumentation for Space

LiS TOP

Industrieel Bouwen met Hout

HTC Delft

Greenport Horti Campus

GOBouw

Generade

Food Innovation Academy*

EMI op Zuid

Extra Strong

De Rotterdamse Plus*

De logisticus van de toekomst

Cyberpact*

Cloud Engineering

CIV TuinBouw & Uitgangsmaterialen

CIV Smart Technology

CIV Maritieme Techniek

CIV Energie

Strategische speerpunten

CoE Cybersecurity

Focust hier sterk op
Focust hier enigszins op

CIV Maintenance en Procestechniek

Speerpunten MRDH waar pps-en zich op richten

van deze sector en vooral het huidige en voorspelde groeiende tekort aan
werknemers24, alsmede de focus die gelegd wordt op deze sector door zowel de
MRDH als EBZ kan het aantal van twee zorggerelateerde PPS’en als opvallend klein
worden gezien25.
Er is een diversiteit aan – sectordoorsnijdende - thema’s (cross-overs) die elders in
het land wordt opgepakt maar in de PPS-ontwikkeling in Zuid-Holland nog weinig
zichtbaar is. Te denken valt aan thema’s zoals ondernemerschap en de
energietransitie. Met name is opvallend de relatieve afwezigheid van PPS’en die zich
sterk focussen op circulaire economie, energie en duurzaamheid. Enkel het CIV
energie richt zich hier sterk op, terwijl een handjevol andere PPS’en het onderwerp
enigszins binnen hun focusgebied hebben dan wel nog uitsluitend voornemens
hebben in het kader van cross-overs, verduurzaming of opschaling. Er zou verwacht
kunnen worden dat gezien de urgentie van de aankomende energietransitie er al
flinke stappen zouden zijn gezet in het opleiden van vakmensen die kunnen werken
met de nieuwe technologieën die noodzakelijk zijn voor het maken van deze
transitie26. Binnen Zuid-Holland komt dit echter nu nog niet naar voren binnen de
publiek-private samenwerkingen.
Toenemende dynamiek duurzaamheid en energietransitie:
•

Tijdens de looptijd van deze analyse was landelijk een sterk toenemende dynamiek
waar te nemen vanuit onderwijsinstellingen. Zo hebben alle ROC’s samenwerking
aangekondigd in de vorm het programma ‘De Uitdaging’ met de Topsector/TKI
Urban Energy.27 Op basis van een verkenning nemen de deelnemende ROC’s zich
voor om ieder afzonderlijk flinke stappen te zetten in de doorontwikkeling van de
technische opleidingen voor de energietransitie en daarbij nauw samen te werken
met bedrijven, branches en HBO Centres of Expertise in de regio. Deze
samenwerking biedt de kans om kennis uit te wisselen en die snel in te zetten in
het onderwijs ondersteunend aan de leerprocessen van studenten en in het
opleiden van werkenden via hybride leervormen en omgevingen zoals
innovatiehubs en leerwerkplaatsen.

De verwachte groei in de zorgsector bedraagt gemiddeld 3,1% per jaar (ROA, 2017).
In de fase van afronding van deze regio-analyse heeft de minister van OCW op 22 oktober 2018
één nieuwe RIF-subsidie gehonoreerd in Zuid-Holland op het vlak van zorg. Het CIV Welzijn & Zorg
vanuit MBO Rijnland (Leiden) streeft naar lokale doorbraken door zich in te zetten voor innovatieve,
multidisciplinaire en klantgerichte welzijns- en zorgoplossingen, door het ontwikkelen van modulair
en certificeerbaar onderwijs, hybride onderwijs in (wijk)labs en het practoraat Welzijn en Zorg 2030.
26
SER, Adviesproject Energietransitie en werkgelegenheid, april 2018.
24
25

27

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/HCA/Programma%20landelijk%20energie
profiel%20De%20Uitdaging%20MBO%2017-04-2018.pdf
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•

Volgend op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is ook op gemeentelijk
niveau een toenemende dynamiek op het gebied van duurzaamheid waar te
nemen. Zo is de Gemeente Den Haag vanuit het EU-programma Kansen voor
West ondersteund door de Economic Board Den Haag en Deloitte een programma
Energietransitie & Werkgelegenheid begonnen (zie ook deelanalyse A,
beleidscontext voor meer achtergrond).

Benadrukt moet worden dat enkele van de PPS’en die zijn onderzocht weliswaar
een penvoerder uit Zuid-Holland hebben, maar een landelijk werkgebied hebben. Bij
deze PPS’en staat logischerwijs niet (uitsluitend) de aansluiting bij regionale sterkten
of uitdagingen van Zuid-Holland voorop. Het CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
(T&U) heeft wel de glastuinbouw in Zuid-Holland als focus, maar richt zich ook op
regionale èn landelijke samenwerking op 6 locaties in heel Nederland (‘meeting
points’).28 Dit geldt ook voor het Topcentrum Meubel dat gericht is op de
meubelbranche in Nederland en het hier mee verbonden RIF-project Industrieel
Bouwen met Hout. Daarnaast heeft PPS The Real Band met 9 onderwijsinstellingen
een gerichtheid op de Nederlandse muziekindustrie.
AANSLUITING OP DE ARBEIDSMARKT VAN ZUID-HOLLAND
De sectorale verdeling van de PPS’en is vergeleken met de regionale
werkgelegenheid. Zuid-Holland kent een beroepsbevolking van circa 1.911.000
(CBS, 2018) personen en heeft daarmee het grootst aantal werkenden van alle
provincies. Dit staat gelijk aan ongeveer 21% van de totale Nederlandse
beroepsbevolking. In een vergelijkbare verhouding herbergt de provincie ten
opzichte van andere provincies ook veel PPS’en: 31. De PPS’en zijn ontstaan als
afzonderlijke initiatieven van (11) mbo- en (3) hbo-instellingen. De verhouding in het
aantal PPS’en vanuit het mbo resp. het hbo is vergelijkbaar met andere provincies.
Gezien de grootte van de provincie, de economische structuur en de demografische
ontwikkelingen in de verschillende subregio’s is sprake van een ongelijke verdeling
van werkgelegenheid over sectoren binnen de provincie. De stedelijke gebieden
Haaglanden en Rijnmond kennen relatief veel werkgelegenheid in de grote sectoren
overheid/onderwijs, financiële/zakelijke dienstverlening en zorg. Handel is
oververtegenwoordigd in Midden-Holland en Zuid-Holland Centraal. In Gorinchem
ligt de nadruk op (bouw-)nijverheid.

28

Hoorn, Venlo, Zwolle, Aalsmeer, Naaldwijk en Breda.
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Een groot aantal economische sectoren is afgedekt door één of meer PPS’en. De
sector industrie is in Zuid-Holland relatief kleiner dan elders in NL, overheid en
onderwijs zijn groter. Op het eerste gezicht lijkt het opvallend dat het grootste aantal
PPS’en kan worden ingedeeld bij deze in Zuid-Holland juist
ondervertegenwoordigde sector. Dit valt echter te verklaren omdat de PPSsystematiek juist is voortgekomen vanuit de dynamiek in de technische sector en
wordt gestimuleerd door de relatief hoge organisatiegraad en innovatievermogen
van de industrie.
Hoewel de maatschappelijke urgentie wat betreft het voorzien in het menselijk
kapitaal in de technieksector ook tegen de achtergrond van de huidige economische
situatie onverminderd groot is, valt toch op dat de in Zuid-Holland relatief grote

sectoren zoals handel en financiële/zakelijke dienstverlening geen enkele PPS
kennen. Een relatief grote sector als overheid en onderwijs leent zich door zijn aard
ook minder voor publiek-private samenwerking, en kent één duurzame PPS (EMI op
Zuid). Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de sectorindeling een
weinig precieze indicator is. Zo is de sector industrie volgende de indeling van het
CBS een verzameling van zowel de winning van delfstoffen, (algemene) industrie,
productie en handel in energie, de winning en distributie van water en de
voedselindustrie. Zakelijke dienstverlening zijn omvat het CBS alle bedrijven die
diensten leveren aan andere bedrijven, variërend van de computerbranche, R&D,
accountancy en belastingadvies tot de uitzend-, schoonmaak- en
beveiligingsbranche, wat voor het beroepsonderwijs weer raakt aan uiteenlopende
opleidingen.
Los van de omvang van economische sectoren is het huidige en aantal verwachte

vacatures daarbinnen van belang. Eind 2017 voorspelde het Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) vooral extra banen (tot een totaal van 520.000
banen in Nederland tot 2022) in snel groeiende sectoren al de zorg, de bouw en de
groothandel, en in mindere mate ook in de metaalindustrie, detailhandel en
communicatie. Vacatures ontstaan door uitbreiding of vervanging. Uitbreiding treedt
in de komende jaren vooral op in de zorg en welzijnsberoepen, en krimp in groene
beroepen. Een relatief grote vervangingsvraag wordt voorzien in techniek (hbo en
wo), transport en logistiek, en een kleine vervangingsvraag voor mbo 2/3 groen en
economische opleidingen op mbo 4, hbo- en wo-niveau. Knelpunten voor
werkgevers zouden zich volgens het ROA gaan voordoen in de techniek (met name
ICT), zorg en onderwijs, en niet in commerciële, bedrijfseconomische en
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administratieve beroepen. Inmiddels geeft de meest recente enquête bij
ondernemers aan dat voor het eerst sinds 2008 ondernemers in de bouw feitelijk het
meest te maken hebben met een tekort aan arbeidskrachten (39% tegenover 19% in
het vorige kwartaal), naast relatief grote tekorten die ondernemers ervaren in de
zakelijke dienstverlening en de sector vervoer en opslag29.
Meer specifiek wat betreft de provincie Zuid-Holland zelf zijn de meeste vacatures
voor functies op mbo-niveau momenteel te vinden in de sectoren industrie, zakelijke
dienstverlening30, vervoer en bouwnijverheid (zie deelanalyse in bijlage). Voor hbofuncties is dit het geval in informatie/communicatie, openbaar bestuur, onderwijs,
industrie en handel.
Er lijkt tegen deze achtergrond sprake te zijn van een mismatch qua aantal PPS’en
bij zowel het mbo als het hbo: sectoren met relatief veel vacatures zoals zakelijke
dienstverlening, vervoer en opslag en handel, kennen geen aansluitende PPS. Dit
kan verschillende redenen hebben, die verder bestudeerd moeten worden: het
ontwikkelend vermogen van de onderwijsinstellingen in deze branches, een gebrek
aan organiserend vermogen bij bedrijven of een werkveld dat weinig strategisch en
te veel op korte termijn redeneert over vraagstukken op het vlak van human
resources. Wel is duidelijk dat de sector industrie, die niet het grootste is maar
waarvoor verreweg het grootste aantal vacatures wordt geplaatst (circa 26%), in
Zuid-Holland ook het grootste aantal PPS’en kent.
Tenslotte kenmerkt de arbeidsmarkt in de provincie Zuid-Holland zich ook door een
toenemende arbeidsmarktpolarisatie. In de subregio’s Rijnmond en Haaglanden is
sprake van een relatief grote daling van werkgelegenheid op mbo niveau, sneller dan
voor andere groepen. Indien het scholingsniveau van de beroepsbevolking in ZuidHolland niet meebeweegt met de relatief groeiende vraag naar hbo-opgeleiden en
dalende vraag naar mbo-opgeleiden zal de werkloosheid in de regio toenemen. In
deelanalyse B (zie bijlagen) wordt deze dynamiek op de arbeidsmarkt nader
toegelicht.

COEN enquête van VNO-NCW, MKB-Nederland, CBS en de Kamers van Koophandel en het
Economisch Instituut voor de Bouw (persbericht 16 augustus 2018).
30
Het betreft hier overigens een zeer ruime economische sector met zeer uiteenlopende beroepen en
diensten.
29
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AANBEVELINGEN
•

Aan PPS’en/EBZ/MRDH/Onderwijsinstellingen: Het ontwikkelde PPSlandschap in Zuid-Holland is in de basis sterk en grotendeels dekkend in
relatie tot de sterktes en ambities van de regio. Rondom enkele speerpunten
van de provincie Zuid-Holland / EBZ en de MRDH speelt een
arbeidsmarktvraagstuk dat beantwoord moet worden en is mogelijk ruimte
voor enkele nieuwe PPS’en of – ook om fragmentering te voorkomen verbreding van bestaande PPS’en. Bijvoorbeeld rond circulaire economie en
energietransitie (MRDH-speerpunt Smart Energy Delta/Circulaire economie),
ondernemerschap (MRDH-speerpunt Entrepreneurial Society/Next Society)
en inclusiviteit/maatschappelijke vraagstukken waaronder met name zorg
(MRDH-speerpunt Next Society). Daarnaast zou verbinding moeten worden
gezocht tussen de speerpunten (cross-overs).

•

Aan PPS’en/EBZ/MRDH/Onderwijsinstellingen: Gelet op enkel de omvang van
de verschillende sectoren in de arbeidsmarkt van Zuid-Holland en het aantal
vacatures lijkt er reden voor één of meer additionele PPS’en gericht op grote
sectoren met relatief veel mbo- en hbo-vacatures zoals zakelijke
dienstverlening, vervoer/opslag en handel (Vanuit de voorspelde toekomstige
tekorten in de zorg en welzijn en het huidige relatief kleine aantal PPS’en in
Zuid-Holland op dit terrein geldt dit ook voor de sector zorg en welzijn. Een
betere kennis van de behoefte van de regionale partijen, te verwachten
maatschappelijk-economische ontwikkelingen en een regionaal kwaliteitsplan
kan ook op deze terreinen grote meerwaarde hebben. Er dient binnen de
ruime CBS-definities van sommige sectoren (met name zakelijke
dienstverlening) wel naar de behoefte aan specifiekere subsectoren gekeken
te worden (bijv. hospitality op mbo-niveau, etc.). Ook de economische waarde
van een branche verdient nadere aandacht (een klein tekort bij een hoge
economische waarde kan aanzienlijk meer effect hebben).

•

Aan EBZ/MRDH/Onderwijsinstellingen: Gezien de uiteenlopende
arbeidsmarktverhoudingen (soms ook zichtbaar in baanpolarisatie) in de
verschillende subregio’s is het van belang dat er niet alleen gekeken wordt naar de
aansluiting van PPS’en bij de algehele werkgelegenheidsontwikkeling, maar dat er
ook wordt gekeken naar de dynamiek op de arbeidsmarkt om de juiste balans te
vinden tussen mbo enerzijds en hbo/wo anderzijds.
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•

Aan EBZ/MRDH/Onderwijsinstellingen: Naast dreigende concurrentie tussen
sectoren/branches en onderwijsinstellingen in een arbeidsmarkt met stijgende
tekorten vraagt ook de afname van baankansen voor lager en middelbaar opgeleiden
om meer regie in de regio, die mogelijk ook via een specifieke PPS vorm zou kunnen
krijgen. Dit zou ook goed aansluiten bij het grotere accent dat in de landelijke
ondersteuning via het RIF vanaf 2018 wordt gelegd op kwetsbare groepen. In de
huidige PPS’en in Zuid-Holland bestaat hiervoor nog relatief weinig aandacht. Alleen
de Rotterdamse Plus richt zich specifiek op mbo-2 leerlingen, het Expertisecentrum
voor Maatschappelijke Innovatie richt zich op de bredere problematiek in RotterdamZuid.
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2. KRACHTIGE MODELLEN EN ROLLEN VOOR DE
PARTNERNETWERKEN
Hierna wordt stilgestaan bij de kracht en potentie van het partnernetwerk; de rol,
inbreng en commitment van partners. Nagegaan is bij elke PPS of het onderdeel is
van een landelijk sectoraal netwerk en dus een landelijke functie heeft, of onderdeel
is van een bovenregionaal netwerk of regionaal netwerk; of de PPS gebruik kan
maken van bestaande ondernemersverenigingen of dat er vooral contact is met
individuele ondernemingen. Daarbij is ook interessant of de PPS vooral gebruik
maakt van een bestaand netwerk of dat het netwerk gevormd is door de PPS, en
wat de bijdrage is aan de vernetwerking van bedrijven. Ook is in de analyse gekeken
naar de relatie met lokale en regionale overheidsspelers, en voor zover relevant, de
verbindingen met één van de ‘economic boards’ in de regio.
ALGEMEEN BEELD VAN HET PARTNERNETWERK IN ZUID-HOLLAND
Bij de start van een publiek-private samenwerking is sprake van een set aan vaste
partners aan, het partnernetwerk. Dit netwerk is enigszins veranderlijk: partners
stappen in en uit de samenwerking gedurende de looptijd van de PPS. Wanneer de
partnernetwerken van alle Zuid-Hollandse PPS’en samen als één geheel worden
gezien bestaat deze uit 681 organisaties die aangesloten zijn bij een PPS binnen het
mbo of hbo (zie tabel). Het overgrote deel hiervan zijn organisaties uit de triple helix,
namelijk 358 commerciële bedrijven, 105 onderwijs- en kennistellingen en 36
overheidsinstellingen. Daarnaast zijn er meerdere partijen uit de zorg (17), nonprofitorganisaties (29) en brancheverenigingen en netwerkorganisaties (39)
aanwezig in het netwerk. In het hbo zijn minder publiek-private-samenwerkingen,
hierdoor is de optelsom van partners logischerwijs ook kleiner.
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Unieke partners binnen PPS-en
Type organisatie

mbo

hbo

Alle organisaties

446

155

Commerciële bedrijven

262

87

Onderwijs- en kennisinstellingen

86

19

Overheidsinstellingen

21

15

Zorginstellingen

16

1

Non-profit-organisaties

23

6

Brancheverenigingen, netwerkorganisaties

19

20

Anders

19

7

Onderzocht is ook welke bedrijven van de top 25 grootste werkgevers in Nederland
deelnemen in de Zuid-Hollandse PPS’en. Anders dan in de regio Eindhoven of
Twente blijken er weinig industriële bedrijven in de top van deze ranglijst staan. Het
zijn ook geen bedrijven die elkaar nodig hebben omdat ze in dezelfde keten
opereren. Het meest onderscheidende in Zuid-Holland is het haven-industriële
complex. Daar zijn de gemeenschappelijke belangen groter, daar is de
organisatiegraad van bedrijven hoger en daar is één organisatie actief die op dit
terrein mandaat en opdracht van haar leden heeft: Deltalinqs. Deltalinqs heeft mede
aan de wieg gestaan van 5 van de 31 PPS’en in Zuid-Holland.
KRACHTIGE SECTOREN LEIDEN TOT KRACHTIGE PPS’EN
Alle PPS’en hebben bij hun aanvraag betrokkenheid van bedrijven moeten aantonen
en meer of minder sterk onderbouwde cofinanciering voor een periode van vier jaar.
Dat betekent dat sectoren met bedrijfsprocessen die een lange tijdshorizon kennen,
goed georganiseerde sectoren waar bedrijven gewend zijn contributie te betalen en
sectoren met O&O fondsen of opleidingsbedrijven in het voordeel zijn. Dit is ook te
zien in de lijst van in Zuid-Holland gehonoreerde PPS’en. Sterke sectoren kunnen
hun investeringen zo verdubbelen.
Maar soms ontstaan ook PPS’en in ogenschijnlijk lastiger te organiseren sectoren.
Dergelijke uitzonderingen zijn bijvoorbeeld PPS The Real Band en de drie PPS’en op
ICT-terrein. Een andere unieke PPS, CoE EMI (Maatschappelijke Innovatie) steunt
onder meer op bijdragen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en
een bijdrage van Stichting De Verre Bergen, een filantropische
investeringsmaatschappij. De werkgevers die profijt hebben van deze PPS dragen
juist alleen ‘in kind’ bij.
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ONDERNEMERSORGANISATIES, OPLEIDINGSBEDRIJVEN EN O&O FONDSEN
Ondernemersverenigingen zijn een aantrekkelijke partner voor onderwijsinstellingen
omdat ze formeel één partner zijn, maar wel een achterban van bedrijven
vertegenwoordigen. Namen hen kan de vereniging de handtekening zetten bij de
start, en allerlei reguliere contactmomenten hebben waarop ze met hun leden over
hun inbreng kunnen spreken. Naast verenigingen zijn er ook lichtere
ondernemersnetwerken. Verenigingen en netwerken onder de partners zijn onder
meer:
-

-

klassieke brancheorganisaties als VNCI, Uneto-VNI, Bouwend Nederland,

Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren (VIV), CBM (meubelindustrie),
Nederlandse branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)en de
Vereniging van Waterbouwers;
sectoroverstijgende ondernemersorganisaties als EVO, Fenex en Netherlands
Maritime Technology;
regionale ondernemersorganisaties als Deltalinqs;
nieuwe brancheorganisaties als ISPConnect, de branchevereniging van
Internet Service Providers;
nieuwe netwerkorganisaties als HSD (The Hague Security Delta), Medical
Delta en ECP|Platform voor de InformatieSamenleving.

Ook opleidingsbedrijven bieden vaak organiserend vermogen. Zij hebben in ZuidHolland aan de wieg gestaan van tenminste 2 PPS’en. In GOBouw in HardinxveldGiessendam werkt ROC Da Vinci samen met Bouwmensen Zuid-Holland Zuid. In
Zuid-Holland InfraPark ZIP! in Schiedam werkt het Techniek College Rotterdam
samen met SPG Infra vakopleidingen, een opleidingsbedrijf van ondernemingen die
werkzaam zijn in de sector grond-, weg- en waterbouw en gevestigd in ZuidHolland.
O&O fondsen kunnen eveneens partner zijn, en toegang bieden tot financiering en
deelnemende bedrijven. In de provincie Zuid-Holland zien we A+O Metalektro, OOM
(metaalbewerking), OTIB (installatiebranche), Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT) en SOL (levensmiddelenindustrie) in een aantal

PPS’en als partner en/of medefinancier van een PPS optreden. Ook gezien het feit
dat er veel meer O&O fondsen bestaan dan de genoemde kan met een handjevol
O&O fondsen dat is betrokken bij 31 PPS’en geconstateerd worden dat de
betrokkenheid van deze spelers zeer beperkt is.
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ORGANISATIEGRAAD SECTOREN, BRANCHES EN BEDRIJVEN
Voor de provincie Zuid-Holland zijn weliswaar sterkten en speerpunten benoemd,
maar het is niet zo dat deze ook alle een vergelijkbaar bestuur of overlegplatform
hebben dat weer onder regie staat van een overstijgend orgaan, zoals bijvoorbeeld
een economic board op provinciaal niveau. Sommige van deze sterkten hebben een
natuurlijke leider in de provincie (Deltalinqs voor het havencomplex) en The Hague
Security Delta (HSD) als aanspreekpunt voor (cyber)security, beide geholpen door de
geografische concentratie), in de smart industry zijn juist weer vele losse
concentraties van verenigingen en Fieldlabs actief.
Van de 32 Smart Industry Fieldlabs zijn er 15 gevestigd in de provincie, wat duidt op
een goede voedingsbodem voor smart industry. In de zorg zijn er regionale
werkgeversverenigingen, en voor de provincie Zuid-Holland zijn dat er zelfs
meerdere. Het aantal zorg gerelateerde PPS’en is overigens nog steeds relatief
gering in Zuid-Holland.
In sommige gesprekken is gewezen op de relatief lage organisatiegraad in ZuidHolland van bedrijven. Dit kan ook van belang zijn voor de afwegingen die
onderwijsinstellingen maken in partnerkeuze wat betreft bedrijven en de vormgeving
van de relatie hiermee. In een gefragmenteerde “buitenwereld” zonder veel
duidelijkheid van bedrijven met gemeenschappelijk georganiseerde belangen en
leiderschap, is het wellicht verleidelijker voor onderwijsinstellingen om zich meer op
de relatief stabiele “binnenwereld” van het onderwijs te richten (zie hierna).
Het beeld op dit punt blijkt bij nadere beschouwing genuanceerder te zijn. Allereerst
zijn er duidelijke verschillen tussen sectoren en regio’s. In de regio Rotterdam vormt
Deltalinqs bijvoorbeeld een krachtige vertegenwoordiger van bedrijven in zowel de
petrochemie als opslag en logistiek, met een van oudsher actieve inzet gericht op de
aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is ook een gegeven dat
sommige sectoren meer worden gedomineerd door MKB dan andere. Binnen die
sectoren zijn er in Zuid-Holland PPS’en (mede)geïnitieerd door verenigde
werkgevers of brancheorganisaties zoals Zip! (SGP31), GOBouw (Bouwmensen Zuid),
CIV Verbrandingsmotoren (ViV), branchevereniging voor interieurbouw en
meubelindustrie (Topcentrum Meubel)

31

Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, Weg- en Waterbouw Zuid-Holland.
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Mogelijk is er niet zo zeer sprake is van een verschil tussen Zuid-Holland en andere
regio’s, maar vooral tussen steden en minder dicht bevolkte regio’s in Nederland
waar de samenwerking met het bedrijfsleven vaak veel hechter is. Daar heeft de
regio ook een duidelijker belang om samen te werken met het oog op de eigen
profilering, en treden bedrijven op de voorgrond met een grotere
samenwerkingsbereidheid en een sterker arbeidsmarktperspectief.
De Randstad is daarnaast wat betreft het type van bedrijven gevarieerder dan
bijvoorbeeld de provincie Noord-Brabant of Limburg. Daar zijn gemiddeld meer
bedrijven gevestigd die, ondanks hun inmiddels soms internationaal optreden, lokaal
en regionaal geworteld zijn (dat geldt zelfs voor een relatief grote speler als VDL) en
die gemotiveerder zijn om aan de regionale economische ontwikkeling bij te dragen.
In de Rijnmond en in Den Haag zijn veel bedrijven gevestigd met het hoofdkantoor in
andere delen van de wereld.
DE ROL VAN BEDRIJVEN IN BESTUUR EN ORGANISATIE VAN DE PPS’EN
Het opbouwen van een effectief opererende PPS vergt veel energie en een lange
adem. En vergt ook een hoge kwaliteit en continuïteit van het projectmanagement en
commitment van het hogere management en inbedding in de bredere strategie van
de onderwijsinstellingen. Onderwijsinstellingen en bedrijven spreken een andere
taal, hanteren verschillende uitgangspunten en tijdhorizons. Bedrijven redeneren
vaak allereerst vanuit een duidelijk commercieel en HR-belang (“what’s in it for me”),
en redeneren vaak ook vanuit een andere tijdshorizon. Er moet dan ook veel
geïnvesteerd worden in het opbouwen van wederzijds vertrouwen tussen
onderwijsinstellingen en bedrijven. Soms wordt de verdere ontwikkeling van een
PPS expliciet afhankelijk gemaakt van de ontwikkeling van een gedeeld belang (bijv.
CIV Logistiek). In gesprekken is benadrukt dat een subsidieperiode van 4 jaar zoals
door OCW (bij de CIV resp. RIF-regeling) gehanteerd daarom ook eigenlijk veel te
kort was.
Bedrijven kunnen in PPS’en verschillende rollen vervullen, variërend van partner,
mede-eigenaar, klant en adviseur.32 Bij toenemend vertrouwen zou idealiter een
verschuiving van de rol van bedrijven van adviseur naar partner bij de vormgeving
van opleidingen moeten optreden, waarbij er sprake is van een geformaliseerde PPS
met gedeeld eigenaarschap rond een gemeenschappelijk belang. Hiermee wordt op
gelijkwaardige wijze samengewerkt bij de vormgeving van opleidingen voor de
32

Fasemodel PBT.
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school of de vrije markt, waarbij er sprake is een geformaliseerde PPS met gedeeld
eigenaarschap rond een gemeenschappelijk belang.

Vanzelfsprekend is het van belang dat binnen de PPS de positie en
verantwoordelijkheden van de onderwijsinstelling duidelijk blijven. Dit vraagt om
heldere afspraken en communicatie. Er zijn veel verschillende modellen om de
betrokkenheid van bedrijven qua governance vorm te geven. Van een zeer lichte en
incidentele betrokkenheid, tot een permanente en zwaardere rol in
klankbordgroepen, raden van advies of bedrijfstakcommissies zoals bij het STC.
Soms is in Zuid-Holland sprake van een omgekeerd model: geen voor de
gelegenheid van het PPS ingestelde bedrijvenraad maar een PPS dat is aangehaakt
bij al bestaande regionale netwerken zoals Deltalinqs of Greenport (in het geval van
de CoE Generade).
Er bestaan verschillende relatiepatronen tussen de Zuid-Hollandse
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Sterke relaties zijn bijvoorbeeld te vinden
bij vakscholen, zoals het STC, en het Hout- en Meubileringscollege. Maar ook in het
groene domein bij Lentiz en het Wellant College. Bij de doorontwikkeling en
verduurzaming van een relatief groot aantal PPS’en in Zuid-Holland lijkt echter

overall de balans in de governance van de PPS van de externe partners (met name
bedrijfsleven) op te schuiven naar de onderwijsinstellingen, zowel bij de onderzochte
PPS’en in het hbo als in het mbo.
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Bij ca. 10 van de PPS’en kan dit in verschillende uitingsvormen worden
waargenomen. Voorbeelden zijn stuurgroepen die formeel nog bestaan maar niet
vaak meer bijeen komen op basis van een betekenisvolle agenda, het afschaffen van
raden van advies en het vervangen hiervan door meer ad-hoc contacten met
samenwerkingspartners of overhevelen van de contacten naar reguliere
bedrijfstakcommissies van de onderwijsinstelling. In de andere regio-analyses die
door PBT werden verricht in Noord-Holland/Flevoland, Noord-Brabant en Limburg
hebben we deze tendens niet of veel minder waargenomen. Daar zitten veel
bedrijven zelf aan tafel in stuurgroepen e.d. verbanden. Vaak naast een indirecte
vertegenwoordiging van het werkveld (bijv. brancheorganisatie). Hierdoor wordt
zowel het organiserend vermogen van de intermediair benut maar is tegelijkertijd
ook echt draagvlak en daadkracht aanwezig vanuit het werkveld.
Het gaat hier overigens niet om een ontwikkeling die aan de PPS’en of de
projectleiders valt te verwijten. Het hangt onder meer samen met een grotere nadruk
die wordt gelegd op één van de andere drie doelstellingen van de PPS’en:
onderwijsinnovatie (bijscholing docenten, vertaling naar curricula, imago- en
instroombevordering bij PO/VO, doorlopende leerlijnen VMBO/MBO/HBO, et cetera.).
Vaak gaat het ook - of vooral - om individuele bedrijven die minder belangstelling
hebben, het te druk of hebben, etc. PPS’en die te maken hebben met verenigde
bedrijven hebben hier dan ook minder snel last van.

AANBEVELINGEN
•

Aan PPS’en: Onderwijsinstellingen en bedrijven zouden samen moeten
nagaan of de veranderingen in de governance van de PPS’en op langere
termijn niet leidt tot een minder groot gevoel van gedeeld eigenaarschap, en
op welke wijze dit te voorkomen.

•

Aan PPS’en: Hierop voortbordurend is het logisch om onderscheid te maken
in type partners. De realisatie van de groeiplannen vraagt om borging in de
strategie van de partners en om voldoende kapitaal. In geval van opschalen
moeten alle partijen opnieuw op één lijn komen en de gezamenlijke missie en
visie onderschrijven. Het is hierbij van belang om nieuwe partners te
betrekken en een helder onderscheid te maken tussen de 1e lijns-partners
(strategisch) en 2e lijn-partners (klanten).

•

Aan EBZ/MRDH: bevorder de organisatiegraad van het bedrijfsleven in ZuidHolland waardoor een betere samenwerking met het onderwijs, ook via
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PPS’en, kan ontstaan. Bijvoorbeeld door PPS’en rondom speerpunten of
arbeidsmarktvraagstukken te (blijven) organiseren. Een aandachtspunt hierbij
betreft ook het vergroten van de deelname van de grootste industriële
werkgevers aan PPS’en die in Zuid-Holland in vergelijking met andere delen
van Nederland relatief laag is.
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3. HOE KUNNEN DE PPS’EN KWALITATIEF GOED, ROBUUST EN
DUURZAAM WORDEN EN BLIJVEN
Allereerst is nagegaan is welke voorzieningen zijn getroffen om de PPS voort te
zetten na de initiële ondersteuning en welke financieringsbronnen hiervoor zijn
ingezet (en de eventuele knelpunten die hierbij zijn opgetreden). Ook is nagegaan
wat het lange termijn commitment van de in de PPS’en deelnemende partners is, en
wat de beoogde financiering en businessmodellen zijn.
Ook is gekeken in het kader van ‘opschaling’ welk deel van ‘de markt’ PPS’en al
bereiken in de huidige fase van de PPS, en welk deel van de markt nog binnen bereik
ligt in een volgende fase. In de interviews is stilgestaan bij de strategie die daarvoor
wordt gekozen. Apart wordt ingegaan op de realisatie van de oorspronkelijk door
PPS’en beoogde doelstellingen op het vlak van leven lang leren/ontwikkelen. Ook
komt aan de orde wat de veranderingen zijn in de beleidscontext m.b.t. LLO en wat
goede voorbeelden m.b.t. LLO binnen PPS’en zijn en hoe de impact hiervan verder
vergroot kan worden.
VERDUURZAMING
Naast het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten is het aanhalen van
contacten met werkgevers vaak zo tijdsintensief, dat zeker de eerste jaren
substantiële ontwikkelingsmiddelen nodig zijn. Deze kunnen vaak niet alleen uit
eigen middelen van de onderwijsinstelling worden vrijgemaakt. Additionele publieke
cofinanciering is daarom ook echt nodig naast de reguliere onderwijsmiddelen,
gezien de extra kosten die gemaakt moeten worden voor het opbouwen en
onderhouden van een effectieve relatienetwerk, maar ook voor de inhoudelijke
vertaalslag tussen onderwijs en de behoefte bij bedrijven en last but not least voor
het ontwikkelen en/of vernieuwen van het onderwijscurriculum.
Ook is gewezen op extra huisvestingskosten (vaak in combinatie met investeringen
in technische installaties waarmee studenten aan de slag kunnen). De meningen
lopen uiteen of de extra huisvestingskosten die vaak met locaties buiten het
onderwijsgebouw gepaard gaan problematisch zijn. Bijdragen van het bedrijfsleven,
vanuit het RIF en vanuit gemeenten en regio’s kunnen een belangrijke rol vervullen in
het dragen van deze kosten. Voorbeelden zijn de Duurzaamheidsfabriek in
Dordrecht en het World Horti Center in Naaldwijk.
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Voor enkele PPS’en geldt dat de onderwijsinstellingen voldoende ervaring hebben
opgedaan om het concept ook zonder aanvullende financiering in andere opleidingen
toe te passen. Dit geldt met name voor PPS’en die een niet al te grote interventie in
het onderwijssysteem hebben achtergelaten. Echter, hoe dieper de interventie, hoe
arbeidsintensiever de PPS, hoe meer (extern) geld nodig is om het mogelijk te maken
en op langere termijn in stand te houden. Dit geldt voor het merendeel en in die
gevallen is vaak nog geen goed antwoord geformuleerd voor de
verduurzamingsvraag omdat het behouden van de innoverende functie met het
netwerk van de PPS altijd extra inzet en geld blijft vergen.
Mogelijk liggen deze extra kosten en inzet mede ten grondslag aan de groeiende
regie vanuit de scholen richting de PPS’en. Voor zover landelijke subsidies inmiddels
zijn afgelopen (sommige PPS’en zijn nog betrekkelijk kort geleden gestart) zijn de
producten van de meeste Zuid-Hollandse PPS’en inmiddels verduurzaamd. Soms
door structurele inbedding in de onderwijsomgeving (waarvoor dan binnen de
instelling vanuit de lumpsumfinanciering structurele onderwijsmiddelen worden
gereserveerd), soms door structurele in-kind bijdragen vanuit het bedrijfsleven of
structurele financiële bijdragen waarmee het “loopvermogen” van de PPS is
gegarandeerd (bijv. via havenwerkgevers, brancheorganisaties of
opleidingsbedrijven of een goed verdienmodel). Bij een aantal PPS’en waarvoor de
subsidie binnenkort afloopt werd en wordt nog hard gewerkt aan een perspectief
daarop, in overleg met onderwijsbestuurders maar ook in werkconferenties met
stakeholders, et cetera.
Echter om de positie van de PPS te verduurzamen en zonder publieke cofinanciering
verder te kunnen en de minimale vereisten voor PPS (hybride leren, organiserend
vermogen en oppakken van nieuwe functionaliteiten) op te kunnen brengen zien we
dat er bij de doorstart van een PPS behoefte is aan een bredere coalitie van
bedrijfspartners. Stilstand betekent anders achteruitgang: er zal moeten worden
geïnvesteerd in verdieping en verbreding (van de inhoudelijke focus en het netwerk)
om relevant te blijven voor de partners. Netwerkontwikkeling over grenzen van
onderwijsinstellingen, mbo/hbo, disciplines heen wordt dan ingebed binnen de
organisatie of blijvend belegd binnen de structuur van de PPS. Anders dreigt het
vernieuwingskarakter van een PPS verloren te gaan in de bredere organisatie.
Ook een grotere betrokkenheid van lokale en regionale overheden kan bijdragen aan
verduurzaming van PPS’en (zie hoofdstuk 5).
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BIJDRAGE AAN MACRODOELMATIGHEID
De provincie Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie, met een daarop
aansluitend relatief groot aantal onderwijsinstellingen. De onderwijsinstellingen (in
ieder geval in het mbo) hebben ieder min of meer een eigen “voedingsgebied” al of
niet voortkomend uit bestuurlijke grenzen, maar voor bedrijven bestaan die niet of
nauwelijks en ook scholen werven studenten over de grenzen van hun traditionele
voedingsgebied. Concurrentie tussen onderwijsinstellingen is een realiteit, zeker in
een tijd van afnemende groei of zelfs krimp van studentenaantallen.
In sommige gevallen hebben PPS-initiatieven geleid tot een verhoogde
macrodoelmatigheid, door bijvoorbeeld het beter benutten van elkaars
complementariteit binnen de PPS. Voorbeelden hiervan zijn het “Maritime Tech

Platform” tussen STC en ROC Da Vinci, “RDM Training Plant” tussen 3 (nu 2) mboinstellingen (TCR en STC), het Masterplan MEI (afstemming tussen 4 mboinstellingen, brancheorganisaties en opleidingsfondsen). De vorming van het
Techniek College Rotterdam (TCR) en het samengaan van het ROC Leiden en het ID
College in het ROC Rijnland heeft ook geleid tot minder concurrentie tussen ROC’s in
de regio, maar is geen direct gevolg van de vorming van PPS’en. Overall is de
bijdrage van PPS’en aan een grotere macrodoelmatigheid nog bescheiden.
Het landelijke beeld m.b.t. het vmbo en uiteindelijk ook het mbo is dat de
demografische ontwikkelingen leidt tot teruglopende studentenaantallen. Hierdoor
zal de vraag naar macrodoelmatigheid en een meer “macrodoelmatige
instroombevordering” in de toekomst ook in Zuid-Holland indringender aan de orde
komen. Overigens gebeurt dit ook buiten PPS’en. Zo heeft bij de Truck Academy de
BOVAG de regie gepakt om bij een beperkt aantal MBO-instellingen een
volwaardige opleiding bedrijfsautotechniek te behouden. Maar PPS’en kunnen
daarin ook een rol spelen, zeker als er op het niveau van een provincie wordt
afgestemd. Een voorbeeld hiervan is vinden in het eerdergenoemde Masterplan MEI,
dat drie branches beslaat.
Een onvoldoende macrodoelmatigheid betreft overigens niet alleen het aantal

instromende studenten, dat suboptimaal kan worden, maar ook de verdunning van
de inhoudelijke inbreng van het werkveld over meerdere scholen. Ook bij de vorming
van nieuwe PPS’en en RIF-aanvragen moet op dit punt fragmentatie zoveel mogelijk
worden voorkomen. Dit vergt ook regie (zie hierna).
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VANUIT VERSTERKTE SAMENWERKING INVESTEREN IN CONSOLIDATIE,
OPSCHALING EN NIEUWE ACTIVITEITEN
Er bestaan op dit vlak binnen PPS’en veel ideeën, visies en concrete doelen naar
uitbreiding van activiteiten van de PPS’en (zie onderstaand kader). Vaak wordt ook
al gewerkt aan de voorbereiding van voorstellen voor de nieuwe RIF-ronde.
Er zijn echter ook PPS’en die aangeven bewust niet te streven naar opschaling naast
hun bestaande focusgebieden. Ook is door gesprekspartners benadrukt dat er niet
gestreefd zou moeten worden naar steeds weer nieuwe samenwerkingsinitiatieven
(al of niet in reactie op nieuw overheidsbeleid en nieuwe subsidiemogelijkheden),
maar beter energie gestoken kan worden in het beter borgen van al bestaande
PPS’en en het beter benutten (en stimuleren) van de synergiën en cross-overs
daartussen.
Het valt daarbij op dat binnen de bestudeerde PPS’en nog relatief weinig crossovers tussen sectoren kunnen worden benoemd, waaraan momenteel aandacht
wordt besteed. In het RIF project Waterroute werken bijvoorbeeld het Waterschap
Rivierenland, AOC Wellant, ROC DaVinci en Hogeschool Inholland samen om
studenten op te leiden in het oplossen van complexe regionale Wateropgaven in
multidisciplinaire teams. Op zorggebied kan de cross-over “bewegen, welzijn en
zorg” bij de PPS Extra Strong worden genoemd (nu pilot van OCW genaamd de
vitaliteitsbegeleider).
ICT is een belangrijke en voor de hand liggende pijler voor cross-overs en een ICT
gerelateerde PPS zal kunnen bijdragen aan het versterken van de cross-overs
tussen de sectoren. Een beperkt aantal andere voorbeelden in deze categorie
betreft: Food logistics (CIV Logistiek), meubeltransport (CIV Logistiek),
robotica/autonoom rijdende auto’s (HTC Delft), ICT-verpleegkunde, hospitality,
logistiek en zorg (Extra Strong), cross-overs in de zorg waaronder zorg-domotica
(Smart Technology) en verbreding naar Smart Industry (MEI). De ontwikkeling van
cross-overs tussen sectoren staat echter in het algemeen nog in de
kinderschoenen. Voorbeelden van ideeën over opschaling en nieuwe vraagstukken bij
de PPS’en:
•

•

54

Meer aandacht voor grote transitie-opgaven (uitbouw CIV Energie naar RIF
Warmte, CIV VMT naar groene motoren, circulaire economie CIV Maritiem, Urban
Energy/ondergrondse energiedistributie bij ZIP!)
Inzetten op de transities en technologische innovatie in de Rotterdamse haven
(Next Port) zoals ICT, big data, sensoren/ Smart Industry (Plant of the Future
voortkomend uit CIV M&P, RDM Training Plant/Plant of the Future)

•
•
•
•
•
•
•
•

Betere aansluiting op beleidsprogramma’s van overheden waaronder
waterschappen (Waterland Route)
Kansarme jongeren Rotterdam Zuid (CIV Logistiek, EMI op Zuid)
Aanhaken bij de regiodeal ESTEC (Instrumentation for Space)
Ontwikkelen van nieuwe Icoonprojecten (CoE RDM)
Geografische uitbreidingen (ZIP!, HMC, EMI op Zuid, Meubelindustrie)
Uitbreiding door cross-overs (Extra Strong)
Uitbreiding naar Smart Technology (MEI)
Multidisciplinaire verbreding naar andere faculteiten (CoE Cyber Security)

DE BIJDRAGE VAN PPS AAN LEVEN LANG ONTWIKKELEN
Op de arbeidsmarkt doen zich flinke verschuivingen voor in gevraagde kennis en
vaardigheden, onder meer door trends zoals digitalisering, automatisering,
technologisering, verduurzaming en energie- en klimaattransacties. Permanente (bij)scholing en ontwikkeling zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen hiervan, en
voor het innovatievermogen van de economie. Het kabinet wil daarom een
doorbraak realiseren op het gebied van LLO en een positieve en sterke leercultuur tot
stand brengen. Kort na de zomer 2018 presenteerde het kabinet de hoofdlijnen voor
een meerjarige aanpak33.
Er zijn goede voorbeelden van de ontwikkeling van LLO in Zuid-Holland te noemen
in de vorm van een meer modulaire aanpak, het ontwikkelen van keuzedelen,
certificaten die landelijk erkend worden en het ontwikkelen en aanbieden van
hybride vormen van leren en werken en het werken met e-learning en on-line
onderwijs (zie hiervoor de deelanalyse LLO in bijlage).
Toch is de algemene observatie binnen de meeste PPS’en dat doelen m.b.t. LLO te
ambitieus geformuleerd waren. Naast de genoemde positieve voorbeelden (in 9
PPS’en) is onze observatie dat binnen de andere 21 PPS’en doelen m.b.t. LLO ofwel
afwezig waren, ofwel te ambitieus geformuleerd waren ofwel invulling hiervan wel
beoogd is maar nog in de kinderschoenen staat.
Het beeld in Zuid-Holland wijkt daarin echter niet bijzonder af van het beeld dat bij
regio-analyses in andere provincies (met uitzondering van Limburg) wordt
aangetroffen. Daarbij spelen verschillende factoren een rol: een te aanbod-gedreven
benadering; hoge kosten van de ontwikkelingen van leermateriaal en ontbreken van
33

Brief ‘Leven Lang Ontwikkelen’ van de minister van SZW en OCW d.d. 27 september 2018.
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efficiënte onderwijslogistiek voor kleinere aantallen; het ontbreken van de goede
kanalen om de markt te benaderen en (daardoor) onvoldoende aansluiting bij de
vragen van de markt; beperkte flexibiliteit die een onderwijsorganisatie kan bieden
en de noodzaak tot het scheiden van publieke en private taken en uitgaven.
Behalve belemmerende factoren en tegenvallende resultaten spelen ook
verschillende opvattingen binnen de (besturen van) onderwijsinstellingen een rol.
Sommige instellingen zien het ontwikkelen van Leven Lang Ontwikkelen niet als een
eerste prioriteit voor onderwijsinstellingen en PPS’en. Daar is ook veel voor te
zeggen: investeren in LLO (push) zonder een evidente marktvraag (pull) is vrij
zinloos. Passend bij deze opvatting is ook dat LLO apart zal moeten worden
gestimuleerd, ook en vooral financieel, vanuit het Rijk, de EU, de provincie, vanuit
O&O-fondsen, et cetera en dat duurzame afspraken nodig zijn met overheden en
bedrijven.
Maar een dergelijke pushbenadering alleen volstaat niet. Een tweede stimulering
betreft dan de ontwikkeling van een sterkere leercultuur binnen organisaties, die
leidt tot het ontstaan van een opleidingsmarkt (pull) die gezien de snelle
ontwikkelingen de samenleving en arbeidsmarkt noodzakelijk is. Daarvoor zijn de
inspanningen van de grote werkgevers van groot belang. Het kabinet heeft
aangekondigd een visie te zullen presenteren met dit als doel.
Mbo- en hbo-instellingen hebben, ook via de verschillende PPS’en, ervaringen op dit
gebied opgedaan. Soms zijn dit goede ervaringen, soms minder goede. Maar in
beginsel zijn publieke onderwijsinstellingen en de daaraan gerelateerde PPS’en goed
toegerust om een antwoord te bieden op een sterk toenemende (vervangings-)vraag
vanuit het bedrijfsleven en een toenemende vraag naar scholing mede als gevolg van
een vernieuwend kabinetsbeleid in samenwerking met sociale partners en O&O
fondsen. Weliswaar hebben particuliere onderwijsaanbieders al een sterke positie
op dit terrein, en kunnen zij voorzien in een grote volumes op flexibele wijze. Toch
zullen deze organisatie waarschijnlijk maar kunnen voorzien in een deel van de
groeiende maatschappelijke en commerciële vraag en is er ook een grotere rol
weggelegd voor publieke onderwijsinstellingen. Sommige bestuurders van de ZuidHollandse onderwijsinstellingen zijn optimistisch over het kabinetsbeleid dat meer
kansen en meer druk met zich mee brengt, vooral vanuit OCW, op het gebied van
bijv. keuzedelen en door het recente mbo-akkoord. Dit benadrukt ook dat “eventuele
resterende knelpunten in wet- en regelgeving met betrekking tot een Leven Lang
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Ontwikkelen worden geïdentificeerd en [zullen] van een oplossingsrichting worden
voorzien”. Daarbij wordt het ook als een kans gezien tegen de achtergrond van in
sommige sectoren teruglopende aantallen BOL/BBL studenten en kan er mogelijk
een verband worden gelegd met nieuw beleid op het gebied van inburgering. In
vergelijking met de regio-analyses in andere provincies is een beperktere rol van de
provincie Zuid-Holland te constateren op dit terrein.
CAMPUSONTWIKKELING IN ZUID-HOLLAND
Sinds 2011 is van overheidswege (Rijk, provincies, gemeenten) veel geïnvesteerd in
regionale campusontwikkeling. Campussen worden gezien als motor van innovatie
en daarmee economische groei. Soms gaat het daarbij om virtuele campussen, maar
meestal in de vorm van een fysieke locatie, variërend van één
bedrijfsverzamelgebouw tot een compleet stadsdeel met uiteenlopende terreinen,
faciliteiten en gebouwen.
Concentraties van (hoger) onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven op een campus
vergen specifiek opgeleid personeel en disseminatie van innovatie, waarvoor een
PPS behulpzaam kan zijn. De recente OCW-regelingen gericht op publiek-privaat
samenwerken worden vaak gebruikt om een onderwijscomponent toe te voegen aan
bestaande campusontwikkeling. Soms is het onderwijs al in de lead, zoals bij de
Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.
In de Zuid-Hollandse provinciebegroting 2018 zijn extra middelen uitgetrokken voor
campusontwikkeling in Delft, Leiden en Noordwijk en een Transitiecampus34. Naast
de grote universitaire campussen die Zuid-Holland rijk is (TU Delft, Erasmus
Universiteit, Leiden) zijn er ook regionale campussen met een grote regionale
economische impact. Dit type is vaak meer business-/onderwijsgedreven en richt
zich meer op het MKB en de middelgrote bedrijven. Voor de gemeentelijke
economische infrastructuur zijn deze campussen van groot belang, en daarmee ook
voor het economisch vestigingsklimaat. Ze zijn vaak sectorgedreven, sterk MKBgeoriënteerd en mbo en/of hbo hebben het voortouw, en er is – vanzelfsprekend –
ook een duidelijke fysieke locatie. In het kader hierna zijn de vertegenwoordigers van
dit type campus in Zuid-Holland opgesomd. Door de MRDH en de Next Education

De investering in de zogenaamde Transitiecampus Zuid-Holland is echter meer een programma
dan een fysieke campus, en betreft een samenwerkingsproject met VNO-NCW, Universiteit Leiden,
Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Wageningen University & Research
34

gericht op kennis over circulaire economie.
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Group wordt momenteel gezamenlijk nagedacht over ondersteuning van deze
campussen, en de vorming van een regionaal ‘lerend’ campusnetwerk.
Voorbeelden van regionale business/overheidscampussen (met eventuele PPS’en) in
Zuid-Holland:
• In Zuid-Holland is het grootste bioscience park van Nederland te vinden, het Bio
Science Park in Leiden. Het PPS LiS Top is hier gevestigd. LiS Top kan daarnaast

•

•

•

•

•

•

mogelijk profiteren van de (campus-)ontwikkeling bij ESTEC in Noordwijk, op basis
van de aangekondigde regiodeal van de regio met het kabinet.
https://leidenbiosciencepark.nl/
De provincie Zuid-Holland is betrokken bij de doorontwikkeling als campus van het
Leerpark Dordrecht rond de Duurzaamheidsfabriek (nu vmbo en mbo, verbreding
naar hbo), waar ook verschillende PPS’en hun thuisbasis hebben (o.a. CIV’s
Energie, Verbrandingsmotoren). https://www.leerpark.nl/
Het World Horti Centre in Naaldwijk/Westland vormt een internationale etalage
voor de Nederlandse glastuinbouw en een internationaal kennis- en
innovatiecentrum, met 80 bedrijven rondom veredeling, teelt, handel en techniek
en Lentiz Onderwijsgroep als onderwijsinstelling. Het RIF project Greenport Horti
Campus Westland maakt hiervan onderdeel uit. https://www.worldhorticenter.nl/
De RDM Campus in Rotterdam is sinds 2009 gevestigd op het terrein van de
voormalige Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), midden in de
Rotterdamse Stadshavens. Het gebied wordt in fases ontwikkeld tot een
vestigingslocatie voor onderwijsinstellingen (Hogeschool Rotterdam en Albeda
College) en bedrijven waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid. Op deze campus
bevinden zich de PPS RDM CoE en de RDM Training Plant.
https://www.rdmrotterdam.nl/
In oktober 2018 opende ROC Albeda een “IT-campus” op de RDM-campus in
Rotterdam, waar twee maal zoveel IT-specialisten kunnen worden opgeleid (van
4000 naar 8000 over 7 jaar) en waarmee tegemoet gekomen wordt aan de grote
vraag in Rotterdam naar ict-ers. https://www.itcampus.nl/
De Dutch Innovation Factory in Zoetermeer – gevestigd in een oude
margarinefabriek – vormt een innovatieve plek waar ICT-onderwijs, onderzoek en
bedrijven verbonden wordt, en één van de locaties waar de activiteiten van het CIV
Smart Technology plaatsvinden. https://www.dutchinnovationfactory.nl/
In 2018 werd het ‘Technology Park Ypenburg’ geopend, rond vier bedrijven en
het Digital Factory For Composites Fieldlab (DFC).

FIELDLABS IN ZUID-HOLLAND
Fieldlabs zijn net als de PPS’en die in deze regio-analyse centraal staan publiekprivate samenwerkingsverbanden en hebben vaak een fysieke faciliteit of
infrastructuur. Het zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen
Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Ze fungeren als
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aanjagers van economische vernieuwing, cross-over samenwerking en het
aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Behalve versterking van de
regionale economie door innovatie richten ze zich ook op het verbeteren van de
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, skills ontwikkeling en leven lang
ontwikkelen. En raken daarmee in toenemende mate ook aan de activiteiten PPS’en
en onderwijsinstellingen die in deze regio-analyse zijn bestudeerd.
Er zijn in Nederland momenteel 32 fieldlabs. Deze zijn gestimuleerd door een
“landelijk programmabureau Smart Industry Fieldlabs´ tegen de achtergrond van een
landelijke Smart Industry Agenda. Voor nieuwe Smart Industry Fieldlabs is een
aanvraagprocedure ontwikkeld met criteria als een radicale innovatie doelstelling,
een programma van minstens drie jaar met een programma coördinator en een
aantal projecten met diverse private en publieke partners, inclusief financiering en
afstemming met andere Fieldlabs. TNO is bij een aantal van de Fieldlabs betrokken
en heeft bovendien verschillende onderzoeken gedaan naar de succesfactoren voor
succesvolle fieldlabs en de impact op de industrie35. Fieldlabs zijn gericht op kennisen technologievernieuwing (in het TNO onderzoek aangeduid als type 136),
demonstratie en business (type 2), skills ontwikkeling (type 3) of een combinatie van
deze activiteiten (type 4). Met name dit laatste type wordt gezien als het “ideaaltype”
fieldlab.
In Zuid-Holland is sinds 2014 ook gewerkt aan het ontwikkelen een fieldlabinfrastructuur en hebben de MRDH, de provincie Zuid-Holland, Innovation Quarter
en TNO een regionaal kernteam gevormd dat het regionale netwerk aan Fieldlabs
ondersteunt. In het kader van het Regionaal Investeringsprogramma en de Road
Map Next Economy zijn er in 2016 15 fieldlabs gestart (zie bijgaande figuur) 37.
Inmiddels zijn er 17 fieldlabs. De provincie Zuid-Holland ondersteunt deze met eigen
middelen en Europese cofinanciering (EFRO). De Zuid-Hollandse fieldlabs
ondersteunen elk de transitiepaden van de Roadmap Next Economy. Via de
verbinding naar onderwijs per fieldlab geven ze ook invulling aan het transitiepad

35
36

37

Bijv. https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2018/6/fieldlabs-jagen-industriele-digitalisering-aan/
Typologie en standaard voor fieldlabs”, TNO, 5 september 2017.
Fieldlabs Zuid-Holland, Naar een regionale infrastructuur voor cross-over innovaties, juli 2016.
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Next Society van de Roadmap Next Economy.

Innovation Quarter richt zich daarnaast vanaf 2018 op het vullen van de fieldlabs
met concrete activiteiten met ondernemers en kennisinstellingen. De Provincie ZuidHolland financiert deze activiteiten. “Smart manufacturing” – het automatiseren,
robotiseren en digitaliseren van het productieproces – is hiervan een eerste
voorbeeld, dat maakindustrie nieuwe impulsen geeft om te concurreren en te
groeien. Hiervoor is het loket “Smart Manufacturing: Industriële Toepassingen ZuidHolland” (SMITZH) opgericht.38 Hierbij zijn 8 fieldlabs aangesloten die op de
maakindustrie zijn georiënteerd. Na het SMITZH-programma zullen soortgelijke
programma’s worden ontwikkeld gericht op leefklimaat en energie, slimme zorg en
voedsel.
Fieldlabs bieden net als de eerder genoemde initiatieven tot campusontwikkeling
interessante samenwerkingsvormen in het kader van de verduurzaming van PPS’en.
In beide gevallen kan aansluiting van PPS’en bij campus/ fieldlab helpen om de
functionaliteiten en producten van de PPS te borgen c.q. uit te bouwen. Door de
verbinding met fieldlab wordt allereerst de innovatiefunctie versterkt. Daarnaast
komen door de verbinding met een campus of campus nieuwe faciliteiten en
38

https://www.smitzh.nl/#fieldlabs
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netwerken beschikbaar. Het vraagstuk van de doorontwikkeling van de Fieldlab
Infrastructuur Zuid-Holland raakt ook aan het vraagstuk van de verduurzaming van
PPS’en in Zuid-Holland. Zeker wanneer dit vorm krijgt in bredere learning
communities (zie hierna) waarin innovatie en skills-ontwikkeling hand in hand gaan,
zoals in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht of RoboHouse in Delft in
samenwerking tussen het Hightech Centre Delft en de Haagse Hogeschool.
In de onderstaande tabel zijn raakvlakken, mogelijke synergiën en al bestaande
samenwerkingsrelaties tussen Zuid-Hollandse Fieldlabs en PPS geïdentificeerd.
Fieldlab en korte omschrijving van

Meest relevante PPS /

het werkterrein

samenwerkingspartner (CIV, RIF, CoE)

1. Freshteq.nl – glastuinbouw

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (Naaldwijk)

Toelichting

(Naaldwijk)
https://www.worldhorticenter.nl/nl/cr
eate/freshteq

Greenport Horticampus Westland (landelijk)
Food Innovation Academy (Vlaardingen)

2.The Green Village, Delft - circulaire
economie
https://www.thegreenvillage.org/

Energietransitiehuis (Dordrecht)
GOBouw (Dordrecht)
ZIP! (Schiedam)

Urban
Energy/ondergrondse
energiedistributie bij
ZIP!).
Klimaatadaptatie van
infra.

3.Smart, Safe & Resilient Mainports slimme oplossingen voor

RDM CoE (Rotterdam)

deltagebieden (Voorne Putten)

CoE Cyber Security (Den Haag)

http://ssrmainports.com/

Cyberpact (Den Haag)
Maintenance & Procestechniek (Rotterdam)
Plant of the Future (Rotterdam)

4.Ram Lab - metaal printen, 3D
scannen, 3D ontwerpen en 3D
printen en certificering voor de
maritieme sector

Inzetten op de
transities en
technologische
innovatie in de
Rotterdamse haven
(Next Port) zoals ICT,
big data, sensoren/
Smart Industry

Smart Technology (Gouda/Dordrecht
Maritiem Tech Platform
(Dordrecht/Rotterdam)

http://www.ramlab.com/

5.RoboHouse, Delft - robotica

High Tech Centre Delft

HTCD werkt al

ecosysteem tussen onderzoek,

samen met TUD op

onderwijs en bedrijfsleven

dit gebied.
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6.Dutch Windwheel -

Huis van de Energietransitie (Dordrecht)

Urban

binnenstedelijke hernieuwbare

Energy/ondergrondse

energiecentrale met woonfunctie

energiedistributie bij

http://www.ramlab.com/

Masterplan MEI

ZIP!)
Masterplan MEI:
ambitie richting smart

ZIP! (Schiedam)

technology

7.SMASH, Rotterdam/Drechtsteden -

Maritiem Tech Platform

CIV VMT: omslag

slim onderhoud van schepen

(Dordrecht/Rotterdam)

naar groene motoren

https://www.worldclassmaintenance.
com/project/fieldlab-smash/

8.Smart Integrator 4 Aero / Space digitalisering van aerospace

PPS Verbrandingsmotoren/VMT (Dordrecht)
Smart Technology (Gouda/Dordrecht)
Instrumentation for Space (Leiden)

(geen website)

9.Dutch Optics Centre (DOC),

LiS Top (Leiden)

Delft/Enschede – optische en
optomechatronische technologieën
https://dutchopticscentre.com/

Instrumentation for Space (Leiden)
High Tech Centre (Delft)

10. Duurzaamheidsfabriek, Dordrecht
(Smart Metrology en TIMA) –
maritieme automatisering, flow
meting
www.duurzaamheidsfabriek.nl

Smart Technology, Gouda/Dordrecht
RDM Training Plant (Rotterdam)
Maritiem Tech Platform
(Dordrecht/Rotterdam)
PPS Verbrandingsmotoren (Dordrecht)

11. Big Data Innovatiehub – big data
in de domeinen e-health, zelfzorg en
digitale veiligheid

Cloud Engineering (Rotterdam)
Cyberpact (Den Haag)

https://www.bigdatainnovatiehub.nl/

12. Medical Delta Living Labs –
snellere interventies in ziekenhuizen
en revalidatiezorg
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Rotterdamse Plus (Rotterdam)
Extra Strong (Den Haag)

Rotterdamse Plus:
cross-overs ICTverpleegkunde,

http://www.medicaldeltalivinglabs.nl/

CIV Smart Technology (Gouda/Dordrecht)

hospitality, logistiek
en zorg
CIV Smart
Technology: crossovers in de zorg
waaronder zorgdomotica (Smart
Technology)

13. Digital Factory Composites, Den
Haag/Ypenburg –

CIV Smart Technology (Gouda/Dordrecht)

automatiseringsoplossingen voor
betaalbare en opschaalbare
composietenproducten
https://www.digitalfactoryforcomposi
tes.nl/

14. VP Delta – deltatechnologie en

Waterroute: van leren naar werk in de regio

Waterroute werkt

waterbeheer door inzet van smart

(Dordrecht)

samen met

technology

waterschappen.

https://vpdelta.nl

15. AVLM (Automatisch Vervoer op
de Last Mile), tegenwoordig RADD –

High Tech Centre Delft

samenwerkingsmoge

automatisch vervoer

lijkheden.

https://www.raddelft.nl/

16. Dutch Growth Factory, Rotterdam
- digitalisering en verduurzaming van
de Nederlandse maakindustrie

Smart Technology (Gouda/Dordrecht)
High Tech Centre Delft

http://www.dutchgrowthfactory.com/

17. Block Lab, Rotterdam – gericht op
ontwikkeling van concrete
toepassingen en oplossingen
gebaseerd op blockchain technologie
in het Rotterdamse havengebied.
http://blocklab.nl/
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HTCD bekijkt al de

RDM CoE (Rotterdam)
Living Logistics Lab/STC (Rotterdam)
CoE Cyber Security (Den Haag)
Cyberpact (Den Haag)

DOORONTWIKKELING NAAR BREDERE ‘LEARNING COMMUNITIES’
Onder learning communities verstaan we gemeenschappen (regionaal en/of
nationaal) waarin onderwijs, bedrijfsleven, de overheid en andere publieke en private
partners samenwerken aan leren, werken en innoveren, rondom maatschappelijke

vraagstukken. In vier rapporten over een leven lang ontwikkelen stelden in 2017 de
Topsectoren dat publiek-private samenwerkingen naar Learning Communities
zouden moeten doorontwikkelen. Hierin gaan leren, werken en innoveren samen.
Door een integratie van de verschillende functies van leren in deze
gemeenschappen, dienen ze tegelijkertijd diverse belangen: leren om te werken,
leren om bij te blijven, en het belang van innovatie39.
Er wordt in praktijk al snel van een learning community gesproken, maar in vele van
de voorbeelden in het mbo ligt de nadruk nog sterk op het leren in een contextrijke
omgeving en is de verbinding met innoveren (en onderzoeken) en werken nog niet
gemaakt. Toch roept het recente bestuursakkoord voor het mbo hier wel toe op.
Hierin is het regionaal georiënteerde ecosysteem als uitgangspunt gehanteerd: “…dat
mbo scholen zich sterker positioneren in hun regionale ecosysteem en zich dus meer
uitgedaagd voelen om positie te nemen in hotspots, het regionale
arbeidsmarktbeleid, voorop te lopen in innovatie van het onderwijs, in het bijdragen
aan nieuwe bedrijvigheid, startups en arbeidsplaatsen”40.
De ontwikkeling van een PPS tot learning community gaat dus verder dan het
introduceren van hybride leeromgevingen of het verplaatsen van een leslokaal naar
een bedrijfsomgeving. De verbinding tussen mbo en hbo wordt in de praktijk ook
nog weinig gelegd, capaciteit en ervaring met het opzetten en aansturen van
learning communities is nog zeer beperkt aanwezig. De aanwezigheid van lectoren
in het hbo en practoren in het mbo is van groot belang. Daarnaast liggen er
uitdagingen op het gebied van ‘werken’ (meer in het bijzonder ‘leven lang
ontwikkelen’) zoals de erkenning en de financiering van informeel leren. PPS’en
moeten al een bepaalde mate van volwassenheid hebben om zich tot learning
communities te kunnen ontwikkelen: er is inhoudelijk en financieel draagvlak, vanuit
een breed netwerk, waarbinnen activiteiten, effecten en organiserend vermogen
kunnen worden geborgd en voldoende ruimte aanwezig is om te (blijven)
SEO Economisch Onderzoek. Publicatievierluik Learning communities, 2018-2022 - Menselijk
kapitaal, de motor voor innovaties (december 2017)
40
Zoals benadrukt door Jos Kusters in zijn publicatie over ecosystemen beroepsonderwijs en
bedrijfsleven (2018).
39
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experimenteren. De eventuele vorming van een lerend campusnetwerk in ZuidHolland kan in dit verband ook kansen bieden.
KANSEN DOOR INTERNATIONALISERING
Gevraagd is in deze analyse ook nadrukkelijk aandacht te geven aan
internationalisering. Over het geheel genomen is de aandacht hiervoor binnen de
onderzochte PPS’en beperkt. De minister van OCW stimuleert internationalisering
van het hoger onderwijs, en streeft ook naar meer internationale mobiliteit van mbostudenten. Binnen internationalisering valt ook Europese samenwerking op het
gebied van leermobiliteit van studenten en samenwerking tussen instellingen, en de
hiervoor bestaande EU-subsidies (Erasmus+). Hiervan zijn weinig concrete
voorbeelden in deze analyse naar voren gekomen41. Sommige PPS’en hebben
kunnen profiteren van EU-financiering via EFRO (Kansen voor West), maar andere
PPS’en hadden hiertoe geen toegang omdat hun gemeente en/of regio daar geen
gebruik van maakt. Vanuit de CoE’s ligt aandacht voor het EU-onderzoeks- en
innovatieprogramma Horizon 2020 (na 2021 Horizon Europe) voor de hand gezien
het praktijk- en innovatie gerichte onderzoek. Ten behoeve van de verdere
opschaling heeft het CoE Cybersecurity bijvoorbeeld een lijn uitgezet om meer
Europese gelden te verwerven, binnen het bredere kader van de European Research
Funding Strategy van de Haagse Hogeschool. Vanuit de MRDH worden ook de
mogelijkheden onderzocht van financiering (via leningen/garanties) door de
Europese Investeringsbank (EIB). Hiervoor is een aantal business cases uitgewerkt.
Zoals in deelanalyse A beleidscontext beschreven zijn er veranderingen in het
nationale beleid gericht op internationalisering van mbo en ho, en zullen er over 2
jaar ook nieuwe EU-programma’s starten. Het streven van zowel de nationale als
Europese overheid is om meer leermobiliteit van mbo-studenten te realiseren, en
daarnaast vertoont het nieuwe instrument “Platforms for Vocational Excellence” dat
recent is voorgesteld voor het Erasmus programma na 2020 enige gelijkenis met het
Nederlandse CIV-/RIF programma, gezien de gerichtheid op regionale ontwikkeling,
“Smart Specialisation” en triple helix samenwerking.

In het kader van Erasmus+ zijn bijv. twee CIVT&U modules geschikt gemaakt voor internationaal
gebruik. In het project AgriECVET werd samengewerkt met andere AOC’s uit België, Nederland,
Denemarken en Oostenrijk.
41
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AANBEVELINGEN
•

Aan onderwijsinstellingen: De mogelijkheden voor verduurzaming verschillen
sterk per PPS. In het algemeen kan gesteld worden dat hoe dieper de
interventie in het onderwijssysteem en in de governance met het bedrijfsleven
is, hoe arbeidsintensiever de PPS en hoe meer extern geld nodig is om het
mogelijk te maken. Daarnaast is behoud van het organiserend vermogen van
groot belang. De functionaliteit en impact van de PPS’en en daarmee ook de
duurzaamheid valt te vergroten door leren, werken en innoveren (in learning
communities) sterker te verbinden. Daarbij moet gestreefd blijven worden
naar een brede coalitie van bedrijfspartners en verdieping en verbreding om
daarvoor relevant te blijven. Ook regionale en lokale overheden kunnen
bijdragen aan verduurzaming (zie ook hoofdstuk 5).

•

Aan onderwijsinstellingen: Naast opschaling en verdere uitbouw van PPS’en
moet allereerst geïnvesteerd worden in onderlinge verbindingen tussen
bestaande PPS-netwerken op cross-overs, gebruikmakend ook van elkaars
infrastructuur en netwerken. Dit is van belang om de macrodoelmatigheid te
garanderen, in het licht van de toekomstige afnemende studenteninstroom, en
ook om verdunning van de inhoudelijke inbreng vanuit het werkveld te
voorkomen.

•

Aan onderwijsinstellingen: De ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen kan

tegen de achtergrond van nieuwe ontwikkelingen in landelijk beleid ook een
volgende fase in de verduurzaming van PPS’en betekenen. Waar eerst nog
de nadruk lag op het opbouwen van de organisatie en relaties met bedrijven,
en de ontwikkeling van aangepaste curricula, kunnen PPS’en in een volgende
fase van hun bestaan immers voortbouwen op hun negatieve en positieve
ervaringen en de expertise van vanuit de penvoerende en deelnemende
bekostigde onderwijsinstellingen, om hun impact op dit gebied proberen te
vergroten. De vertaling van inhoud van het reguliere onderwijsprogramma
naar modulair onderwijs kan gelijk oplopen met de ontwikkeling van leven
lang ontwikkelen. Hiermee ontwikkel je ook mbo- en hbo-studenten die in
staat zijn zich te blijven ontwikkelen (leercultuur).
•

Aan onderwijsinstellingen/PPS’en: Geanticipeerd moet worden op een

toenemende internationale mobiliteit van mbo- en hbo-studenten, waarbij
optimaal gebruik gemaakt kan worden van de huidige EU-programma’s (tot
2020) en ook geanticipeerd moet worden op de toekomstige EU-
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programma’s (na 2020). Deelname aan deze programma’s kan bijdragen aan
instroombevordering, onderwijsinnovatie en verduurzaming van PPS’en.
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2. STRUCTUURVERSTERKING DOOR GEREGISSEERD
OPSCHALEN EN VERDUURZAMEN
Hierna wordt ingegaan op de ontwikkeling van PPS’en in de Zuid-Hollandse context
en in het kader van de Skills- en Human Capital Agenda. De vraag is hoe
verduurzaming van de PPS in deze regio kan worden gestimuleerd en in hoeverre
het relevante spelers als MRDH, EBZ, de provincie Zuid-Holland en
InnovationQuarter (IQ) lukt om in de toekomst optimaal gebruik te maken van het
PPS-concept. Hiervoor is ingegaan op de vraag welke “witte vlekken” er zijn. Er is
gekeken naar mogelijkheden om kansrijke aanpakken op te schalen en naar de
bestuurlijke, strategische, beleids- en investeringsvraagstukken die hiervoor moeten
worden geadresseerd. Tenslotte is aan de orde welke regie, coördinatie van
provincie en boards behulpzaam kan zijn om de PPS’en in Zuid-Holland een optimale
rol te laten spelen.
ONTWIKKELINGEN LANDELIJK BELEID
Het mbo is aan de ene kant gehouden aan wetten, regels, afspraken en publieke
verantwoording, en aan de andere kant genoodzaakt op structuurniveau te
innoveren. In het mbo bieden recente ontwikkelingen in het overheidsbeleid mee
ruimte en daarmee kansen voor het verder en sneller ontwikkelen van publiekprivate samenwerking. Het bestuursakkoord mbo 2018-2022 gaat expliciet in op de
rol van mbo-scholen voor innovatie en arbeidsmarkt in hun werkgebied en voor
ontwikkeling van hun branches, door middel van regionale samenwerking die
onderdeel moet zijn van de zogeheten kwaliteitsafspraken. Aan de aanvullende
financiering voor de periode 2019-2022 worden op dit terrein ook eisen verbonden:
de kwaliteitsafspraken die per mbo-instelling voor deze periode worden gemaakt,
moeten in samenspraak met partners uit de regio tot stand komen. Toekomstige
aanvragen voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF 2019) zullen mede beoordeeld
worden op de verbinding met de gemaakte kwaliteitsafspraken. Ook voor deelname
van de provincie aan toekomstige PPS’en kan dit een maatstaf zijn.
In het sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018 is opgenomen dat de
(door)ontwikkeling van bestaande en nieuwe Centres of Expertise de komende jaren
wordt gestimuleerd. De beschikbare profileringsmiddelen kunnen vanaf 2019 door
hogescholen zelf worden ingezet. Naast het ondersteunen van bestaande centres
worden hogescholen uitgenodigd een substantieel aantal nieuwe centres te starten.
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De Vereniging Hogescholen zal hierover adviseren en tweejaarlijks in beeld brengen
de CoE’s zich ontwikkelen ten opzichte van zwaartepuntvorming in onderwijs,
onderzoek en pps. Het zal gaan om initieel onderwijs, post-initieel onderwijs en
praktijkgericht onderzoek. Hiervoor is recent een “Verenigingskader Centres of
Expertise” opgesteld.
ROL VAN GEMEENTEN, REGIO’S EN WATERSCHAPPEN
Gemeenten hebben sinds de invoering van de Participatiewet een grotere rol in het
lokale en regionale beleid op het gebied van de arbeidsmarkt. Dit beperkt zich niet
tot werkzoekenden. Ook vanuit een preventief en economisch perspectief wordt
gekeken naar de beroepsbevolking. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat door de snel
veranderende arbeidsmarkt bepaalde groepen buiten de boot vallen, en armoede in
de gemeente toeneemt. Gemeenten kunnen er daarom voor kiezen een actieve rol
spelen om partijen te betrekken in het lokale, regionale en nationale ecosysteem van
arbeidsmarktbeleid. Bijvoorbeeld gericht op het stimuleren van een leercultuur en het
benutten van het beroepsonderwijs voor post-initiële omscholing ter ondersteuning
van zij-instromers. Dit kan ook een reden zijn om actief publiek-private
samenwerking in het beroepsonderwijs te stimuleren en als gemeente hierin te
participeren. In het kader hieronder zijn voorbeelden aangegeven van ZuidHollandse overheden die betrokken zijn bij PPS’en.
Voorbeelden van betrokkenheid overheden in Zuid-Holland bij PPS’en:
• In Zuid-Holland zijn vooral de grotere steden Den Haag en Rotterdam bij een

•
•
•
•

•

69

groter aantal PPS’en betrokken. EMI is een aan Rotterdam Zuid verbonden
publiek-private organisatie die werkt aan het oplossen van complexe
maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, werken, zorg en
onderwijs. De Gemeente Rotterdam participeert hierin. De op de Welzijnssector
gerichte Spoor 22 wordt gecofinancierd door de gemeente Den Haag.
Ook het Havenbedrijf Rotterdam is een actieve partner in een aantal
havengeoriënteerde PPS’en.
Daarnaast is sprake van een actieve (co-financierende) rol van de gemeente Delft
in het High Tech Centre Delft.
De gemeente Schiedam neemt deel aan ZIP! gezien lokaal
werkgelegenheidsbeleid en gebiedsontwikkeling.
De gemeente Dordrecht is een belangrijke partner van de coöperatie
Duurzaamheidsfabriek. De activiteiten van het CIV Energie in Dordrecht sluiten
goed aan bij de regionale energiestrategie van de regio Drechtsteden, maar
worden in dit kader nog maar beperkt gefinancierd.
In de PPS Waterroute participeert het Waterschap Rivierenland en de PPS heeft
zelf proactief verbinding gezocht en gehouden met de regionale innovatieagenda’s van de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Drechtsteden, ook

•

•

om bij te dragen aan de verduurzaming van de PPS door subsidies in het kader
van lokale en regionale programma’s.
Het CIV Instrumentation for Space in Leiden profiteert van de samenwerking van
overheden in Zuid-Holland op ruimtevaartgebied (Holland Space Cluster), met
financiële deelname van de regio Holland/Rijnland en samenwerking met de

gemeenten Noordwijk, Leiden, Den Haag en Delft).

De gemeenten in het werkgebied van CIV Smart Technology (gemeenten Gouda,
Zoetermeer, Alphen a/d Rijn en Woerden) hebben aangegeven om te overwegen
een bijdragen te leveren aan de continuïteit van het organiserend vermogen van
deze PPS.

Toch lijkt over de hele linie van de PPS’en in Zuid-Holland nog wel sprake te zijn van
onderbenut potentieel wat betreft het inzetten van lokale en regionale cofinanciering
als katalysator voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en het
stimuleren van bijv. LLO. Maar ook geldt dit in relatie tot de realisering van
inhoudelijke opgaven en programma’s op lokaal en regionaal niveau. Veel
gemeenten zullen bijvoorbeeld met grote opgaven worden geconfronteerd m.b.t. de
energietransitie, klimaatadaptatie, etc. De sturing op de PPS-ontwikkeling ligt vooral
bij het onderwijs en bedrijfsleven en nauwelijks bij de regionale en lokale overheden.
Mogelijk dat de meer recente ontwikkeling van meer en meer lokale en regionale
economic boards in de toekomst tot een grotere rol zal leiden (zie hierna).
ROL VAN DE PROVINCIE – REGIE OP PROVINCIAAL NIVEAU
Er is tot op dit moment geen investeringsbudget waarmee de provincie of de MRDH
hun prioriteiten vertalen in bijdragen aan PPS’en in het beroepsonderwijs die zonder
steun van de markt niet of slechts kleinschalig tot stand zouden komen. Er wordt
uitsluitend geïnvesteerd vanuit economisch beleid gericht op structuurversterking in
fieldlabs en campusontwikkeling. Daarbij lijkt geen verbinding te worden gelegd met
de stimulering door de rijksoverheid van PPS’en vanuit het beroepsonderwijs. De
situatie is daarmee een andere dan bijvoorbeeld in de meeste provincies zoals
Noord-Holland, Gelderland, Overijssel en Limburg. In sommige gesprekken is
aangegeven dat er een toegevoegde waarde wordt gezien voor de provincie ZuidHolland in aanvulling op de gemeenten. Hierbij zijn verschillende mogelijke rollen de
revue gepasseerd.
Allereerst zou op provinciaal niveau meer regie gerealiseerd kunnen worden om het

bovenlokale niveau te ontwikkelen, verbindingen te leggen tussen diverse PPS’en
en het delen van ervaringen en gebruik van relevante regelingen te stimuleren. PPS70

aanvragen krijgen door de deelnemende gemeente in de vestigingsplaats van de
onderwijsinstelling soms ten onrechte een puur lokaal stempel en andere gemeenten
willen daarom niet participeren, hoewel dit voor hen toch voordelen zou kunnen
hebben. Veel PPS’en zouden in Zuid-Holland dan ook nog eens te maken krijgen met
een relatief groot aantal middelgrote tot kleine gemeenten (die niet altijd een formeel
samenwerkingsverband hebben). Een regierol op provinciaal niveau zou het
plaatselijke belang dat dan dreigt te overheersen wordt wat kunnen nuanceren ten
gunste van het bovenlokale belang. In Zuid-Holland zijn daarnaast ook regio’s aan te
wijzen die minder worden beïnvloed door grote steden in de nabijheid en/of door de
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Dit geldt in het bijzonder voor de
(arbeidsmarkt-)regio’s Midden-Holland (met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk,
Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen) en Gorinchem (met de gemeenten
Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Lingewaal,
Molenwaard en tot aan de gemeentelijke herindeling, Zederik).
Ten tweede zou ook meer gestuurd kunnen worden op de regionale uitdagingen en

witte vlekken, en terreinen en uitdagingen die “een maatje te groot zijn voor
gemeenten” (zoals bijvoorbeeld cyber security), of waarop nog geen of onvoldoende
PPS’en in Zuid-Holland bestaan, bijvoorbeeld de cross-over “zorg en technologie” en
andere bredere, cross-sectorale opleidingen. Er ontbreken hiervoor in de ZuidHollandse regio momenteel de instrumenten (op provincieniveau). Ook de
ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt vragen (mede) een bovenlokale
oriëntatie. Op lokaal niveau zullen eerder de belangen en behoeften van bestaande
bedrijven worden gearticuleerd, terwijl vanuit een breder toekomstgericht
perspectief op de arbeidsmarkt wellicht andere afwegingen gemaakt moeten
worden.
In het verlengde hiervan zou op provinciaal niveau een rol kunnen liggen in het
bevorderen van macrodoelmatigheid, bijvoorbeeld door partijen op te lijnen,
samenwerkingen te bevorderen en kopieergedrag van succesvolle PPS’en en een
gefragmenteerde inbreng vanuit het werkveld tegen te gaan.
Een andere behoefte die is uitgesproken is het aanscherpen van het beeld hoe de

toekomstige arbeidsmarkt in de provincie en in specifieke sectoren zich in de
toekomst zal ontwikkelen: wat kunnen we verwachten aan ontwikkelingen in
kwalitatieve en kwantitatieve zin op het gebied van human capital, wat zijn
interessante ontwikkelingen en voorbeelden in andere regio’s en het buitenland, etc.
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Een verdergaande sturende rol op het gebied van de arbeidsmarkt zou kunnen
liggen in het voorkomen van grote concurrentie om technici tussen verschillen
sectoren en branches (zie hiervoor). Deze behoefte is niet alleen in gesprekken met
onderwijsvertegenwoordigers naar voren komen, maar tekent zich ook af in posities
die werkgeversorganisaties al kenbaar maken in de aanloop naar de provinciale
verkiezingen 201942.
Er wordt ook door PPS’en gepleit voor meer provinciale lobbykracht, bijvoorbeeld
om aanvragen voor RIF-subsidies bij het Rijk te ondersteunen, om knellende wet- en
regelgeving voor innovatie weg te nemen, of juist om meer gelijke toegang in alle
delen van de provincie te verschaffen tot EU-middelen (EFRO).
Anderzijds is ook wel gewezen op het nu al grote aantal landelijke en vooral
regionale agenda’s die spelen rond het beroepsonderwijs, met (het risico op) een
grote bestuurlijke drukte, versnippering en overlap van ambities, uitvoering en
resultaten. Daarbij wordt gepleit voor een transparante coördinatie van deze
agenda’s om “beleidsmoeheid” te voorkomen. In Zuid Holland hebben sommige
regio’s langdurige samenwerking en een eigen economische of arbeidsmarktagenda, in andere regio’s ontbreekt die (zoals in de regio Groene Hart of Oost ZuidHolland) of is die nog betrekkelijk jong (zoals in de Drechtsteden).
De behoefte aan meer regie op provinciaal niveau m.b.t. PPS-ontwikkeling in ZuidHolland hoeft echter niet te betekenen dat dergelijke taken (allemaal) bij de provincie
worden neergelegd. Er is immers vanuit de MRDH ook al een platform van
onderwijsinstellingen tot stand gekomen (RNE/Next Education Group) dat al een
belangrijke plek is voor afstemming tussen PPS’en in het mbo en hbo. Strikt
genomen zijn daarmee echter niet alle steden en regio’s in Zuid-Holland afgedekt.
In andere provincies/regio’s zijn verschillende andere type platforms gecreëerd die
kunnen bijdragen aan het geregisseerd opschalen en verduurzamen van PPS’en (zie
voorbeelden in kader).
Voorbeelden uit andere regio’s voor geregisseerd opschalen en verduurzamen van
initiatieven gericht op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt:

Zoals die van Transport en Logistiek Nederland dat pleit voor een “doelmatigheidsgesprek” tussen
onderwijs en ondernemers, gefaciliteerd door de provincie. Het Havenbedrijf Rotterdam pleit voor
nauwe samenwerking met en tussen de provincie en andere overheden, het bedrijfsleven en
onderwijs- en kennisinstellingen, “gebiedsgericht en ieder vanuit de eigen opdracht”.
42
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•
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Gelderland wil het tekort aan technisch personeel aanpakken. Om dat te bereiken
verbindt de provincie Gelderse bedrijven en scholen met landelijke
brancheorganisaties, vakbonden en techniekfondsen. Deze krachten zijn
gebundeld in het actieplan Leve(n)lang Gelders vakmanschap43. Daarmee worden
gesubsidieerde om-, bij- en herscholingstrajecten ontwikkeld om de technische
arbeidsmarkt in Gelderland beter te laten functioneren.
Onder de noemer Kennispact 3.0 maken de tien Brabantse mbo-scholen,
werkgeversvereniging BZW en de provincie Noord-Brabant zich sterk voor het
beste en meest adequate opleidingsaanbod. De samenwerking gaat terug tot
2011, toen samen met Brabantse gemeenten een uitvoeringsagenda werd
opgesteld met twee onderwerpen: beroepen van morgen en verduurzaming van
stages en leerbanen. Er ligt inmiddels een mbo-atlas die het gewenste en het
bestaande opleidingsaanbod in kaart brengt, wat scholen helpen optimale keuzes
te maken. Verder werkt het Kennispact samen met Tilburg University en
onderzoeksinstituut ROA aan doelmatigheidsanalyses en-procedures en uniforme
datasets van scholen.
In de regio Amsterdam waren de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt de
aanleiding voor de ontwikkeling van een “House of Skills”, een ‘fieldlab’ waarin
diverse partijen uit de regio experimenteren en samenwerken om de toenemende
mismatch aan te pakken44. Het doel daarvan is de doorstroom te bevorderen van
lager- en middelbaar opgeleiden van krimp- naar groeisectoren.
Limburgse mbo-besturen stemmen incidenteel en informeel af over het starten of
sluiten van opleidingen in Limburg. In deze overleggen worden ook initiatieven
kenbaar gemaakt op gebied van PPS. Zeker de laatste generatie PPS / RIF
aanvragen zijn vroegtijdig kenbaar gemaakt en heeft geleid tot eerste Limburgbrede aanvragen. Dit overleg kent geen structureel of geformaliseerd karakter.
In de ‘Limburg aanpak’45 ondersteunt de provincie Limburg de drie Limburgse
arbeidsmarktregio’s in hun optimalisering van de publiek-private samenwerking bij
de arbeidstoeleiding van werkzoekenden. De provincie ondersteunt daarbij
kennisdeling, van elkaar leren en breder uitrollen van werkbare concepten als
activiteiten die passen bij een provinciale rol. Een goed voorbeeld vormt de aanpak
rondom VDLNedcar in 2017 waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
vraaggericht zijn toegeleid naar werk.

ECONOMIC BOARDS
Sinds 2005 zijn er op allerlei plaatsen in het land economic boards ontstaan, met
Brainport als een van de eerste en het meest ver ontwikkeld model. In meerdere
gevallen is zo’n board ook de plaats waar de verzamelde onderwijsinstellingen (mbo,
https://geldersvakmanschap.nl/initiatief
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/house-of-skills
45
https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2017/oktober/limburg-aanpak-helpt/
43
44
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hbo en soms ook wo) afstemmen met elkaar, met vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven en met de deelnemende overheden. In de meeste gevallen is de regio
die wordt bestuurd van een omvang die kleiner is dan een hele provincie (met
uitzondering van de EBU die de gehele maar kleine provincie Utrecht beslaat):
Metropoolregio Amsterdam, Zuid Oost Brabant, Regio Zwolle, Regio ArnhemNijmegen. In elk van deze regio’s zijn er meerdere hbo- en mbo-instellingen (zoals de
‘Zwolse Acht’, vier hbo- en vier mbo-instellingen) die alle of via enkele
vertegenwoordigers lid zijn van de board.
In Zuid-Holland is er één provinciebrede board, de Economic Board Zuid-Holland en
zijn er verder meerdere vaak nog jonge boards op het niveau van een sub-regio,
zoals de Economic Board Duin- en Bollenstreek en de Economic Board
Drechtsteden. Daarnaast hebben sommige gemeenten een economic board (Den
Haag, Alphen aan den Rijn) en zijn er diverse intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden die een rol pakken op dit terrein, zoals regio Holland
Rijnland (dat deelneemt in enkele PPS’en) en de MRDH zelf. De andere genoemde
subregionale boards in Zuid-Holland zijn echter nog nauwelijks partner van één van
de PPS’en.
In Zuid-Holland is de business development en cluster vorming taak bij Innovation
Quarter (IQ) belegd en de regierol bij de EBZ, terwijl in Brainport beide rollen (in ieder
geval qua uitvoering) in één organisatie zijn belegd. Overigens zitten EBZ en IQ
praktisch fysiek en organisatorisch dicht bij elkaar, wat een goede rolverdeling
mogelijk maakt.

AANBEVELINGEN
•

Onderwijsinstellingen: besteed meer aandacht aan de beleidsrol en financiële
mogelijkheden van gemeenten en andere overheden (zoals waterschappen).
Los van programma’s gericht op economische versterking en
onderwijs/arbeidsmarkt kunnen ook beleidsprogramma’s gericht op
maatschappelijke (transitie-)opgaven aangrijpingspunten bieden voor
verduurzaming van PPS’en. PPS’en kunnen in de uitvoering hiervan een
nuttige rol aanbieden richting overheden.

•

EBZ/MRDH/Onderwijsinstellingen: Overleg in het kader van verduurzaming
over de uitbouw of afbouw van PPS’en in relatie tot regionale speerpunten en
beoogde transities van en over sectoren.
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•

EBZ/MRDH: Leven Lang Ontwikkelen binnen PPS’en zal apart moeten
worden gestimuleerd, ook en vooral financieel. Voor een goede ontwikkeling
zijn startsubsidies nodig, vanuit het Rijk, de EU, de provincie, vanuit O&Ofondsen, et cetera. Naast deze push, zal het rijk inzetten op het versterken van
een leercultuur bij werkgevers en werknemers (pull).

•

EBZ/MRDH: Onderzoek naast de inzet op het verkrijgen van ondersteuning
van de EIB voor de Roadmap Next Economy (via garanties en leningen) ook
de mogelijkheden van de toekomstige EU-subsidieprogramma’s voor de
ontwikkeling van PPS in de provincie, en anticipeer op de nieuwe
programma’s na 2020.

•

EBZ/MRDH: Betrek de aanwezige PPS’en in de provincie beter bij het beleid
en nieuwe initiatieven gericht op (lerende) campusontwikkeling als bijdrage
aan een betere aansluiting in de beroepskolom (mbo-hbo) en met het wo. Bij
de PPS’en in het mbo ligt de nadruk op onderwijsinnovatie en ‘samen leren
rond praktijkopdrachten’, in het hbo ligt de nadruk op onderzoek en innovatie.
Versterking van de positie van het mbo binnen campussen kan profijtelijk zijn,
mits rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van het mbo.

•

EBZ/MRDH: Stimuleer verbindingen tussen de meer innovatiegerichte
Fieldlabs en de onderwijsgedreven PPS’en in de provincie, gericht op het
stimuleren van inhoudelijke cross-overs en gunstige condities voor faciliteiten,
netwerkvorming, verduurzaming en opschaling.

•

EBZ/MRDH: Een weloverwogen ontwikkeling van de PPS’en in Zuid-Holland in termen van groei of afbouw in relatie tot regionale speerpunten en beoogde
transities van en over sectoren - vergt enige coördinatie en
portfoliomanagement op bovenregionale schaal. Dat is nodig voor a.
macrodoelmatigheid en onderwijsontwikkeling en b. periodieke evaluatieve
dialoog (‘preventief onderhoud’) over wat er nodig is. Tegelijk mag de
autonomie van onderwijsinstellingen bij het vormgeven van PP-initiatieven
niet worden belemmerd. Momenteel vormt de samenwerking tussen
onderwijsinstellingen via de RNE/Next Education Group het meest voor de
hand liggende gremium hiervoor, maar dit dekt strikt formeel genomen niet de
hele provincie.

•

EBZ/MRDH: De provincie Zuid-Holland kent, anders dan sommige andere
provincies, geen expliciet beleid gericht op de aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt. Er zijn ook geen stimulerings- of sturingsinstrumenten m.b.t. de
ontwikkeling van PPS in het beroepsonderwijs. Daaraan blijkt wel behoefte te
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bestaan, mede in het kader van verduurzaming en opschaling. Ontwikkel
daarom binnen de provincie Zuid-Holland een stimulerende en geografisch
dekkende taak m.b.t. de ontwikkeling en verbinding van publiek-private
netwerken in het regionale ecosysteem. Sluit daarbij aan bij de rol van
InnovationQuarter m.b.t. publiek-private samenwerking en cross-overs en leg
de verbinding met (het subsidiebeleid gericht op) fieldlabs. De
kwaliteitsafspraken met het mbo en de invulling van de profileringsmiddelen
in het hbo vormen een relevant landelijk kader waarop kan (en moet) worden
ingespeeld in Zuid-Holland.
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A. AANSLUIT BELEIDSCONTEXT EN –KANSEN VOOR PPS’EN
LANDELIJK BELEID
Gezien de bereikte positieve resultaten in voorgaande kabinetsperiodes richten
landelijke partijen en beleid zich op continuering van impulsen voor PPSontwikkeling.
Voor 2018 is via verlenging van het RIF met één jaar € 25 miljoen extra beschikbaar
gesteld. Ook in de jaren na 2018 wordt PPS-ontwikkeling in het mbo gestimuleerd.
In het Bestuursakkoord mbo46 wordt nadrukkelijk gesproken over een sterke positie
van mbo-instellingen in hun regionale ecosysteem, het concept ‘PPS’ past daar goed
bij. Mbo-instellingen moeten samen met hun regionale partners ambities formuleren
in hun kwaliteitsagenda’s. Mbo-instellingen krijgen ook meer ruimte voor regionale
initiatieven, en om accenten te leggen in opleidingen die aansluiten bij de behoeften
op specifieke werkgebieden, leven lang leren of andere thema’s, in samenwerking
met voor hen belangrijke partners. Op basis van de plannen wordt er in totaal € 16
miljard verdeeld door OCW in de periode 2019-202247.
In het Sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018 is op 9 april 2018 opgenomen
dat de (door)ontwikkeling van bestaande en nieuwe Centres of Expertise de
komende jaren wordt gestimuleerd. Voor zwaartepuntvorming en Centres of
Expertise heeft het kabinet € 47 miljoen per jaar beschikbaar48. De beschikbare
profileringsmiddelen kunnen vanaf 2019 door hogescholen zelf worden ingezet.
Naast het ondersteunen van bestaande centres worden hogescholen uitgenodigd
een substantieel aantal nieuwe centres te starten. De Vereniging Hogescholen zal
hierover adviseren en tweejaarlijks in beeld brengen de CoE’s zich ontwikkelen ten
opzichte van zwaartepuntvorming in onderwijs, onderzoek en pps. Het zal gaan om
initieel onderwijs, post-initieel onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Voor
hogescholen zijn hiervoor de strategische onderzoeksagenda Onderzoek met impact
met tien thema’s verbonden aan de Nationale Wetenschapsagenda,
lectorenplatforms onder regie van regieorgaan SIA, de bestaande CoE’s, fieldlabs en
andere PPS-vormen van belang.
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Bestuursakkoord 2018-2022, ‘Trots, vertrouwen en lef’, Kamerstukken II, 2017/18, 31 524 nr. 351.
Zie https://www.mboraad.nl/nieuws/meer-ruimte-voor-regionale-initiatieven-mbo
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Ook zal het huidige kabinet € 100 miljoen extra zal investeren in het behoud van
vmbo techniek, doorlopende leerroutes vmbo en mbo en de samenvoeging van
gemengde en theoretische leerwegen. Bij de uitvoering van dit beleid gericht op een
dekkend en kwalitatief hoogwaardig techniekonderwijs op het vmbo zal ook de
focus komen te liggen op sterker samenwerken in de regio49. Dit in aansluiting op het
kabinetsbeleid gericht op een sterk beroepsonderwijs (inclusief doorlopende
leerroutes), studentendaling en het Techniekpact en stappen die in sommige regio’s
al gezet zijn, bijvoorbeeld in het kader van Toptechniek in Bedrijf of het Regionaal
Investeringsfonds MBO. Voor 1 april 2019 dient elke regio plannen te formuleren
voor het techniekonderwijs50.

Topsectoren leveren een bijdrage aan de optimale aansluiting tussen arbeidsmarkt

en onderwijs door het structureel verbinden van bedrijven, kennisontwikkeling,
beroepsonderwijs en innovatie. In de roadmap “Human Capital Topsectoren 20162020”51 richten de topsectoren zich onder andere op:
• aanjagen en opzetten van learning communities waarin leren, werken en
innoveren samenkomen: fieldlabs, living labs en pps’en (CIV’s, RIF’s en CoE’s);
• beurzen stages en programma’s voor talentontwikkeling door onderwijs en
bedrijven;
• bewustwording toekomstige beroepen en lange termijn beroepsperspectief
(kwantitatief en kwalitatief);
• programma’s teach the teacher, lectorenplatforms, experimenten en pilots
over uitwisseling tussen bedrijven en onderwijs;
• verbinden kennis- en innovatieagenda’s en onderwijs (curricula).
Topteams werken hierbij nauw samen met het Techniekpact. Hier identificeren zij de
knelpunten in de beschikbaarheid van menselijk kapitaal en werken aan vergroting
van het aanbod van goed opgeleide technici van alle niveaus. Hierbij wordt
aangesloten bij andere samenwerkingsverbanden van overheid, bedrijven,
werkgevers en onderwijsinstellingen waar wordt ingezet op het bij elkaar brengen
van vraag en aanbod, ook in regionaal verband. Het Regeerakkoord van het
afgelopen najaar sprak waardering uit voor het Techniekpact. De recente berichten
over de tekorten aan techniek professionals hebben ook de grote noodzaak van
versnelling en verduurzaming van de Techniekpact aanpak bevestigd. Met het
“Nationaal Techniekpact 2020 – Focus en versnellen” hebben alle betrokken partners

49

Brief van de ministers van OCW en Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 28 mei 2018.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 31 524, nr. 367.
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Brief van de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 5 juni 2018. Tweede Kamer

2017–2018, 30 079, nr. 72
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afgesproken met elkaar kracht te zetten op een aantal urgente thema’s en hun inzet
bekrachtigd52.
Op 29 juni 2018 presenteerde staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
het MKB-actieplan als onderbouwing voor een beleidsinzet van circa € 200 miljoen
per jaar door het nieuwe kabinet53. Hierin wordt onder meer ingegaan op het
voorzien in voldoende personeel. Het actieplan ging vergezeld van een MKBsamenwerkingsagenda 2018-2019, waarin afspraken staan met de regio over
samenwerking in ondersteuning van het (innovatieve) mkb en bijdragen aan de
realisatie van acties in het MKB-actieplan en andere beleidstrajecten (zoals
Topsectoren, StartupDelta). Deze samenwerking is gericht op het creëren van
samenhang en synergie tussen nationale en regionale activiteiten voor het mkb. In
het menselijk kapitaal deel van het actieplan worden als concrete maatregelen o.a.
een talentenprogramma “Verzilver je talent” aangekondigd, ondersteuning van de
leercultuur in ambtelijke sectoren en bedrijven in samenwerking met O&O fondsen als
ook ondersteuning van het Katapult netwerk van PPS’en. Daarnaast wordt specifiek
ingegaan op de Bouwagenda. Gestreefd wordt naar het verbinden van fieldlabs met
CoE’s om innovatie in de bouw te versnellen.
In het regeerakkoord is ook een bedrag van € 950 miljoen ter beschikking gesteld
voor de “Regio Envelop”. Voor deze regio-analyse zijn de aangekondigde opgaves
betreffende ESTEC en Rotterdam Zuid relevant. Onlangs heeft de minister van LNV
de procedure geopend voor andere regiodeals54. Hiervoor komen voorstellen in
aanmerking op basis van een uitgebreide (triple helix en publiek-private)
samenwerking van vele partijen zoals onderzoek en onderwijs instellingen, regionale
en lokale overheden en diensten, bedrijven, etc. Projecten dienen gericht te zijn op
verhoging van maatschappelijk en economisch welzijn.
Sinds 2011 is van overheidswege (Rijk, provincies, gemeenten) veel geïnvesteerd in
regionale campusontwikkeling. Campussen worden gezien als motor van innovatie
en daarmee economische groei. Soms gaat het daarbij om virtuele campussen, maar
meestal in de vorm van een fysieke locatie, variërend van één
bedrijfsverzamelgebouw tot een compleet stadsdeel met uiteenlopende terreinen,
faciliteiten en gebouwen. Denk hierbij allereerst aan kennis- en innovatiecampussen,
Brief van de minister van EZK van 18 juni 2018 aan de Tweede Kamer.
Brief van de staatssecretaris van EZK d.d. 29 juni 2018, 2017-2018, 32637, nr. 316.
54
Brief van de minister van LNV van 8 juni 2018, Tweede Kamer 2017–2018, 29 697, nr. 48 1.
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parkachtige bedrijventerreinen waar R&D plaatsvindt door universiteiten,
ziekenhuizen, onderzoeksinstituten en bedrijven, zoals de Brightlands Chemelot
campus in Limburg en de Zernike Campus in Groningen. Ook zijn er voorbeelden van

open innovatiecampussen: voormalige bedrijfscampussen waarop ook andere
bedrijven zich kunnen vestigen en onderlinge wisselwerking en samenwerking op
onderzoeksgebied actief worden gestimuleerd. Een bekend voorbeeld is de High
Tech Campus Eindhoven (voorheen Philips High Tech Campus/Natlab). Een derde
categorie vormen business campussen, waar de actualiteit van het bedrijfsleven
centraal staat, en waar omheen kennis- en onderwijsinstellingen zich organiseren.
Deze campussen bestaan uit (virtuele) netwerken van mensen en
bedrijven/organisaties, soms in combinatie met fysieke representaties. Het World
Horti Centre is hiervan een goed voorbeeld. Buck consultants55 maakt onderscheid
tussen drie soorten campussen: bedrijfscampussen, onderwijscampussen (bijv.
Duurzaamheidsfabriek en Leerpark Dordrecht, Venlo campus universiteit Maastricht)
en zorgcampussen (bijv. Health Innovation Park in Zwolle).
Tenslotte verdient hier ook het stimuleren van een leven lang ontwikkelen56 de
aandacht. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III is een doorbraak op dit
terrein aangekondigd. Het kabinet ziet ontwikkelingsmogelijkheden ook tegen de
achtergrond van het bestrijden van scheidslijnen in de samenleving57. Het kabinet
ziet de verantwoordelijkheid voor continue ontwikkeling primair als
verantwoordelijkheid van sociale partners maar wil leven lang ontwikkelen
stimuleren door de regie en verantwoordelijkheid meer bij het individu te leggen.
Kort na de zomer 2018 presenteerde het kabinet na overleg met de sociale partners,
O&O fondsen, onderwijsorganisaties, uitvoeringsorganisaties en andere
maatschappelijke instellingen een aantal preciezere maatregelen in de vorm van een
meerjarig actiegericht programma aan de Tweede Kamer58 voor het jaar 2019 wordt
ruim € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de randvoorwaarden
voor LLO. Jaarlijks komt € 5 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van eigentijdse

Buck, Inventarisatie en analyse campussen 2014, in opdracht van het ministerie van Economische
Zaken.
56
Brief van de ministers van SZW en OCW van 12 maart 2018, Kamerstukken II, 2017/2018, 30 012,
nr. 77.
57
Brief van 22 juni 2018, “De kans om scheidslijnen te overbruggen”, reactie op het SCP-rapport ‘De
sociale staat van Nederland’ en het CBS-rapport ‘Gerapporteerde spanning in de samenleving en
eigen ervaringen daarmee’.
58
Brief van de ministers van SZW en OCW van 27 september 2018.
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innovatieve opleidingsprogramma’s voor volwassenen. Op 30 mei 2018, gaf
bovendien de SER al het startsein om samen met regionale en sectorale betrokkenen
te komen tot een actieagenda, waarbij de SER als aanjager initiatieven ter
bevordering van LLO verbindt en versterkt. Hoewel het de ambitie is van veel mboscholen om een stevige rol te spelen in het volwassenenonderwijs, lijken volwassenen met
een baan toch maar moeilijk het mbo te vinden voor bij- of omscholing59. In het onlangs
gesloten bestuursakkoord tussen OCW en de MBO Raad is gebleken dat er veel draagvlak is
voor om met leven lang ontwikkelen via flexibilisering van het mbo aan de slag te gaan. De
MBO Raad heeft op 18 april 2018 ook een kennispunt gelanceerd om mbo-scholen die zich
bezig houden met leven lang ontwikkelen te ondersteunen60.

In het sectorakkoord dat de Vereniging Hogescholen en de minister van OCW
hebben gesloten op 9 april 2018 is ook de rol van hogescholen opgenomen bij het
realiseren van een doorbraak in leven lang leren en samenwerking met werkgevers
gericht op employability, innovatie en praktijkgericht onderzoek61. Ook de SER is
actief in het ontwikkelen van gezamenlijke vervolgacties, waarbij in de ogen van het
kabinet ook geleerd kan worden van goede regionale en (inter)sectorale initiatieven.
Dat laatste maakt het verzoek van de opdrachtgevers in Zuid-Holland om in deze
regio-analyse nadrukkelijk ook aandacht te geven aan de bijdrage van PPS’en aan
leven lang ontwikkelen (zie de opdrachtformulering hierna) in deze provincie extra
relevant.
Op 4 juni 2018 heeft de minister van OCW aangegeven hoe internationalisering in het mbo

en hbo kan bijdragen aan de kwaliteit van mbo en hbo62. Hierin wordt onder meer de
verwachting uitgesproken dat het aantal internationale studenten in het hbo zal blijven
groeien. In het kabinetsbeleid m.b.t. internationalisering heeft in het verleden altijd de nadruk

gelegen op het hbo en het wo (bijv. Holland Scholarship, Erasmus beurzen). De oproep tot
een ambitieuzere internationaliseringsaanpak vanuit de mbo-sector wordt echter door de
minister ondanks de grote verschillen tussen sector verwelkomd. De minister ziet concrete
mogelijkheden om de internationale competenties van mbo-studenten te vergroten, in
aansluiting bij het bestuursakkoord met de sector. De vorm hiervan kan per regio verschillen.
De minister heeft oog voor de relatie internationalisering en verbinding met de (regionale)
omgeving (bijvoorbeeld wat betreft huisvesting) en kondigt aan in gesprek te gaan met het
59
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Onderwijsinspectie, ‘De Staat van het Onderwijs 2018’.
www.levenlangontwikkelen.nl
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veld, waaronder regionale werkgevers, om de behoefte aan ondersteuning zoals via de
zogenaamde omkeerregeling duidelijker in kaart te brengen. Er worden stappen gezet door
SBB om de erkenning van buitenlandse bedrijven als leerbedrijf te vereenvoudigen. De
minister spreekt ook de ambitie uit om de uitgaande mobiliteit in de komende vijf jaar te
laten stijgen van 7% naar 10% van de mbo-studenten. Voor de financiering hiervan kan
gebruik worden gemaakt van het (lopende) Erasmus+ programma of de kwaliteitsagenda
van de instellingen zelf. Ook zal worden de buitenlandervaringen van mbo-studenten beter
te waarderen als vrijstelling op de resultatenlijst.

Onder internationalisering valt ook het gebruik van Europese programma’s voor
Europese samenwerking en mobiliteit en cohesie door mbo- en hbo-instellingen.
Deze kunnen in theorie een financieringsbron vormen voor publiek-private
samenwerking in de regio. Recent zijn de verschillende nieuwe programma’s voor de
periode 2021-2027 voorgesteld.
Op 30 mei 2018 heeft de Europese Commissie het voorstel gepubliceerd voor het
subsidieprogramma dat Erasmus+ moet opvolgen vanaf 2020 (onder de naam
Erasmus)63. Er is ook een grote mate van continuïteit wat betreft de drie pijlers:
leermobiliteit, samenwerking tussen organisaties en instellingen en ondersteuning
van beleidsontwikkeling en samenwerking. Eén van de vernieuwingen in de tweede
pijler betreft partnerschappen voor excellentie, waaronder ‘centres of vocational
excellence’ waarbij de EU steun geeft aan de ontwikkeling van transnationale
platforms van excellent beroepsonderwijs. Die zouden zich o.a. moeten gaan richten
op het ontwikkelen van gezamenlijke curricula, innovatieve onderwijsmethoden, het
delen van infrastructuur en samenwerking in de kennisdriehoek. Daarnaast wordt
ook gestreefd naar uitbreiding van internationale mobiliteit naar mbo.
Behalve het onderwijsprogramma Erasmus(+) van de EU kunnen met name hboinstellingen voor praktijkgericht onderzoek gebruik maken van het nieuwe (9e)
kaderprogramma voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, Horizon Europe64.
Daarnaast zijn de Europese Structuur- en Innovatiefondsen (ESIF)65 interessant. De
uitvoering hiervan gebeurt in Nederland zelf. EFRO (Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling) heeft als doelstelling om de verschillen tussen de Europese regio’s te
verkleinen door ze te helpen bij investeringen in hun economische structuur. ESF+ is
het Europese fonds gericht op werkgelegenheid en sociale inclusie. Na 2020 zal het
Cohesiefonds/EFRO vooral de minst welvarende Europese lidstaten ondersteunen bij
investeringen in milieu en infrastructuur. Met name wordt ingezet op een ‘groener,
Tweede Kamer, 2017–2018, 22 112, nr. 2624.
Tweede Kamer, 2017–2018, 22 112, nr. 2648 1
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koolstofarm, Europa’ (zie ook hierboven) en op een ‘meer verbonden Europa (door
verbeteren van mobiliteit en regionale ICT-verbindingen). Het voorstel voor ESF+ na
2020 richt zich op het bevorderen van o.a. het verwerven van sleutelcompetenties,
bevorderen van gelijke toegang tot educatie, leven lang leren, inclusie en
sociaaleconomische integratie van derdelanders. Het programma “Kansen voor
West” (zie hierna) vormt een voorbeeld van de inzet van ESIF-middelen in ZuidHolland. Afhankelijk van de onderhandelingen binnen de EU zouden
onderwijsinstellingen en PPS’en in Nederland via regionale overheden van ESIFmiddelen na 2020 kunnen (blijven) profiteren.
DE SITUATIE IN ZUID-HOLLAND: ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS EN
OVERHEID

Innovatie en kansrijke sectoren, sterke bedrijfsclusters en onderbenutte
innovatiepotentie

De economische groei trok in 2017 aan in Zuid-Holland, maar niet sterk genoeg om
de werkgelegenheid te laten toenemen en de werkloosheid substantieel te verlagen.
Waar Nederland een werkgelegenheidsgroei kende van 0,7 % in de jaren tussen
2014 en 2016, was dit voor de regio Zuid-Holland 0,4 %. Een zelfde tendens is te
zien in de werkloosheidscijfers: in Zuid-Holland was in 2017 5.5% van de
beroepsbevolking werkloos, tegen 4,9 % in Nederland. Daarbij wordt de groei op
lange termijn gedragen door de regio’s Rijnmond en Drechtsteden. Delft en
Westland laten pas sinds recent weer een groei zien, terwijl de economie van de
agglomeratie Den Haag van 2008 tot en met 2013 nog kromp.
In de regio Rijnmond zijn de havens en techniek van oudsher de belangrijkste
sectoren, als ook de zorg. In Den Haag zorgen de Rijksoverheid en internationale
organisaties voor veel werkgelegenheid, met inbegrip van de aandacht voor
internationaal recht en cybersecurity. De economische ontwikkeling van het
Westland is sterk gekoppeld aan het tuinbouwcluster. De regio Drechtsteden kent
een focus op de maritieme maakindustrie, terwijl in de regio Leiden veel bedrijvigheid
is verbonden aan de gezondheidssector.
Vrijwel alle topsectoren zijn in de provincie sterk vertegenwoordigd en hebben een
internationale uitstraling. De clusters en sectoren van bedrijvigheid die een groot
aandeel hebben in de totale Nederlandse economie zijn: Clean Tech, Health & Life
Sciences, Agro & Food, Safety & Security, Maritime, Transport and Logistics, Smart
Industry, Energy & Tourism & Leisure. Deze zitten verspreid over de gehele provincie
en bieden werkgelegenheid aan in totaal 571.000 mensen, 34% van alle banen.
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Zuid-Holland is bovengemiddeld sterk in Maritime, Safety & Security, Transport &
Logistics en Energy. De grootste werkgever voor de regio is de sector Health & Life
Sciences met bijna 218.000 banen in Zuid-Holland. Dit betreft zowel
zorginstellingen als bedrijven in biotechnologie, medische technologie en (ICT)gebaseerde dienstverlening.
Voorbeelden van de sterke geografische bedrijfsclusters die bijdragen aan het
gezicht en de identiteit van de regio zijn:
•
de Rotterdamse haven als nationale mainport;
•

het cluster Life Science & Health op Bio Science Park in Leiden;

•

de Greenports in Westland-Oostland en Boskoop;

•

het maritieme cluster in Zuid-Holland-Zuid;

•

de Clean Tech Delta in Delft, Rotterdam en Drechtsteden;

•

de Security Delta in Den Haag; en

•

het Aerospace cluster in Noordwijk.

Het aandeel hoger opgeleiden scoort niet bijzonder hoog in vergelijking met leidende
regio’s in Europa. Het aantal gediplomeerden in de techniek en het wetenschappelijk
onderwijs neemt echter toe. Bij hoger opgeleiden bestaat een beperking bij het
aanbod, bij lager en middelbaar opgeleiden een tekortschieten de vraag66.
De lage ligging, grote bevolkingsdichtheid en de aanwezigheid van energieintensieve industrie (Chemie, Greenports en Logistiek) maken Zuid-Holland extra
kwetsbaar voor de groeiende schaarste aan grondstoffen, de stijgende
energieprijzen en de klimaatverandering. De transitie naar een water- en energieefficiënte economie gebaseerd op duurzame energie en biobased grondstoffen is in
Zuid-Holland dan ook bijzonder urgent. De provincie Zuid-Holland signaleert echter
ook dat door ondermaatse samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en
bedrijven, en een achterblijvend aantal kennisintensieve MKB’ers die erin slagen door
te groeien, de innovatiepotentie van de provincie ondanks de gunstige
uitgangspositie onvoldoende wordt benut in Zuid-Holland.

Regiomonitor Economie en Bereikbaarheid, in opdracht van MRDH en Provincie opgesteld door
NEO Observatory (juni 2017).
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De provincie als speler op het gebied van economie, arbeidsmarkt en onderwijs
De provincie Zuid-Holland richt zich op een groeiende, duurzame en innovatie
economie, en meer concreet op het vergroten van de innovatiekracht en
organiserend vermogen van het kennisintensieve MKB, als ook op het organiserend
vermogen en de duurzame transitie van de Greenports en het Haven Industrie
Complex (HIC). De provincie Zuid-Holland geeft samen met medeoverheden,
bedrijven en kennisinstellingen, verenigd in de regionale ontwikkelingsmaatschappij
Innovation Quarter (IQ) en de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) uitvoering aan de
gezamenlijke Economische Agenda Zuidvleugel (EAZ).
Concrete instrumenten zijn de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT),
Regionale Netwerken Topsectoren (RNT) en fieldlabs, die die marktintroductie van
nieuwe producten, processen en diensten versnellen. In de provinciebegroting 2018
zijn extra middelen uitgetrokken voor campusontwikkeling in Delft, Leiden en
Noordwijk.
In 2016 zijn vijftien fieldlabs gestart, ondersteund met eigen en Europese middelen
(EFRO). In 2018 geeft Innovation Quarter prioriteit aan het vullen van de
verschillende fieldlabs met concrete projecten. Eind 2017 is het programma Smart
Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland (SMITZH) ontwikkeld, dat IQ
in 2018 en 2019 gaat uitrollen. De focus van het programma ligt op het
automatiseren, robotiseren en digitaliseren van het productieproces. Kenmerkend
voor SMITZH is de focus op concrete activiteiten voor ondernemers. In SMITZH
werken 8 maakindustrie-georiënteerde fieldlabs in Zuid-Holland samen:
•
•
•
•
•
•
•

Duurzaamheidsfabriek Dordrecht
RAMLAB
Robohouse
Dutch Optic Centre
Big Data Innovatie Hub
Digital Growth Factory
Composite Automation Development Centre

De provincie Zuid-Holland kent, anders dan sommige andere provincies67, geen
expliciet beleid gericht op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het
relatieve achterblijven van de provincie op het gebied van
werkgelegenheidsontwikkeling en werkloosheid heeft recent echter geleid tot een
67
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toegenomen politieke aandacht. Zo werd bij de behandeling van de begroting van
Zuid-Holland 2018 het college van Gedeputeerde Staten verzocht om het gesprek
aan te gaan met de ROC’s in de provincie over de aansluiting van het
onderwijsaanbod op de thema’s waarmee de provincie te maken heeft en de
samenwerking tussen bedrijfsleven en ROC’s verder te bevorderen. Ook werd door
Provinciale Staten in een motie verzocht extra aandacht te besteden aan de
(om)scholing van oudere industriële werknemers, en hierover actief samenwerking te
zoeken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, gemeenten en regio’s.

Metropoolregio Den Haag-Rotterdam en de Next Economy Roadmap

De gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is op
19 december 2014 in werking getreden als samenwerking van 23 gemeenten68. De
MRDH bestaat uit twee pijlers: de Vervoersautoriteit (VA) en Economisch
Vestigingsklimaat (EV). De MRDH wil een regio zijn die voorop loopt in Europa bij de
transformatie naar een nieuwe economie, met een aantrekkelijk klimaat voor talent,
ondernemingen en investeerders.
Ook de MRDH zet in op het stimuleren van innovatie en kennisdeling door het
ondersteunen van Fieldlabs: publiek-private samenwerkingsverbanden tussen
onderwijs en bedrijfsleven waarin onderzoek, onderwijs en innovatie samen komen.
Deze maatregel uit het programma “Economische structuurversterking” kent geen
specifieke sectorale focus, maar gaat uit van de regionale dynamiek en kent als
uitgangspunt dat fieldlabs moeten bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven
in de regio zoals werkgelegenheid, slimme zorg, (leef)klimaat & energie en voedsel.
Hierbij wordt aangesloten bij de ambities zoals die zijn vastgelegd in de Roadmap
Next Economy69. Deze Roadmap uit 2016 is gebaseerd op een analyse van de
economie en daarbij behorende arbeidsmarktontwikkelingen in deze regio en vormt
het antwoord van de regio Rotterdam-Den Haag daarop in de vorm een
langetermijnstrategie, met handelingsperspectieven en projecten die de basis leggen
voor de transformatie van de economie van deze regio. In de Roadmap zijn 5

transitiepaden geformuleerd die nodig zijn om de nieuwe economie in de
Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag,
Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, MiddenDelfland, Nissewaard (tot 1 januari 2015: Bernisse en Spijkenisse), Pijnacker-Voorburg, Ridderkerk,
Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer.
69
https://roadmapnexteconomy.com/ en https://roadmapnexteconomy.com/wpcontent/uploads/2017/12/Roadmap-Next-Economy-Nederlandse-versie.pdf zie m.n. blz. 44-49
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Metropoolregio Rotterdam Den Haag vorm te geven. Deze zijn gericht op het
creëren van het juiste ecosysteem om uitdagingen als de energietransitie en de
transitie naar een circulaire economie succesvol te laten verlopen. De transitiepaden
zijn:
•
•
•
•
•

Smart Digital Delta
Smart Energy Delta
Circulaire Economie
Entrepreneurial Region
Next Society

De ondersteuning van de Roadmap is recent overgedragen van het ambtelijk
apparaat van de MRDH naar Innovation Quarter. Voor de uitvoering is ook een groep
onderwijsinstellingen actief bestaande uit 9 MBO- en 3 HBO-instellingen, de Next
Education Group (NEG)70. De missie van het platform is om de uitdagingen en zeer
complexe problemen in de RNE om te zetten in initiatieven in en met het onderwijs,
waaraan onderwijsinstellingen financieel en materieel bijdragen. Voor de fysieke
infrastructuur en de organisatie zou de groep onder meer voortbouwen op de
aanwezige PPS’en. Een uiteindelijk resultaat zou de vorming van een “RNE Campus

Netwerk” kunnen zijn.
Economic Board Zuid-Holland (EBZ): vijf speerpunten

Ook de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) draagt bij aan de Roadmap Next
Economy door op strategisch, bestuurlijk niveau in te zetten op het versterken van de
samenhang tussen de sterke economische sectoren en het stimuleren van crossovers. Hierbij hanteert de Board vijf speerpunten:
•
Haven in transitie
•

Feeding & greening megacities

•

Life Sciences & Health

•

Cybersecurity

•

Smart industry

Door te investeren in de thema’s economie, energie, verbindingen zowel fysiek als
digitaal en stedelijke vernieuwing draagt de EBZ bij aan groei van de beoogde
clusters. EBZ heeft onlangs opdracht gegeven om de ontwikkeling van
werkgelegenheid en toegevoegde waarde sinds 1996 te laten berekenen, en

Hierin zijn vertegenwoordigd: ROC Lentiz, Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, STC Group,
ROC Albeda, ROC ID College, ROC Zadkine, AOC Wellant, ROC Mondriaan.
70
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groeiscenario’s te laten doorrekenen tot het jaar 202571. De vijf sectoren boden in
2015 direct werk aan ruim 327.000 mensen en indirect aan nog eens 577.000
mensen. In toegevoegde waarde groeide deze sectoren sneller dan de provincie als
geheel (65% tegen 35%). Indien die sterkste groeiperiode zich herhaalt, groeit de
werkgelegenheid naar bijna 1.3 miljoen banen en de toevoegde waarde tot 212
miljard euro. In de groep van vijf sectoren is het speerpunt ‘Haven in transitie’ in
absolute zin dominant. Ten aanzien van de historische groei komt Smart Industry
naar voren. In geografische zin clusteren de vijf speerpuntsectoren meer dan het
overige bedrijfsleven rond een aantal locaties. Relatief veel grote bedrijven in het
Rotterdamse havencluster, relatief veel kleine (tuinbouw)bedrijven in het WestlandOostland en een cluster Life Science & Health bedrijven in de regio Leiden. De
verschillende sectoren hebben elk hun eigen kenmerken, ook geografisch, en vragen
volgens de onderzoekers daarom om maatwerk in beleid.
EBZ signaleerde in zijn regiomonitor 2017 (juni 201772) dat de arbeidsmarkt in ZuidHolland de achilleshiel is in de transitie van de economie in Zuid Holland. De ZuidHollandse economie groeit harder dan het Nederlands gemiddelde. De economie
groeit sinds 2014 dankzij de stevig aantrekkende export en groei van de
arbeidsproductiviteit. Belangrijkste knelpunt is de arbeidsmarkt, zowel als het gaat
over invullen van vacatures, als het grote aantal mensen dat aan de kant staat. Voor
de EBZ is dit een topprioriteit. In 2016 groeide de regionale economie met 2,3%.
Deze groei is te danken aan de stijging van de arbeidsproductiviteit, maar de
arbeidsmarkt profiteert er nauwelijks van zo bleek uit de Regiomonitor. Het aantal
banen nam in 2016 toe met één procent en veel mensen staan aan de kant. Eén van
de oorzaken is het gebrek aan goed opgeleide mensen met specifieke vaardigheden.
Er zijn meer banen dan mensen in techniek op alle niveaus, vooral HBO. Zo gaf in de
ICT-sector meer dan 18 procent van de bedrijven aan dat tekort aan personeel een
belemmering is voor groei.
In oktober 2017 is tegen deze achtergrond een EBZ-werkgroep onder leiding van
Marja van Bijsterveldt aan de slag gegaan om de human capital uitdagingen binnen
de speerpunten van de EBZ te identificeren. In april 2018 zijn eerste resultaten
besproken. De hypothese is dat de grootste uitdagingen liggen bij om- en bijscholing
van bestaand personeel, met name in het MKB op mbo- en hbo niveau. Het
Economische bijdrage van de speerpuntsectoren van Zuid-Holland, Erasmus Centre for Business
Innovation, april 2018.
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https://www.economicboardzuidholland.nl/monitor/
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onderzoeksbureau Birch is opdracht gegeven om op basis van nadere analyse te
adviseren aan de provincie en de EBZ over de rol die beide partijen zouden kunnen
spelen73. Ten tijde van deze analyse werd over de eerste fase gerapporteerd74.

Nationaal Programma Rotterdam-Zuid en het BRIDGE-project

In Rotterdam-Zuid is sprake van een forse sociale achterstandssituatie zoals ook
onderkend door het kabinet. In het kader van de beoogde versterking van de
gebiedsgerichte aanpak tussen Rijk en regio’s is Rotterdam Zuid één van de zes
specifiek benoemde opgaven. Al in 2011 werd door de gemeente Rotterdam,
(semi)private partijen (scholen, bedrijven, corporaties) en de Rijksoverheid het
Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) gestart. De doelstelling is om het
gebied met de uitvoering van een samenhangend pakket van maatregelen, gericht
op onderwijs(achterstand), werk(loosheid), wonen (verpaupering en verduurzaming),
(on)veiligheid en ondermijnende criminaliteit en cultuur in de periode tot 2030 vanuit
een forse achterstandssituatie naar het gemiddelde niveau van de G4 te krijgen. Het
huidige kabinet heeft hiervoor € 130 miljoen gereserveerd. In Rotterdam Zuid is ook
sprake van een grote mismatch op de arbeidsmarkt: de vraag van het bedrijfsleven
sluit onvoldoende aan op het aanbod van arbeid. Rotterdam Zuid kampt met een
hoge jeugdwerkloosheid.
Het EU project “Building the Right Investments for Delivering a Growing Economy”
(BRIDGE) moet jongeren uit Rotterdam Zuid helpen om in de komende jaren hun
positie op de arbeidsmarkt te versterken75. De trekker van dit project is de MRDH. De
economische en skills analyse in dit project beperkt zich echter niet tot de MRDH,
omdat er op provincieniveau veel onderlinge verwevenheden zijn. Vanuit deze
bredere analyse zal worden gewerkt aan een regionale skills agenda om de positie
van (v)mbo-jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren. De eerste resultaten wijzen
erop dat de intensivering van interventies heeft geleid tot een sterkere verschuiving
van richtingkeuzes in het vmbo en vervolgkeuzes in het mbo van studenten in de
richting van techniek, haven en zorg, en dat deze keuzes ook daadwerkelijk tot
betere kansen op de arbeidsmarkt leiden.

Gemeente Den Haag en Kansen voor West 2

https://www.economicboardzuidholland.nl/humancapital/
https://www.economicboardzuidholland.nl/humancapital-onderzoek/
75
https://mrdh.nl/nieuws/sterkere-positie-arbeidsmarkt-honderden-jongeren-zuid
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Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies
(Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht partijen hebben voor de tweede keer
gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een
innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het
bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd
door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en vormt voor
partijen in Den Haag en Rotterdam een (aantrekkelijk) alternatief voor de RIF
regeling van OCW. Er is binnen de gemeente Den Haag € 50 miljoen beschikbaar
om de economie te ontwikkelen tot een concurrerende, sociale en groene
markteconomie met veel werkgelegenheid. De gemeente heeft opdracht gegeven
voor een verkenning van de arbeidsmarkt in de periode tot 2023, met een doorkijk
naar 2030, en een advies over handelingsperspectieven, die ook zijn gericht op
onderwijs en arbeidsmarkt76.
Een concreet initiatief in dit kader is gericht op de energietransitie en wordt
ondersteund door de Economic Board Den Haag. Hierin wordt gewerkt aan het
vormen van een sterk Haags netwerk gericht op energietransitie, scholing en
werkgelegenheid, het organiseren van leermeesterschap voor mkb-bedrijven,
verbeteren van het imago en beroepsbeeld in deze energiebranche en het
bevorderen van (zij)instroom.

“Bruggen bouwen op de arbeidsmarkt”, Perspectieven voor het Haagse arbeidsmarktbeleid,
Panteia, januari 2018.
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B. REGIONALE WERKGELEGENHEID EN
ARBEIDSMARKTDYNAMIEK
Aansluiting PPS’en bij omvang sectoren
Aandeel sector (%) in regionale werkgelegenheid
Branche (SBI-Code)
A Landbouw, bosbouw en visserij
B-E Industrie

Nederland
1,2%

Zuid-Holland
1,5%

10,1%

7,8%

F Bouwnijverheid

3,8%

4,2%

G Handel

16,8%

16,5%

H Vervoer en opslag

4,6%

5,4%

I Horeca

4,9%

4,4%

J Informatie en communicatie

3,2%

2,8%

23,0%

23,0%

O-P Overheid en onderwijs

12,8%

15,0%

Q Gezondheids- en welzijnszorg

16,3%

15,6%

R Cultuur, sport en recreatie

1,6%

1,6%

S Overige dienstverlening

1,6%

1,9%

100,0%

100,0%

K-N Financiële/zakelijke
dienstverlening

Totaal

•CIV Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen
•Greenport Horti Campus
•Food Innovation Academy

Relatieve grootte van deze
sector in deze subregio

klein

•GoBouw
•Industrieel bouwen met hout
•Zuid-Holland Infra Park

•Masterplan MEI
•CIVOM
•CIV Energie
•CIV Maintenance en
Procestechniek
•PPS Verbrandingsmotoren
•Met Maritieme Techniek
naar de Top
•Topcentrum
Meubelindustrie
•RDM Training Plant
•LiS TOP
•Instrumentation for Space
•Waterroute
• Plant of the Future

•RDM CoE
•De Logisticus van de toekomst!

•EMI op Zuid
•De Rotterdamse Plus
•Spoor 22
•Generade
•Extra Strong
•The Real Band

groot

•High Tech Centre Delft
•CIV Smart Technology
•Cloud Engineering
•CoE Cybersecurity
•Cyberpact

Bron: analyse uit CBS statline, banen van werknemers in dec. 2016

De sectorale verdeling van PPS’en kan worden vergeleken met de regionale
werkgelegenheid. Zuid-Holland kent een beroepsbevolking van circa 1.911.000
(CBS, 2018) personen en heeft daarmee het grootst aantal werkenden van alle
provincies. Dit staat gelijk aan ongeveer 21% van de totale Nederlandse
beroepsbevolking. In een vergelijkbare verhouding herbergt de provincie ook veel
PPS’en: ruim 30. Deze zijn ontstaan als afzonderlijke initiatieven van (11) mbo- en
(3) hbo-instellingen.
In de tabel is de relatieve grootte van de verschillende sectoren (naar SBI-code) van
de provincie Zuid-Holland afgezet tegen de relatieve grootte van de sectoren binnen
Nederland in het totaal. Gezien de omvang van de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt
komt de sectorverdeling grotendeels overeen met de landelijke verdeling. Enkel de
sectoren industrie en overheid en onderwijs wijken hiervan meer dan één
procentpunt af. De rol van Den Haag maakt dat de sector overheid relatief sterk
aanwezig is, de industrie is met 8 procent van de werkgelegenheid weer iets minder
sterk aanwezig. De landbouw is net als elders klein maar met 1,5% van de
werkgelegenheid wel een kwart groter dan gemiddeld in Nederland.
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Een groot aantal sectoren is gedekt door één of meerdere PPS’en. Opvallend is dat
het grootst aantal PPS’en ingedeeld kan worden bij de in Zuid-Holland
ondervertegenwoordigde sector industrie. Terwijl relatief grote sectoren zoals
handel en financiële/zakelijke dienstverlening geen enkel aangesloten PPS kennen.
Ook de oververtegenwoordigde sector overheid en onderwijs kent slecht één enkele
PPS. Deze sectoren kunnen dus worden aangewezen als ‘witte vlekken’.
Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat deze sectorindeling enkel
helpt voor een eerste indruk. Zo is de sector industrie volgende de indeling van het
CBS een verzameling van zowel de winning van delfstoffen, (algemene) industrie,
productie en handel in energie en de winning en distributie van water. Daarnaast zijn
PPS’en vaak sectoroverschrijdend en ondersteunen ze werkgevers in de keten. Zo is
het CIV smart technologie opgericht om nieuwe technologieën te verbinden met ICT,
en sluit hiermee dus in zijn beginsel aan bij meerdere sectoren.

Deelregio’s
Relatieve grootte van deze
sector in deze subregio

Aandeel sector (%) in regionale werkgelegenheid
groot

klein

Branche (SBI-code)

Nederland

Holland

Midden-

Rijnland

Holland

Haaglanden

Rijnmond

Drechtsteden

Zuid-Holland
Centraal

Gorinchem

A Landbouw, bosbouw en visserij

1,2%

2,5%

1,2%

2,7%

0,5%

0,3%

3,3%

0,8%

B-E Industrie

10,2%

9,3%

9,5%

4,0%

8,1%

12,4%

5,7%

19,8%

F Bouwnijverheid

3,8%

3,7%

6,8%

2,5%

4,1%

8,4%

3,6%

9,0%

G Handel

16,8%

19,9%

21,0%

11,8%

16,3%

20,6%

21,5%

17,3%

H Vervoer en opslag

4,6%

2,7%

8,1%

3,4%

7,7%

5,8%

3,3%

6,8%

I Horeca

4,9%

5,7%

3,4%

4,0%

4,5%

3,6%

5,1%

3,8%

J Informatie en communicatie

3,2%

2,0%

3,4%

3,7%

2,5%

1,8%

4,1%

2,2%

K-N Financiele/zakelijke dienstverlening

23,1%

18,3%

18,0%

26,0%

25,1%

18,8%

21,3%

15,8%

O-P Overheid en onderwijs

12,8%

12,3%

10,8%

24,2%

12,5%

9,7%

11,4%

8,2%

Q Zorg

16,3%

20,5%

15,5%

13,3%

15,8%

16,7%

14,9%

13,3%

R Cultuur, sport en recreatie

1,6%

1,8%

1,0%

1,6%

1,6%

1,1%

2,3%

1,2%

S Overige dienstverlening

1,6%

1,4%

1,3%

2,8%

1,3%

1,0%

3,5%

1,7%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Totaal

Bron: analyse uit CBS statline, banen van werknemers in dec. 2016

Gezien de grootte van de provincie en de demografische verschillen in de
verschillende subregio’s kan er verwacht worden dat de werkgelegenheid door de
provincie heen verschillend is verdeeld. Bovenstaande tabel geeft de relatieve
werkgelegenheid weer in elk van de zeven arbeidsmarktregio’s. Hierbij geeft de
kleurcompositie weer welke arbeidsmarktregio’s relatief weinig (licht) of veel
(donker) werkgelegenheid kennen in de desbetreffende sector. Hierbij zien we dat
de stedelijke gebieden (Haagland, Rijnmond) relatief veel werkgelegenheid kennen in
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de grote sectoren financiële/zakelijke dienstverlening en zorg. Handel is
oververtegenwoordigd in Midden-Holland (rondom Zoetermeer) en Zuid-Holland
Centraal (rondom Gouda). Het opvullen van de eerdergenoemde witte vlekken zou
dus in ieder geval in deze regio’s het meest natuurlijk zijn.

Totale werkgelegenheid per sector (x1000 banen)
Branche (SBI-code)

Holland
Rijnland

Midden-Holland

Haaglanden

Rijnmond

Drechtsteden

Zuid-Holland
Centraal

Gorinchem

A Landbouw, bosbouw en visserij

5,3

0,9

11,6

3,2

0,3

3,9

0,5

B-E Industrie

20,2

7,3

17,3

51,8

14,8

6,7

11,9

F Bouwnijverheid

7,9

5,2

10,9

26,3

10,1

4,3

5,4

G Handel

42,9

16,1

51,3

103,8

24,7

25,5

10,4

H Vervoer en opslag

5,8

6,2

14,9

49

6,9

3,9

4,1

I Horeca

12,3

2,6

17,5

28,7

4,3

6,1

2,3

J Informatie en communicatie

4,4

2,6

15,9

16,1

2,1

4,9

1,3

K-N Financiele/zakelijke dienstverlening

39,6

13,8

112,6

160,2

22,5

25,2

9,5

O-P Overheid en onderwijs

26,6

8,3

104,8

79,9

11,6

13,5

4,9

Q Zorg

44,3

11,9

57,5

100,6

20

17,6

8

R Cultuur, sport en recreatie

3,8

0,8

7,1

10,5

1,3

2,7

0,7

3

1

12,2

8,2

1,2

4,2

1

216,1

76,7

433,6

638,3

119,8

118,5

60

S Overige dienstverlening
Totaal

Bron: analyse uit CBS statline, banen van werknemers in dec. 2016

Wanneer er naar de absolute werkgelegenheid gekeken wordt is duidelijk te zien dat
de verschillende arbeidsmarktregio’s significant verschillen in grootte en
samenstelling. Meer dan zestig procent van de totale werkgelegenheid centreert zich
in de regio’s Haaglanden en Rijnmond. Binnen de regio Rijnmond is de zorgsector
een opvallend grote werkgever met circa honderdduizend werknemers, wat
neerkomt op ongeveer veertig procent van alle werknemers in de zorg binnen de
gehele provincie. Eenzelfde aantal personen is ongeveer werkzaam binnen de
sectoren overheid en onderwijs in de regio Haaglanden. In beide regio’s is echter de
agglomeratie van de sectoren financiële- en zakelijke dienstverlening het grootst met
respectievelijk 160.200 en 112.600 werknemers. De door PPS’en meest gedekte
sector industrie is buiten de regio Rijnmond opvallend groot in de regio’s Holland
Rijnland, Haaglanden en Drechtsteden. Van de informatie en communicatiesector
(een van de speerpuntsectoren van de provincie) is te zien dat dit een relatief kleine
sector is met 47.000 werknemers in de provincie, welke een regionale verdeling kent
die ongeveer gelijk is aan de totale arbeidsmarkt.
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Baanpolarisatie
Buiten de sectorale spreiding van werkgelegenheid over de verschillende regio’s
binnen de provincie kan er ook gekeken worden naar de spreiding over niveaus.
Hierbij kan er gekeken worden naar de verandering in de verhouding van banen op
hoger niveau tegenover de verhouding van banen op een middelbaar en lager
scholingsniveau. De recente discussie over baanpolarisatie gaat over de trend dat er
steeds meer banen op hoger niveau komen en banen die zonder opleiding zijn te
vervullen, en dat de industriële banen daartussen verdwijnen.
Dit is statistisch te benaderen door te kijken naar de verandering van het aantal
beroepen op beroepsniveau 2 (lager of middelbaar onderwijsniveau – mbo t/m circa
niveau 2) en de verandering van het aantal beroepen op beroepsniveau 4 (hoger of
wetenschappelijk onderwijsniveau – hbo en wo) zoals het CBS die indeelt. In de
tabel zijn deze respectievelijk tegen de y- en x-as afgezet voor alle Nederlandse
regio’s (COROP) in de periode 2007-2017. Hierbij loopt de x-as van 0 tot 45 procent
terwijl de y-as van -15 tot 5 procent loopt. Hierbij kan meteen worden opgemerkt
dat de arbeidsmarkt polariseert: het aantal banen op mbo-niveau is afgenomen
terwijl het aantal banen op wo-niveau is toegenomen.
Groei van banen op beroepsniveau 2 (mbo) en 4 (wo) 2007-2017
5
Overig Zeeland
Zuidoost-Noord-Brabant
Midden-Noord-Brabant
Zeeuwsch-Vlaanderen

Oost-Zuid-Holland

Zuidoost-Zuid-Holland

% verandering banen niveau 2

0
Flevoland
Noord-Drenthe

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Zuidwest-Drenthe
Agglomeratie 's-Gravenhage

-5

Zuidwest-Friesland
Zuidoost-Friesland
Zuidoost-Drenthe

Groot-Amsterdam
Noord-Overijssel
Noordoost-Noord-Brabant
Agglomeratie Haarlem
Veluwe
West-Noord-Brabant
Twente
Overig Groningen
IJmond
Zaanstreek
Arnhem/Nijmegen
Groot-Rijnmond
Zuidwest-Overijssel
Noord-Limburg
Utrecht

Alkmaar en omgeving

Zuidwest-Gelderland

Zuid-Limburg

Het Gooi en Vechtstreek

Kop van Noord-Holland

-10

Midden-Limburg

Achterhoek

Oost-Groningen

Delft en Westland
Noord-Friesland

-15
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

% verandering banen niveau 4
Bron: CBS tabel arbeidsdeelname regionale indeling 2017. Bewerking en weergave: Birch

De sterkste polarisatie is waar te nemen in de regio Delft en Westland, waar de TUD
invloed lijkt te hebben op de sterke groei in banen voor hoogopgeleiden, terwijl de
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werkgelegenheid voor lager opgeleiden in industrie en tuinbouwsector (Westland)
afneemt. Dit heeft geresulteerd in een afname van lagere mbo-banen van circa 12
procent en een toename van hbo/wo-banen van circa 40 procent. De overige regio’s
kennen afnames van lagere mbo-banen tussen de 0 en 5 procent en toenames van
hbo/wo-banen tussen de 12 en 25 procent. Binnen de minder stedelijke gebieden
van Zuid-Holland is de baanpolarisatie het zwakst: regio’s Oost-Zuid-Holland en
Zuidoost-Zuid-Holland kennen geen afname van het aantal lagere mbo-banen.
Gezien deze (verschillen in) polarisatie is het van belang dat er niet alleen gekeken
wordt naar de aansluiting van PPS’en bij algehele werkgelegenheid, maar dat er ook
wordt gekeken naar de dynamiek op de arbeidsmarkt om de juiste balans te vinden
tussen mbo enerzijds en hbo/wo anderzijds. Dit werd ook al gesignaleerd in de
Regiomonitor 2017: “bij hoger opgeleiden is er te weinig aanbod, hetgeen de groei
kan belemmeren, bij lager en middelbaar opgeleiden is daarentegen een gebrek aan
vraag. Juist voor hen dient extra werkgelegenheid in de dienstensector gecreëerd te
worden”.

Aansluiting PPS’en bij arbeidsvraag
Door gebruik te maken van data over het aantal uitgezette vacatures binnen de
verschillende sectoren kan ook een beeld worden gevormd in hoeverre de PPS’en
aansluiten bij de sectorale arbeidsvraag.
Percentage vacatures op mbo-niveau per sector
Industrie
Zakelijke dienstverlening
Vervoer en opslag
Bouwnijverheid

•Masterplan MEI
•CIVOM
•CIV Energie
•CIV Maintenance en Procestechniek
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•RDM Training Plant
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•Plant of the Future
•Food Innovation Academy
•Waterroute
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Handel
Overig
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Landbouw en visserij
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Financiele dienstverlening
Verhuur/handel onroerend goed
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In de figuur is de procentuele arbeidsvraag weergegeven, gerelateerd aan de aan de
PPS’en vanuit het mbo. Op sommige punten is duidelijk een mismatch waar te
nemen: sectoren waar veel vacatures worden uitgezet zoals zakelijke
dienstverlening, vervoer en opslag en handel, kennen geen aansluitende PPS. Terwijl
dit juist sectoren zijn die onderhevig zijn aan verandering: bijvoorbeeld door
technologische innovaties die auto- en robotisering in de hand werken. Door het
gebrek aan PPS’en binnen deze sectoren is het goed mogelijk dat het onderwijs
onvoldoende kan innoveren waardoor er bij studenten een te grote discrepantie
ontstaat tussen de opgedane en benodigde vaardigheden bij het betreden van de
arbeidsmarkt. Wel is duidelijk waar te nemen dat de sector industrie, waar verreweg
het grootst aantal vacatures voor worden geplaatst (circa 26 procent van het totaal),
het meest activiteit qua PPS’en kent.
Op hbo-niveau is een vergelijkbaar beeld te schetsen. Gezien het kleinere aantal
PPS’en en de sterkere focus van de PPS’en op onderzoek en innovatie zullen deze
logischerwijs minder goed aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Echter zijn
er voor de sectoren openbaar bestuur en onderwijs, waar veel hbo’ers voor gevraagd
worden, geen aansluitende PPS’en. Wel is de sector industrie, net als op mboniveau, gedekt door meerdere PPS’en.
Percentage vacatures op hbo-niveau per sector
Informatie en communicatie
Openbaar bestuur
Onderwijs

•CoE cybersecurity
•Generade

Industrie
Handel

•RDM Rotterdam

Zakelijke dienstverlening
Financiele dienstverlening
Overig
•EMI op Zuid
Zorg
Bouwnijverheid
Vervoer en opslag
Cult uur, recreatie, overige diensten
Horeca
Landbouw en visserij
Verhuur/handel onroerend goed
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C. PARTNERNETWERKEN PPS’EN
Bij de start van een publiek-private samenwerking levert deze een set aan vaste
partners aan. Deze vormen met elkaar het partnernetwerk. Dit netwerk is
veranderlijk: partners stappen in- en uit de samenwerking gedurende de looptijd van
het PPS. Wanneer de partnernetwerken samen als één geheel wordt gezien bestaat
deze uit 681 organisaties die aangesloten zijn bij een PPS binnen het mbo of hbo.
Het overgrote deel hiervan zijn organisaties uit de triple helix, namelijk 358
commerciële bedrijven, 105 onderwijs- en kennistellingen en 36
overheidsinstellingen.
Daarnaast zijn er meerdere
partijen uit de zorg (17), non-

Unieke partners binnen PPS-en
Type organisatie

mbo

hbo

Alle organisaties

446

155

brancheverenigingen en

Commerciële bedrijven

262

87

netwerkorganisaties (39)

Onderwijs- en kennisinstellingen

86

19

aanwezig in het netwerk. In

Overheidsinstellingen

21

15

het hbo zijn minder publiek-

Zorginstellingen

16

1

private-samenwerkingen,

Non-profit-organisaties

23

6

Brancheverenigingen, netwerkorganisaties

19

20

Anders

19

7

profitorganisaties (29) en

hierdoor is het
partnernetwerk logischerwijs
ook kleiner.

Brancheverenigingen zijn een aantrekkelijke partner omdat ze formeel één partner
zijn, maar wel een achterban van bedrijven kunnen vertegenwoordigen, namens hen
de handtekening kunnen zetten bij de start, en allerlei reguliere contactmomenten
hebben waarop ze met hun leden over hun inbreng kunnen spreken. Onder hen zijn
-

-
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klassieke brancheorganisaties als VNCI, Uneto-VNI, Bouwend Nederland,
Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren, CBM (meubelindustrie) en de
Vereniging van Waterbouwers
sectoroverstijgende ondernemersorganisaties als EVO, Fenex en Netherlands
Maritime Technology
regionale ondernemersorganisaties als Deltalinqs
nieuwe brancheorganisaties als ISPConnect, de branchevereniging van
Internet Service Providers, en
nieuwe netwerkorganisaties als HSD (The Hague Security Delta), Medical
Delta en ECP|Platform voor de InformatieSamenleving.

Ook opleidingsbedrijven bieden vaak organiserend vermogen. Zij hebben in ZuidHolland aan de wieg gestaan van tenminste 2 PPS’en: GOBouw en Zuid-Holland
InfraPark ZIP!
Ook O&O fondsen kunnen partner zijn, en zo toegang bieden tot financiering en
deelnemende bedrijven. In de provincie Zuid-Holland zien we A+O Metalektro, OOM
(metaalbewerking), OTIB (installatiebranche) en SOL (levensmiddelenindustrie).
Het aantal partners per PPS bij aanvang verschilt ook sterk tussen de PPS’en. Sommige
PPS’en komen van de grond (en fungeren goed) met slechts een handjevol (hechte)
partners, terwijl andere PPS’en bij aanvang grote lijst partners kunnen aanleveren die op
verschillende manieren aan het PPS verbonden zijn. Dit geeft duidelijk de verscheidenheid in
organisatiestructuur en insteek tussen de PPS’en weer. Het verschil in het aantal partners
kan ook sterk afhankelijk zijn van de sector waarin geopereerd wordt. Zo zullen PPS’en die
opereren in sectoren waar veel (kleine) mkb’ers actief zijn eerder geneigd zijn om een relatief
groot partnernetwerk te hebben dan PPS’en die, bijvoorbeeld, actief zijn op het gebied van
zorg of in de petrochemische industrie, waar bedrijven gemiddeld gezien groter zijn en dus
makkelijker aan de behoefte van het PPS kunnen voldoen.
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Aantal partners en startjaar per PPS
Startjaar

Naam

Aantal partners (bij aanvang)

2011
2013
2013

CIVOM
CIV Maintenance en Procestechniek Rijnmond
CIV Met Maritieme Techniek naar de Top

23
21
16

2013
2013
2013
2013

CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
De logisticus van de toekomst!
Generade
LiS TOP

8
2
19
52

2013
2014
2014

RDM Centre of Expertise
CIV Energie
Expertisecentrum Sociale Innovatie (EMI op Zuid)

95
7
n.b.

2014
2014
2014

High Tech Centre Delft
Masterplan MEI Zuid-Holland
PPS Verbrandingsmotoren (VMT)

27
74
20

2015

CoE Cybersecurity

47

2015
2015

CIV Smart Technology
The Real Band

29
13

2015
2015
2016

Waterroute: van leren naar werk in coalitie met de regio
Zuid-Holland Infra Park (ZIP)
Cyberpact (Partners in @ction for Cyber Talent)

6
3
18

2016
2016
2016

Extra Strong
GOBouw
Greenport Horti Campus Westland

25
8
16

2016
2016
2016

Instrumentation for Space
RDM Training Plant
Topcentrum Meubelindustrie

17
7
14

2017
2017

Cloud Engineering
De Rotterdamse Plus

25
9

2017

Industrieel Bouwen met Hout

20

2018

Food Innovation Academy

15

2018

Plant of the future

15

2018

Spoor 22

19

Vervolgens kan er worden gekeken naar de grootste werkgevers binnen de provincie
en in hoeverre deze bedrijven vertegenwoordigd zijn in de partner netwerken van de
PPS’en. Slechts vijf van de 25 grootste bedrijven zitten in een of meerdere
partnernetwerken.
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Grootste bedrijven met meeste werknemers
Naam

Sector (SBI)

1

Gom Schoonhouden

Zakelijke dienstverlening

2

Sodexo

Horeca

3
4
5

Shell
Unilever Nederland
RET.

Industrie
Industrie
Vervoer en opslag

6
7
8

Stichting Pameijer
ABN AMRO Bank
Stichting Werkbij*

Overheid en zorg
Financiele dienstverlening
Zakelijke dienstverlening

9

Ernst & Young Accountants

Zakelijke dienstverlening

10

HTM

Vervoer en opslag

11
12

TUI Nederland
PerfectCall

Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening

13

ECT Delta Terminal

Vervoer en opslag

14
15

Deloitte Accountants
Careyn DWO/NWN

Zakelijke dienstverlening
Overheid en Zorg

16

Baggermaatschappij Boskalis

Bouwnijverheid

17
18

Reinier de Graaf Groep
Allianz Nederland Groep

Overheid en zorg
Financiele dienstverlening

19

Aafje Hulpthuis BARR

Overheid en zorg

20
21

T-Mobile Netherlands
Stedin

Financiele dienstverlening
Industrie

22

ENGIE Services West Industrie

Bouwnijverheid

23

SGS Nederland

Vervoer en opslag

24

Stichting Libertas Leiden

Overheid en zorg

25

Fokker Aerostructures

Industrie

In PPS

Van de top 25 grootste werkgevers:
-

-

Zijn de bovenste 2 bedrijven actief in de schoonmaak en catering;
Zijn er 3 een industrieel bedrijf met een vestiging en (Shell, Unilever) een
hoofdkantoor in Nederland (Fokker Aerostructures is onderdeel van het Britse
GKN Aerospace concern); een vierde bedrijf in deze categorie is Stedin;
Zijn er 7 actief in de financiële of zakelijke dienstverlening;
Zijn 5 een grote zorginstelling;
Zijn 5 onderdeel van het haven-industriële complex (Shell, ECT, Boskalis,
Engie, SGS);
Zijn er 2 een regionaal transportbedrijf.

Er zijn natuurlijk veel middelgrote industriële bedrijven maar er zijn, anders dan
bijvoorbeeld in de regio Eindhoven of Twente, weinig industriële bedrijven die de top
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Geografische verdeling partnerorganisaties
(hbo)

Steden met de meeste partnerorganisaties
Stad

#

Rotterdam

22

Den Haag

22

Leiden

13

Amsterdam

12

Delft

9

Zoetermeer

8

Helmond

3

Schiedam

3

van de ranglijst bevolken, en de bedrijven die er zijn, hebben een perspectief tot ver
buiten Zuid Holland. Het zijn ook geen bedrijven die elkaar nodig hebben omdat ze in
dezelfde keten opereren. Het meest onderscheidende in Zuid-Holland is het havenindustriële complex. Daar zijn de gemeenschappelijke belangen groter, is de
organisatiegraad van bedrijven hoger en is één organisatie actief die op dit terrein
mandaat en opdracht van haar leden heeft, Deltalinqs. Deltalinqs heeft mede aan de
wieg gestaan van 4 van 29 PPS’en in Zuid Holland.
Dit is ook deels terug te zien in de geografische verdeling van de (hoofdvestigingen
van) verschillende partners. De meeste partners zijn gevestigd in de grote steden
binnen de provincie, waar het grootste deel van de partners zich binnen Rotterdam
en Den Haag bevinden. Voor zowel PPS’en gefocust op mbo- als hbo-niveau zijn er
door heel Nederland partners te vinden. Echter is de regionale focus voor de PPS’en
binnen het mbo duidelijk sterker. De partners voor de PPS’en binnen het hbo zijn
meer geografisch verspreid.
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Geografische verdeling partnerorganisaties
(mbo)
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Steden met de meeste partnerorganisaties
Stad

#

Rotterdam

72

Den Haag

54

Delft

26

Leiden

19

Dordrecht

15

Amsterdam

14

Eindhoven

12

Utrecht

12

Zoetermeer

11

Gouda

9

Rijswijk

9

Haarlem

8

Woerden

7

D. LEVEN LANG ONTWIKKELEN: VOORBEELDEN VAN
ELDERS; MOGELIJKHEDEN VOOR VERSTERKING

ACHTERGROND
Leven Lang Leren draagt bij aan het empowerment van het individu, het “bijblijven”
in het vak en aan het realiseren van innovaties. Daarnaast is het gericht op het
kunnen (blijven) participeren op de arbeidsmarkt en het benutten van het potentieel
op de arbeidsmarkt. Leven Lang Leren is gericht op economische en
maatschappelijke effecten en persoonlijke ontwikkeling. Niet voor niets is leven lang
leren een terugkerend onderwerp op de beleidsagenda’s van adviesorganen (SCP,
Onderwijsraad), van de sociale partners (SER) en van het huidige kabinet. Het
(beroeps)onderwijs krijgt in dat beleid een belangrijke rol toegekend.
Zoals aangekondigd in het regeerakkoord wil het kabinet een doorbraak op dit
gebied realiseren. Het ziet de verantwoordelijkheid voor continue ontwikkeling
primair als verantwoordelijkheid van sociale partners maar wil leven lang
ontwikkelen stimuleren door de regie en verantwoordelijkheid meer bij het individu
te leggen. Kort na de zomer 2018 presenteerde het kabinet de hoofdlijnen voor een
meerjarige aanpak77.
PPS’en bieden een nieuwe en kansrijke omgeving voor Leven Lang Ontwikkelen,
omdat zij nieuwe leervormen en nieuwe leeromgevingen faciliteren. Veel PPS’en
hebben dan ook doelstellingen op dit gebied geformuleerd. Vanuit het Katapult
netwerk is daarom in 2017 al uitgebreider ingegaan op Leven Lang Ontwikkelen in
relatie tot PPS78. De betreffende notitie diende als inspiratiebron voor de gevraagde
deelanalyse in het kader van de regio-analyse Zuid-Holland.
DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN LEVEN LANG ONTWIKKELEN
Leven Lang Ontwikkelen in ‘enge zin’ is het aanbod van cursussen en trainingen die
worden afgerond met een diploma of certificaat. Dit wordt ook wel aangeduid met
de term formeel leren. Binnen het formeel leren kan onderscheid gemaakt worden
tussen reguliere opleidingen en cursussen en maatwerktrajecten (bijv. een inBrief ‘Leven Lang Ontwikkelen’ van de minister van SZW en OCW d.d. 27 september 2018.
Inspireren voor Leven Lang Leren, Hoe de (Samen)werking met) beroepsonderwijs er (ook) uit kan
zien, Katapult, 2017.
77
78
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company training). Daarnaast worden bijeenkomsten en masterclasses ook gezien
als een vorm van formeel leren.
Meer er kan ook breder naar Leven Lang Ontwikkelen gekeken worden. Hierbij kan
onderscheid worden gemaakt tussen:
-

Leren in onderwijs en praktijk, gericht op het samen leren van studenten,

medewerkers van bedrijven en docenten. Voorbeelden zijn communities of
practice waar bedrijven samen met studenten aan de slaag gaan rondom
praktijkopdrachten.
- Innovaties in onderwijs en praktijk, waarbij de focus ligt op het uitwerken van
innovatie. Dit gebeurt samen met docenten, studenten en medewerkers van
bedrijven.
Deze vormen van leren worden aangeduid met de term informeel leren of hybride
leren en werken (‘learning on the job’). Een andere veel gebruikte term in deze
context is ‘learning communities’. Learning communities zijn gemeenschappen –
naar gelang het thema regionaal en/of nationaal – waarin onderwijs, bedrijfsleven, de
overheid en andere publieke en private partners samenwerken aan leren, werken en
innoveren. Door een integratie van de verschillende functies van leren in deze
gemeenschappen, dienen ze tegelijkertijd diverse belangen: leren om te werken,
leren om bij te blijven en het belang van innovatie79. Uit onderzoek blijkt dat deze
vorm van informeel leren hetzelfde leerrendement heeft als formeel leren. Daarnaast
zijn mensen eerder bereid om aan leren deel te nemen wanneer het leren plaatsvindt
in een aantrekkelijke en veilige omgeving. Vooral bij middelbaar en lager opgeleiden
is er vaak leeraversie door examenangst die waarschijnlijk grotendeels haar
oorsprong vindt in de initiële fase. Leren in learning communities biedt dan een
uitkomst.
HET ECOSYSTEEM VOOR LEVEN LANG ONTWIKKELEN
Het ecosysteem van leven lang leren kent veel stakeholders, het veld is sterk
versnipperd en verschilt sterk per sector. De belangrijkste stakeholders van leven
lang leren zijn:

Learning communities zijn hier regionale gemeenschappen van onderwijs, overheid, bedrijven en
andere partners die samenwerken aan leren, werken en innoveren. Voor de Topsectoren zijn learning
communities het instrument om Leven Lang Ontwikkelen effectief vorm te geven. Zie voor meer
informatie het onderzoeksrapport learning communities 2018-2022: ‘wat maakt dat het werk’, een
uitgave van de Topsectoren en PBT.
79
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-

-

-

-

-

Individuen en werkgevers hebben hun eigen economische, maatschappelijke
en persoonlijke motieven om te investeren in een leven lang ontwikkelen:
o Studenten en werknemers investeren in hun eigen human capital via
opleidingen, werkervaring en loopbaankeuzes. Zij maken keuzes vanuit
hun persoonlijke voorkeuren en talen en arbeidsmarktperspectieven en
context. Zij bouwen kennis, houding en vaardigheden op die hen in
staat stellen, maar soms ook belemmeren, om volgende stappen te
zetten.
o Werkgevers hebben, naar de aard en strategie van het bedrijf,
werknemers met specifieke kennis, houding en vaardigheden nodig die
zij werven, dan wel intern of extern opleiden c.q. intern laten
doorgroeien.
Sociale partners: in CAO’s leggen werkgevers- en werknemersorganisaties
afspraken vast over het leren in de sector. Bijvoorbeeld over functie- en
kwalificatieniveaus, over ontwikkel- en scholingsmogelijkheden, duurzame
inzetbaarheid, loopbaanpaden, regionale scholingsvoorzieningen en brancheen vakmanschapsstructuren. Zij zetten sectorale pilots op om oplossingen
voor bedrijven en werknemers te testen en richten eigen academies op.
O&O-fondsen: via cao’s zijn fondsen gevormd voor scholing in verschillende
sectoren. Veel O&O fondsen zijn aan het vernieuwen, kijken meer over de
eigen sectorale grenzen heen en zoeken meer en meer samenwerking met
elkaar en met andere (vaak regionale) samenwerkingsverbanden. O&O
fondsen verrichten ook eigen arbeidsmarktonderzoeken.
Branche- en werkgeversorganisaties, bonden en beroepsverenigingen: Zij
overleggen over onderwijs op landelijk, sectoraal en regionaal niveau,
ontwikkelen een visie op leven lang leren en zetten faciliteiten, activiteiten en
instrumenten in. En zij laten pilots uitvoeren en monitoren om tot werkbare
sectorale aanpakken te komen.

Diverse aanbieders van leven lang ontwikkelen:
o Reguliere mbo- en hbo scholen bieden naast voltijd- ook
deeltijdonderwijs en BBL-trajecten aan en hebben soms een
commerciële poot;
o Grotere bedrijven ontwikkelen beleid voor LLO en beschikken soms ook
over een eigen scholingsaanbod en -faciliteiten.
o De aanbieders in de commerciële scholingsmarkt zijn te onderscheiden
in aanbieders met een algemeen aanbod, specialisten die trainingen
aanbieden en adviesbureaus.
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o Leveranciers van technologie en diensten bieden hun afnemers training
aan die passen in de productieketen. Denk bijvoorbeeld aan de autoindustrie, de installatietechniek, de zorg, etc.
De (rijks)overheid speelt een stimulerende rol. De landelijke overheid doet dit
niet alleen via onderwijsbeleid, maar ook via Topsectorenbeleid, het
Techniekpact en beleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Na de zomer
2018 presenteert het kabinet een meerjarige aanpak om de in het
regeerakkoord aangekondigde doorbraak m.b.t. LLO te realiseren. Maar ook
provincies, gemeentes en ZBO’s stimuleren LLO in het kader van
arbeidsmarktbeleid en maatschappelijke participatie en zoeken samenwerking
met mbo- en hbo-scholen.

-

LEVEN LANG ONTWIKKELEN IN ZUID-HOLLAND
Er zijn goede voorbeelden van de ontwikkeling van LLO in Zuid-Holland te noemen
in de vorm van een meer modulaire aanpak, het ontwikkelen van keuzedelen,
certificaten die landelijk erkend worden en het ontwikkelen en aanbieden van
hybride vormen van leren en werken (zie ook kader). Het hbo heeft landelijke gezien
meer voortgang geboekt op het informele leren dan het mbo. Het praktijkgericht
onderzoek neemt een steeds prominentere plaats in bij het hbo, waardoor er al
automatisch meer samengewerkt wordt aan innovaties en dus aan informeel leren.
Voorbeelden van Leven Lang Ontwikkelen in en vanuit PPS’en in Zuid-Holland:
-

-

-

-

-
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In LiS Academy wordt in samenhang met de twee PPS’en LiS Top en CIV Instrumentation
for Space samengewerkt met het Mikrocentrum, lesstof ontwikkeld bij partners. LiS
docenten werken mee aan het didactische deel. Zo wordt ook kennis van buiten opgehaald
en gedeeld. Cursisten uit bedrijven lopen met jonge studenten mee. In de
Duurzaamheidsfabriek worden lassers bijgeschoold in het gebruik van lasrobotten.
In de Green Horti Campus en CIV T&U is sprake van een lange traditie in LLO, ook als
internationaal aanbod.
In het RIF project GOBouw heeft eerst de reguliere onderwijsontwikkeling prioriteit
gekregen, maar inmiddels vormt LLO ook een doel op basis van vertaling van het
onderwijsprogramma naar een cursusaanbod voor bedrijven. Hiernaar bleek wel vraag (“30
werknemers hebben modules gevolgd”), maar het vormt geen verdienmodel. Inzet is om
werknemers te koppelen aan studenten (hybride model).
De RDM Training Plant wordt als fysieke infrastructuur ruwweg de helft van de tijd
gebruikt voor commerciële opleidingspartijen die trainingen verzorgen voor bedrijven. Deze
partijen worden met het oog op de veiligheid streng geselecteerd.
Het STC heeft (vooral certificaat gedreven) trainingsactiviteiten ondergebracht in een
aparte BV, waarbinnen een grote omzet wordt gegenereerd, ook op basis van een
onderwijsomgeving die deels vanuit een PPS-subsidie is gefinancierd.
Het nieuwe op de zorg gerichte RIF-project Spoor 22 bevat een verkenning van het
aanbod van her- en bijscholing, waaronder erkende mbo- of hbo certificaten voor een deel
van de opleiding. Werkgevers zien graag een verbinding met het reguliere onderwijs.

-

Op een plaatsen wordt al gewerkt met e-learning en online onderwijs, of wordt dit
ontwikkeld. Bij het CIV Verbrandingsmotoren wordt een landelijk aanbod van Hybrid
Distant Teaching voorbereid en vanuit de Green Horti Campus worden onderwijsmodules
ook online aangeboden. Deze onderwijsinnovaties bieden goede aanknopingspunten om
de ambities op het gebied van LLO waar te maken.

Naast de genoemde positieve voorbeelden (in 9 PPS’en) zijn binnen de meeste van
de al langer geleden gestarte PPS’en (in 21 gevallen) doelen m.b.t. LLO ofwel
afwezig, ofwel waren deze te ambitieus geformuleerd waren ofwel is invulling
hiervan nog steeds wel beoogd maar staat die nog in de kinderschoenen. Opvallend
daarbij is dat in de 2 van de 3 nieuwe RIF-projecten (2018) LLO ook geen belangrijk
aandachtspunt vormt (met uitzondering van Spoor 22 in de zorgsector).
Het beeld in Zuid-Holland wijkt daarin overigens niet bijzonder af van het beeld dat
bij regio-analyses in andere provincies (met uitzondering van de provincie Limburg)
wordt aangetroffen. De behoefte bestond om in deze regio-analyse ook goede
voorbeelden uit andere delen van Nederland te identificeren. In onderstaand kader
zijn enkele genoemd.
Een aantal goede praktijken op het thema leven lang ontwikkelen:
Formeel:
Leren voor diploma’s:
- Tech to Create en Beyond (Limburg): Leeuwenborg en Arcus scholen door middel van incompany BBL-trajecten werknemers na en bij. Werknemers worden via een combinatie van
formeel en informeel leren (actuele casuïstiek) naar een hoger niveau gebracht. Daarnaast
omvatten beide PPS’en een succesvol zij-instroomtraject. Kern van het succes is onder meer de
relatie met een aantal heel grote bedrijven die de ROC’s zien als betrouwbare en flexibele partner
voor het toekomstbestendig opleiden van hun personeelsbestand. Beyond, gericht op de
medische logistiek heeft inmiddels geresulteerd in 150 diploma’s. Bij Tech2Create, onder meer
gericht op VDL, zijn reeds 250 werknemers gestart met een opleiding.
- CIV Water (Leeuwarden): CIV Water ontwikkelt bedrijfsopleidingen op maat in co-creatie met
kenniswerkers uit het werkveld (inhoud) en docenten uit het onderwijs (didactiek). Een goed
voorbeeld is in-company opleidingstraject van operators van Vitens in nieuwe
drinkwatertechniek. Dit in samenwerking met experts van Vitens, docenten van MBO Life
Sciences en een onderzoeker van TNO. De opleiding duurt een jaar en wordt al een aantal jaar
uitgevoerd.
- Zorgboulevard Roosendaal: de Zorgboulevard ontwikkelt in samenwerking met Kallebeek
Contractonderwijs en onderwijsarrangement die past bij de individuele scholingswensen en/of vragen vanuit instellingen. In september 2018 start een maatwerktraject met 700 deelnemers. De
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modules hiervan zijn tot stand gekomen in co-creatie tussen docenten van Kellerbeek College
(didactiek), externe docenten (specifieke deskundigheid) en werkgevers (scholingsvraag).
Leren voor certificaten:
- Topcentrum autoschadeherstel Zuid Nederland (Brabant): Topcentrum onderscheidt drie type
activiteiten en doelgroepen. (1) voor de onderwijscurricula ontwikkelde praktijkmodules worden
door VOC doorontwikkeld naar branche-/ bedrijfsspecifieke trainingen t.b.v. docenten en
medewerkers in de autoschadeherstel- en carrosseriebouwbranche. (2) VOC en FOCWA
ontwikkelen een trainingsmodule(reeks) voor praktijkbegeleiders binnen de
autoschadeherstelbedrijven. (3) de modules en het praktijkcentrum worden aangeboden aan PTH
voor aankomende (auto)techniekdocenten. In totaal hebben 654 werknemers deelgenomen aan
een training of evenement (peiling begin 2018).
- TechWise Twente: de TechWise Twente Academy voert regie op de ontwikkeling en uitvoering
van post-MBO opleidingen (trainingen, korte opleidingen), masterclasses, AD’s voor werknemers
en zij-instromers. Via de bedrijfsopleiders STODT, SMEOT en REMO (partners in TechWise)
worden verschillende cursussen aangeboden. Het bedrijfsleven heeft bijvoorbeeld behoefte aan
de mogelijkheid om medewerkers op niv.4 op te scholen naar niveau 5. Daarom biedt TechWise
via STODT modulaire opleidingen mechatronica en verspaningstechnieken op hbo-niveau aan.
Ook is samen met Saxion een modulaire AD-opleiding Mechatronica ontwikkeld.
Informeel:
Leren in onderwijs en praktijk:
- Praktijkroute zorg (Noord-Holland): de praktijkroute is een praktijkgerichte opleidingsvorm op
niveau 2-4 (BOL off BBL) die het ROC Nova College en een zorgaanbieder samen ontwikkelen en
aanbieden. Kenmerkend is de wisselwerking tussen theorie en praktijk: leren en werken wordt
geïntegreerd op de locatie van de zorginstelling (ziekenhuis of de ouderenzorg); de
onderwijsactiviteiten vinden zoveel mogelijk daar plaats. Alle beroepsgerichte vakken worden ook
gegeven door zorgprofessionals. De eerste lichting verpleegkundigen van Foreest medical school
is in januari 2016 gediplomeerd; alle studenten kregen een baan aangeboden bij de Noordwest
Ziekenhuisgroep waar zij zijn opgeleid.
- Smart Makers Education (Noord-Holland): Bij Smart Makers Education organiseren ze meerdere
malen per jaar een makathon. Hierbij werken 50 tot 100 technische studenten vmbo, mbo, hbo en
werknemers van bedrijven 3 dagen samen aan de oplossing van een innovatief, maatschappelijk
vraagstuk opgeworpen door een partner van de PPS. Bijvoorbeeld een grote zorginstelling of een
waterleidingbedrijf. Hierdoor wordt het ontwikkelde prototype ook daadwerkelijk gebruikt.
- FRIS (Overijssel): Studenten vmbo en mbo installatie, metaal en techniekbreed (in de toekomst
hopelijk ook hbo) werken samen met en voor bedrijven aan innovatieve projecten voor binnen een
hybride leeromgeving van de school en vormen zo communities of practices met de medewerkers
van bedrijven.
- Greentech NHN (Noord-Holland): vanuit Greentech NHN worden structureel (8 per jaar), aan het
eind van de middag of in de avond, masterclasses georganiseerd waarbij minimaal 100
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studenten, docenten en boeren en andere professionals samen komen om bijgepraat en
geschoold te worden over nieuwe ontwikkelingen en technieken.
Innovaties in onderwijs en praktijk

Chemelot Innovation & Learning Labs (CHILL): CHILL voert in opdracht van bedrijven R&D-

projecten uit. Business developers zijn in dienst om in dialoog met de klant tot vraagarticulatie en
afspraken te komen over aanpak, kosten en resultaten. Rond iedere opdracht wordt een
‘Community for Development’ samengesteld, bestaande uit studenten, een docent, een coach, een
experienced professional aan het hoofd van het lab, en een assessor die kijkt of wat de studenten
doen past in de onderwijsdoelstellingen. Uit het Jaarverslag 2016-2017 blijkt dat in dat jaar 30
betaalde opdrachten zijn uitgevoerd. Voor de uitvoering van de opdrachten beschikt CHILL over
state-of-the-art labfaciliteiten op de Brightlands Chemelot Campus.

NOG RELATIEF BEPERKTE IMPACT, VOORAL VANUIT HET MBO
De impact van vooral het mbo is nog relatief beperkt geweest als het gaat om leven
lang ontwikkelen in vergelijking met de bij de start van de PPS’en geformuleerde
ambities. Dit is een landelijk beeld. Wanneer de informele vormen van leren worden
meegerekend, is de impact wel al groter.
Er zijn een aantal redenen aan te wijzen waarom de realiteit landelijk gezien
achterloopt op de ambities:
-

-

-

-
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Formeel leren. Vele centra legde in het begin vooral de nadruk op het formele
leren: het ontwikkelen van ‘schools’ aanbieden van betaalde cursussen of
opleidingsmodules voor werkende, leidend tot een verdienmodel. Deze
aanpak blijkt echter kostbaar en bovendien niet goed aan te sluiten op de
behoefte van de markt.
Veranderende behoefte in de markt. De markt geeft aan dat er behoefte is aan
meer flexibilisering van het onderwijs, zeker met betrekking tot Leven Lang
Ontwikkelen. Men heeft minder behoefte aan lange opleidingstrajecten en
veel meer in korte modulaire cursussen.
Inflexibiliteit onderwijs. Medewerkers van bedrijven willen ook niet alleen stof
tot zich nemen, maar dit ook toepassen, maar dan op cases die voor hen
direct relevant zijn en niet op algemene cases. Het huidige curriculum staat
die personalisering vaak niet toe.
Ontbreken leercultuur bij specifieke typen van bedrijven. In sommige sectoren
leeft LLO vrijwel niet en bestaat minder aandacht voor investeren in human
capital in bredere zin (bijv. in de logistiek), in andere sectoren zoals
procestechniek, de installatiebranche en de zorgsector bestaat mede door
veiligheids- en registratieverplichtingen een veel sterkere aandacht hiervoor.
Er zijn mkb-bedrijven die niet innovatief zijn, niet investeren in R&D, innovatie

-

en human capital. Ander mkb-bedrijven willen wel graag dat leven lang leren
van de grond komt, maar ze hebben er weinig ervaring mee. Kleinere
bedrijven beschikken vaak niet over een HR-beleidsplan. Het aantal ZZP’ers is
fors toegenomen en in het algemeen besteden zij weinig tijd en middelen aan
Leven Lang Leren.
Imagoprobleem (met name mbo). Bedrijven hebben de perceptie dat mboscholen niet altijd op de hoogte zijn van de laatste stand van de techniek en
verkiezing commerciële opleidingsbedrijven boven mbo-instellingen als het
gaat om her- om en bijscholing. Het kost tijd om het vertrouwen op te bouwen bij
bedrijven.

-

Competitie met commerciële opleiders: dit vormt een landelijke uitdaging voor

bekostigde onderwijsinstellingen. Hierbij speelt ook het ontbreken van de
goede kanalen om de markt te benaderen door onderwijsinstellingen.
- Boekhoudkundige obstakels: het scheiden van publieke en private taken en
uitgaven, het adequaat doorberekenen van de publieke ontwikkelkosten aan
de gebruikers, etc.
Behalve deze belemmerende factoren waaronder een tè aanbod gedreven
benadering spelen ook veranderende strategieën van onderwijsinstellingen een rol.
De bestuurlijke opvatting, vooral bij mbo-instellingen, is in toenemende mate dat het
ontwikkelen van LLO niet allereerst aan onderwijsinstellingen en PPS’en is. Deze
terughoudendheid houdt mede verband met ervaringen met contractonderwijs in het
verleden.
Een mogelijke verklaring hiervoor vormen ook de verschillende eigenschappen en
eisen die worden gesteld aan regulier onderwijs en LLO. Het reguliere onderwijs
vormt – in industrietermen - een continue proces, met één of twee maal per jaar
instroom van nieuwe studenten. Deze stromen na enkele jaren in een
voorgeprogrammeerde tijd en met een voorgeprogrammeerde waardetoevoeging
weer uit het systeem. Alle systeemprikkels zijn er op gericht om dat met minimale
uitval, maximale kwaliteit en minimale kosten te realiseren: beleid en toezicht; zowel
extern (OCW, inspectie) als intern (bestuur en organisatie, kwaliteitscontrole). Alle
activiteiten die hiervan afwijken – korte opleidingen door het jaar heen; in meerdere
opzichten op maat aangeboden – verhouden zich niet goed tot deze systeemprikkels
en leveren afbreukrisico’s op qua kwaliteit en efficiency. Het verenigen hiervan lukt
nog het beste als het interne management de externe systeemprikkels kan
weerstaan (bij vakscholen o.a.) en/of afschermt door LLO vorm te geven in een
aparte organisatie. Daarbij kan het ontwikkelen van een “contextrijk”
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onderwijsaanbod vanuit een PPS voor LLO juist ook bijdragen aan het bevorderen
van onderwijskwaliteit en het tegengaan van schooluitval voor reguliere studenten.
Overigens kan het ontwikkelen van een “contextrijk” onderwijsaanbod vanuit een
PPS voor LLO juist ook bijdragen aan het bevorderen van onderwijskwaliteit en het
tegengaan van schooluitval voor reguliere studenten.
VERSTERKEN VAN LEVEN LANG ONTWIKKELEN IN ZUID-HOLLAND
Net als in veel andere regio’s zijn de mbo-instellingen in Zuid-Holland nog zoekende
of en hoe ze het beste kunnen inspelen op vragen van de samenleving om bij te
dragen aan de almaar groeiende scholingsvraag onder werkenden. Verschillende
instellingen zijn huiverig geworden door slechte ervaringen uit het verleden en zien
zichzelf niet (langer) als de partij om hierop in te spelen. Tegelijkertijd is het daarom
niet verrassend dat veel onderwijsinstellingen de PPS’en beschouwen als een
nieuwe en kansrijke omgeving voor leven lang ontwikkelen, omdat zij nieuwe
leervormen en nieuwe leeromgevingen faciliteren.
In het hoofdrapport worden de onderwijsinstellingen in Zuid-Holland geadviseerd
om de ontwikkeling van LLO te stimuleren tegen de achtergrond van nieuwe
ontwikkelingen in landelijk beleid en dit ook te zien als een volgende duurzame fase
van PPS’en. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de eigen onderwijsexpertise,
het al opgebouwde organiserend vermogen en opgebouwde relaties met bedrijven
en de eerder in de PPS’en opgedane - negatieve en positieve - ervaringen. Daarbij
kan de vertaling van inhoud van het reguliere onderwijsprogramma naar modulair
onderwijs gelijk oplopen met de ontwikkeling van leven lang ontwikkelen. Hiermee
ontwikkel je ook mbo- en hbo-studenten die in staat zijn zich te blijven ontwikkelen
(leercultuur). Hierna volgen nog een aantal aanvullende aanbevelingen.

Opbouwen vertrouwen, aanboren van marktkanalen
Per saldo blijkt het lastig om vanuit een PPS zowel het reguliere onderwijs te
innoveren als LLO vorm te geven, zeker wanneer de onderwijsinstelling nog geen
historie heeft op het gebied van LLO. Het mbo dient ook eerst gezien te worden als
een instantie die bedrijfstrainingen kan geven. Bedrijven hebben behoeften aan
gevalideerde onderwijsmodules die heel nauw aansluiten op de praktijk (inclusief
een contextrijke omgeving). Een gangbare route is dat deze modules eerst
ontwikkeld en gevalideerd worden voor het reguliere onderwijs om vervolgens een
aangepaste versie aan te bieden aan bedrijven. Parallel kan dan ook een contextrijke
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omgeving opgezet worden. Als een PPS toch graag al in deze fase actief wil zijn op
het gebied van LLO dan is het vinden van een partner zoals een (commerciële)
aanbieder van bedrijfsopleidingen mogelijk een oplossing. De PPS kan zich dan
richten op de inhoud en de partner draagt het kanaal naar de markt aan.

Learning communities, lectoren en practoraten
PPS’en zijn geëvolueerd naar kraamkamers voor nieuw onderwijs. Niet alleen voor
regulier onderwijs, maar ook voor LLO. De markt/de bedrijven vragen om nieuwe
vormen van onderwijs waarbij het informeel leren steeds meer op de voorgrond
komt te staan. Om deze learning communities goed van de grond te krijgen spelen
lectoraten en practoraten een belangrijke rol. Bedrijven en scholen zijn erbij gebaat
dat de kennis die opgebouwd wordt niet verloren gaat en hergebruikt kan worden.
Bedrijven hebben ook behoefte aan een programmatische aanpak. Lectoren vormen
de spil in praktijkgericht onderzoek en zij zijn essentieel in het slagen van een
learning community binnen het hbo.

Stimulering van LLO langs financiële weg
Daarnaast zal LLO apart moeten worden gestimuleerd, ook en vooral financieel. Om
LLO goed te ontwikkelen zijn startsubsidies nodig, vanuit het Rijk, de EU, de
provincie, vanuit O&O-fondsen, et cetera. Ook zijn duurzame afspraken nodig met
overheden en bedrijven. In vergelijking met de regio-analyses in andere provincies
constateert PBT een vooralsnog beperkte rol van de provincie Zuid-Holland op dit
terrein. O&O-fondsen zijn van plan in de komende jaren hun onderlinge
samenwerking te versterken en meer samenwerking op te zoeken met regionale
samenwerkingsinitiatieven.

Stimuleren van een positieve en sterke leercultuur: van push naar pull
De ontwikkeling van LLO vanuit het onderwijs heeft echter alleen een kans van
slagen als de noodzakelijk geachte en voorspelde sterk toenemende vraag naar (bij)scholing daadwerkelijk gaat optreden. Een “push benadering” zonder een evidente
marktvraag is zinloos. Zoals hiervoor aangegeven bestaat in sommige sectoren een
veel minder grote aandacht voor human capital en LLO dan in andere. Het kabinet
heeft aangekondigd in de zomer van 2018 een meerjarige aanpak op hoofdlijnen
gericht op het stimuleren van ‘leven lang ontwikkelen’ te zullen presenteren. Deze
aanpak moet ook leiden tot een positieve en sterke leercultuur bij zowel werknemers,
werkzoekenden en werkgevers.
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Sommige bestuurders van de Zuid-Hollandse onderwijsinstellingen zijn optimistisch
over het nieuwe kabinetsbeleid dat meer kansen en meer druk met zich mee brengt,
vooral vanuit OCW, op het gebied van bijv. keuzedelen en door het recente mboakkoord. Daarbij is het ook een kans tegen de achtergrond van teruglopende
aantallen BOL/BBL leerlingen en kan er mogelijk zelfs een verband worden gelegd
met nieuw beleid op het gebied van inburgering. Daarnaast zijn er weliswaar
particuliere onderwijsaanbieders, maar zullen deze maar kunnen voorzien in een deel
van de maatschappelijke vraag.

Ondersteunen van mkb in het formuleren en articuleren van hun LLO vraag
Wat betreft het stimuleren van de vraagkant verdient het mkb afzonderlijk aandacht.
De wil is er vaak wel bij mkb bedrijven maar door de waan van de dag komt dit vaak
in de verdrukking. Mkb-bedrijven kunnen actief geholpen worden bij het opstellen en
uitvoeren van een HR plan, in kaart brengen van hun opleidingsbehoeften en het
opstellen van een opleidingsplan. Maar ook kunnen medewerkers individueel
ondersteund worden (bijvoorbeeld ZZP-ers).
Het recente MKB-actieplan van het kabinet biedt hiervoor handvaten. In het
menselijk kapitaal deel van het actieplan worden als concrete maatregelen o.a. een
talentenprogramma “Verzilver je talent” aangekondigd, ondersteuning van de
leercultuur in ambtelijke sectoren en bedrijven in samenwerking met O&O fondsen.
Mogelijk is het ontzorgen van deze kleinere bedrijven en individuele ondernemers
een rol die specifieke PPS’en kunnen oppakken.

Gebundelde ondersteuning aan PPS’en (en bedrijven)
Binnen de MRA regio is bijv. het House of Skills van start gegaan. House of Skills is
een samenwerkingsverband van bedrijven, brancheorganisaties, werknemers- en
werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio,
die nauw met elkaar samen werken op het gebied van leven lang ontwikkelen.
Het voordeel van deze aanpak is dat het individuele onderwijsinstellingen en PPS’en
overstijgt is en dat daardoor krachten gebundeld kunnen worden. Het model van
House of Skills (dat in de Metropoolregio Amsterdam beoogd wordt uit te rollen) is
en kan als inspiratie bieden om in andere regio’s een samenhangend pakket van
assessment, advies, financiering, scholing en matching in te richten, inclusief
provinciebreed geformuleerde doelen en ondersteunende monitoring.
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Het inzetten van ICT maakt verdere flexibilisering van leven lang ontwikkelen
mogelijk
Een andere belangrijke ontwikkeling is het inzetten van ICT toepassingen. Bedrijven
zijn op zoek naar leermethoden die goed te combineren zijn met het hebben van een
baan. E-learning is daar een voorbeeld van. Andere vormen zijn bijvoorbeeld openacces-artikelen, Massive Open Online Courses (MOOC’s) en Personal Online Courses
(POC’s).
Op dit moment wordt e-learning binnen Zuid-Holland nog beperkt ingezet als tool
om leven lang ontwikkelen meer flexibel te maken (Green Horti Campus, CIV
Verbrandingsmotoren).
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Ambities omtrent leven lang ontwikkelen komen moeizaam tot realisatie
Het landelijke beeld dat de ambities op het gebied van leven lang ontwikkelen moeizaam uit
de verf komen, geldt ook voor Brabant. Ook wanneer de informele vormen en de zorgsector
als ‘best practice’ in ogenschouw worden genomen, wordt het beeld niet veel sterker.

BIJLAGEN
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BIJLAGE 1. KORTE BESCHRIJVING VAN DE PPS’EN
BESCHRIJVING
Hierna wordt een overzicht gegeven van 30 Zuid-Hollandse PPS’en op enkele parameters van PPSontwikkeling. Ingegaan wordt achtereenvolgens op:

-

Achtergrond en doelstelling van de PPS;
Sector, relatie met regionale speerpunten (in het bijzonder de transitiepaden van de MRDH en
de speerpunten van de EBZ);
Partnernetwerk;
Leven Lang Ontwikkelen;
Verduurzaming:

-

Opvallend gegeven of best practice.

-

1. Centre of Expertise Cybersecurity (CoE, 2015)
Adres:
Website:

Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/coecs

Doelstelling: Missie van het CoE Cybersecurity is het opbouwen en borgen van ontwikkelde kennis,
inzicht en deskundigheid op het gebied van Cybersecurity ten behoeve van innovatie in het onderwijs.
Daartoe werkt het CoE nauw samen met bedrijven en andere kennisinstellingen om zo state-of-theart onderzoek en onderwijs te bewerkstellingen. Het CoE realiseert of steunt vernieuwd onderwijs,
onderzoek en allerhande vormen van overige kennistransfer (zoals Security Cafés en andere
bijeenkomsten en kennisnetwerken). De drie lectoraten zijn de inhoudelijke pijlers van het CoE. De
eerste startte op het gebied van governance-vraagstukken (meer in het bijzonder op het gebied van
waterbeheer). De andere twee startten medio 2017 met financiering van respectievelijk Thales en van
enkele gemeenten (Den Haag, Zoetermeer) en departement JenV. Deze richten zich op het mkb en op
netwerk & systems engineering. Een vierde lectoraat (Big Data, met support Zoetermeer) is in
voorbereiding. De onderzoeksagenda van de drie lectoraten spoort geheel met de agenda van het
onderzoeksplatform “Goed bestuur in een veilige wereld”, waar het CoE onder valt.
Sector, relatie met regionale speerpunten: ICT, Smart Digital Delta (MRDH), Cybersecurity (EBZ).
Partnernetwerk: Bedrijven (groot en mkb), de gemeenten in de regio (met name Den Haag,
Zoetermeer, Delft, Rotterdam). Regionale netwerken en coalities zoals Hague Security Delta en
Medical Delta. Contacten met buitenlandse instellingen in Brazilië, Pakistan, China en Finland. Nu
vooral op het gebied van onderwijs; straks ook onderzoek.
Leven Lang Ontwikkelen: geen expliciete doelstelling.
Verduurzaming: Het CoE is mede door de inbedding binnen de Hogeschool strategisch gezien in
belangrijke mate verduurzaamd. Voor de komende jaren is vooral de beschikbaarheid van actuele
expertise het knelpunt. Het CoE probeert daarin te voorzien door het aantrekken van zij-instromers.
Ideaalbeeld hierbij is dat van de hybride docent, die deels binnen de Hogeschool (onderwijs én
onderzoek) en deels in het beroepenveld opereert. De combi onderzoek – onderwijs is daarbij voor
sommige zij-instromers een aantrekkelijk perspectief om voor een dergelijke loopbaan te opteren.
Financiën zijn in de oriëntatie op verduurzaming van het CoE niet het eerste probleem; het gaat vooral
om expertise.
Opvallend gegeven/best practice: 1) Het belang aan voldoende en goed toegeruste mensen op de
vijf provinciale thema’s manifesteert zich ook binnen het CoE zelve: een groot tekort aan mensen die
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onderwijs en onderzoek kunnen doen, met bovendien state-of-the-art expertise in Cybersecurity.
Provinciale ambities op het gebied van Cybersecurity komen hierdoor onder druk te staan. 2) Ten
behoeve van de verdere opschaling heeft het CoE een lijn uitgezet om meer Europese gelden te
verwerven. Het loopt daarbij in de pas met de zogeheten European Research Funding Strategy van
de Hogeschool. Deze kent drie thema’s, waaronder Veiligheid/Cybersecurity. Men opteert hierbij nu in
eerste aanleg voor onderzoekgelden (het EU programma Horizon2020).

2. Centre of expertise Genomics Generade (CoE, 2013)
Adres:
Website:

Darwinweg 24, 2333 CR Leiden
www.hsleiden.nl/generade

Doelstelling: CoE Generade is gericht op het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe kennis over het
meten en detecteren van biologische indicatoren in mens, dier, plant, voeding en omgeving (lucht,
water, bodem). Zij ontwikkelt en verspreidt deze nieuwe kennis in nauwe samenwerking tussen het
onderwijs (vooral Hogeschool Leiden) en kennisinstellingen en bedrijven (vooral op het BioScience
Park in Leiden). Generade ontwikkelt nieuwe meettoepassingen, adviseert hierover (wat kun je
überhaupt meten) en duidt/karakteriseert de resultaten er van (diagnostiek, (eco-)systeem,
metabolomics). Generade verricht hiertoe praktijkgericht onderzoek, in een nauwe wisselwerking met
de praktijk, de wetenschap en het onderwijs. De lectoraten zijn de dragers van de belangrijkste
inhoudelijke aandachtsgebieden: Innovatieve Moleculaire Diagnostiek, Metabolomics, Biodiversiteit,
Genome Based Health. Een vijfde gebied is Bioinformatica. Dit is geen lectoraat meer met een
autonome onderzoeksagenda, maar ondersteunend aan de andere gebieden gezien het grote belang
van het kunnen hanteren van zeer grote databestanden. Generade realiseert haar doelen langs drie
wegen: 1) Samenwerking tussen de partners. 2) Labfaciliteiten; in-house (Leiden Centre for Applied
Bioscience LCAB) en extern (bijvoorbeeld proefvelden) 3) Projecten.
Sector, relatie met regionale speerpunten: Life Sciences & Health.
Partnernetwerk: de CoE is gebaseerd op de publiek-private samenwerking tussen de Hogeschool
Leiden, de Universiteit Leiden, Naturalis, LUMC en BaseClear. Op projectniveau worden
samenwerkingsovereenkomsten met de daarin participerende deelnemers gesloten.
Leven Lang Ontwikkelen: geen expliciete doelstelling.
Verduurzaming: Tot 31 december 2017 was Generade een zelfstandige entiteit. Het CoE is door de
inbedding binnen de Hogeschool strategisch gezien in belangrijke mate verduurzaamd. In het
businessmodel is de verduurzaming vooral gewaarborgd door externe onderzoeksgelden (met name
RAAK). De programmamanager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten
om lectoren en andere onderzoekers/docenten te informeren, te enthousiasmeren en te faciliteren bij
het verkrijgen van externe middelen voor (onderzoeks)projecten. En daarnaast om de samenwerking
met externe partners vorm te geven.
Opvallend gegeven/best practice: Ondanks dat er formeel nu geen sprake meer is van een PPS, is er
materieel niettemin nog steeds sprake van intensieve publiek-private samenwerking, zowel tussen de
voormalige consortiumpartners als op projectniveau.
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3. Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (CoE, 2014)
Adres:
Website:

Rochussenstraat 198, 3015 EK Rotterdam
http://www.emiopzuid.nl/

Doelstelling: “EMI op Zuid” is een partner in het aandragen van oplossingen voor complexe
vraagstukken op Rotterdam Zuid. Bij ‘maatschappelijke innovatie’ gaat het om zoeken naar nieuwe
oplossingen voor maatschappelijke problemen en de productie van nieuwe of andere publieke
diensten. Vanuit de analyse van ontwikkelingen in de samenleving en de ambities van Hogeschool
Rotterdam worden de missie visie en doelen van het Expertisecentrum geformuleerd. Concreet werkt
het expertisecentrum aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken (‘wicked
problems’) op het gebied van wonen, werken, zorg & welzijn en onderwijs.
Sector, relatie met regionale speerpunten: overheid, zorg en welzijn; Next Society.
Partnernetwerk: Strategische partners zijn het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, SDVB,
gemeente Rotterdam, de Onderwijstafel en overige financiële partners. Uitvoerende partners zijn
directies en docenten van de instituten IVG, IVL, CMI en ISO van de hogeschool, lectoren en
medewerkers van de kenniscentra. Er wordt actief samengewerkt met verschillende po- en voscholen in de regio.
Leven Lang Ontwikkelen: geen expliciete doelstelling.
Verduurzaming: Er is voor de komende vier jaar groen licht qua financiering, o.a. door een belangrijke
bijdrage van Stichting de Verre Bergen, een antroposofische investeringsmaatschappij. Bedrijven
zullen beperkt meebetalen, wel zijn er steeds externe financiers en subsidies te vinden waardoor de
inzet van de Hogeschool Rotterdam een multiplier krijgt.
Opvallend gegeven/best practice: interdisciplinair karakter, groot bereik onder studenten.

4. CIV Energie (2014)
Adres:
Website:

Da Vinci College, Leerparkpromenade 100, 3312 KW Dordrecht
www.davinci.nl; www.duurzaamheidsfabriek.nl

Doelstelling: CIV Energie heeft als doel alle opleidingen elektrotechniek en installatietechniek en
vakrichtingen te vernieuwen, en betere te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de installatiesector
ten gevolge van de energietransitie. Dit gebeurt door toepassing van hybride leren met behulp van
praktijkopdrachten in de Duurzaamheidsfabriek. Binnen het CIV Energie wordt gewerkt aan
curriculumontwikkeling (reguliere opleidingen), ontwikkelen van een contextrijke leeromgeving en
professionalisering van docenten en praktijkbegeleiders.
Sector, relatie met regionale speerpunten: bouw, energie; De Drechtsteden hebben een energievisie
ontwikkeld waarin Da Vinci College en de Duurzaamheidsfabriek als kenniscentrum zijn aangewezen.
Partnernetwerk: naast de aan de CIV verbonden bedrijven (Cablean, HVC, Energie Coöperatie
Dordrecht, IWZH, Priva, Verkerk Groep) zijn er bedrijven betrokken bij de ontwikkeling van het Meeten Regelplein en het Energietransitie Huis (bijv. Festo, AMTE, Goflex, Verkerk en Vinci Facilities). De
gemeente Dordrecht is nauw betrokken bij de CIV Energie via de Coöperatie Leerpark en de Energie
Coöperatie Dordrecht. Ook werkt het CIV nauw samen met de Topsector Energie.
Leven Lang Ontwikkelen: Mogelijk kunnen in de toekomst meer commerciële opleidingen worden
aangeboden. De Duurzaamheidsfabriek vormt een goede locatie voor Leven Lang Leren.
Verduurzaming: door structurele samenwerking met de bedrijven in de contextrijke leeromgeving in
de Duurzaamheidsfabriek/Huis van de Energietransitie is de PPS inmiddels opgenomen in het
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onderwijs van het Da Vinci College. Nieuwe ontwikkelingen in de vorm van samenwerking met
Installatiewerk Zuid-Holland op het gebied van om- en bijscholing m.b.t. warmtepompen.
Opvallend gegeven/best practice: De instroom is gegroeid met 30% in 2018 t.o.v. de instroom 20142015 (van 119 naar 155 totaal aantal BOL studenten). Het onderwijs is verrijkt via koppeling
met bestaande energieprojecten in de Duurzaamheidsfabriek, ‘pleinen’ met andere disciplines en
hybride leeropdrachten van bedrijven en een nieuwe leeromgeving in de vorm van een
Energietransitiehuis.

5. Maintenance & Procestechniek Rijnmond (CIV, 2013)
Adres:
Website:

Lloydstraat 300, Rotterdam
www.stc-group.nl

Doelstelling: Door toenemende ontgroening en vergrijzing wordt het gat tussen de behoefte aan
medewerkers en het aanbod aan gediplomeerde schoolverlaters steeds groter. Vooral in het
vakgebied maintenance zal dit tot problemen leiden. Een extra inspanning is nodig om jonge mensen
te laten kiezen voor onderhoudstechniek op alle mbo-niveaus en ook om in te spelen op het
veranderende karakter van de procesindustrie, dit “slimmer” wordt met veel sensortechnologie en
meer kort-cyclische productieprocessen. Dit PPS had als doel een aansprekende omgeving te creëren
waar het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kenniscentra gezamenlijk operators en
onderhoudsmedewerkers opleiden, om-, her- en bijscholen.
Sector, relatie met regionale speerpunten: chemie, energie; haven in transitie (EBZ).
Partnernetwerk: De partners van het CIV M&P bouwen voort op een langdurige samenwerking
tussen de onderwijspartners STC, ROC Albeda en ROC Zadkine en het bedrijfsleven (verenigd in
Deltalinqs). Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke,
haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Bij de ondernemersvereniging zijn ruim
700 bedrijven aangesloten uit veertien verschillende sectoren. De ROC’s Zadkine en Albeda zijn in
2016 gestart met de samenwerking binnen het Techniek College Rotterdam (TCR).
Leven Lang Ontwikkelen: De groeidoelstellingen qua omzet contractactiviteiten rondom onderwijs
zijn door uiteenlopende redenen niet gehaald. Maar er zijn duidelijke behoeften om contractonderwijs
verder te ontwikkelen, bijv. op het gebied van elektrotechniek en meet- en regeltechnieken. Kansen
liggen er ook op het vlak energietransitie, docentstages en 21ste vaardigheden bij docenten, en zijinstromers. STC heeft een nieuwe relatiebeheerder aangesteld met een sterk netwerk in de wereld
van maintenance om contractonderwijs verder te ontwikkelen.
Verduurzaming: Midden 2018 zijn de CIV-deelprojecten (Smart Maintenance vanuit Brielle, Biodieselinstallatie en E+I Onderhoud Praktijkcentrum vanuit TCR en online koppeling voor de
simulatiesoftware tussen beide toplocaties) afgerond. Door de exploitatie en vervolg-investeringen
wordt op deze innovatieve onderwijsinfrastructuur de samenwerking en positionering in 2018 en
daarna verduurzaamd, strategisch-tactisch versterkt door de samenwerking tussen scholen en
bedrijfsleven in een stuurgroep en programmamanagement. Aan de basis van de samenwerking ligt
een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Opvallend gegeven/best practice: De partners van het CIV Maintenance en Procestechniek bouwen
voort op een lange samenwerking tussen de onderwijspartners STC, Albeda en Zadkine (na 2016
Techniek College Rotterdam) en het bedrijfsleven verenigd in Deltalinqs. De verduurzaming ook in de
vorm van vervolgprojecten zoals de RDM Training Plant (zie nr. 24) en het RIF project Plant of the
Future (zie PPS nr. 27).verloopt hier dan ook relatief soepel.
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6. “Met Maritieme Techniek naar de Top” (CIV, 2013)
Adres:
Website:

Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam
www.maritiemtechplatform.nl

Doelstelling: Het bedrijfsleven in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden wilde in 2013
meer samenwerking met het onderwijs om vraag en aanbod van personeel optimaal op elkaar af te
stemmen en innovatie te stimuleren. Zoals bij de oprichting beoogd Meer dan 20 projecten werden
ontwikkeld die bij hebben gedragen aan het vergroten van de innovatiekracht van de maritieme sector
en de groei van het aantal goed opgeleide vakmensen in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en
Drechtsteden. Sommige zijn afgerond en verwerkt in de lesstof van de opleidingen. Bijscholing en
nascholing van docenten en professionals lopen continue. In een toenemend aantal projecten is
samengewerkt tussen Davinci en STC, vindt studentenuitwisseling plaats en wordt gebruik gemaakt
van elkaars faciliteiten. De uitwisseling draagt bij aan een inspirerende leeromgeving, aan het netwerk
van docenten netwerk bij bedrijven en aan innovatie in en kwaliteit van het onderwijs. Tevens is er
aansluiting gezocht bij het kenniscentrum Duurzame Havenstad op de RDM campus en hiermee ook
bij de Hogeschool Rotterdam, waardoor de doorstroom van leerlingen vergemakkelijkt.
Sector, relatie met regionale speerpunten: water, haven in transitie (EBZ).
Partnernetwerk: CIV Maritieme Techniek is in 2013 opgericht op initiatief van het Da Vinci College,
STC Group, brancheorganisaties HISWA, Vereniging van Waterbouwers, IRO en NMT, de bedrijven
Keppel Verolme, Krohne, Wärtsilä, IHC Merwede en Damen en de regio’s Rotterdam-Rijnmond en
Drechtsteden. In 2018 is het CIV Maritieme Techniek omgezet naar het Maritiem TechPlatform.
Voortbouwend op het partnernetwerk van het CIV werkt deze PPS inmiddels samen met een groot
aantal andere bedrijven met zeer uiteenlopende profielen zoals Muzu/Volkskracht, VAF Instruments,
De Waal, Slob Scheepswerf, Reehorst, Bakker Sliedrecht, Schneider, Stichting Flowcentrum, Damen,
Siemens, IHC, Mampaey, HFG Heerema, A+O Metalektro, Deltametaal.
Leven Lang Ontwikkelen: de aparte juridische entiteit STC Training & consultancy BV biedt
cursussen aan (mbo/hbo deeltijd opleiding scheeps- en jachtbouw, bekostigd en onbekostigd).
Verduurzaming: Per 26 april 2018 heeft het CIV een doorstart gemaakt naar een volgende duurzame
fase onder de gewijzigde naam Maritiem TechPlatform. Het doel blijft om te streven naar het
stimuleren van innovatie in de maritieme sector met goed opgeleid personeel uit de regio.
Opvallend gegeven/best practice: werken met docentenstages bij bedrijven om hun vaardigheid in
co-creatie met bedrijven te stimuleren.

7. Smart Technology (CIV, 2015)
Adres:
Website:

Groen van Prinsterersingel 52, 2805 TE Gouda
http://civ-smarttechnology.nl

Doelstelling: Het CIV Smart Technology is een door het MBO Rijnland in Gouda (voorheen ID College
Leiden) opgezet CIV dat het onderwijs toekomstbestendig wil maken door het combineren en
integreren van (nieuwe) technologieën met ICT. Dit gebeurt door het samenbrengen van de drie O’s in
de regio Alphen a/d Rijn, Leiden, Woerden, Gouda en Zoetermeer. Door samenwerking met het ROC
Da Vinci strekt het werkterrein zich ook uit tot de Drechtsteden en Gorinchem. Doel is om ‘Smart
Technology’ in het middelbaar beroepsonderwijs (niveau 4) te integreren en de instroom van jongeren
in technische opleidingen te verhogen. Daarnaast wil het centrum de samenwerking en
kennisuitwisseling faciliteren tussen ondernemingen, overheden en onderwijs en een rol spelen in de
bij-, om- en herscholing rondom Smart Technology.
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Sector, relatie met regionale speerpunten: ICT, Smart Digital Delta (MRHD), Smart Industry (EBZ).
Partnernetwerk: Veel bedrijfspartners werkten al samen (zoals Unica en Van den Pol) en zitten dicht
bij elkaar qua bedrijvigheid. Siemens, Bosch en Microsoft zijn de grote partijen binnen het netwerk en
behoren tot de grote leiders op het gebied van Smart Technology. Met Microsoft wordt gesproken
over het vestigen van een van zijn decentrale expertisecentra in het Competence Center ICT in
Zoetermeer. De samenwerking met mkb bedrijven in de regio groeit gestaag met door de
mogelijkheid voor een mkb bedrijf om deel te nemen aan het netwerk van satellietlabs. Interessant is
verder de deelname van drie brancheorganisaties (FME, Metaalunie en Uneto VNI) en een O&O fonds
(OTIB) en twee regionale ondernemersnetwerken (uit Gouda en Woerden). De partners hebben veel
verbindingen met de diverse Fieldlabs, maar het CIV is zelf is formeel niet verbonden.
Leven Lang Ontwikkelen: Het vooraf bedachte verdienmodel van het aanbieden van ‘leven lang
leren’ pakketten blijkt minder goed te werken, maar is niet noodzakelijk voor een duurzame toekomst
van het CIV.
Verduurzaming: Recentelijk is er een verduurzamingstraject ingezet. Begin 2019 is de subsidie
uitgeput (250k per jaar). De cofinanciering loopt echter nog door tot 2020.
Opvallend gegeven/best practice: Een opvallend concept vormt het werken in satellietlabs buiten de
school. Daarnaast is deze PPS een motor voor onderwijsinnovatie en samenwerking tussen sectoren
zoals zorg/techniek en ICT.

8. Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (CIV, 2013)
Adres:
Website:

Postbus 3040, 3130 CA Vlaardingen
https://www.civtu.nl/nl/civtu.htm

Doelstelling: de focus van deze PPS is om mbo’ers goed en nauwkeurig afgestemd op de praktijk
op te leiden om de sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een sterke innovatie-impuls te geven en
voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten. Dat is voor de sector een essentiële voorwaarde om ook
de komende decennia internationaal concurrerend te kunnen zijn en blijven. Het mbo speelt in deze
ontwikkeling een cruciale rol; net als andere sectoren draait T&U voor zo’n 40% op mbo’ers. Het CIV
T&U draagt hieraan bij door: 1) de ontwikkeling van inspirerend onderwijs en cursussen op basis van
de verschillende regionale economische agenda’s voor 2) innovatieve vakmensen, 3) uitgevoerd in 8
unieke Meetingpoints in de regio door 4) een nauwe samenwerking tussen bedrijven en onderwijs,
zowel landelijk als regionaal. De Meetingpoints (in Venlo, Zwolle, Hoorn, Westland, Aalsmeer, Breda)
vormen een middel voor een hechte band tussen onderwijs en bedrijfsleven, als samenwerkingsplek
voor innovatie en ontmoeting met het publiek.
Sector, relatie met regionale speerpunten: tuinbouw, feeding & greening megacities (nb. Deze PPS
heeft een landelijk werkterrein).
Partnernetwerk: kennis- en onderwijsinstellingen die meedoen met het CIV T&U zijn zes AOC’s
(CitaVerde, Clusius, Groene Welle, Lentiz, Prinsentuin en Wellant), HBO instellingen die de diensten
van een lectoraat inzetten en een aantal universitaire vakgroepen. De strategische partners bij de
bedrijven hebben zich verzameld rondom de verschillende Meetingpoints of zijn gekwalificeerd als
excellent leerbedrijf: LTO, GroentenFruitHuis, Topteam T&U, Groene Tafel, de Greenports, KAVB en
Seed Valley.
Leven Lang Ontwikkelen: bij de start van deze PPS is uitvoerig stilgestaan bij het maken en
exploiteren van onderwijscontent voor de markt van LLO. De onderwijscontent is immers actueel en
gemaakt in nauwe samenwerking met experts uit het bedrijfsleven. Deze activiteiten bleken echter
geen positieve bijdrage te leveren aan de begroting. Anderzijds zijn de vraag naar masterclasses én
de samenwerking tussen het Meetingpoint en de tuinbouwsector verbeterd, dankzij de rol van de
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Meetingpoints in het delen van kennis tijdens kennisbijeenkomsten. LLO blijft een punt van
verbetering.
Verduurzaming: In het Verduurzamingsplan CIV T&U 2018 – 2021 zijn verschillende
financieringsbronnen genoemd (Colland, de glastuinbouwsector, groenpact). Daarnaast liggen er
kansen door een ketenaanpak door het benutten van experimenteerruimte in het regiodeel, het
doorontwikkelen van samenwerking met universiteiten Zuid Holland (LDE) en bouwen van een
onderzoeksunit voor mbo-hbo-wo als beweging richting een brede learning community. Ook in de
vertaling van inhoud van het reguliere programma naar het cursorisch onderwijs liggen kansen: de
ontwikkeling van nieuw mbo (inhoudelijk, modulair) gelijk op laten lopen met LLO.
Opvallend gegeven/best practice: De samenwerking tussen mbo en hbo in projecten is opvallend
goed en zo’n 50% van studenten op niveau 4 stroomt door naar het hbo. Er is sprake van een
groeiende internationalisering (verdrievoudiging internationale stageplekken; binnen Erasmus+ zijn
twee CIVT&U modules geschikt gemaakt voor internationaal gebruik; samenwerking in het project
AgriECVET met andere AOC’s uit België, Nederland, Denemarken en Oostenrijk). De
internationalisering houdt ook verband met het feit dat internationale bedrijven dichtbij zitten.

10.
Adres:
Website:

Cloud Engineering (RIF, 2017)
Drutenstraat 2, 3087 CC Rotterdam
www.techniekcollegerotterdam.nl/it-online/opleiding/netwerk-enmediabeheerder

Doelstelling: Met dit project - met als penvoerende instelling het Techniek College Rotterdam - willen
de partners in samenwerking tussen onderwijs, regionaal bedrijfsleven en gemeenten versterken en
intensiveren teneinde de ICT-opleidingen beter te laten aansluiten op de eisen en wensen van de
betrokken bedrijven en de sector. Door de groei in de mogelijkheden met cloud computing ontstaat er
grote vraag naar specifieke ICT-professionals op het gebied van cloud, big data en cyber security.
Data centra ontwikkelen zich in rap tempo en hebben behoeften aan geprofessionaliseerde ICT’ers
met kennis en kunde van cloud engineering. Het tekort aan gekwalificeerd personeel op dit moment
een van de grootste zorgen van bedrijven in de digitale sector. Veel werkgevers klagen ook over de
steeds groter wordende kloof tussen het onderwijs en praktijk. De samenwerkingspartners zetten
daarom in op de volgende speerpunten: 1) herziening ICT-opleidingen; 2) opzetten practoraat ‘Cloud
Engineering’ en 3) verhogen instroom ICT opleidingen.
Sector, relatie met regionale speerpunten: ICT, cyber security.
Partnernetwerk: Deelnemende organisaties komen uit het vmbo, mbo, hbo, gemeenten en vrijwel alle
bedrijven in de regio binnen de IT-sector waarvan een groot deel mkb, een deel koepelbedrijven en
een deel snelgroeiende bedrijven. Partners zijn: Vereniging ISP Connect Nederland, Stichting Dutch
Hosting Provider Association (DHPA), Stichting Digital Infrastructuur Nederland (DINL), Intermax
cloudsourcing B.V., Amsio B.V., Bytesnet B.V., SmartDC B.V., i3D.net, Stichting Platform Digital
Manufacturing, Nehem Kennismanagement Consultants B.V., Avantage Groep B.V., Stichting Center
of Digital Excellence (CoDE), LeX B.V., Advertising Marketing + Design B.V. (AM+D), Zadkine, Libanon
Lyceum, Penta College, MavoVos, Edudelta College, Roncalli Mavo, RGO Middelharnis, Lentiz VMBO,
Techforce Rijnmond, Hogeschool Rotterdam, Gemeente Schiedam, Gemeente Rotterdam. Ook de
Stichting CA-ICT, het opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT, neemt deel.
Leven Lang Ontwikkelen: LLO maakt geen expliciet onderdeel uit van de doelstellingen.
Verduurzaming: nog niet aan de orde, de looptijd van het RIF project is 1 oktober 2017 tot 1 oktober
2021.
Opvallend gegeven/best practice: Deze PPS plaatst zich in markt met een snel veranderende
arbeidsvraag. Wat vijf jaar geleden relevante skills waren voor een systeembeheerder kan nu relatief
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nutteloos zijn. Het PPS richt zich er vooral op om te onderscheiden welke ontwikkelingen een trend
en welke een hype zijn.

11. Cyberpact / Partners in @action for Cyber Talent (RIF, 2016)
Adres:
Website:

Tinwerf 10, 2544 ED Den Haag.
https://techniekict.rocmondriaan.nl/cyberpact/over-cyber-pct

Doelstelling: P@CT is als RIF project met als penvoerende instelling ROC Mondriaan gestart om te
voorzien in de nog ontbrekende schakel in het cybersecurity beroepsonderwijs en arbeidsmarkt, en de
samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven in de Haagse regio te versterken. De PPS
wil daartoe via samenwerking en kennisuitwisseling van onderwijs en bedrijfsleven de kwaliteit
verhogen van het ICT onderwijs en een afgestemde doorlopende leerlijn en een succesvolle
doorstroom van ICT studenten realiseren om de arbeidsmarkt te voorzien van voldoende
gekwalificeerd personeel ten behoeve van de cybersecurity. Doel is ook om studenten te
enthousiasmeren en op te leiden voor het werkveld cybersecurity en een bredere groep studenten
kennis te laten maken en bewust te laten worden van cybersecurity. Vanwege de hoge
verandersnelheid in het vakgebied, worden hybride vormen van werken en leren gerealiseerd.
Sector, relatie met regionale speerpunten: ICT, Smart Digital Delta, Cyber Security.
Partnernetwerk: Gemeente Den Haag, The Hague Security Delta, , Deloitte, Fortress Group, Institute
for Financial Crime, i.s.m. Regionale Politie en Tracks-inspector, Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC), Exact, On Fiber, Menskracht 7, Siemens, TNO, UNO, Haagse Hogeschool, voortgezet
onderwijs (Corbulo College, Hofstad mavo havo, Scholen Combinatie Delfland). De topsector Dutch
digital delta en het Platform voor Informatiebeveiliging ondersteunen dit initiatief.
Leven Lang Ontwikkelen: dit PPS richt zich op bij- en nascholing van professionals, werkzaam op
mbo-niveau en die aangeven regelmatige bijscholing nodig te hebben op het zich snel ontwikkelende
vakgebied, maar ook op werknemers die niet werkzaam zijn in de ICT-branche om via maatwerk
modules kennis op te doen over cybersecurity, zodat zij binnen hun werk, of toekomstig werk, beter
kunnen anticiperen op de veranderende omgeving. Daarnaast is het doel ook werkzoekenden beter te
equiperen voor toetreding op de arbeidsmarkt. Hiertoe onderzoekt Menskracht 7, het loket van het
ROC Mondriaan voor contract- en maatwerkopleidingen, of reeds ontwikkelde keuzedelen en
onderwijsmodules kunnen worden ingezet. Dit betreft zowel cyber awareness als security. Op basis
van de uitkomsten wordt bepaald hoe implementatie plaats vindt.
Verduurzaming: P@CT wil doorgroeien naar een duurzame samenwerking als integraal deel van de
infrastructuur van The Hague Security Delta, de netwerkorganisatie voor cybersecurity in de Haagse
regio. De goede samenwerking met alle partners en het urgentiebesef geeft een basis voor
verduurzaming. De activiteiten binnen P@CT, die nu al worden verricht, zijn structureel geborgd met
de uitbreiding van een practoraat met als focus cyber security waarmee de inhoudelijke kwaliteit van
met name het ICT- onderwijs niet alleen vernieuwd, maar ook verder verhoogd en in lijn gebracht
wordt met wat de samenleving c.q. het bedrijfsleven verwacht. Dit bereiken we d.m.v. onderzoek,
innovatie en externe samenwerking. Voorbeeldprojecten zijn Cyberwerf, doorlopende leerlijn met
Haagse Hogeschool en onderzoeksopdrachten binnen burgerschap, en een "Onderwijstafel" met
partners als HSD, Fortress, Siemens, ROC van Amsterdam, ROC Friese Poort, Hogeschool Leiden,
Haagse Hogeschool, Expertisecentrum Hybride docent. Hierin bieden de samenwerkende partners
elkaar intervisie en trekken gezamenlijk op t.b.v. de ontwikkeling van voldoende professionals, zowel
docenten als opgeleide studenten voor het groeiende beroepenveld van cybersecurity.
Opvallend gegeven/best practice: daar waar de Cyber Security Academy en het CoE Cyber Security
(Haagse Hogeschool) zich richten op hoger onderwijs vormt P@CT de missing link naar mbo.
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12. Logisticus van de toekomst / ‘Living Logistics Lab’ (CIV, 2013)
Adres:
Website:

Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam / Waalhaven Z.Z. 16 3088 HH Rotterdam
https://stc-group.nl/projects/civ-logisticus-toekomst

Doelstelling: Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) ‘Logisticus van de Toekomst’ is in 2013

gestart om een leidende rol te spelen in het benutten van talent en arbeidspotentieel bij het inspelen op
trends zoals automatisering, digitalisering en robotisering die de logistieke keten met name in de
Rotterdamse haven beïnvloeden. Er waren oorspronkelijk drie programmalijnen voorzien: Logisticus
van de Toekomst, Warehouse van de Toekomst en Duurzaam Transport. Vanaf 2017 is de nadruk
komen te liggen op de ontwikkeling van het Warehouse van de Toekomst (uit te bouwen tot een Living
Logistics Lab). Via het TKI Block lab Rotterdam wordt samen met het Havenbedrijf Rotterdam
onderzoek gedaan naar ontwikkelingsmogelijkheden van block chain transport om de
documentenstroom en financiële afwikkeling goederen te vereenvoudigen.
Sector, relatie met regionale speerpunten: logistiek, Smart Digital Delta (MRDH), haven in transitie
(EBZ).
Partnernetwerk: Het CIV is een samenwerking tussen STC Group, het Da Vinci College en het
maritieme bedrijfsleven in de regio Rotterdam-Rijnmond. Het PPS “Living Logistics Lab” krijgt ook vorm
door een bijdrage vanuit het TKI Dynalog, Smart Robotics/Human interface. Hierdoor zijn ook Fontys,
de EUR en TNO betrokken.
Leven Lang Ontwikkelen: hiervoor is geen expliciete aandacht, aangezien er relatief weinig zijinstromers zijn in de logistiek.
Verduurzaming: deze PPS is gestart zonder rijkssubsidie en werd gefinancierd vanuit de eigen
middelen van het STC en bijdragen van partners. De volgende fase hangt af van het aanslaan van de
living lab gedachte bij bedrijven en hun daadwerkelijke bereidheid om bij te dragen aan het project.
Opvallend gegeven/best practice: studenten verrichten samen met TUD-onderzoekers experimenten
in de interactie tussen mens en machine. Daarnaast ontwikkelt het PPS zich tot een “Living Logistics
Lab” waarin o.a. wordt gekeken naar de ontwikkeling van block chain transport. Bedrijven als DVS en
DHL hebben belangstelling voor de logistieke testomgeving. Voorbeelden zijn “vision picking” (met
aanwijzingen in een soort Google bril), 3D printing door DSV.

13. Extra Strong (RIF, 2016)
Adres:
Website:

Aspasialaan 19, 2493 WN, Den Haag
http://www.extrastrong.pro

Doelstelling: De PPS richt zich op de uitkomsten in onder meer het rapport Kaljouw (Innovatie
zorgberoepen), en focust op nieuwe en nog niet-ontdekte functies in de zorg en welzijn. Het wil
inspelen op niet alleen een nieuw werkveld maar ook op nieuwe studentenpopulatie. Extra Strong is
een netwerkorganisatie in ontwikkeling waarin partners gezamenlijk innovatieve kennis ontwikkelen
en delen in regio Haaglanden; het is ook een open organisatie naar niet-aangesloten partijen. De PPS
‘Extra Strong’ volgt de PPS ‘Strong’ op. Waar Strong zich richtte op de verbindende en innovatieve
elementen om de jeugd te boeien en binden aan de sector (vmbo en mbo 1+2), richt Extra Strong zich
nadrukkelijk op nog nieuwe en niet ontdekte functies in zorg en welzijn van de toekomst. De PPS
heeft drie ontwikkellijnen (met ambitieuze streefdoelen) geformuleerd: 1) Medewerker zorg en welzijn
(niveau 3): cliëntgericht handelen en inzet zorgtechnologie. Opleiding met drie varianten:
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ondernemend, preventief, wijkgericht; 2) Doorstroom VP mbo-hbo: nu 6%! Bevorderen excellentie
mbo, uitdagender stages/leeromgeving mbo-hbo, 10-weeks doorstroomprogramma. Inzet
lectoraten/practoraten en 3) Online learning praktijk en werkplekbegeleiding – beoordeling –
onderwijs.
Sector, relatie met regionale speerpunten: zorg; Life Science & Health (EBZ).
Partnernetwerk: De PPS bestaat uit een samenwerking tussen ROC Mondriaan en regionale
zorgaanbieders, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, de gemeente en commerciële partijen
(uitgeverijen, e-learning, bedrijfsopleidingen).
Leven Lang Ontwikkelen: de samenwerking is mede gebaseerd op het gezamenlijk belang van het :
bevorderen van ‘leven lang leren en ontwikkelen’ in de betrokken organisaties.
Verduurzaming: De huidige ‘dragers’ van PPS ‘Extra Strong’ komen voort uit ‘Strong’, en zorgden in
die zin ook voor continuïteit. Het PPS en de netwerken zullen in stand blijven; al dan niet op een lager
pitje omdat er minder middelen beschikbaar zullen zijn.
Opvallend gegeven/best practice: De PPS heeft positieve ervaringen met de practor, en de
samenwerkingen. De practor zit in een kopgroep van tien mensen, en daaromheen is een groep
gevormd van 80 andere betrokkenen. Deze strategie, met interne stuurgroepen en samenwerkingen
naar buiten toe werkt goed.

14. Food Innovation Academy (RIF, 2018)
Adres:
Website:

(de nieuwe FIA-locatie is nog niet gereed)

http://foodinnovationacademy.nl/

Doelstelling: De Food Innovation Academy (FIA) is een innovatielab waar bedrijfsleven, onderwijs en
overheid samen innoveren, creëren en inspireren en heeft als doel om in de toekomst aan de
levensmiddelenindustrie in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag voldoende goed opgeleide en
gemotiveerde technisch/technologische professionals op mbo- en hbo-niveau af te leveren. Het gaat
hierbij om foodopleidingen MBO 2,3 en 4 en versterkte samenwerking met het hbo. Onderwijs en
bedrijfsleven ontwikkelen samen up-to-date foodopleidingen in een hybride leeromgeving (onderwijs,
onderzoek en bedrijven gecombineerd). Vakspecialisten uit foodbedrijven geven les op school en bij
bedrijven. Studenten doen afstudeeropdrachten en lopen stage bij bedrijven uit de
levensmiddelenindustrie, en het doel is dat hierna de student een baan vindt bij een van de
aangesloten bedrijven in de levensmiddelensector. Een onderdeel van de FIA is een meetingpoint in
Vlaardingen met moderne praktijkgerichte les- en pilot plant faciliteiten, dat innovatie faciliteert in
proces en product, talent- en kennisontwikkeling en -spreiding, praktijkonderzoek en
netwerkmogelijkheden in de MRDH.
Sector, relatie met regionale speerpunten: Agro & Food, Feeding & Greening Megacities (EBZ)
Partnernetwerk: Ruim 28 bedrijven en instellingen zijn direct betrokken bij de Food Innovation
Academy. Partners zijn de Lentiz onderwijsgroep als penvoerende mbo-instelling, naast andere mboen hbo-instellingen (Inholland Delft, Techniek College Rotterdam, Wellant Vlaardingen), de gemeente
Vlaardingen, FNLI (brancheorganisatie voor de Levensmiddelentechnologie) en Royal Steensma en
andere bedrijven zoals Avandis, Cérélia, Coolfresh, Farm Frites, FNLI, Friesland Campina, Giraffe
Coffee, De Graafstroom, Groen Agro Control, De Koning Vlees, Meneba, Menken Orlando, Nationaal
Programma Rotterdam-Zuid, Olympic Food Group, Royal Steensma, SGS, Solina, Swartberg,
Tuinderij Vers, Unilever, Verstegen Spices,Beko Bakkerij Techniek, Inventech, Stable Micro, Van Asselt
& Alferink, en Vtechnology.
Leven Lang Ontwikkelen: dit vormt geen expliciete doelstelling in dit RIF project.
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Verduurzaming: dit is nog niet aan de orde, dit RIF project is gestart in 2018. Het plan van aanpak
bevat wel een doorkijk naar 2022 en 2026 waarbij sprake zou moeten zijn van een structurele
samenwerking tussen Lentiz onderwijsgroep, Royal Steensma, gemeente Vlaardingen, FNLI
(brancheorganisatie voor de Levensmiddelentechnologie) en de andere deelnemende FIA-bedrijven.
Opvallend gegeven/best practice: Er is buiten het RIF project zelf sprake van een forse investering in
vastgoed (totaal € 5,3 mln). In november 2017 heeft de Gemeente Vlaardingen besloten om € 1,8 mln
beschikbaar te stellen aan het Food-innovatiecluster in Vlaardingen. Leidende partner hierbij is het
bedrijf Royal Steensma. Dit heeft met aanvullende eigen middelen een gebouw verworven en
ingericht om het concept Lerend werken/Werkend leren vanaf 1 januari 2019 mogelijk te maken.

15. GObouw (RIF, 2016)
Adres:
Website:

Houtschelf 10, 3371 KB Hardinxveld-Giessendam
geen

Doelstelling: Deze PPS is in 2017 door ROC Da Vinci als samenwerkingsverband met het regionale
bedrijfsleven verenigd in “Bouwmensen Zuid-Holland Zuid” gestart. Hoofddoel is het geïntegreerd
opleiden (=GO) volgens de CDIO-benadering. Het betreft een gecombineerde leerweg BOL-BBL die
mogelijk is geworden binnen de door OCW ingevoerde experimenteerruimte. Het
samenwerkingsverband beschouwt deze vorm van opleiden als een aantrekkelijke optie voor een
arbeidsmarkt waar tekorten dreigen of waar beroepen ingrijpend veranderen. Door het grotere aantal
onderwijsuren dan gebruikelijk wordt de kwaliteit van het onderwijs significant verhoogd en is het
bedrijfsleven verzekerd van goed opgeleide kaderfunctionarissen. De kern van de PPS ligt in
Hardinxveld-Giessendam. Door het aantrekken van de vraag uit de arbeidsmarkt en het vergroten van
het bereik onder leerlingen ten zuiden van Dordrecht voor wie de Bouwcampus in HardinxveldGiessendam te ver is, zal het onderwijsaanbod binnenkort ook (weer) op de Bouwcampus in
Dordrecht worden aangeboden. Ook wordt gewerkt aan een innovatielab.
Sector, relatie met regionale speerpunten: bouw; de nieuwe ambities raken aan de transitiepaden
Smart Energy Delta / Circulaire Economie (MRDH).
Partnernetwerk: Bouwmensen ZHZ is het opleidingsbedrijf voor de Bouw en Infra en
vertegenwoordigt zo’n 120 bedrijven in de regio, met als belangrijke doelgroep het mkb.
Leven Lang Ontwikkelen: geen expliciete prioriteit, maar de opleiding trekt wel jongeren aan die te
oud zijn geworden in andere branches.
Verduurzaming: De RIF subsidie is vooral ingezet om de samenwerking met bedrijven te versnellen,
het onderwijsprogramma daarmee te ontwikkelen en faciliteiten te financieren. Er is geen sprake van
een aparte organisatorische/juridische entiteit. Uitgangspunt van GOBOUW is dat het onderwijs èn
het bedrijfsleven gezamenlijk investeren in de opleiding middenkaderfunctionaris Bouw / Infra.
Ongeveer 30% van het onderwijs wordt bekostigd door bedrijfsleven (via Bouwmensen zhZ).
Opvallend gegeven/best practice: Voor studenten is de opleiding aantrekkelijk omdat zij – vanwege
de integratie met de beroepspraktijk – op school actief aan het leren zijn. De PPS blijkt een dubbel
positief effect te hebben: een aanzuigende werking (ook andere leerlingenpopulatie door zijinstroom
van oudere jongeren die bijv. baan verliezen in detailhandel omdat ze te oud worden) en een
versnelde inzetbaarheid bij bedrijven. De Onderwijsinspectie heeft het positief effect op de kwaliteit
van de opleiding erkend.

16. High Tech Centre Delft (RIF, 2014)
Adres:
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Abtswoudseweg 18, 2627 AL Delft

Website:

www.htcdelft.nl

Doelstelling: Het High Tech Centre Delft is sinds 2014 gericht op het versterken van de samenhang
tussen het technische mbo onderwijs (niveau 4) en High Tech bedrijven in de “brede” regio
Delft/Haaglanden, op het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, het vergroten van kennis bij
werknemers en het verbeteren van de exposure van technische bedrijven naar de samenleving.
Inhoudelijk ligt de nadruk op mechatronica met als concrete toepassingen in het HTCD robotica en
duurzame mobiliteit.
Sector, relatie met regionale speerpunten: High Tech Systems & Materialen; Smart Digital Delta
(MRDH), Smart Industry (EBZ).
Partnernetwerk: Belangrijke partners zijn Koning en Hartman, Accenda, Festo, Menskracht 7, Hittech
Multin en RPP. Het project wordt ondersteund door Holland Instrumentation (netwerk van High Tech
bedrijven in Zuid-Holland) en Holland High Tech, de topsector High Tech Systemen & Materialen,
InnovationQuarter en de gemeente Delft.
Leven Lang Ontwikkelen: inkomsten uit cursussen en omscholing worden minder gerealiseerd dan
gepland o.a. door een zwakke startpositie in de opleidingsmarkt.
Verduurzaming: Het HTCD moet vanaf 2019 zelfstandig geëxploiteerd worden. Er wordt gewerkt
aan een koersdocument en plan van aanpak. Kansen liggen er in de samenwerking met fieldlabs zoals
Robohouse en Researchlab Automated Driving Delft (RADD) en met de TU Delft.
Opvallend gegeven/best practice: HTCD koppelt projecten van partnerbedrijven aan
leerprogramma's van onderwijsinstellingen (ROC Mondriaan, Haagse Hogeschool, TU Delft). Richt
zich op fundamentele en structurele veranderingen in sectoren, die andere kennis en “21st century
skills” vereisen, en schoolt moderne vakmensen. Gemeente Delft is een actieve partner.

17. Industrieel bouwen met hout (RIF, 2017)
Adres:

Erasmuspad 10, 3052 KP Rotterdam

Website:

www.hmcollege.nl

Doelstelling: de PPS Industrieel bouwen met hout richt zich op de timmerindustrie en heeft
Nederland als regio. Penvoerende instelling is het hout- en meubileringscollege (HMC mbo vakschool)
dat zowel in Rotterdam als Amsterdam is gevestigd. De timmerindustrie heeft een enorme klap
gekregen met de crisis, maar nu de economie, en dus de bouwsector weer aantrekt, is ook de
productie en werkgelegenheid in de timmerindustrie flink gestegen. De timmerindustrie heeft nu veel
te weinig personeel, vergrijzing én verminderde instroom, om de groei van de bouwsector bij te
kunnen houden. In de branche zijn nu ook vele tekorten aan het ontstaan op alle niveaus. Het grootst
op MBO-niveau 4 (werkvoorbereider) vanwege de toenemende complexiteit en snelle technologische
productieprocessen. De ambitie en doelstelling van het project is het oplossen van de mismatch op de
arbeidsmarkt van de timmerindustrie door het duurzaam en structureel verbinden van onderwijs en
bedrijven, gezamenlijke vernieuwing en groei van studenten voor de timmerindustrie te realiseren. Er
zijn drie programmalijnen: 1) Join the Company: ontwikkeling keuzedelen en modulen i.s.m. bedrijven;
ontwikkeling simulatieomgeving; 2) Join the talent Lab: professionalisering docenten en 3) Join the
class: wervingscampagne, imagoverbetering, vergroting instroom.
Sector, relatie met regionale speerpunten: bouw, n.v.t.
Partnernetwerk: het HMC werkt in deze PPS samen met Stichting Sociaal en
Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie ("SSWT"), de Nederlandse branchevereniging voor de
Timmerindustrie ("NBvT") en de Stichting Hout Dat Werkt, een samenwerking van de NBvT, FNV,
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CNV en Vakmensen gericht op duurzaam leren, werken en ondernemen. Via de NBvT is een
klankbordgroep van bedrijven betrokken. Daarnaast is een Kennisnetwerk gevormd dat specifieke
content kan aanleveren. Hiermede is het totaal van de branche direct of indirect en zeer inhoudelijk
betrokken. Tevens wordt een ontmoetingsplek georganiseerd waarin “de branche” elkaar ontmoet,
dat door ontmoeting en kennisdeling bijdraagt aan vernieuwing van de branche, waardoor ook
nieuwe instroom ontstaat.
Leven Lang Ontwikkelen: geen expliciete doelstelling.
Verduurzaming: nog niet aan de orde, het project loopt tot 2020.
Opvallend gegeven/best practice: Er wordt inmiddels meer “ingezoomd” op de processimulatie, gelet
op de toename van automatisering, digitalisering en robotisering in de timmerindustrie. Het PPS kan
profiteren van het door de EU aan het HMC verleende “Vet Mobility Charter”, een certificaat voor
bewezen kwaliteit van internationalisering en opnamen in het onderwijscurriculum. Hierdoor kunnen
meer en gemakkelijker internationale stages en uitwisselingen worden gerealiseerd.

18. Instrumentation for Space (RIF, 2016)
Adres:
Website:

Einsteinweg 61, 2333 CC Leiden

www.lis.nl

Doelstelling: Deze PPS wil de behoefte van de ruimtevaartsector aan gespecialiseerde technici (in
eerste instantie op MBO-niveau vervullen en tegelijkertijd de ruimtevaart industrie (het kan ook het
toepassen ruimtevaarttechniek voor non space doeleinden) een mogelijkheid bieden om samen met
studenten baanbrekend ontwikkelwerk en productie te laten doen. Ook is het de bedoeling om
incubator faciliteiten voor technische MBO-ers op te tuigen omdat dit opleidingsniveau in de sector
ondervertegenwoordigd en hard nodig is.
Sector, relatie met regionale speerpunten: High Tech Systems & Materialen. Regionale overheden in
Zuid-Holland hebben ruimtevaart als speerpunt gedefinieerd.De PPS wordt door het Holland Space
Cluster als waardevol gezien voor de regionale onderwijs-arbeidsmarktagenda. Er zijn daarnaast ook
kansen door de ontwikkeling in Noordwijk van een Space Campus-ESA ESTEC, de regiodeal van het
kabinet en een mogelijke drone test site op het voormalige vliegveld Valkenburg.
Partnernetwerk: Airbus, Cosine, ESTEC, InHolland, ISIS, JTW Astronomy, Lens R&D, NOVA, SBIC
(incubator), Stellar Space Industries, SRON, TNO, T-minus, WestEnd. ESTEC is geen officiële partner
maar is wel graag aangesloten. Als regionale overheid neemt Holland Rijnland deel.
Leven Lang Ontwikkelen: de PPS is relevant voor het eigen docentenkorps en via de LiS Academy. Er
wordt gewerkt aan keuzemodules, met nadruk op verbreding. Lesstof wordt ontwikkeld in
samenwerking met de partners, LiS docenten werken mee aan het didactische deel. Zo wordt ook
kennis van buiten LiS opgehaald, en kennis tussen de verschillende partners gedeeld. Cursisten lopen
mee met jongere studenten.
Verduurzaming: De activiteiten van Instrumentation for Space lijken - na afloop van de RIF subsidie –
grotendeels te kunnen worden bekostigd vanuit de schoolorganisatie en met behulp van inzet van de
partners voor het onderwijs zoals bijvoorbeeld door middel van gastcolleges. Dit komt ook mede door
een gunstigere bekostigingsmodel per student dan in het verleden.
Opvallend gegeven/best practice: De PPS heeft bijdragen aan versterking van de positie van de LiS.
Er is sinds de oprichting van de PPS een geïntensiveerde wisselwerking ontstaan met de
ruimtevaartsector. De condities voor continuering en zelfs intensivering hiervan zijn gunstig.

19. LIS-TOP (CIV, 2013)
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Adres:
Website:

Einsteinweg 61, 2333 CC Leiden

www.lis.nl

Doelstelling: De LiS (Leidse Instrumentmakers School) is een mbo-vakschool gespecialiseerd in
precisietechniek. Gedurende de opleiding krijgen studenten intensieve training in gebieden zoals
metaalbewerking, bewerkingen van glas en andere harde materialen, optica en mechatronica. De
missie van de LiS is om excellent onderwijs aan te bieden gericht op het bedenken, ontwerpen en
bouwen van innovatieve precisie-instrumenten die verschillende technologieën integreren tot unieke
instrumenten van hoge kwaliteit. Doel van de PPS is kwaliteitsverbetering van zowel het initieel
onderwijs voor jongeren als het bij- en nascholingsaanbod voor werkenden en ondersteuning van het
bedrijfsleven bij innovatie. LiS-TOP werd oorspronkelijk onder de naam Centrum voor Innovatief
Vakmanschap Life Sciences & Health gestart en is opgericht als onderdeel van de Medical Delta
ambities in het gebied Rotterdam-Delft-Leiden. Deze PPS werd gevestigd op het grootste bio science
park van Nederland: Leiden Bio Science Park. De oorspronkelijke CIV kende als onderdelen ‘LiS
Engineering’ (leerbedrijf voor het uitvoeren van contractwerk voor met LiS-studenten), ‘LiS Academy’
(na- en bijscholing) en ‘LiS Facilities’ (verhuren faciliteiten aan start-ups en andere kleine bedrijven).
Sector, relatie met regionale speerpunten: Life Sciences & Health (EBZ).
Partnernetwerk: De CIV LiS TOP had als primaire partners een mix aan hightech bedrijven en kennisen onderwijsinstellingen: Oldelft, Hittech Multin, DEMCON, Medtronic Bakken Research Centre, TNO,
TU Delft, Erasmus MC, LUMC, VUmc, UMC Utrecht, Universiteit Maastricht, Medical Delta, Leiden Bio
Science Park Foundation, Brainport Industries.
Leven Lang Ontwikkelen: Na 2017 is de LiS academy blijven bestaan. Er worden specialisaties
ontwikkeld vanaf het cursusjaar 2018/2019. LLO is relevant voor het eigen docentenkorps en via de
LiS Academy. Er wordt gewerkt aan keuzemodules, met nadruk op verbreding. De lesstof wordt
ontwikkeld bij de partners, LiS docenten werken mee aan het didactische deel. Zo wordt ook kennis
van buiten LiS opgehaald, en kennis tussen de verschillende partners gedeeld. Daarnaast wordt
gekeken naar de mogelijkheid van samenwerking met het Mikrocentrum.
Verduurzaming: LiS TOP was organisatorisch in hoge mate geïntegreerd met de LiS en is na de CIVinvesteringsperiode organisatorisch geïntegreerd in de school. De diverse labels blijven bestaan. Bij
de eindaudit in 2017 werd geconcludeerd dat sprake was van financiële en inhoudelijke
verduurzaming.
Opvallend gegeven/best practice: Het aanbod van LiS m.b.t. de opleiding van precisieinstrumentenmakers in de life science en health sector is tamelijk uniek in Nederland. In de
eindrapportage van het CIV werd geconcludeerd dat de belangrijkste resultaatindicatoren, groei van
het aantal leerlingen en de inbreng van partners, ruimschoots zijn gehaald, ondanks de werkdruk als
gevolg de uitbreiding van de school. Door de CIV-subsidie kon de school groeien in omvang met 50%;
verdere groei zal geleidelijk gaan en kan zonder subsidie worden opgevangen.

20. Masterplan MEI (RIF, 2014)
Adres:
Website:

Marten Meesweg 50, 3068 AV Rotterdam

http://masterplanzuidholland.nl

Doelstelling: Het Masterplan MEI (metaal, elektro- en installatietechniek) Zuid-Holland is een
samenwerkingsverband van de 4 ROC’s in Zuid-Holland, 4 relevante brancheorganisaties, en 200
bedrijven. Het Masterplan staat voor gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor doelmatig
opleiden en aantrekkelijke leerloopbanen voor ruim 30 mbo-opleidingen en een kleine 5.000
studenten in de metaal- en technische installatiebranche. De volgende hoofddoelen werden bij de
start geformuleerd: verbeteren/optimaliseren van de aansluiting tussen de kwantitatieve vraag van de
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arbeidsmarkt en het aanbod aan opleidingen en instroom daarbij; verbeteren/optimaliseren van de
aansluiting van technologische ontwikkelingen en innovaties op de inhoud en invulling van het
onderwijs; ontwikkelen en invoeren van een herkenbare en eenduidige aanpak voor de begeleiding en
beoordeling van studenten en tenslotte het realiseren van doorlopende leerlijnen met aantrekkelijk
onderwijs.
Sector, relatie met regionale speerpunten: energie, High Tech Systems & Materialen.
Partnernetwerk: Het Masterplan MEI is een open netwerk. Het partnernetwerk bestaat uit Da Vinci
College, ROC Mondriaan, MBO Rijnland (na de fusie tussen ID College en ROC Leiden), TC Rotterdam
(Albeda en Zadkine), 4 branches/ O&O fondsen en ca. 200 bedrijven. Deze 109 bedrijven zijn
verbonden via deelnemersovereenkomsten.
Leven Lang Ontwikkelen: geen expliciete doelstelling.
Verduurzaming: Uit de voortgangsrapportage 2017 bleek dat de uitvoering op schema lag, en er
zelfs meer was gedaan dan oorspronkelijk bedacht op het gebied van productontwikkeling. Voor de
verduurzaming werd een jaar verlenging aangevraagd en toegekend tot en met 31 augustus 2019. In
het laatste uitvoeringsjaar wordt m.n. ingezet op het vergroten van de betrokkenheid van de
bedrijven. Mogelijke verdienmodellen na 2018 zijn een licentiemodel; bekostiging studenten
examenproducten. Het ontwikkelen van een rol als opleider (initieel; post-initieel) wordt bewust niet
geambieerd.
Opvallend gegeven/best practice: Het betreft hier één van de weinige Zuid-Hollandse PPS’en met
een brede deelname van brancheorganisaties/O&O fondsen. In één van de toekomstscenario’s is
verbreding binnen de onderwijskolom – richting vo en hbo – en verbreding naar andere sectoren
(naast MEI) een centraal thema. Met de Haagse Hogeschool wordt al samengewerkt rondom het
thema hybride docenten.

21. Onderwijsvernieuwing en technologie binnen de Greenport Horti
Campus Westland (RIF, 2016)
Adres:
Website:

Europa 1, 2672 ZX Naaldwijk

http://greenporthorticampus.nl/

Doelstelling: In de regio Westland-Oostland-Barendrecht vindt meer dan de helft van de
economische activiteiten rondom de greenport en glastuinbouw plaats. Bedrijven in deze regio
ervaren een kwalitatief en kwantitatief tekort aan mbo-medewerkers. Kwalitatief betreft het minimaal
778 baanopeningen per jaar. Kwalitatief zijn er te weinig MBO-ers die in deze internationale context
het verschil kunnen maken. Het betreft mbo-medewerkers op de terreinen Teelt, Groene
Mechatronica, Gezondheid & Welbevinden en Handel & Logistiek. Nodig is een update van deze
opleidingen en deels de start van nieuwe opleidingen op een dusdanige manier dat het jongeren
inspireert. Dit RIF Project richt zich op het oplossen van dit arbeidsmarktprobleem zodanig dat de
sector de MBO-ers krijgt die internationaal het verschil kunnen maken en de internationale positie van
de sector verder kunnen uitbreiden. Doelstellingen in dit project zijn 1) Ontwikkelen van twee nieuwe
opleidingen dan wel aanscherpen van twee bestaande opleidingen; 2) Het versterken van de
internationale component van de opleidingen van MBO Westland door en 3) Het inrichten van een
internationaal georiënteerd technologisch centrum om deze opleidingen ook facilitair mogelijk te
maken (TECH, Technological Education Center Horti).
Sector, relatie met regionale speerpunten: tuinbouw.
Partnernetwerk: deze PPS is gestart door een consortium ingericht bestaande uit bedrijven,
onderwijs en overheid, met MBO Westland, ROC Mondriaan, ROC Albeda en Lentiz onderwijsgroep
(deze laatste als aanvrager/penvoerder), Demokwekerij, Stichting Greenport Food & Flowers
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eXperiece en de gemeente Westland. Andere partners zijn Decorum, Dutch Flower Group, Festo,
Hofland-van Geest, Hogeschool Inholland Delft, Koppert Cress, Metazet, Nature’s Pride, Priva,
Stichting Onderwijs Bedrijfsleven Westland en SPX.
Leven Lang Ontwikkelen: LLO maakt geen expliciet onderdeel uit van de RIF doelstellingen.
Verduurzaming: Iedere partner onderschrijft de noodzaak van deze aanvraag en per partner is helder
wat de bijdrage zal zijn in de periode 2016-2020. Deze is ook gespecificeerd in paragraaf 10.1. Alle
partijen zetten zich in voor continuering van deze aanpak in de periode 2020-2024 vanuit het besef
dat de ambitie van sector en de daaraan gekoppelde uitdagingen op de arbeidsmarkt aangepakt moet
worden met een meerjarenproject.
Opvallend gegeven/best practice: Vanuit het RIF wordt een nieuw klankbord van bedrijven
ontwikkelen: BVC 2.0. Hiermee wordt naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid gewerkt voor het
opleiden van werknemers van de toekomst. Het beeld is dat in deze setting, meer dan op andere
plekken in de regio, het karakter van PPS – met gedeelde eigenaarschap gebaseerd op een
gemeenschappelijk belang – daadwerkelijk tot uiting wordt gebracht. De activiteiten van de PPS
maken onderdeel uit van de nieuwe campus van de Greenport Horti Campus Westland, een gebouw
van en voor onderwijs, onderzoek en bedrijven Initiatiefnemers voor deze nieuwe campus zijn Lentiz
onderwijsgroep, Demokwekerij, Greenport Food & Flower Xperience en de gemeente Westland.
Momenteel worden 1200 studenten op de campus opgeleid; hierbij zijn de aantallen redelijk gelijk
verdeeld over de drie mbo-instellingen.

22. Verbrandingsmotoren/VMT (RIF, 2015)
Adres:
Website:

Leerparkpromenade 100, 3312 KW Dordrecht
geen.

Doelstelling: ROC Da Vinci, de Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren (VIV, aangesloten bij
FME) en de gemeente Dordrecht hebben in 2014 het initiatief genomen om een publiek-private
samenwerking voor de Verbrandingsmotorenbranche op te zetten in de regio DrechtstedenGorinchem. De achtergrond waren grote uitdagingen op de technische arbeidsmarkt, o.a. als gevolg
van de grote vervangingsvraag. Met deze samenwerking leiden bedrijfsleven, onderwijs en
kenniscentra jongeren op voor de verbrandingsmotorenbranche. De werkgelegenheid in deze sector
is van groot belang voor de (bredere) regio. De verbrandingsmotorenbranche is verwant aan sectoren
als de maritieme sector en de installatiebranche. De VIV heeft gekozen voor samenwerking met Da
Vinci vanwege het hybride leerconcept op de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.
Sector, relatie met regionale speerpunten: High Tech Systems & Materialen, Haven in Transitie
(EBZ).
Partnernetwerk: Aan dit project werken diverse partijen mee naast Da Vinci en de VIV. De VIV
vertegenwoordigt ca. 115 bedrijven. Vier instellingen voor het voortgezet onderwijs (Insula college,
IJssel college, Penta college), de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en CoE ACE, het
kenniscentrum Innovam en de branchevereniging Netherlands Maritime Technology zijn
participanten. In de PPS nemen deel: Aggreko, De Merewade, Dolderman BV, Emigreen, Holland
Diesel Maassluis, Kemper en van Twist, Koedood Dieselservice, MTU Benelux BV, PON Power,
Sandfirden , Teus Vlot Global Trading BV, Yerseke Engine Service.
Leven Lang Ontwikkelen: zie verduurzaming.
Verduurzaming: De RIF subsidie loopt tot en met 2018. Er ligt een plan van aanpak om het POC te
vercommercialiseren en via afstandsleren te benutten als landelijk opleidingscentrum. Ook moeten
bedrijven voor inkomsten zorgen door ruimte te huren op de locatie (DZF). Andere beoogde
inkomstenbronnen zijn examinering voor bedrijven i.s.m. IBKI; trainingen samen met Innovam; een
VIV Academy die Master classes aanbiedt. Er wordt gewerkt aan het inbrengen van nieuwe inhouden
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van Green Engine Technology in het opleidingsprogramma en het modulair aanbieden hiervan aan
bedrijven.
Opvallend gegeven/best practice: De verwachting was dat de regio in vijf jaar jaarlijks ongeveer 80
leerlingen op mbo-niveau zou opleiden om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen. De instroom
van leerlingen is echter sterk bij deze doelstelling achtergebleven.

23. RDM Centre of Expertise (CoE, 2013)
Adres:
Website:

Heijplaatstraat 23, Droogdokgebouw, 3089 JB Rotterdam
https://www.rdmcoe.nl/

Doelstelling: Het RDM CoE is een publiek-private, in de haven gewortelde netwerkorganisatie die
resultaatgericht werkt aan een grotere havengerichtheid, vernieuwing en versterking van het hboonderwijs, het generen en verspreiden van kennis rondom (duurzame) innovatie binnen Mainport
Rotterdam en het ondersteunen van het (MKB) bedrijfsleven in de haven bij hun R&D activiteiten. Dit
doet het RDM CoE om meer en betere professionals op te leiden voor de haven, het aantal hbostudenten dat kiest voor een baan in de haven te vergroten en de innovatiekracht van Mainport
Rotterdam te versterken. Hoofdthema’s daarbij zijn: “next port industry”; logistiek en mobiliteit;
“resilience”/klimaat en energietransitie. Het CoE fungeert vooral als makelaar en uitvoerder van
projecten. RDM faciliteert in het tot stand brengen van samenwerking tussen partijen en ontzorgt de
onderwijsinstelling en bedrijven door goed projectmanagement/penvoerderschap en het organiseren
en begeleiden van nieuwe manieren van samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, praktijk,
uitvoeren van multidisciplinaire onderwijsinnovaties en studenteninzet zoals via stagebegeleiding en
onderzoek.
Sector, relatie met regionale speerpunten: haven in transitie.
Partnernetwerk: Belangrijkste structurele partner van het CoE is het Havenbedrijf Rotterdam.
Daarnaast werken netwerken van bedrijven mee aan opdrachten en onderzoeken op de 4
hoofdthema’s van het CoE. Het CoE is verbonden aan de 4 technische instituten van de Hogeschool
Rotterdam en aan de AD-Academy.
Leven Lang Ontwikkelen: Leven Lang Ontwikkelen heeft nog geen grote prioriteit, maar wordt wel
bereikt d.m.v. informeel leren rondom communities of practice met werknemers.
Verduurzaming: De hogeschool beschouwt het CoE als strategisch onderdeel van haar organisatie en
garandeert circa € 1 mln per jaar. Bedrijven dragen financieel en in kind bij aan projecten. Het CoE is
daarmee op korte termijn in belangrijke mate verduurzaamd.
Opvallend gegeven/best practice: De fysieke RDM campus werkt faciliterend naar het bedrijfsleven.
Het CoE is kernpartner bij de Next Economy ambities van de MRDH. Er is via het CoE nadrukkelijk
aandacht voor internationalisering: via Living Labs wordt naast de reguliere internationale
programma’s van de HS samengewerkt met Indonesië, VS en de Filipijnen.

24. RDM Training Plant (RIF)
Adres:
Website:
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Rotterdamweg 7, Rotterdam
http://www.rdmtrainingplant.nl

Doelstelling: Met de bouw van de RDM Training Plant vanaf 2016 wilden de partners in de regio
samenwerken aan vier speerpunten: creëren van een excellente leeromgeving, verhogen van het
aantal mbo opleidings- en bijscholingstrajecten (naar werk), promotie van de sector bij 18-minners uit
het vmbo, eerste- en tweedejaars mbo’ers en bij 18-plussers zonder VCA, en tenslotte, verbeteren
van de veiligheidscultuur. Er wordt een grote moderniseringsslag in de procesindustrie voorzien
(Industrie 4.0).
Sector, relatie met regionale speerpunten: chemie, logistiek; haven in transitie.
Partnernetwerk: Bedrijven en techniekonderwijs (3 mbo-instellingen, Albeda, Zadkine en het STC via
het CIV Maintenance en Procestechniek en de Hogeschool Rotterdam via het RDM Centre of
Expertise) hebben in 2016 de handen ineen geslagen
Leven Lang Ontwikkelen: deze ‘real life’ trainingsfaciliteit is bedoeld voor techniekstudenten én
bestaand personeel in de petrochemische en procesindustrie.
Verduurzaming: In 2016 is gestart met de bouw en eind 2017 is de Training Plant in basis gereed
gekomen voor gebruik. Het afbouwen en modificeren maakt deel uit van het onderwijsproces. De
eerste resultaten zijn positief: er is een grote aantrekkingskracht op studenten en zij geven ook
positief feedback.
Opvallend gegeven/best practice: De RDM Training Plant voorziet in de regionale behoefte aan een
test- en demonstratieomgeving gericht op innovatie.

25. Rotterdamse Plus (RIF, 2017)
Adres:
Website:

Rosestraat 1101-1103, 3071AL Rotterdam
www.albeda.nl

Doelstelling: Tegen de achtergrond van het relatief grote aanbod van mbo-2 afgestudeerden in
Rotterdam, waarvan het arbeidspotentieel onvoldoende worden benut, en zwaarder wordende
zorgbehoefte bij de bevolking, moet deze PPS bijdragen aan het verminderen van personeelstekorten
op niveau 3 en 4 en tevens beter tegemoet komen aan de veranderingen in de zorg en de persoonlijke
zorgvraag van patiënten. Uitgangspunt van de partners is dat er meer aandacht moet komen voor
welzijn van de zorg in hun verpleeghuizen. Doelstelling van de PPS is om de groep mbo-2-ers te laten
doorontwikkelen waar dat kan, en vervolgens passend werk op hun niveau aan te bieden. Het
curriculum van de opleiding mbo-niveau 2 Dienstverlening en Zorg wordt daarom sinds 2017 verrijkt
met “De Rotterdamse Plus”. Dit is een extra onderwijskundig pakket die studenten tijdens hun
Beroeps Praktijk Vorming (BPV=stage) en begin van hun carrière bij een zorginstelling doorlopen. De
Plus kent de volgende onderwerpen: bejegening; samenwerking; zorg en omgaan met onbegrepen
gedrag.
Sector, relatie met regionale speerpunten: gezondheid.
Partnernetwerk: De plus wordt gezamenlijk ontwikkeld door de onderwijsinstellingen (alle zorgROC’s uit de regio), en de vijf grootste zorg- en welzijnsinstellingen.
Leven Lang Ontwikkelen: hier valt vooral het gebruik op van ICT (e-learning, microlearning en
portfolio) en van de gerichtheid op docenten en begeleiders. Zittende medewerkers zouden ook een
certificaat moeten kunnen halen.
Verduurzaming: In november 2018 beginnen 3 ROC’s met de introductiemodule, in 2020 stromen de
eerste studenten uit. Hoewel nog vroeg om aan te geven, zijn de initiatiefnemers positief over de
verduurzamingskansen na
Opvallend gegeven/best practice: dit is de enige PPS in Zuid-Holland die zich zo expliciet op mbo-2ers richt. Het is gezien het grote aanbod van mbo-2-ers in Rotterdam niet vreemd dat de gemeente
Rotterdam in deze PPS een actieve samenwerkingspartner is.
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26. Spoor 22 (RIF, 2018)
Adres:
Website:

Leeghwaterplein 72, 2521 DB, Den Haag
De website is nog ontwikkeling.

Doelstelling: In de grootstedelijke context met probleemcumulatie, waarin meer mensen zelfstandig
blijven wonen en daar (lichte) ondersteuning bij nodig hebben, neemt de vraag naar maatschappelijke
ondersteuning toe. Daarbij ontstaat een mismatch in de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt met twee
oorzaken: enerzijds zien ze dat de huidige, oudere werknemers niet meer adequaat toegerust zijn om
de huidige en toekomstige werkzaamheden uit te voeren, en anderzijds dat nieuw afgestudeerden
onvoldoende toegerust zijn voor het nieuwe sociaal werk. In 2017 verzochten welzijnsorganisaties
ROC Mondriaan om een publiek-private samenwerking vorm te geven om in de toekomst aan deze
veranderende vraag te voldoen. De ambitie van Spoor 22 is om met deze vierjarige (2018-2022)
regionale co-makership te komen tot een samenhangend, innovatief en duurzaam
beroepsopleidingsaanbod op niveau 4 t/m 6 op het gebied van welzijn, sociaal werk,
maatschappelijke ondersteuning en jeugd- en opvoedhulp. Spoor 1, de nieuwe medewerker welzijn,
is het vertalen van de actuele vraagstukken en innovaties vanuit het werkveld welzijn naar
aantrekkelijke, innovatieve, samenhangende en toekomstgerichte beroepsopleidingen. Het doel van
spoor 2, innoveren op leren, is om de verschillende vormen van leren die de beroepsopleidingen
inzetten te analyseren, onderling te delen en met elkaar te verbinden, zodat de student succesvoller is
in het behalen van een diploma.
Sector, relatie met regionale speerpunten: Zorg; Next Society (MRDH), Life Science & Health (EBZ).
Partnernetwerk: Spoor 22 werkt intensief samen met partners uit de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (MRDH). Dit zijn welzijnsorganisaties Xtra, Buurtwerk, Jeugdformaat, Welzijn Capelle,
Humanitas en DOCK, onderwijsinstellingen ROC Mondriaan (als penvoerder), Albeda, De Haagse
Hogeschool, Hogeschool InHolland, de Rotterdam Academy en het lectoraat Sociale Innovatie en
Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden, commerciële partijen Learning Connected, Educator,
2BLearning, Menskracht7. Spoor 22 wordt in het Haagse ondersteund door de Gemeente Den Haag
en werkgeversorganisaties ZorgZijn Werkt. Ook werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland
verbindt zijn naam aan onze coalitie.
Leven Lang Ontwikkelen: bij de verkenning voor Spoor 22 hebben werkgevers aangegeven om ook
het aanbod her- en bijscholing te verkennen en te verbinden aan het reguliere onderwijs. Dit heeft
geleid tot flexibele modules voor her- en bijscholing van zittende medewerkers. De PPS richt zich ook
op een duurzame inzetbaarheid.
Verduurzaming: nog niet van toepassing, deze PPS is in 2018 gestart.
Opvallend gegeven/best practice: Spoor 22 is landelijk de eerste RIF aanvraag in de branche welzijn
en maatschappelijke ondersteuning. Er zijn hierdoor kansen om er landelijk invulling aan te geven en
de opbrengsten te delen met andere regio’s.

27. Plant of the Future (RIF, 2018)
Adres:
Website:

Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam / Kerkhoekstraat 1, 3232 AE Brielle
https://stc-group.nl

Doelstelling: Het doel van dit project is om binnen een nauwe samenwerking tussen onderwijs,
bedrijfsleven en gemeenten, het beroepsonderwijs voor de Procesindustrie binnen de regio
Rotterdam-Rijnmond structureel te versterken. Er is een groeiende vraag naar nieuwe kennis en
kunde, innovatie en een leven lang leren. Door technologische ontwikkelingen en de energietransitie
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verandert de arbeidsmarkt ingrijpend. Meer en meer wordt gevraagd om ‘smart skills’, zoals adaptief
vermogen, flexibiliteit, inzicht in complexe processen en de drive om te blijven leren. Om in te spelen
op deze ontwikkelingen is vernieuwing van het beroepsonderwijs voor de Procesindustrie
noodzakelijk. Daarnaast is er ook een kwantitatieve mismatch tussen vraag en aanbod in
Maintenance, met een uitstroom van 420 afgestudeerde leerlingen bij een vervangingsvraag van 700
werknemers per jaar. De partners in het samenwerkingsverband, onder aanvoering van STC groep,
willen deze kwalitatieve en kwantitatieve mismatch tussen vraag en aanbod in gediplomeerde
werknemers Maintenance en Operations aanpakken. Dit wordt gedaan met vier speerpunten: 1)
Loopbaanhuis: een vernieuwd opleidingsprogramma met nieuwe leereenheden voor de opleidingen
Operations en Maintenance niveau 3 en 4, AD traject Chemische Technologie en kennismaking met
de Procesindustrie. 2) Professionalisering docenten, instructeurs en bedrijfsbegeleiders. 3) State of
the art leeromgeving voor de Procesindustrie. 4: Verhogen instroom: verhoging van het aantal
studenten niveau 3 en 4 met 20%. De fabriek van de toekomst wordt gerealiseerd op de STC-locatie
in Brielle.
Sector, relatie met regionale speerpunten: Chemie, Energie; Smart Energy Delta (MRDH), Haven in
Transitie (EBZ).
Partnernetwerk: De initiatief nemende projectpartners zijn: Deltalinqs, STC-Group (penvoerder) en
Techniek College Rotterdam (TCR), die elkaar kennen van het CIV Maintenance en Procestechniek
Rijnmond (CIV MPTR), aangevuld met Huntsman Holland, Emerson Process Management, Vereniging
van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en Topsector Chemie, die de Procesindustrie
vertegenwoordigen.
Leven Lang Ontwikkelen: De PPS wil ook de huidige medewerkers uit de Procesindustrie
voorbereiden op het werken in een steeds complexer wordende industriële omgeving in de
Procesindustrie. Los van onderwijs aan deze groep, heeft de samenwerking tussen bedrijven en
onderwijsinstellingen ook indirect positief effect op het leren in het bedrijf door zittende werknemers
bij de deelnemende bedrijven.
Verduurzaming: deze PPS is pas in 2018 gestart. Het plan van aanpak schetst al mogelijke business
modellen na 2022 een Smart Training Unit waar trainingseenheden met contractonderwijs voor
bedrijfsmedewerkers en professionals worden aangeboden; het verkopen van deliverables uit het
project (modulen, trainingen, datasets) aan licentienemers verkocht worden in binnen- en buitenland
en kansen voor onderzoek en innovatie, waaronder een verdienmodel voor het Practoraat.
Opvallend gegeven/best practice: De verwachting van de partners is dat Plant of the Future, door de
state of the art inrichting en de samenwerking met de topbedrijven, ook bedrijven en werknemers
buiten de regio Rijnmond gaat trekken. Daarnaast ziet STC Group ook goede kansen om
internationaal een rol te spelen in het opleiden van de ‘Worker of the Future’.

28. The Real Band (RIF, 2015)
Adres:
Website:

Kromme Mijdrechtstraat, 1079 LD Amsterdam
www.therealband.nl

Doelstelling: The Real Band verbindt de muziekindustrie en het muziekonderwijs voor een optimale
ontwikkeling van muzikaal toptalent. Dit RIF project met ROC Albeda als penvoerder bouwt voor op
de positieve ervaringen die tijdens diverse, kleinschalige pilotprojecten rond talentontwikkeling van
muziekstudenten en inzet van medewerkers van bedrijven in het onderwijs zijn opgedaan (o.a. ROC
Albeda met Dox Records). De muziekindustrie is landelijk en zelfs in toenemende mate internationaal
georiënteerd.
Sector, relatie met regionale speerpunten: creatieve industrie, n.v.t. (de muziekindustrie is landelijk
en zelfs in toenemende mate internationaal georiënteerd).
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Partnernetwerk: De PPS heeft geen regionale maar landelijke gerichtheid en bestond bij de start in
2015 uit 9 onderwijsinstellingen (7 mbo opleidingen Artiest Muziek en 2 hbo-opleidingen
Bachelor/Master of Music) en 13 industriepartners.
Leven Lang Ontwikkelen: LLO is geen expliciete doelstelling van deze PPS.
Verduurzaming: Over (de wijze van) voortzetting na 2019 wordt nog nagedacht. Daarbij zal worden
meegewogen dat de betrokkenheid vanuit de scholen bij deze PPS laag is: er is uiteindelijke een
onvoldoende prikkel om in PPS-verband samen te werken, ondanks de positieve impact op kwaliteit
en uitstroom van studenten.
Opvallend gegeven/best practice: Ca. 65 studenten hebben sinds de start via deze PPS een contract
gekregen bij een muziekfirma. De didactische bijscholing van docenten is ook succesvol afgemeten
aan de niveauverhoging die docenten ervaren.

29. Topcentrum Meubelindustrie (RIF, 2016)
Adres:
Website:

Erasmuspad 10, 3052 KP Rotterdam
https://www.cbm.nl/opleiding/topcentrum-meubel/ en www.hmcollege.nl

Doelstelling: Het Topcentrum Meubel met als penvoerende onderwijsinstelling het Hout- en
Meubileringscollege (HMC) draagt bij aan het versterken van duurzame innovatiekracht en
concurrentiepositie van aangesloten (meubel-)bedrijven. Dit gebeurt door het vernieuwen en
innoveren van het meubelonderwijs en het bieden van toegang tot excellente en gemotiveerde
vakmensen met kennis en vaardigheden van recente innovaties. Om dit te kunnen realiseren heeft het
Topcentrum Meubelindustrie de volgende doelen geformuleerd: 1) Vergroten van kennis en
vaardigheden (aansluitend op de kwaliteitseisen van vooroplopende meubelbedrijven) aan BOL- en
BBL-studenten (BOL en BBL). 2) Bijdragen aan het invullen van de vervangingsvraag van de
meubelsector door het vergroten van de gekwalificeerde uitstroom uit de opleidingen naar de
meubelsector. 3) Verbeteren van de levensvatbaarheid van de opleidingsinfrastructuur voor de
meubelsector door het creëren, vergroten en bestendigen van een duurzame samenwerkingsstructuur
tussen bedrijven en onderwijs. 4) Het bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van
aangesloten meubelbedrijven door talentontwikkeling en het uitwisselen van kennis en kunde.
Hiermee realiseert het meubelonderwijs een onderscheidend profiel ten opzichte van andere MBOopleidingen.
Sector, relatie met regionale speerpunten: creatieve industrie; het betreft hier een PPS met een
landelijk werkgebied.
Partnernetwerk: Het Topcentrum Meubel is gevormd door meubelbedrijven die verenigd zijn in zes
Samenwerkingsverbanden (vertegenwoordigen samen zo’n ruim 300 bedrijven), de landelijke
Branchevereniging voor interieurbouw en Meubelindustrie CBM (vertegenwoordigend ruim 450
leden), het landelijke Expertisecentrum Meubel (ECM) en drie voorlopers uit het onderwijs, te weten
ROC van Twente, Summa College (Eindhoven) en Hout- en Meubileringscollege (HMC in Amsterdam
en Rotterdam). Andere onderwijsinstellingen kunnen zich aansluiten bij deze structuur. De regio’s
rond Deltion College (Zwolle) en Alfa College (N-O Nederland) hebben hierin interesse.
Leven Lang Ontwikkelen: LLO is geen expliciete doelstelling van deze PPS.
Verduurzaming: De PPS is gestart in mei 2016. Er wordt al gewerkt aan een discussienota:
“Topcentrum ná 2020”.
Opvallend gegeven/best practice: Dit plan levert een unieke bijdrage aan de vernieuwing en
toekomstbestendig maken van de opleidingen binnen deze branche. De huidige versnippering van
aanbod op 24 locaties zet een grote druk op de doelmatigheid. Daarnaast speelt in dit kader ook het
aantal kwalificatiedossiers en beperkt aantal leerlingen een belangrijke rol. De verwachting is dat de
ontwikkeling van het Topcentrum Meubelindustrie bijdraagt aan het verbeteren van de
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macrodoelmatigheid. Het ontstaan van vakscholen, zoals deze Topcentra, gelieerd aan ROC’s kan een
na te volgen model zijn voor ook andere branches. ROC’s zouden zelfs opleidingen kunnen
uitwisselen.

31.Waterroute (RIF, 2015)
Adres:
Website:

Chico Mendesring 825, 3315 WX Dordrecht
www.ppswaterroute.nl

Doelstelling: De PPS Waterroute richt zich op de arbeidsmarkt van de watersector in het
rivierengebied, het gebied van Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan
Dordrecht. De complexiteit van de wateropgaven in dit gebied (veiligheid, wateroverlast,
waterkwaliteit, etc.). zijn toegenomen. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt, zowel
kwantitatief als kwalitatief. Door een vervangingsvraag van 15% en de uitbreidingsvraag van 1% per
jaar is er tot 2020 behoefte aan 2.500 nieuwe banen in de regio. Er stromen onvoldoende
(gekwalificeerde) leerlingen vanuit het mbo richting de watersector. De complexere uitdagingen
vragen om uitvoerders, opzichters en beheerders op een hoger niveau (mbo 4 en Hbo-niveau).De
innovatiecapaciteit moet worden verhoogd en vanuit de samenwerking in de regio zou aan de
oplossingen voor de toekomst worden gewerkt.
Sector, relatie met regionale speerpunten: water.
Partnernetwerk: De kennisinstellingen AOC Wellantcollege, ROC Da Vinci College en Hogeschool
Inholland, Waterschap Rivierenland (als grootste werkgever in deze sector in de regio) en School en
Bedrijf en BlauwZaam (160 bedrijven, kennisinstellingen en publieke instellingen) zijn in 2015 de PPS
gestart.
Leven Lang Ontwikkelen: Er zijn onderwijsmodules ontwikkeld en aangeboden, maar hierop hebben
geen werknemers ingeschreven. De exercitie heeft wel tot innovaties en aanpassingen in het
onderwijsaanbod geleid.
Verduurzaming: De PPS loopt nog tot en met maart 2020. Het gevoel is dat een goed
“verdienmodel” mogelijk zou moeten zijn. Er staan grote veranderingen voor de deur, gezien
algemene veranderingen bij AOC’s zoals resultaatafspraken met het ministerie betreffende regionale
aansluiting, leven lang leren en sociale inclusie. De PPS is recent verhuist van Gorinchem naar
Dordrecht.
Opvallend gegeven/best practice: met de PPS wordt beoogd verbindingen te leggen met de
‘regionale innovatieagenda’ van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Drechtsteden.

30. Zuid-Holland Infrapark/ZIP! (RIF, 2015).
Adres:
Website:

Parallelweg 403, 3112 NA Schiedam
https://www.zip-schiedam.nl

Doelstelling: De ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt voor de infra sector in Zuid Holland en
de wens voor krachtiger infra-onderwijs hebben ROC Zadkine en Albeda College (later
Techniekcollege Rotterdam), SPG Zuid Holland en gemeenten aangezet tot deze publiek-private
samenwerking op het terrein van opleiding en scholing in de infra. Doelen waren het realiseren van
een opleidingslocatie geheel ten dienste van infra-opleidingen en verbetering van de afstemming met
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andere ROC’s over de doelmatigheid van de infra in Zuid-Holland en een grotere macrodoelmatigheid
van het betreffende opleidingsaanbod in de regio.
Sector, relatie met regionale speerpunten: bouw; nieuwe accenten raken aan Smart Energy Delta
(MRDH).
Partnernetwerk: Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, Weg en
Waterbouw Zuid-Holland (SPG Infra vakopleidingen) is een organisatie die bestaat uit bedrijven die
werkzaam zijn in de sector grond-, weg- en waterbouw en gevestigd in Zuid-Holland. Stichting BLEI
verzorgt op het onderdeel energiedistributie leermiddelen en keuzedelen (met betrokkenheid van
Bouwend Nederland). De opleidingsbedrijven wisselen verder hun ervaring met publiek private
samenwerking uit binnen de VESIN (Vereniging van Samenwerkingsverbanden Infra Nederland) en
Bouwend NL. De Gemeente Schiedam neemt deel met het oog op de gebiedsontwikkeling
Schiedamse Vest, het hoger opleiden van de lokale beroepsbevolking en opleiden van vakkrachten
i.h.k.v. energietransitie (project Schiedam gasloos). Projectpartners zijn verder Nehem
(projectmanagement) en IWZH.
Leven Lang Ontwikkelen: Deze PPS heeft LLO niet als expliciete doelstelling.
Verduurzaming: De basisfinanciering komt uit het bekostigd onderwijs van TCR. SPG levert het pand,
machines, uren en de studenten zijn werknemers/BBL-ers van bedrijven. Cofinanciering is niet direct
een probleem. De samenwerking met de gemeente Schiedam is voor 10 jaar vastgelegd. In principe is
het ZIP nog 7 jaar op huidige locatie gevestigd en is het nog één 1 jaar RIF-project.
Opvallend gegeven/best practice: de PPS kent een flinke groei in het studentenaantal en heeft geleid
tot een nieuwe dynamiek in de infraopleidingen in Zuid-Holland, ook in vergelijking met dergelijke
opleidingen elders in Nederland. Studenten worden actief betrokken bij de ontwikkeling van het
omringende gebied, waardoor buurtbewoners kennismaken met de beroepen en werkzaamheden in
de infra. De PPS oriënteert zich op nieuwe uitdagingen in relatie tot de energietransitie.
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BIJLAGE 2: VERANTWOORDING METHODIEK
Onderwerp van analyse zijn 31 PPS’en die (vrijwel allemaal) met ondersteuning van de
rijksoverheid door de bekostigde onderwijsinstellingen in mbo en het hbo zijn geïnitieerd.
Hierbij is gekeken naar de ontwikkeling per PPS, de aansluiting bij de regionale sterktes en
prioriteiten, als ook naar de ontwikkelingen m.b.t. verduurzaming en opschaling en (de
potentie voor) onderlinge verbindingen (daar waar inhoudelijk, sectoraal interessant).
De analyse is uitgevoerd door een expertteam vanuit PBT, bestaande uit Herman van der
Plas, Thomas Boekhoud, Sander van der Ham en Yorrick van den Bree versterkt met de
externe experts Jan Peter van den Toren (Birch), Fred de Bruijn (Hobéon Groep) en Arie van
den Herik (Quadraet).
De analyse is gefaseerd uitgevoerd en bestond uit documentanalyse, verdiepende
gesprekken met projectleiders en directeuren, andere stakeholders (in verschillende rondes),
netwerkanalyse en analyse van de regionale arbeidsmarkt.
Het expertteam had hiermee de volgende instrumenten in handen:
•

Businessplannen en regiovisies

•

Voortgangsrapportages, monitor en auditrapporten

•

Verdiepende gesprekken met projectleiders/ directeuren en overige stakeholders

•

Arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en netwerkgegevens

•

Beleidsdocumenten, publicaties, statistieken

•

Fasemodel voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs (meetmodel,
ontwikkeld door PBT, om de ontwikkeling van PPS’en in kaart te brengen)

•

Kennisbasis PBT (Vergelijkbare analyses van Limburg, Noord-Brabant, NoordHolland, Flevoland, Overijssel).

GEFASEERDE AANPAK:
Fase 1: eerste beelden over regionale ontwikkelingen, aansluiting onderwijsarbeidsmarkt, ontwikkeling en positie PPS’en
Gestart is met een startbijeenkomst met vertegenwoordigers van de MRDH en de EBZ en
een aparte sessie met leden van de Next Education Group (NEG) van de MRDH, teneinde de
opdracht en thema’s van de analyse scherp te krijgen.
Om de ontwikkeling en positie van de PPS’en in beeld te krijgen, is documentanalyse
uitgevoerd en zijn gesprekken gevoerd met directeuren/projectleiders over tactische keuzes
in de ontwikkeling van PPS’en en de uitwerking ervan in de praktijk. Hiervoor hebben alle
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leden van het expertteam die de interviews (in duo’s) afnamen dezelfde vragenset als basis
gehanteerd (zie kader). Helaas is het voor enkele PPS’en bijv. om agenda technische
redenen of ontbreken van een reactie niet gelukt om het interview af te nemen.
Deze eerste fase is afgerond met een inventarisatie van beschikbare en nog benodigde
informatie.
Fase 2: verdiepte analyse van de ontwikkeling en positie PPS’en en analyse van het DNA
van de regio en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
In een tweede ronde gesprekken is nog ontbrekende informatie opgehaald en zijn eerder
verkregen beelden getoetst en aangescherpt, ook op meer bestuurlijk (CvB) niveau (zie ook
lijst van personen in bijlage 3).
Parallel hieraan is op basis van analyse van onderwijs- en arbeidsmarktgegevens een profiel
van de regio gemaakt.
In deze fase zijn de gesprekken en analyses verwerkt in een eerste overall rapportage met
bevindingen en aanbevelingen.
Fase 3: Discussie over bevindingen, aanbevelingen, vervolgacties
De bevindingen en aanbevelingen zijn in een feedbackbijeenkomst besproken met
vertegenwoordigers van de MRDH, EBZ en onderwijsinstellingen (in twee sessies van de
Next Education Group) gepresenteerd en bediscussieerd.
Op 14 september 2018 in het Provinciehuis Zuid-Holland vond een bijeenkomst plaats
tussen PBT, het expert-team en opdrachtgevers met projectleiders van een aantal PPS’en en
een aantal andere direct betrokkenen. Hier werden de bevindingen en aanbevelingen op
hoofdlijnen onderschreven. Er werd in het bijzonder langer stilgestaan bij de bijdrage van
PPS’en aan de ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen. Benadrukt werd ook dat voor het
behoud van het organiserend vermogen van PPS’en altijd extra middelen nodig zullen zijn.
Ook werd aangegeven dat er, buiten het aanwezige gezelschap, ook een dialoog met het
bedrijfsleven over de ontwikkeling van PPS moet plaatsvinden. Hierbij zou vooral naar de
doorontwikkeling vanuit toekomstige uitdagingen en arbeidsmarktknelpunten gekeken
moeten worden, om ook het strategisch HR-beleid binnen bedrijven te stimuleren. Er werd
ook de wens uitgesproken om te werken aan het versterken van de onderlinge verbindingen
tussen de pps’en, aan het ontwikkelen van cross-overs en een sterkere verbinding met
fieldlabs en campussen. De fieldlab-infrastructuur geeft ook een goede ingang naar het mkb.
Hierna is de rapportage na een laatste schriftelijke commentaarronde in oktober 2018 in
overleg met de opdrachtgevers afgerond.
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Inhoudelijk kader (voor interviews) regio-analyse Zuid Holland
Hoofddoel analyse:
Het onderzoek moet de voortgang en succesfactoren van de publiek-private samenwerkingen in de
provincie Zuid-Holland in beeld brengen door best practices op het gebied van publiek-private
samenwerking in het beroepsonderwijs op te sporen, analyseren wat goed gaat en waar
versterking mogelijk en wenselijk is en te adviseren over verbetermogelijkheden (op het niveau van
de PPS-en) en over toekomstige investeringsvraagstukken (op het niveau van regionaal beleid).
Onderzoeksvragen:
1. Waar staat de publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs in Zuid-Holland?
Welke samenwerkingsverbanden zijn, wat zijn de kerngegevens per PPS (NAW)?
2. Wat is te leren van de voortgang van de PPS in deze regio? Wat gaat goed, waar is
versterking mogelijk en wenselijk? Wat zijn kritische succesfactoren en best practices?
3. Hoe is de ontwikkeling van PPS te plaatsen in de regionale context (geografisch, sectoraal,
ambities en uitdagingen)? Welke vraagstukken pakken de huidige PPS’en op, waar zitten
witte vlekken, welke kunnen nog worden belegd (en welke niet) bij de PPS-en (hier ook vraag
achter vandaan hoe aan te sluiten bij bijvoorbeeld de uitdagingen en speerpunten van RNE).
4. Hoe kunnen de PPS-en kwalitatief goed, robuust en duurzaam worden en blijven (incl.
governance en upscaling, hoe verhoudt huidig beeld zich tot beoogde eindresultaten, wat zijn
mijlpalen en wat is daarvoor nodig?).
Aanvullende aspecten:
• Een bijzondere focus moet liggen op Leven Lang Leren/ontwikkelen (om-, her- en bijscholing,
new skills).
• Specifieke vraag (vooral vanuit EBZ) is ook de relatie tussen de CoE’s/CVI’s en Fieldlabs te
bezien.
• In Zuid-Holland spelen ook wel issues rond macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs.
Thema’s in kaart te brengen per PPS:
I.

Wat zijn de voornemens van de instelling?

1. Missie, visie en doelstellingen

(onderwijsvernieuwing; tekorten vakkrachten; docentprofessionalisering; samenwerking binnen de
onderwijsketen (richting vo en hbo); innovatie in/van de beroepspraktijk; Leven Lang Ontwikkelen;
keuzes m.b.t. gebruik PPS subsidieregelingen van OCW (CoE, CIV, RIF) dan wel andere PPSvormen zoals fieldlabs).

2. Focus/ scope

(welke inhoudelijke aandachtsgebieden, actie-/programmalijnen, activiteiten; plek in het
ecosysteem; aansluiting met regionale context o.g.v. oriëntatie op en beoogde bijdrage aan
uitdagingen, speerpunten en arbeidsmarktbehoeften van de regio,). Is de context gedurende de
looptijd nog veranderd en wat betekent dat voor de focus?
II.

Hoe zijn de voornemens vertaald naar de organisatie en aanpak?

3. Governance
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(vorm en effectiviteit organisatie/governance, zowel binnen en met de onderwijsinstellingen, als
extern naar samenwerkingspartners). Welke vorm is gekozen bij de start en welke aanpassingen
zijn doorgevoerd? Welke invloed heeft de context van de PPS (de aard van de sector, het aantal en
de aard van de partijen etc) gehad op de gekozen vorm en effectiviteit van de governance?
III.

Tot welk resultaat hebben de voornemens en realisering hiervan geleid?

4. Fasering

(waar in het proces; ontwikkelstadium volgens fasemodel; successen en aandachtspunten)

5. Unieke bijdrage

(welke regionale vraag/ behoefte pakt de PPS al concreet op; aan welke USP’s is de PPS (nu) te
herkennen; onderscheidend profiel). Welke leerervaringen levert de PPS daarmee op voor het mbo
elders in de provincie? Welke andere mbo-instellingen maken daar al gebruik van of verkennen
dat?

6. Samenwerkingspartners

(kracht en potentie van het partnernetwerk; rol, inbreng en commitment partners).
Is het PPS onderdeel van
Een landelijke sectoraal netwerk en dus een landelijke functie
Een bovenregionaal netwerk
Een regionaal netwerk?
Kan het PPS gebruik maken van bestaande ondernemersverenigingen of is er contact met
individuele ondernemingen. Was er een bestaand netwerk waar het PPS gebruik van maakt of is
het netwerk gevormd door dit PPS? Wat is de bijdrage van dit PPS aan de vernetwerking van
bedrijven?
Is het PPS verbonden met één van de ‘boards’ in de regio?
6a. Rolverdeling MBO-instellingen – macrodoelmatigheid
Leidt het PPS tot samenwerking tussen meerdere MBO-instellingen? Leidt het tot aanpassing van
het portfolio bij deelnemende instellingen? (macrodoelmatigheid als inzet of als uitkomst)

7. Resultaten

(effectiviteit in doelrealisatie; concrete opbrengsten/producten; bereik doelgroepen, crossovers).
Wat is het ecosysteem waar het PPS invloed op heeft en wat is de wisselwerking tussen PPS en
ecosysteem.

8. Verduurzaming

(huidige voorzieningen die zijn getroffen voor voortzetting PPS’en na initiële ondersteuning. Welke
financieringsbronnen zijn ingezet? Wat zijn positieve en negatieve ervaringen daarbij?)
IV.

Kansen en uitdagingen naar de toekomst

9. Verduurzaming en opschaling

(kansen voor consolidatie en opschaling (nieuwe vraagstukken); kennisdeling met andere PPS’en/
kennisinstellingen; lange termijn commitment partners; financiering en businessmodellen voor de
toekomst). Welk deel van ‘de markt’ wordt al bereikt met de huidige fase van dit PPS? Welk deel
van de markt ligt nog binnen bereik in een volgende fase? Welke strategie wordt daarvoor
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gekozen?

10. Crossovers

(praktijk en verdere kansen voor verbindingen tussen thema’s en netwerken)

Niet als zodanig aan de orde in de interviews, maar wellicht mogelijk al beelden op te halen:
V.

Aanbevelingen m.b.t. verbeteringen op het niveau van PPS’en en het regionaal
beleid

11. Welke verbeter- en doorontwikkelingsmogelijkheden liggen er op het niveau van de
PPS’en? (inclusief kansen voor opschaling/cross-overs, aansluiting bij Leven Lang
Leren/Ontwikkelen).

12. Lukt het als regio om goed gebruik te maken van het PPS-concept en welke toekomstige

beleids- en investeringsvraagstukken liggen er? (Wat is te leren van de voortgang? Hoe is de
ontwikkeling van PPS-en te plaatsen in de regionale context en in het kader van de Skills-/ en
Human Capital Agenda? Hoe kan verduurzaming van de PPS in de regio worden gestimuleerd?
Welke mogelijkheden zijn er om de economische transitie en kansrijke aanpakken op te
schalen? Welke concrete knelpunten bestuurlijk/strategische issues moeten worden
geadresseerd? Waar liggen witte vlekken? Welke regie/coördinatie van provincie/boards is
behulpzaam om de PPS-en ene optimale rol te laten spelen?)
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BIJLAGE 3: GEÏNTERVIEWDE PERSONEN
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Ad Zondervan (Waterroute, Gorinchem)
Anky van Etten (Masterplan MEI, Rotterdam)
Annewieke Baank (CIV Energie, Dordrecht)
Armand Langendoen (Zuid-Holland Infra Park, Schiedam)
Atie de Gier (Lentiz MBO Westland)
Bert Hooijer (Next Education Group/opdrachtgever)
Cantor Versluis (De logisticus van de toekomst, Rotterdam)
Carolien Dieleman (CoE Social Engineering, Rotterdam)
Christel Kraneburg (De Rotterdamse Plus)
Clarie Oomen (De Rotterdamse Plus)
Cees Alderliesten (Deltalinqs, Rotterdam)
Cees Stoppelenburg (MRDH/opdrachtgever)
Daniëlle van Heck (Greenport Horti Campus Westland/CIV T&U, Naaldwijk)
Els Oprel (PPS Verbrandingsmotoren, Dordrecht)
Edwin Langstraat (CIV Maintenance en Procestechniek Rijnmond, Rotterdam)
Eef Smits (regiomanager Zuid-Holland, UNETO-VNI)
Elske Janssens (contactpersoon Fieldlabs MRDH)
Esther Goedknegt (De Rotterdamse Plus)
Flora van Eck (Extra Strong, Den Haag)
Frank Molster (LiS Top/Instrumentation for Space, Leiden)
Frank Slooten (Bouwend Nederland, Zoetermeer)
Fred van Noord (CoE Cybersecurity, Den Haag)
Frits Gronsveld (voorzitter CvB Scheepvaart- en Techniek College (STC
Group), Rotterdam)
Giel Dekkers (The Real Band, Rotterdam/Amsterdam)
Gijsbert Verweij (Industrieel Bouwen met Hout/Topcentrum Meubelindustrie)
Hans Maas (RDM Centre of Expertise, Rotterdam)
Igor Runsink (RDM Training Plant, Rotterdam)
Leonie Kuijl (CIV Met Maritieme Techniek naar de Top, Rotterdam)
Linco van Nieuwenhuyzen (EBZ/opdrachtgever)
Lisette van Weeren (CoE Cyber Security, Den Haag)
Marcel van Wijk (High Tech Centre, Delft)
Marco de Lange (gemeente Dordrecht/EBZ)
Marloes de Vries (lid CvB, ROC Da Vinci, Dordrecht)
Martin Seiffers (High Tech Centre, Delft)

-
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Michiel Pipping (GOBouw, Dordrecht)
Nico van Hemert (CIV T&U/Next Education Group)
Peter Kroon (Cloud Engineering, Rotterdam)
Pierre Heijnen (voorzitter CvB ROC Mondriaan, Den Haag)
Ria Oosterhout (CIV Smart Technology, Gouda)
Ron Brans (Provincie Zuid-Holland)
Ton Schüller (Waterroute, Gorinchem)
Walter Zuijderduin (Generade, Leiden)
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