SAMENWERKING IN CIJFERS
tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven
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HALLO, WIJ ZIJN KATAPULT
We leven in een snel veranderende wereld. Beroepen komen en
gaan, kennis veroudert in rap tempo. Daardoor groeit de kloof tussen
beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Om die kloof te overbruggen is
lef nodig; nieuwe oplossingen, anders denken. We zullen moeten
samenwerken.
Wij zijn Katapult. Wij zijn een netwerk van aanjagers uit onderwijs,
bedrijfsleven, onderzoek en overheid. We komen uit alle disciplines
en windstreken. De meesten van ons werken al intensief samen
in zogenaamde Centra, de initiatiefnemers van Katapult. Onze
samenwerkingsverbanden verbinden onderwijs met de praktijk. We zijn
er voor en door elkaar: samen gaan we sneller. Zo versnellen we de
beweging naar het beroepsonderwijs en beroepspraktijk van morgen.
Binnen Katapult delen we kennis, leren we van elkaar en ontwikkelen
we nieuwe goede voorbeelden. We geven nieuwe samenwerkingen
een ontwikkelspurt, stellen bestaande samenwerkingen in staat om te
professionaliseren: van start-up naar scale-up. Daarbij leveren we een
actieve bijdrage aan een cultuuromslag in het beroepsonderwijs, waarin
samenwerken centraal staat.
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Voorwoord
Dit is de eerste publicatie van Katapult. In deze publicatie blikken we
terug op de ontwikkeling van Centra in de afgelopen jaren en verdiepen
ons in de meerwaarde van deze krachtenbundeling: ruim 4500 bedrijven,
50 duizend studenten, bijna 4000 docenten en 83 mbo-instellingen en
hogescholen profiteren al van de krachtenbundeling. Er ontstonden
bijzondere leerwerktrajecten en leven-lang-leren programma’s, kennisnetwerken ontpopten tot ware communities en er werden unieke
oplossingen gevonden voor regionale uitdagingen.
In deze trendrapportage laten we zowel de effecten als de diversiteit
van aanpakken zien. Allereerst nemen we u mee door de Centra in
cijfers: hoeveel, hoe vaak, wanneer en waar. Daarna zoomen we in op
good practices. Wat zal blijken is dat het een kwestie van maatwerk,
maar in ieder unieke geval hebben Centra een aanstekelijke werking om
meer samen te werken.
Met een terugblik op de afgelopen jaren vormt deze publicatie de basis
van het bestaansrecht van Katapult. En daarmee zetten we de beweging
in een volgende versnelling. Samen professionaliseren we bestaande
en nieuwe samenwerkingen én werken we aan een cultuuromslag in
het onderwijs, waarin samenwerken centraal staat.

John Seiffers | Hilde Prummel | Peet van Adrichem | John Blankendaal
Owen Huisman | Matthijs ten Berge | Kees Adriaanse | Stefan Ellenbroek
Marian Cornelissen | Kirstin Anchelon | Marous Kuijer | Pierre Hennekam
Christien Lokman | John Leeman | Pascal Hollman | Maurice Jansen
Gre Krijn

| Rob Voncken | Evelyne van Dongen | Gerard Krikken

Nancy Boterblom | Jacqueline Bijlsma | Ben Visscher | Bert
Michielsen | Joop Hazeleger | Julia van de Geijn Alexander
Jansen | Jos Brunninkhuis | Jessica Spithoven

| Ton Schüller

4
Ren Hendrix
| Corné Kocks | Sabrina de Bats | Arash Aazami

5

DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS
Tussen 2011 en 2016 zijn 134 Centra* gestart. Na de pilotperiode in de eerste twee jaar, is
de beweging sinds 2013 in de versnelling. Er ontstond een forse uitbreiding van het aantal
Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap, met een initiële focus op de
topsectoren. Een derde impuls kwam vanaf 2014 door het Regionaal Investeringsfonds mbo, met
samenwerkingsverbanden breder dan alleen de topsectoren.
Een gemiddeld Centrum bestaat uit 35 bedrijven en organisaties, goed voor meer dan 4500
bedrijfsrelaties. Met een gemiddelde deelname van 375 studenten – met uitschieters naar meer
dan 2000 per Centrum – is ook de deelname van het onderwijs groot. Per Centrum zijn gemiddeld
30 docenten actief, ook met uitschieters naar 200. Centra zijn daarmee goed voor een jaarlijks
bereik van 50.000 studenten en een deelname van bijna 4.000 docenten.
Inmiddels nemen ook veel instellingen uit het bekostigde beroepsonderwijs deel. 24 van de 35
bekostigde hogescholen (samen goed voor een vertegenwoordiging van 96% van de markt),
nemen deel in één of meerdere Centra. Onder mbo-instellingen is de dekkingsgraad vergelijkbaar
hoog. 59 colleges nemen deel, naast 20 andere mbo-instellingen die cursussen en onderwijs op
mbo niveau aanbieden.

* Centra zijn actiegerichte samenwerkingsverbanden met bedrijven en onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties. Zij werken aan:
• Het realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
• Het opleiden van de innovatieve professional, vakman of vakvrouw;
• Het bevorderen van een ‘leven lang leren’;
• Het versnellen en vergroten van het innovatievermogen van bedrijven.
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SPREIDING VAN CENTRA
CENTRA PER JAARCentra
VAN OPRICHTING
per Jaar

AANTAL CENTRA PER REGIO*
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CENTRA PER LANDSDEEL
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mbo Centra

hbo Centra

Totaal

Noordwest

17

4

21

Noord

13

4

17

Oost

19

15

34

Zuidoost

22

8

30

Zuidwest

26

6

32

Totaal

97

37

134

9

BETROKKENHEID VAN BEDRIJVEN

DEELNAMEROLLEN ONDERNEMERS EN PROFESSIONALS

Bedrijven en Organisaties
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Bedrijven leveren op diverse manieren hun bijdrage aan Centra. In ieder geval denken zij mee over
onderwijsinhoud, innovatievraagstukken en de inbedding van onderwijs in de praktijk.
Het bedrijfsleven is vaak mede-investeerder en maakt daarmee een Centrum mede mogelijk.
Ondernemers leveren hun bijdrage in zowel cash als in kind. We zien een stijgende cash
bijdrage bij gevorderde Centra. De kern van een Centrum wordt meestal gevormd door 10-15
bedrijfspartners. Daaromheen is een groeiende kring aan bedrijven die als deelnemer participeert
in (een deel van) de activiteiten, zoals onderzoeksprojecten en leven lang leren trajecten. In de
Centra met relatief bescheiden aantallen deelnemende bedrijven is soms sprake van een niche,
zoals voertuigtechniek of watertechnologie. Belangrijk is de notie dat de verschillen binnen de
sectoren groter zijn dan tussen sectoren. Dit duidt op een verschil in aanpak: staat de ontwikkeling
en coördinatie van lesmateriaal voorop, dan kunnen Centra zeker in de eerste jaren functioneren
met een bescheiden kring van bedrijven. Zodra de lessen voor professionals beschikbaar worden,
is het zaak dat zij zijn aangesloten en goed bereikt kunnen worden.

Gemiddelde jaarlijkse co-financiering
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BETROKKENHEID VAN STUDENTEN

BETROKKENHEID VAN DOCENTEN

De grafiek hieronder laat het gemiddelde aantal studenten zien dat in aanraking komt met
Centra per sector per jaar. De studenten zijn uiteraard de Centrale deelnemers in de publiek
private samenwerking. Zij staan letterlijk tussen beide werelden in en staan ook open voor de
vernieuwingen in de beroepspraktijk. Met een gemiddelde deelname van 375 studenten – met
uitschieters naar meer dan 2000 per Centrum – doen er steeds meer studenten mee. In totaal
participeren zo’n 50.000 studenten, ongeveer 5% van de totale populatie van mbo en hbo.
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Een belangrijke uitdaging bij Centra is
de doorstroom tussen verschillende
onderwijsniveaus. Ruim 66% van de
Centra zet actief in op de mbo-hbo brug.
Hierdoor stromen studenten uit het
mbo makkelijker in het hbo in. Ook de
aansluiting vmbo-mbo én hbo-wo is in
een kwart van de gevallen een expliciete
doelstelling.

Een belangrijke uitdaging bij Centra is de doorstroom tussen verschillende onderwijsniveaus. Ruim 66% van de Centra zet actief in op de
mbo-hbo brug. Hierdoor stromen studenten uit het mbo makkelijker in het hbo in. Ook de aansluiting vmbo-mbo én hbo-wo is in een kwart
van de gevallen een expliciete uitdaging.
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14 in hun rollen. Zij werden in de afgelopen jaren steeds meer begeleider dan
Docenten
200
23
kennisdrager.
Nu worden
ze zelf ook weer leerling en boven alles onderzoeker. Uit een survey
in het kader van deze trendrapportage blijkt dat docenten al in grote aantallen deelnemen in de
Centra, vaak in part-time verband. Dat is lastig genoeg, omdat de aandacht tussen de klassieke
taken en “het nieuwe werken” moeten worden verdeeld.
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De grootste deelname is te vinden in de sectoren Creatieve Industrie, Sport, Gezondheid en Zorg,
High Tech Systems & Materials en Energie. Dit zijn sectoren waar de Centra al een traditie hebben
van onderwijsvormen met een belangrijke rol voor praktijkinbedding.
•

In de Creatieve Industrie komen de vraagstukken zeer vaak vanuit de creatieve sector. Men
werkt in co-creatie aan oplossingen.

•

In Sport, Gezondheid en Zorg zien we het succes van leerwerkplaatsen, communities die
rondom een onderwerp worden ingericht met deelname van praktijkprofessionals, docenten
en studenten.

•

In de sector High Tech Systems & Materials is veelal sprake van een laboratorium als
ontmoetingsplek (dit heeft deze sector gemeen met de Creatieve Industrie). De concentratie
van mensen en middelen trekt bedrijven aan om deel te nemen in onderzoeksprojecten en
ruimte te bieden aan studentstages.

•

In de sector Energie tenslotte zien we het omgekeerde van een niche: het onderwerp is zo
veelzijdig dat samenwerking tussen een aantal bedrijfsbranches nodig is. De installatiebranche
is vaak vertegenwoordigd, maar vaak ook de bouw-, chemie- en biotechnologiebranche. Voor
de realisatie is vaak de kennis van elektronica, ICT, mechatronica en werkuigbouw van belang
en voor de business modellen is de inbreng van bedrijfskundigen onmisbaar.
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LEVEN LANG LEREN IN CENTRA

TRENDS
IN SECTORALE SAMENWERKING
Onderwijsinstellingen
betrokken bij Centres

‘Leven lang leren’ is bij de Centra een belangrijke pijler. Dit valt uiteen in drie activiteiten:
1. Leren voor diploma’s en certificaten: Leren in onderwijs en cursussen gericht op het behalen
van diploma’s en certificaten. De trajecten kunnen verschillende vormen aannemen. Stages,
10. Pie chart on lifelong learning chart on participation across levels
praktijkopdrachten en afstudeervakken van deelnemers zijn gericht op de leerdoelen van de
of incursus.
Titel: opleiding
Leven lang leren
Centra
2. Leren in onderwijs en praktijk: Leren op de werkvloer dat niet alleen gericht is op het leren van
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ONDERWIJSINSTELLINGEN BETROKKEN BIJ DE CENTRA
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Aanbod Genoemd in Leven Lang Leren

AANBOD GENOEMD IN LEVEN LANG LEREN

voornemen
20%

nog geen aanbod
12%
docenttraining
9%

via partners 6%

vraaggericht scholen
6%

congres 6%

digitaal materiaal
9%
cursus
32%

Met opmerkingen [Office5]: Henk: graag chart
aanpassen waarbij “beleid” wordt veranderd in
“doelstelling”

minimum

gemiddelde

maximum

Samenwerking tussen onderwijsinstellingen is echter in alle sectoren gebruikelijk. Ze
vergroot de impact van publiek private samenwerking. In de zorgsector bestaan er vaak vele
samenwerkingsrelaties met andere onderwijsinstellingen. Centra hebben verschillen in aanpak,
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Vanuit de werknemer bezien wordt ‘bijblijven’ en innoveren steeds belangrijker. Als werknemer
ben je toenemend verantwoordelijk voor je eigen ‘employability’. Wat al bekend was van
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Hogescholen met 3 of meer Deelnames

DEELNAME VAN ONDERWIJSINSTELLINGEN IN CENTRA

HOGESCHOLEN
3 OF MEER
DEELNAMES
alsMET
Penvoerder
of Deelnemer
Hs. van Arnhem en Nijmegen

Van de 134 zijn er 97 Centra met een mbo-penvoerder. Daarbij zien we dat de meeste van die
mbo-instellingen meerdere Centra huisvesten. Ook maken veel colleges deel uit van Centra van
andere instellingen, zowel hbo als mbo. Bekijken we het totaal aanbod, dan zien we dat nagenoeg
alle mbo colleges, vele vakscholen en bedrijfsopleidingen aangesloten bij de beweging.

Fontys Hogescholen

MBO-INSTELLINGEN MET 3 OF MEER DEELNAMES
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De overige 37 Centra zijn Centres of expertise met hbo-penvoerders. De hbo-penvoerders geven
6
in de helft van
6 de gevallen leiding aan één Centrum. Uniek is de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen, die
6 penvoerder is van zeven Centres of expertise en daarnaast participeert in acht
andere Centra.
6 Iets soortgelijks zien we bij Fontys Hogescholen, die naast het penvoerderschap
6
van twee Centra
deelneemt in acht andere Centra. Benoemenswaardig zijn ook Hogescholen
6
Inholland en Windesheim: geen penvoerders, wel actieve deelnemers binnen vele Centra. Meer
is niet persé6 beter. Zo kiest de Hanzehogeschool bijvoorbeeld bewust voor twee zwaartepunten
(Energie en 6Healthy Ageing).
6
6
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MBO Colleges met 3 of meer Deelnames
als Penvoerder of Deelnemer
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Onderwijsinstellingen
werken samen op regionaal en buitenregionaal niveau. Opvallend is dat
7
mbo-instellingen
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13. Innovation Goals Impact for companies
Titel: Verbinding onderwijs en onderzoek

VERBINDING ONDERWIJS EN ONDERZOEK

BEHOEFTEN IN DE KOMENDE JAREN
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in deONDERZOEK
Centra
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“JE HEBT ALLE
NIVEAUS KEIHARD
NODIG, INNOVATIE DOE
JE MET Z’N ALLEN”
GEBROEDERS SEIFFERS, ACCENDA
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DEEL 2: HET VERHAAL ACHTER DE CIJFERS
Centra hebben geen vaste blauwdruk maar zijn in activiteiten en omzet zeer divers. Doordat
vragen en sturing vanuit de praktijk leidend zijn, zien we grote verschillen tussen regio´s, thema´s
en sectoren. Complexe vraagstukken met veel verbanden naar andere disciplines vragen nu
eenmaal om een andere aanpak dan bijvoorbeeld monosectorale vraagstukken. Hetzelfde geldt
voor verschillen tussen human capital vraagstukken grootstedelijke en landelijke gebieden en
innovatie- en bijscholingsbehoeften van groot- en kleinbedrijf.
De feiten en cijfers in het eerste deel zijn gebaseerd op de indicatoren die in dit hoofdstuk
voorbeeldsgewijs worden toegelicht. Om zo een beeld te geven van de grote diversiteit. Deze
indicatoren zijn opgesteld aan de hand van de definitie, kenmerken en eigenschappen van Centra.
Deze kennisdatabase wordt de komende jaren verder uitgebreid, waardoor Centra toenemend
inzicht krijgen in elkaars good practices en aanpak en handvatten worden geboden om van elkaar
te leren.
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Samenwerking met bedrijven
Aan de basis van de onderwijssamenwerking ligt de actieve rol en inzet van bedrijven en
werkveldpartijen. Dit kunnen ook publieke instellingen zoals ziekenhuizen of waterschappen zijn.
Centra starten vaak met een groep founding partners. In de loop van de tijd ontwikkelt zich een
community.
•

•

•
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Binnen de Centres of expertise SEECE en Centrum voor innovatief vakmanschap Teclab zijn
communities van 40 respectievelijk 70 bedrijven ontstaan. Voor het specialisme van de Centra
bestaat in de regionale bedrijfsleven veel interesse.
Bij het Centre of Expertise Healthy Ageing van Hanzehogeschool is het aantal partners in vier
jaar gegroeid van 35 naar 170 waarbij naast onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en
overheden, ruim 50 zorg- en welzijnsorganisaties en meer dan 50 grote en kleine commerciële
bedrijven deelnemen.
Het Centre of Expertise Tech for Future heeft in korte tijd zijn netwerk van bedrijven uitgebreid
tot meer dan 180, waarbij de nadruk ligt op (nano)technologie, materialen, optica, electronica,
veiligheid en zorg.
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Financiering door bedrijven
Een Centrum wordt mede gefinancierd door bedrijven. Deze financiering is essentieel voor de
groei en ontwikkeling als bedrijfsbetrokkenheid en interesse in contractonderzoek. Een groeiende
cofinanciering wijst op een toegenomen bedrijfs- of werkveldbetrokkenheid. Financiering gebeurt
in de regel zowel in natura (in kind) als financiële middelen (cash).
•

•

•

•

Yaskawa Benelux heeft een handlingsrobot van het type HP20F met FS100 robotbesturing
ter beschikking gesteld aan Teclab in Eindhoven. De robot wordt gebruikt voor het laden en
ontladen van bewerkingsCentra. Met de robot kan ROC Summa College nu een mbo-niveau
4+ robotopleiding aanbieden aan getalenteerde leerlingen.
ICT en mediabedrijven DigitasLBi, Info.nl, Persgroep en Cisco hebben zich als Lab Industry
Leaders verbonden aan de labs van het Amsterdam Creative Industries Network. Zij
investeren tijd en geld in de publiek private samenwerking en hebben als Industrie Adviesraad
medezeggenschap over de onderzoeksprogramma’s in de labs. Gezamenlijke bijdrage van de
ACIN industriepartners is in 2016 1,9 miljoen Euro.
Binnen het Centre of Expertise Cyber Security financieren Thales en De Haagse Hogeschool
gezamenlijk een lectoraat cyber security. Thales ziet in Nederland een groot tekort aan experts
op het gebied van cyber met een praktische inslag. Met de oprichting van dit lectoraat hoopt
het bedrijf een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan een veiliger Nederland door
het onderwijs te ondersteunen. Naast Thales investeren ook andere bedrijven in het Centre
of Expertise voor een totaal van ca. 1 miljoen Euro per jaar.
De bedrijven Wärtsilä, Kemper & Van Twist, Dolderman en Pon investeren op jaarbasis
500 duizend Euro in de partnerschap PPS Verbrandingsmotoren met Da Vinci College om
onderwijsmodules rondom verbrandingsmotoren te ontwikkelen en implementeren.
Veel praktijkmiddelen in de Duurzaamheidsfabriek zijn beschikbaar gesteld door de
industriepartners. In deze hybride leeromgeving leren en werken studenten vanuit de
beroepspraktijk aan de hand van bedrijfsopdrachten en –projecten vanuit de samenwerkende
bedrijven. Daarnaast werken docenten en bedrijven samen om de onderwijskolom voor te
lichten over verbrandingsmotorentechniek en een doorlopende vmbo-mbo-hbo leerlijn tot
stand te brengen en de eigen kennis te professionaliseren.
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Betrokkenheid van onderwijsinstellingen

Betrokkenheid regionale overheden

Onderwijsontwikkeling speelt zich vaak af in het primaire proces binnen één onderwijsinstelling.
Deelname in een Centrum betekent vaak dat er wordt samengewerkt ‘in de kolom’: met vmbo,
mbo, hbo en wo. Via Centra als experimenteeromgevingen leren instellingen van elkaar en worden
nieuwe onderwijsvormen beproefd.

Regionale overheden en regionale spelers spelen een belangrijke rol in de totstandkoming
en uitvoering van een Centrum. Regionale overheden zorgen voor kennisdoorstroming en
samenwerking tussen regionale partijen. Regionale samenwerking gebeurt dan ook op grote
schaal, vrijwel altijd gericht op het (economische of maatschappelijke) speerpunt van de regio.

•

•

•

Green PAC is een initiatief van Stenden en Windesheim. Er wordt samengewerkt met
andere partijen zoals, NHL, WUR, RUG, UT, TU/e, ROC Deltion en Drenthe College en
onderwijsinstellingen in Bremen en Osnabrück.
CIV Water wordt geleid vanuit Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College. In dit
centrum nemen 14 onderwijsinstellingen deel vanuit het mbo en hbo voor de ontwikkeling
van groen onderwijs: Friesland College, Nordwin College, Van Hall Larenstein, Noorderpoort,
Terra, De Groene Welle, AOC Oost, Helicon Opleidingen, IPC Groene Ruimte, ROC Rivor,
Clusius College, Flevoland College, Drenthe College en Willem I college.

•

•

Provincie Fryslân, Provincie Groningen, Provincie Drenthe, Gemeente Leeuwarden,
Gemeente Súdwest Fryslân, NOM, SNN, Kamer van Koophandel Noord Nederland,
Waterleidingsmaatschappij Drenthe (WMD) en Vitens richtten in 2010 de Water Alliance
op. Water Alliance is een cluster- en netwerkorganisatie die de WaterCampus Leeuwarden
versterkt en ondersteuning biedt aan de groei van de bedrijvigheid in de Nederlandse
watertechnologie.
Tussen 2013 en 2016 zijn alle drie de noordelijke provincies en tien regionale gemeentes
deelnemer geworden in het Centre of Expertise Healthy Ageing. De provincies zijn partner
binnen enkele Innovatie Werkplaatsen. Door de transities in zorg en welzijn zijn de gemeentes
veel sterker gericht op innovaties. Voorts zijn provinciale koepelorganisaties betrokken o.a. op
het gebied van sport en cultuur in relatie tot Healthy Ageing.
TechPort werkt samen met provincie Noord Holland. De provincie Noord-Holland bevordert de
aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt samen met ondernemers, onderwijsinstellingen
en overheden rond mbo-techniekcampussen. De provincie ondersteunt daartoe Amsterdam
Economic Board (AEB) en de Techport partner Techniekraad Noord-Holland.

Financiering door onderwijs
Onderwijsinstellingen investeren meestal aanzienlijk in Centra – naast eventuele additionele
subsidies. Dit gebeurt vrijwel altijd in natura. Een grote investering kan duiden op (part-time) inzet
van docenten als projectleiders onderzoekers en adviseurs in de activiteiten van Centra. Ook
omvat dit de inzet van docenten die nieuw lesmateriaal ontwikkelen en de colleges en cursussen
organiseren, ook voor om-, bij- of nascholing voor professional education.
•

•

•

De HAN startte in 2014 een intern investeringsfonds om Centres of expertise de kans en
ruimte te geven zich verder te ontwikkelen. Het CoE Krachtige Kernen richtte zich daarbij op
woningbouw en zorg, het BioCentre gericht op de biochemiesector, Sport en Bewegen en
Sneller Herstel hebben zich toegelegd op zorg welzijn en sport, en iXperium ontwikkelt ICT in
de klas voor primair en voortgezet Onderwijs.
Saxion en Windesheim investeren jaarlijks 1,7 miljoen in hun gezamenlijke Centre of Expertise
TechForFuture. Deze investering maakt het mogelijk het onderwijs en de lectoraten verregaand
te betrekken bij het Centre of Expertise. In totaal zijn in het Centre 21 lectoren en associate
lectoren actief en 16 onderzoekers en projectleiders.
Hanzehogeschool en zijn onderwijspartners investeren jaarlijks ongeveer 1,6 miljoen in het
Centre of Expertise Healthy Ageing. Met dit Centre of Expertise zijn 14 lectoren verbonden
binnen 27 Innovatie Werkplaatsen waarmee het Centre zijn onderzoek organiseert.
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Financiering van regionale overheden en
structuurfondsen
Een belangrijke factor in het mogelijk maken van de activiteiten van een Centrum is de steun,
van via Europese structuurfondsen en fondsen voor regionale samenwerking (EFRO, Interreg).
Deze fondsen zijn specifiek ingesteld om de maatschappij en economie op regionaal niveau te
stimuleren door het stimuleren van innovatie, kennissamenwerking en het verbeteren van de
infrastructuur. Sommige fondsen richten zich specifieker op innovatie en onderzoek.
•
•

•

Zorgboulevard Roosendaal profiteert van de flankerende Interreg activiteiten iAge en
CrossCare die het onderwerp technologie in de zorg op de regionale agenda versterken.
Het Fablab dat onderdeel is van het Teclab is met een EFRO subsidie tot stand gekomen.
Fablab is een van de ingebrachte activiteiten van het consortium dat zich voorts als
bedrijfsconsortium kenmerkt
In Oost-Nederland Energie(k) ontving de eerste twee jaar een financiële impuls van provincie
Gelderland van 600 duizend euro. Ook de gemeenten Arnhem en Nijmegen investeren
financieel en in kind en nemen ook deel in de stuurgroep van het Centrum.
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“EN LATER ZIJN WE PAS AAN DE BAAS GAAN VRAGEN OF HET MOCHT…”
JAMES VEENHOFF - DENIM CITY
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Nationale subsidies en onderzoeksfondsen
Naast financiering specifiek gericht op de samenwerking, kunnen Centra aanvullende subsidie
ontvangen in verband met onderzoeksvoorstellen en voorstellen voor innovatieprojecten. Veel
Centres of expertise hebben ervaring met RAAK subsidies. Inmiddels verbreden de Centres of
Expertise hun scope: diverse Centres maken gebruik van de TKI-regeling van de topsectoren en
hebben EFRO en Interreg subsidies. Bij Interreg subsidies treden nationale overheden en de
Europese overheid samen op als co-financier.
•

•

•

Stenden hogeschool, penvoerder van het GreenPAC Centre, neemt met ingang van 2016
deel in het INTERREG V programma ‘Bio-economie in de non-food sector’ gericht zich op
netwerkvorming en grensoverschrijdende ontwikkeling van biobased producten. Naast de
EU-subsidie van 3,9 miljoen staat een Nederlands-Duitse cofinanciering van een gelijk bedrag.
Het programma draait om projecten op het gebied van biosubstraat, biochar, duurzame vezels,
microspuitgiet toepassingen, 3D-printing, biobased woningbouw en biobased infrastructuur.
Stenden hogeschool speelt als kennisinstelling, met het initiatief Green PAC, een belangrijke
rol in de uitvoering van een deel van de projecten.
In het TKI-project ‘4C in bouwlogistiek’ worden binnen een ‘proeftuinbouwproject’ in
Rotterdam één of meerdere bouwlogistieke oplossingen en maatregelen toegepast, samen
met ketenpartijen. Studenten en docenten van Hogeschool Rotterdam binnen het Centre of
expertise Logistiek (KennisDC) monitoren de data, ontwikkelen een monitoringsysteem en
ontwikkelen zo nieuwe oplossingen voor optimalisatie in bouwlogistiek.
In het U-Create project Participatief Ontwerpen voor Kinderoncologie (POKO) van Hogeschool
Utrecht, UMCG en diverse ontwerpbureaus met een RAAK-Publiek startsubsidie ontwerpen
onderzoekers een beweegspel samen met kinderen. De racemat kunnen kinderen besturen
terwijl ze leunen op een schuimblok met sensoren dat in hun bed ligt. Zo trainen ze ongemerkt
hun rugspieren. In het piratenspel De Reis van Vijf leren jonge kinderen weer wat het is om
te proeven en eten na een chemokuur. In een schatkist met 150 opdrachten kunnen kinderen
een positieve associatie met voeding ontwikkelen ook als ze weer thuis zijn. Voor studenten
die hierbij betrokken zijn werkt het zeer motiverend om echt iets te kunnen betekenen met je
ontwerpen, vertelt hoofdonderzoeker Fenne Verhoeven.
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Betrokkenheid van studenten
Vaak zijn de Centra de fysieke plaats waar onderwijs praktijk- en beroepsgericht wordt
aangeboden aan studenten. Daarnaast organiseren Centra onderzoeks- of onderwijsactiviteiten
waar studenten, bedrijven, docenten en onderzoekers samen aan vraagstukken werken.
•

•

•

Het Centre of Expertise Krachtige Kernen heeft in 2016 50 studenten direct bereikt. Deze
hebben in het Centre opdrachten en onderzoek gedaan. Daarnaast is het bereik groter. Het
Centre is via het curriculum verbonden aan opleidingen en of minoren van hogeschool Arnhem
Nijmegen. Ook nemen studenten deel aan of dragen zij bij aan excursies en symposia en de
interne markt voor onderwijs en onderzoek.
Binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing zijn in 2016 circa 400 mbo en hbo studenten
actief in een van de 27 innovatiewerkplaatsen. Daarnaast bereikt het Centre 600 mbo en
hbo studenten in kortdurende projecten. Tenslotte volgen meer dan 6000 studenten bij
Hanzehogeschool Healthy Ageing onderwijsinhoud die door het Centre is ontwikkeld. Jaarlijks
zijn bij Hanzehogechool en partners honderden studenten betrokken bij praktijkgericht
onderzoek en tientallen studenten bezoeken de symposia en bijeenkomsten van het Centre.
Binnen het Centre of Expertise Sneller Herstel nemen veel studenten deel aan praktijkgerichte
onderzoeksprojecten. Zo namen in 2015 106 studenten deel aan het praktijkgericht onderzoek
binnen het lectoraat neurorevalidatie, 94 binnen het lectoraat Musculoskeletale Revalidatie
94, en 50 studenten binnen andere lectoraten met thema’s binnen Sneller Herstel.
Fysiotherapiestudenten nemen deel aan de module motor learning, motor control. Ook is
de participatie in de minoren Neurorevalidatie, Manueel therapeutisch handelen, Sport
Physiotherapy en active ageing is gegroeid naar 279 studenten.

•

•

Betrokkenheid ondernemers
Binnen Centra nemen ondernemers nemen de rol van expert aan, door onderwerpen aan te
dragen waar Centra zich op kunnen richten en door zich op te stellen als gastdocent. Ook vervullen
ondernemers een rol bij het begeleiden van studenten.
•

•

Docenten
Binnen Centra vervullen docenten diverse rollen: ze brengen kennis, ze ontwikkelen en bekwamen
zich verder en ze werken als onderzoeker. Docenten combineren vaak het reguliere werk binnen
de opleiding met additionele activiteiten in het kader van het Centrum. Deze dubbelrol is van
waarde want op deze manier vinden inzichten die worden opgedaan in een Centrum hun weg
naar de opleidingen.
•

Student Ferry Joris startte in 2013 met de BBL+ opleiding van Teclab. Bij afronding heeft hij
een verbeterproject geïnitieerd en geïmplementeerd bij het bedrijf Vullings en heeft daar een
baan gekregen. Na afronding is hij actief geworden als gastdocent bij Teclab. Op die manier
is de cirkel rond.
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Centre of expertise RDM werkt samen met kennisCentra en lectoren binnen Hogschool
Rotterdam en met TU Delft en TNO. Zo coördineert RDM CoE op het gebied van logistiek
onderwijs en onderzoek een aantal projecten en activiteiten. De lector leidt het onderzoek en
participeert in landelijke platforms. Doordat alle activiteiten plaatsvinden in een Community of
Practice ontmoeten studenten, ondernemers, onderzoekers, en docenten elkaar en worden
resultaten gedeeld.
CIV Water organiseert samen met Wetterskip Fryslân een lesproject over het hoe en waarom
van dijkbewaking. Het project begint en eindigt met gastdocenten van het waterschap. In
een inleidend gastcollege wordt uitgelegd welke gevaren er dijken dreigen en hoe modern
dijkbeheer wordt uitgevoerd. Later bedenken studenten technische oplossingen die ze weer
presenteren aan medewerkers van het waterschap.

•

•

Binnen Green PAC van Stenden Hogeschool en Windesheim participeren ondernemers
in diverse rollen, als initiator van een onderzoeksvraag, coach, adviseur, gastdocent,
opdrachtgever, onderzoeker. Daarnaast trekt Green PAC via zijn faciliteit iLab ook startende
ondernemers aan. Deze startende ondernemers krijgen binnen iLab ondersteuning bij het
ontwikkelen, produceren en vermarkten van innovatieve kunststof (delen van) producten.
Techport partners Maritiem College IJmuiden en het Technisch College Velsen organiseren
ontbijtsessies met bedrijven en organisaties die innovaties bedenken. Tijdens zo’n sessie
bij Technisch College Velsen vertelt Martijn Witteveen commercieel directeur van de Blok
Group hoe 3D-printproducten zorgen voor gewichts- en brandstofbesparing in Airbus 380.
Gastspreker Frans Veenstra van ‘Stichting Masterplan Duurzame Visserij’ presenteert
een pilotschip gemaakt van composiet dat 80 procent minder brandstof gebruikt dan een
traditionele kotter en toch sterk is.
Bij GreenTechNHN zijn professionals de opdrachtgevers in regioleren. Tijdens regioleren doen
studenten ervaringen op in projecten met en in het bedrijfsleven, deels buiten de muren
van de school. De interactie met de studenten en het projectresultaat zijn van toegevoegde
waarde voor het bedrijfsleven. Een voorbeeld hiervan is het ontwerp en de aanleg van het
Roockershuyspark in Tuitjenhorn. Ook kunnen studenten een klantentevredenheidsonderzoek
uitvoeren of andere opdrachten doen in dienst van het bedrijfsleven.
In de Innovatie Werkplaats Healthy Lifestyle Hospitality werken ondernemers uit de sectoren
toerisme, horeca en vastgoed en organisaties in de gezondheidszorg en het onderwijs,
middels praktijkgericht onderzoek en co-makership, samen aan duurzame kennisinnovatie en
-processen. Partners uit het onderwijs zorgen ervoor dat de huidige studenten in betrokken
sectoren multidisciplinair worden opgeleid en medewerkers worden geschoold in nieuwe
disciplines.
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Ontwikkeling van onderwijs
De ontwikkeling van curriculuminhoud is de kernopdracht van onderwijsinstellingen en het is een
kans voor deze instellingen om in samenwerking met werkveldpartijen lessen te ontwikkelen
die meer aansluiten bij de vragen en behoeften van de beroepspraktijk dan het bestaande
onderwijsaanbod. Centra verschillen in de omvang en het tempo waarin lessen worden ontwikkeld.
Bij een aantal Centra blijkt de lesontwikkeling duidelijk een key performance indicator, bij andere
Centra lijkt er meer vrijblijvendheid.
•

•

•

In het PPS Verbrandingsmotoren van het ROC Da Vinci College heeft men een
onderwijscommissie ingesteld voor onderwijsinhoud en planning. De voorstellen worden
uitgevoerd door de partners en gerealiseerd in het praktijkopleidingscentrum.
Bij Techwise ROC van Twente is de vraag uit het bedrijfsleven geïnventariseerd met behulp
van bedrijfsbijeenkomsten waaraan 160 bedrijven hebben deelgenomen. Deze vragen zijn
opgenomen in de onderwijsontwikkeling. Zo ontwikkelen partners in Techwise gezamenlijk
betekenisvol onderwijs.
In de PPS Waterroute van Wellantcollege wordt gewerkt met de methodiek van regioleren.
Onderwijs wordt opnieuw ingericht zodat contextrijke leeromgeving voor de (young) professional
uitgangspunt is, waarbij de regionale vraagstukken leidend zijn. Het onderwijsproces moet
zo flexibel mogelijk worden ingericht om ten eerste de buitenkant te kunnen volgen en ten
tweede de student invloed te laten hebben op zijn leerproces en omgekeerd kwalificeren
mogelijk te maken.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Centra spelen een belangrijke rol in de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Enerzijds
door aan te haken op trends uit de praktijk en dat onderdeel te maken van het curriculum.
Anderzijds door het creëren van een juiste mind-set bij studenten, en hen voor te bereiden op
vaak multidisciplinaire karakter van een beroep. Tot slot vervullen diverse Centra ook een rol bij
de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld gericht op het toenemen van
instroom of up to date houden van kwalificatieprofielen.
•

•

Het Masterplan MEI (Metaal, Elektro- en Installatietechniek) zorgt voor afstemming van
arbeidsmarkt, opleidingsaanbod en opleidingsinvulling. Door een samenwerking tussen alle
ROC’s in Zuid-Holland en bedrijfsleven wordt gewerkt aan voldoende geschoold technisch
personeel in Zuid-Holland. De Koninklijke Metaalunie, UNETO-VNI en de fondsen Otib en
OOM leveren belangrijke steun.
CIV Techwise wil de kwaliteit van techniekopleidingen verbeteren. Dit doet het CIV door de
verbinding met bedrijfstakscholen en ROCs. Doel: BBL studenten en werknemers opleiden,
op basis van de vraag uit het bedrijfsleven, en de beroepspraktijkvorming veel praktijkgerichter
maken.
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Leven lang leren
Samen met regionale partners en partners uit het bedrijfsleven werken Centra aan programma’s
voor levenslang leren. Dit kan zowel begrepen worden als programma’s om de onderwijsgevenden
zelf bij de tijd te houden of brengen als programma’s gericht op werknemers en werkzoekenden
die zich willen bijscholen in nieuwe kennis en vaardigheden.
• CoE SEECE van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verzorgt voor meer dan 100 zijinstromers een werken-en-leren-traject, zodat carrièreswitchers een kans krijgen in de
energiesector.
• Met de Strategische Ontwikkelagenda Groen Onderwijs 2016-2025 wil CIV Agri & Food het
opleidingsaanbod in de akkerbouw actualiseren zodat de specifieke ‘groen DNA’ expertise
up to date blijft. Door te focussen op de inhoudelijke ontwikkeling van docententeams wordt
ook de samenwerking binnen de onderwijskolom verbeterd. Onderwijs wordt internationaler
en met meer gezamenlijk cursorisch onderwijs ontstaan een doorlopende leerlijnen van mbo
hbo naar wo.
• Teclab werkt samen met Mikrocentrum in de opleiding verspanen. Samen organiseren zij
bijscholingtrajecten voor bedrijven via seminars, BBL4 + opleiding die ook voor medewerkers
toegankelijk is en het Evenement Verspanen 2020. Sinds november 2016 wordt een
gemeenschappelijk ontwikkelde opleiding gereedschap maken aangeboden. Inrichting en
apparatuur van Teclab wordt ingezet ter ondersteuning van de theorie in cursussen van
Mikrocentrum.
• Binnen RDM CoE staat een Leven Lang Leren hoog op de agenda. Zo zijn er initiatieven om
samen met grote offshorebedrijven in Schiedamse Haven bedrijfsscholen samen te voegen
tot een RDM Concept voor opleiding van zowel nieuwe als bestaande medewerkers.
• Friesland College, partner in het CIV Healthy Ageing, heeft de Praktijkroute, leren op de
werkplek ontwikkeld voor studenten van 6 BOL-opleidingen. De Praktijkroute biedt studenten
de mogelijkheid vanaf de start van de opleiding te werken. Zo’n 15 uur per week werken zij
samen met een vaste medewerker. En zij kunnen kiezen voor het werken op een specifieke
afdeling. De lessen worden verzorgd op de werkplek door docenten van het ROC. De
verbinding tussen praktijk en theorie worden verder geborgd via workshops die door docenten
en medewerkers van de instelling.
• Op de Hilversum Media Campus zijn interactieve sessies waarin ‘leren door doen’ centraal
staat maar ook korte inspiratiesessies van buitenlandse sprekers gericht op drukbezette
professionals. Daarbij is aandacht voor ‘innovatief en ondernemend handelen’ en andere
21th century skills, omdat mediabedrijven een enorme omslag moeten maken. Bedrijven en
onderwijsinstellingen kunnen daarbij veel van elkaar leren maar zijn qua dynamiek niet altijd
even goed op elkaar afgestemd. Bijvoorbeeld een productie die 4 maanden loopt terwijl de
stage 3 maanden duurt.
• Windesheim, partner in diverse Centres, zet in op co-makerhip voor werkenden en studenten,
waarbij continu de verbinding van theorie en praktijk wordt gelegd. In het co-makership staat
de praktijk vanaf de start van de opleidingen centraal. In het aanbod voor deeltijd en duale
trajecten voor werkenden maar ook voor de voltijd studenten. Bijvoorbeeld door:
• Werven via school en ziekenhuis dat zich profileert op topklinische voorzieningen
• Aangepaste lesroosters en een mix van voltijd en duaal / deeltijd studenten/deelnemers
• In de duale trajecten blended leren om de mix praktijk theorie te versoepelen
• Onderzoek niet alleen in master maar ook in de bachelor opleidingen
• Aandacht voor loopbanen van de deelnemers
• Opdrachten van bedrijven (bv beleid, materiaal, instrumenten, onderzoek, innovatie).
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Bijdrage aan het innovatievermogen van bedrijven
Centra kunnen een bijdrage leveren aan in vraagstukken waar bedrijven zelf niet aan toekomen, of
die soms alleen te beantwoorden zijn met kennis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten of
technische gereedschappen. Centra hebben een signalerende functie: zij verzamelen vragen uit
de markt of een specifieke branche en kunnen zo inspelen op trends en mogelijkheden.
•

“ALS JE ELKE DAG OPNIEUW
INNOVATIEVERMOGEN LEVERT AAN
DE SECTOR EN HET TALENT VAN DE

•

Om de marktpositie van Nederland in de tulpensector, exportwaarde van 600 mln. euro per
jaar, te behouden is Generade het Tulp Initiatief gestart. Lector Christiaan Henkel en dr Marcel
Offringa en onderzoeken mogelijkheden om tulpenbollen versneld te vermeerderen door
eiwittherapie om de kwaliteit en kwantiteit van de soorten te verbeteren. Het tulp-genoom is
zeer groot, ruim tien keer groter dan van de mens, en de technologie was nog niet klaar om
het genoom betaalbaar af te lezen. Nu de techniek wel over zo ver is, bestaat de mogelijkheid
om het genoom te gebruiken basis voor diagnostiek en onderzoek. Wie de tijd tussen kruising
en verkoop van momenteel 30 jaar kan verkorten heeft goud in handen. In het project werken
Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Inholland
en Wageningen UR samen met telers.
In CIV LIS TOP hebben studenten Cyst Away ontworpen, de ontwikkeling van een instrument
ter voorkoming van uitzaaiingen in het menselijk lichaam tijdens de laparoscopische operatie.
Een verrassend resultaat gezien de nieuwheid van het vakgebied voor instrumentmakers in
opleiding. Dit project zal ertoe leiden dat er een vermindering van complicaties tijdens deze
operaties zal optreden van 10% tot 2,5% waardoor de morbiditeitgraad en het sterftecijfer
sterk zullen afnemen.

TOEKOMST OPLEIDT EN ONTWIKKELT,
DAN HEB JE BESTAANSRECHT”
GERARD ADEMA - DIRECTEUR COE WATER TECHNOLOGY

Gezamenlijke visie partners
Een gezamenlijke visie is cruciaal voor het succes van een centrum. Een goede visie start in de
praktijkbehoefte en werkt toe naar oplossingen die een publiek private samenwerking kan bieden.
Centrale onderwerpen zijn de coördinatie van het bestaande onderwijs, het ontwikkelen van
nieuwe kennis ten behoeve van de nieuwe curricula en het ontwikkelen van een onderzoeks- of
ontwikkelcompetenties.
De volgende quotes opgetekend door GreenPAC maken duidelijk hoe een gezamenlijke visie leidt
tot meerwaarde:
• Ontwikkelaar DutchFiets: Johannes Alderse Baas. “Groot voordeel [van Green PAC] is dat ik
machines en materialen kan gebruiken die ik zelf nog niet heb.”
• Lector Stenden PRE: Jan Jager, “Binnen Green PAC spelen we in op nieuwste ontwikkelingen
in de kunststofindustrie”.
• Directeur TrendingIndustries: Donald Spaans, “De begeleiding [die Green PAC biedt] op het
gebied van ondernemerschap ervaar ik als zeer nuttig.”
• Directeur Cumapol: Marco Brons, “Bij het ontwikkelen van onze producten is ondersteuning
[vanuit Green PAC] van groot belang.”
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Eigenaarschap
De samenwerking in de Centra is vaak een joint-venture van onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven. Naast dat bedrijven bestuurlijk betrokken kunnen zijn bij een Centrum, blijkt
leiderschap vanuit bedrijven naast de gewone beïnvloeding van de agenda van grote meerwaarde.
De Jean School is een initiatief van James Veenhoff (voormalig directeur en initiatiefnemer
van de Amsterdam Fashion Week) en Mariette Hoitink (eigenaar HTNK Fashion recruitment &
consultancy). In 2009 zijn Veenhoff en Hoitink gestart met de stichting House of Denim, een
platform voor vakmanschap en vernieuwing in de denimbranche. Onderwijs is voor innovatie
een cruciaal onderdeel, maar er bleek nergens ter wereld een jeans-opleiding. Daarom werd
het ROC van Amsterdam benaderd om een pilot op te starten voor een goede denimopleiding.
In samenwerking met een aantal leidende jeansmerken en andere experts uit de industrie werd
geïnventariseerd aan welke kennis behoefte was en waaruit het curriculum voor de opleiding
moest bestaan. In 2012 opende de Jean School haar deuren. De Jean School is een van vele
projecten waar het CIV Creatieve Industrie 2.0 nauw bij betrokken is.

Langjarige co-creatie
Bijna alle Centra onderhouden met de werkveldpartijen een reeks activiteiten die duidt op
langjarige co-creatie. Soms heeft men dit zeer expliciet verwoord, soms impliciet. Voor Centra die
een meerjarenbegroting maken, is het expliciet maken van de co-creatie vanzelfsprekend.
•

•
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ACIN heeft lange-termijn-contracten met bedrijven, die in ruil daarvoor meer zeggenschap
krijgen in de sturing van het Centrum. Door mee te betalen aan de continuïteit van het
centrum komen ook de vragen uit het eigen bedrijf gemakkelijker op de onderzoeksagenda.
Vraaggestuurd werken, een van de doelstellingen van praktijkgericht onderzoek komt hierdoor
dichterbij.
In de CELTH toekomststudie De Toekomst van de Vaste Gast op verzoek van NBTC Holland
Marketing, Marketing Oost, RECRON, HISWA en regionale overheden, blikken onderzoekers
vooruit naar 2025 en de vraag welke wensen de leisureconsument nog heeft als technologie
steeds minder een belemmering vormt. Onderzoekers voorzien meer co-creatie tussen
ondernemers en consumenten zodat bijvoorbeeld accommodatievormen casco worden
aangeboden met meer vrije hand in vormgeving en inrichting. In een wereld die nog sterk vanuit
aanbod werkt en denkt biedt de studie handvatten om voor ondernemers en beleidsmakers
producten, diensten en regelgeving meer vraaggericht te ontwikkelen.
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Unique Selling Point
Centra hebben op de lange termijn naast een duidelijke gezamenlijke activiteit en visie die partijen
onderling bindt ook een gezicht nodig naar de buitenwereld dat zich goed laat begrijpen en goed
laat verkopen. De wijze waarop het eigenaarschap is geregeld en partijen aanduiden het centrum
belangrijk te vinden is daarin een belangrijk onderdeel. Daarnaast kunnen Centra claimen in
welke opzichte zij een uniek aanbod bieden aan onderwijs en werkveld in een gegeven sector en
gegeven regio.
•

•

•

Het CIV Water van Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College realiseert co-creatie
in onderwijsontwikkeling met werkveld en onderwijs, zowel bij het ontwikkelen van het
onderwijscurriculum als bij de bedrijfstrainingen. De co-creatie slaagt zo goed doordat CIV
Water gesitueerd is in een uniek ecosysteem van water gerelateerde bedrijven.
STC-Group heeft met zijn centrum De logisticus van de toekomst! een reputatie hoog te
houden als ‘hofleverancier’ van de haven met haar unieke onderwijsinfrastructuur. Het
centrum zelf wil zich (nog) meer profileren vanuit haar leeromgevingen, zoals simulatoren,
practicaruimten en moderne leermiddelen zoals serious games en virtual reality.
PPS Verbrandingsmotoren (VMT) van ROC Da Vinci College levert Praktijkrelevant en levensecht
onderwijs, ook voor de BOL. Om dit mogelijk te maken is het praktijkopleidingscentrum
voorzien van praktijkrelevante machines en equipment om praktijkleren te ondersteunen.
Docenten en praktijkmensen werken hierbij samen op basis van hybride leren.

“ALS JE NIET AAN KUNT SLUITEN OP
DE VRAAGSTUKKEN VANUIT DE MARKT,
WAAR STA JE DAN IN DE TOEKOMST ALS
ONDERWIJSINSTELLING?”
MARIANNE VAN HULSBERGEN - DOCENT KELLEBEEK COLLEGE
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Samenwerking onderwijskolom (vo-mbo-hbo-wo)

Leren van elkaar

Toelichting: De aansluiting in de samenwerking tussen vo, mbo, hbo en wo staat centraal bij Centra.
Met name de aansluiting tussen mbo en hbo is prominent. Voorts zijn er ook samenwerkingen met
primair onderwijs, voortgezet onderwijs en universiteiten. De primair onderwijs samenwerking
verloopt het meest via de hbo-Centra. Samenwerking met vo-scholen is het sterkst met de mboCentra. De WO samenwerking geschiedt vanuit beide Centra.

Activiteiten die erop zijn gericht om deelnemers binnen Centra te laten leren van elkaar verschillen
sterk per centrum. Bij het CoE en CIV Chemie zijn voor dit doel leergemeenschappen ingericht en
ook Zorgboulevard zet in op expliciete programma’s gericht op kennisdelen. In andere Centra is
sprake van een reeks algemene symposia of communitybijeenkomsten waar deelnemers worden
bijgepraat over de voortgang in het centre.

•

•

•

GreenTechNHN van AOC Clusius heeft er tevens toe bijgedragen dat agrarisch hbo naar
Noord-Holland is gekomen. Een wens van de sector en de provincie die er al jaren bestond
maar nog nooit eerder was gerealiseerd. In sept 2016 zijn er 13 studenten gestart met een
Associate Degree opleiding in Hoorn. In 2015 waren het er 18. Komend jaar wordt de Ad ook
in voltijd aangeboden zodat de huidige 4e jaars gemakkelijk kunnen instromen.
Er is binnen PPS Verbrandingsmotoren (VMT) van ROC Da Vinci College een vmbokeuzeprogramma ontwikkeld in samenwerking met de vier betrokken vmbo-instellingen. In
2015 is gestart met een pilot met ca. 8 leerlingen op een van de vier vmbo-scholen. Met
ingang van 2016 is het keuzeprogramma verder uitgerold. Met het hbo worden momenteel
intensieve gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van hbo-modules.

•

CHILL hanteert sinds enige jaren een de methode van Communities for Development. Er was
gebleken dat het onderwijs goed was verzorgd maar innovatieopbrengsten zouden kunnen
worden vergroot door een intensievere kennisdeling. De Communities for Development
verweven onderwijs en beroepenveld door de inzet van meer en beter opgeleide mankracht
(studenten, ervaren professional) en door te werken in een zeer goed gefaciliteerde
laboratoriumomgeving. Samenwerken en door samenwerken kennis overdragen vormt de
kern.
Binnen het CIV Water van ROC van Friesland erkent men dat de beste vorm van leren
van elkaar geschiedt tijdens het geven van bedrijfstrainingen. Doordat werknemers van
verschillende afdelingen hierbij samen komen. Daarnaast vindt veel kennisdeling plaats
tijdens de projectweken waaraan docenten van zowel de groene als de grijze opleidingen, de
AOC-scholen en ROC-scholen deelnemen.

Inbedding in de regio

Kennisdeling tussen Centra

Bij alle Centra zien we dat er betekenis wordt gevonden in de activiteiten binnen de regio’s waar
de Centra gevestigd zijn. Echter zien we nog niet altijd de wederkerigheid dat de regionale spelers
ook actief de Centra betrekken in hun beleid. Onderstaand geven we een aantal good practices.

Een aantal Centra opereren nadrukkelijk in de context van andere Centra, bijvoorbeeld in het kader
van het beleid van een onderwijsinstelling om de Centra in het onderwijsmodel in te passen of
door ze gezamenlijke faciliteiten te bieden zoals een gebouw, een experimenteerlaboratorium,
enzovoort. Daarnaast zijn er vanuit de Centra initiatieven om ervaringen met elkaar te delen, vaak
binnen de regeling die de Centra initieel bindt.

•

•

•

Het Amsterdam Creative Industries Network van Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool
Inholland en AHK richt zich nadrukkelijk op de vraagstukken in de arbeidsmarkt van de
Metropoolregio Amsterdam (MRA). Deze arbeidsmarkt verandert razendsnel tengevolge van
digitalisering. De vraag in de MRA richt zich dan ook op hoe onderwijs en industrie met deze
gevolgen moeten omgaan en hoe ze deze kunnen vertalen naar curricula en bedrijfsvoering.
De logisticus van de toekomst! van STC-Group richt zich op de havenmonitor waar ook
de arbeidsmarktvraagstukken zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin worden belicht.
Ook worden STC-medewerkers (waaronder de CIV Manager) uitgenodigd door Gemeente en
Havenbedrijf om mee te denken over de human capital agenda voor de haven.
Vanuit methodiek regioleren van PPS Waterroute Van AOC Wellantcollege moet onderwijs
opnieuw ingericht worden zodat contextrijke leeromgeving voor de (young) professional
uitgangspunt is, waarbij de regionale vraagstukken leidend zijn. Het onderwijsproces moet
zo flexibel mogelijk worden ingericht om ten eerste de buitenkant te kunnen volgen en ten
tweede de student invloed te laten hebben op zijn leerproces en omgekeerd kwalificeren
mogelijk te maken.
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•

•
•

•

•

In het Centrum Vooruitschakelen in de mobiliteitsbranche van Regionaal Opleidingen Centrum
Graafschap College wordt ondermeer samengewerkt met Topcentrum Autoschadeherstel
Zuid-Nederland (Boxtel) en met de sector: Mobiliteit & voertuigen van ROC van Amsterdam,
NexTechnician Mobiliteitstechniek.
Op landelijk niveau zien we een toename van actieve bijdragen aan General Assembly’s en
andere bijeenkomsten met andere samenwerkingsverbanden.
Toenemend werken de Centra EITZ in Limburg, U-CREATE Utrecht en Genomics Leiden op
gebied van Health inhoudelijk samen aan een agenda praktijkgericht onderzoek Health, aan
gezamenlijk onderwijs.
Een aantal CoE’s in Oost Nederland hebben in afgelopen jaren gezamenlijke werkbezoeken
gebracht en als gastheer georganiseerd. In dit consortium van Centres participeerden onder
meer EITZ, Fontys Automotive Centre of Expertise, en de CoE en CIV Watertechnology.
De noordelijke ROC’s delen via hun Centra (Regionaal Co-makership Alfa College, H Factor
ZON/Noorderpoort, CIV HA Friesland) kennis met elkaar door actieve gezamenlijke deelname
aan inmiddels 5 RIF projecten/projectaanvragen; ook zijn zij gezamenlijk aanvrager van het
Practoraat Zorg & Technologie van Drenthe College en de nieuwe aanvraag Noorderpoort
Zorg(t)huis.
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Kruisbestuiving onderwijs & onderzoek
Toelichting: Bij de kruisbestuiving tussen onderwijs en onderzoek is van belang dat onderzoek
dan integraal onderdeel moet zijn van het onderwijsmodel. Dit zien we veelal bij Centres of
expertise en bij een aantal Centra voor innovatief vakmanschap waar onderzoek en ontwikkeling
door bedrijven bijdragen aan de onderwijservaringen voor studenten. Waar het werkveld nog een
eind van het onderzoek is verwijderd of het onderwijs nog niet sterk research minded is, staat
deze kruisbestuiving nog aan het begin.
•

•

•

Binnen het project wordt een onderzoeksprogramma uitgevoerd die onder leiding staat
van mevr. dr. I. Delies. Delies is dubbellector bij Stendenhogeschool en mbo college Alfacollege leidt bij deze instellingen het onderzoeksproject ‘Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie’. De instellingen onderzoeken welke lerende netwerken en vormen van
leiderschap het zogeheten regionaal co-makership kunnen verbeteren in de samenwerking
tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven bij sociaaleconomische innovatievraagstukken.
Krachtige Kernen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen houdt zich bezig met een
wicked problems die vragen om een multidisciplinaire insteek. Om die reden is het CoE niet
langer een op een verbonden met een lectoraat/of kenniscentrum binnen de HAN. Het CoE
werkt interfacultair samen met diverse HAN lectoraten. Ook kent het Community of Learning
waarin diverse lectoren en docentonderzoekers van de HAN participeren. In de Raad van
Advies van het CoE zitten naast vertegenwoordigers van het werkveld ook vertegenwoordigers
van het onderwijs: directeuren van 3 instituten van de HAN maken deel uit van de Raad van
Advies.
Binnen het Amsterdam Creative Industries Network wordt gewerkt binnen een tiental labs.
Door binnen deze labs telkens, vaak door middel van kort-cyclische experimenten en op basis
van maatschappelijk relevante vragen verbindingen te maken met talentvolle studenten,
betrokken docenten en onderzoekers.

“WIJ DOEN GEEN ONDERZOEK OM
EEN THEORIE TE BEWIJZEN, MAAR WE
HEBBEN IETS PRAKTISCH WAAR DE
MARKT BEHOEFTE AAN HEEFT”
BIENSE HOOGLAND – STUDENT

Valorisatie en ondernemen
•

•

Het EIZT programma Innovatie en Valorisatie ondersteunt partijen bij het vraaggestuurd
ontwikkelen en implementeren van bewezen effectieve zorginnovaties, waardoor de
innovaties beter worden toegerust voor brede acceptatie en implementatie in de dagelijkse
zorgpraktijk. Voorbeelden van valorisatie zijn het laagdrempelige informatiesysteem Sjoboks
en de muzikale motivator voor beweging, Qwiek Melody.
Binnen het Centre Regionaal Co-makership van ROC Alfa-college worden soms in co-creatie
nieuwe producten ontwikkeld, als voorbeeld: de tandenborstel met bijtbescherming. Deze
tandenborstel wordt gebruikt door verzorgers om de tanden te poetsen van mensen met
een geestelijke beperking. Het product is ontwikkeld in samenwerking tussen de opleidingen
engineering en tandartsassistent.

50

“DIT IS NIET ALLEEN VOOR MIJ
VAN BELANG, MAAR VOOR DE
HELE SECTOR”
ROBERT VAN MARREWIJK – TOMATENTELER
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WIJ ZIJN AL IN BEWEGING, BEWEEG JE MEE?
WIJ ZIJNAANSPANNEN
AL IN BEWEGING,
BEWEEG
JE
MEE?
EN RICHTEN.
AANSPANNEN
EN
RICHTEN.
WIJ ZIJN KATAPULT.
WIJ ZIJN KATAPULT.
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Colofon
Dit trendrapport: ‘Samenwerken in
Cijfers’ is afkomstig van Katapult, in
samenwerking met PBT en Nobis. De
cijfers en voorbeelden in deze uitgave
zijn gebaseerd op de gegevens van
meerdere Centra.
Hoofdredactie vanuit PBT: Pieter
Moerman, Judith Vos, Frank Boode
Teksten: Henk de Poot, Pieter Moerman,
Evelien Brascamp
Onderzoek en data-analyse: Henk de
Poot - Nobis, Sander van der Ham,
Platform Bèta Techniek
Katapultconcept: Funcke creatieve
partners
Fotografie: Maarten Noordijk Fotografie
Grafische realisatie:
Emiel van der Logt - Grafitek
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Mbo instellingen
Aeres Groep
CIV Agri&Food - 2013
AOC Groenhorst
Food Midde - 2016
AOC Terra
Kenniswerkplaats Westerkwartier - 2014
Gilde Nieuwe Stijl - 2015
Duurzaam Coöperatief Ondernemen / Food Focus 2016
CITAVERDE College
AgroLeeft CVO Agro - 2015
Clusius College
GreenTechNHN - 2014
PPS GreenLab NHN - 2016
Deltion College
CIV Polymeren, Coatings en Composieten - 2013
FRIS - 2015
ID College
CIV Smart Technology - 2015
Koning Willem I College
Centrum voor Gezondheidstechniek - 2014
Landstede
PPS Zorginnovatie Zorgtrainingscentrum Regio Zwolle - 2015
Leidse Instrumentmakers School
LiS TOP - 2013
Instrumentation for Space – 2016
Lentiz onderwijsgroep
CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen - 2013
Onderwijsvernieuwing en technologie binnen Greenport Horti
Campus Westland - 2016
mbo Amersfoort
WarenhuisPLUS - 2016
mbo College Westpoort
NexTechnican Mobiliteitstechniek - 2016
Topcentrum Meubelindustrie - 2016
Nimeto Utrecht
Excellent Vastgoedonderhoud - 2016
Nordwin College
100% Duurzaam - 2015
Biobased Economie Fryslân - 2016
Regio College
Food & Proces Tech Campus - 2014
ROC A12
Tech4Food - 2015
ROC Albeda College
The Real Band - 2015
RDM Training Plant - 2016
ROC Alfa- college
Model Regionaal C - 2015
RTC2020 - 2014
ROC Arcus College
Tech2Create, comakership onderwijs en bedrijfsleven - 2015
Technologie in de zorg. Zorgtechniek Limburg - 2013
ROC Da Vinci College
Civ Energie - 2014
PPS Verbrandingsmotoren (VMT) - 2014
GOBouw - 2016
ROC de Leijgraaf
Samen werken voor toekomst van
procesoperators in AgriFood Capital - 2016
ROC Drenthe College
Centrum Duurzame Chemische Technologie - 2014
Practoraat Zorg & - 2016
ROC Friese Poort
CiV Healthy Ageing Friesland - 2016
ROC Friesland College
CIV Water - 2013
ROC Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie
Centrum voor innovatief vakmanschap
Installatietechniek Limburg - 2015
Centrum voor Logistiek Vakmanschap - 2015
Talent in bedrijf - 2016
ROC Graafschap College
CIVON - 2013
Stichting Mobiliteitsleren Vooruitschakelen
in de mobiliteitsbranche - 2015

Hogescholen
ROC Leeuwenborgh
Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) – 2011
beYond - 2015
ROC Midden Nederland
Technologieroute - 2015
ROC Mondriaan
High Tech Centre Delft - 2014
Extra Strong - 2016
Partners in @ction for cyber Talent (P@CT) - 2016
ROC Nijmegen eo
De Technische 2.0. - 2015
Beroepsonderwijs in Logistics Valley - 2016
ROC Noorderpoort
Civ Energie - 2013
Netwerk ZON2020 The H(ealth) factor - 2016
ROC Nova College
Techport mbo – 2014
Praktijkroute Zorg als c - 2016
ROC Rijn IJssel
Ij5Lab - 2011
Creative Lab - 2015
Oos - 2015
ROC Rivor
PPS TechExpress - 2016
ROC Ter AA
mbo Automotive Centrum - 2011
“Bouw- en Infracentrum”
PORTAAL - 2016
ROC Tilburg
PPS Aerospace - 2014
PPS Logistieke Academie Midden Brabant - 2015
Samen Slim Bouwen aan de Toekomst - 2015
ROC van Amsterdam
CIVci 2.0 - 2014
House of Logistics - 2014
PPS Cybersecurity Centre MRA - 2015
Zorg in de wijk in de 21e eeuw - 2016
ROC van Flevoland
PPS TechPack Flevoland - 2016
ROC van Twente
TechWise Twente - 2014
Bouwen aan de toekomst - 2015
PPS Transport, Logistiek en Mobiliteit Twente - 2016
Praktijkcentrum Procestechnologie Oos - 2016
ROC West-Brabant
CIV Passie voor Biobased - 2013
Zorgboulevard - 2014
Composite Maintenance Cluster West Brabant - 2015
Vakcentrum Bouwtechniek Biesdonkweg Breda - 2015
Centrum voor Mobiliteit en Logistiek Wes - 2016
PPS Het Eventum Bergen op Zoom - 2016
Scalda
Food Lab Zeeland - 2015
Scheepvaart en Transport College
CIV Maintenance en Procestechniek Rijnmond - 2013
CIV Met Maritieme Techniek naar de Top - 2013
De logisticus van de toekomst! - 2013
SiNTLUCAS
Centrum voor Restauratietechniek - 2014
Creative Lab Brainport - 2016
Stg ROC Summa College
Teclab - 2013
System Integrator - 2014
Topcentrum Autoschadeherstel Zuid Nederland - 2015
Samen Slim Zorgen Thuis - 2016
Stichting ROC AVENTUS
Sustainable Automotive Mobility college - 2016
Wellantcollege
Waterroute: van leren naar werk in coalitie met de regio - 2015
Go2 - 2016
Zadkine
CIVOM - 2011
Masterplan MEI Zui - 2014
Zui - 2015

ArtEZ
Centre of Expertise Future Makers in Fashion & Design - 2015
Avans Hogeschool
Centre of Expertise Biobased Economy - 2013
De Haagse Hogeschool
Centre of expertise Cybersecurity - 2015
Fontys Hogescholen
Centre of Expertise High Tech Systems & Materials - 2013
Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie - 2013
Hanzehogeschool Groningen
Centrum Energie EnTranCe - 2013
Healhty Ageing - 2013
HAS Hogeschool
Centre of Expertise Food - 2013
Centre of Expertise Greenport - 2013
Hogeschool Leiden
Generade - 2013
Hogeschool Rotterdam
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie - 2013
RDM Centre of Expertise - 2013
Hogeschool Utrecht
Centre of expertise Smart Sustainable Cities - 2013
Ucreate - 2013
Hogeschool van Amsterdam
Amsterdam Creative Industries Network - 2013
KennisDC Logistiek - 2013
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Automotive Centre of Expertise - 2011
Centre of Expertise Krachtige Kernen - 2013
Centre of Expertise Sport en Beweegtalent - 2013
CoE HAN BioCentre - 2013
CoE Sneller Herstel - 2013
iXperium - 2013
SEECE - 2013
Hogeschool Van Hall Larenstein
CoE Agrodier - 2013
Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving
HZ University of Applied Sciences
Deltatechnologie - 2013
NHL Hogeschool
Centre of Expertise Water Technology - 2011
NHTV internationale hogeschool Breda
Toerisme, leisure en hospitality - 2013
Saxion Hogeschool
Cleantech Center - 2013
TechForFuture, het Centre of Expertise high tech
systemen en Materialen Oost - 2013
TechYourFuture, Centre of Expertise voor
Techniekonderwijs - 2013
Stenden Hogeschool
Green PAC - 2013
Vilentum Hogeschool
Centre of Expertise Open Teelten - 2013
Wageningen University namens Groen Kennisnet
Centre for Biobased Economy - 2013
Zuyd Hogeschool
Centre of Expertise Nieuwe Energie, Built
Environment en Renewables - 2015
Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) - 2011
Innovatieve Zorg en technologie - 2013
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