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INLEIDING 
 

De ontwikkeling van publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs (‘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). In Limburg zijn er tien van zulke samenwerkingsverbanden 

in het mbo, en vier in het hbo.  

 

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. In praktijk is het mbo/hbo, naast penvoerder, ook (mede) 

initiatiefnemer.   

 

De 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-to-date aansluiting op innovatie, voor initiële opleidingen en voor 

werkenden, en voor een goede invulling van de (regionale) kennisfunctie. Later, met de introductie 

van het RIF, is de focus verbreed (ook andere dan alleen techniek) en in de praktijk verengd (in het 

mbo focus op onderwijsvernieuwing; in het hbo focus op onderwijsvernieuwing naast praktijkgericht 

onderzoek en innovatie). In de basis gaat om structurele versterking van de samenwerking tussen 

scholen en het werkveld.  
 

DE SAMENLEVING VERANDERT 
 

De toenemende dynamiek door technologische ontwikkelingen heeft 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), OESO (Automation, skills use & training,  2018) 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. 

 

Het beroepsonderwijs kan en wil – moét – in deze economische en sociaal-maatschappelijke 

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.  
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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 ONDERWIJS – ARBEIDSMARKT 
 

Versterking van de aansluiting tussen onderwijs en (toekomstige) arbeidsmarkt is het centrale doel 

van PPS-en die in het mbo en hbo zijn en worden ontwikkeld. De PPS-en investeren hiertoe in 

onderwijsvernieuwing, innovatie van de beroepspraktijk en leven lang ontwikkelen. De 

implementatie van het concept ‘PPS’ is hierin instrumenteel en nadrukkelijk geen doel op zich.1 

 

Verschillende analyses (RCHO, auditcommissies PBT, evaluatie RIF) 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 de inhoudelijke profilering en zwaartepuntvorming van hogescholen en aan vraag 

gestuurd onderwijs en de regionale positionering van mbo-instellingen. 

 

Niet voor niets richten landelijke partijen en beleid zich op continuering van impulsen voor PPS-

ontwikkeling: 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 mbo wordt nadrukkelijk gesproken over een sterke positie van mbo-instellingen in 

hun regionale ecosysteem, het concept ‘PPS’ past daar goed bij. In het Sectorakkoord hoger 

beroepsonderwijs 2018 is recent opgenomen dat de (door)ontwikkeling van bestaande en nieuwe 

Centres of expertise de komende jaren wordt gestimuleerd. Voor zwaartepuntvorming en Centres of 

expertise is € 47 miljoen per jaar beschikbaar. 

  

                                                           
1 Kern van deze analyse wordt gevormd door de PPS-en die met stimulering vanuit Rijksoverheid binnen mbo 

en hbo tot stand worden gebracht. Deze initiatieven zijn onderdeel van een bredere impuls om de 
samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de regio te versterken, te werken aan 
toekomstbestendig beroepsonderwijs en aan innovatie in de beroepspraktijk. Verschillende PPS-en zijn gestart 
waarin bedrijven, scholen, overheden en andere organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren. 
Denk aan Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo, Centres of expertise in het hbo, innovatie-/fieldlabs, 
learning communities. 
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OPDRACHT LIMBURG 
 

De provincie Limburg investeert vanuit HCA beleid in het beroepsonderwijs, onder meer door het 

stimuleren van publiek-private samenwerking (PPS). PBT ziet in toenemende mate dat PPS ook 

positieve effecten heeft voor de verdienkracht en concurrentiepositie van een regio.  

 

De provincie heeft het PBT gevraagd te onderzoeken hoe – samen met de betrokken stakeholders - 

de ontwikkeling van deze samenwerkingsverbanden verloopt, wat daarvan is te leren, en hoe het 

concept ‘PPS’ in de regio sterker benut kan worden. In het voorliggende rapport gaan we in op de 

volgende vragen: 

• Hoe ontwikkelt het concept PPS zich in de regio? 

• Werkt het concept voor de regio (rendement)? 

• Waar liggen kansen voor versterking van de regionale ontwikkeling, gebruikmakend van het 

instrument PPS? 

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelanalyses uitgevoerd: 

• Aansluiting van publiek-private samenwerkingen bij de regio: hoe is de spreiding van PPS-en 

over kenmerken als sector en onderwijsniveau en zet zich dit af tegen regionale kenmerken als 

regionale agenda en werkgelegenheid? 

• Partnernetwerken: in hoeverre zijn deze een afspiegeling van de bedrijven en instellingen en 

van de triple helix zoals deze in Limburg functioneert, en vormen ze een representatieve 

verdeling over bedrijfskenmerken?  

• Het functioneren van de publiek-private samenwerkingen: welke bijdrage leveren zij aan 

onderwijs, arbeidsmarkt en economie en hoe hebben zij zich ontwikkeld over de tijd? 

• Leven lang ontwikkelen: wat is de rol van publiek-private samenwerkingen voor een leven lang 

ontwikkelen?  

• Organisatorische structuren: wat is de rol van publiek-private samenwerkingen in het 

versterken van economische structuur, netwerken en bestuur? 

 

Het rapport is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel zal ingegaan worden op de bevindingen 

en aanbevelingen. In deel 2 zijn de deelanalyses opgenomen. 

Dit rapport dient in eerste instantie ter input van een werksessie met stakeholders en heeft derhalve 

het karakter van een werkdocument: de uitkomsten van de werksessie zullen worden verwerkt in 

een volgende versie van deze rapportage.   
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Deel 1: Bevindingen en aanbevelingen   

DEEL 1: BEVINDINGEN EN  

AANBEVELINGEN 
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BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN LIMBURG 
 

AANSLUITING PPS-EN EN REGIONALE ECONOMIE 
 

In de provincie Limburg is in de afgelopen vijf jaar veel ervaring opgedaan met publiek-private 

samenwerking rondom het beroepsonderwijs. Alle mbo en hbo-instellingen hebben één of meer PPS-

en en in 6 van de 8 sectoren (en 6 van de 7 provinciale Human Capital Agenda’s [HCA’s]) is een PPS 

ontwikkeld. Ook qua focus is de spreiding groot: van PPS-en die een rol spelen in innovatie binnen 

hun cluster, tot PPS-en die zich richten op jongeren en volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt 

(op entree-niveau). Door het brede portfolio wordt nu veel ervaring opgedaan – maar de schaal 

(gerelateerd aan het totaal van alle studenten en werknemers) is nog beperkt. PPS-en ontwikkelen 

zich nog in de marge van het beroepsonderwijs (proeftuinen). De komende jaren staan in het teken 

van opschaling. Daarin verschilt de ontwikkeling in Limburg niet met het landelijke beeld. 

 

De PPS-en sluiten inhoudelijk aan op de provinciale ambities en HCA’s, en sluiten sectoraal en 

geografisch goed aan op de economie en bij de sectoren die specifiek in Limburg veel 

werkgelegenheid bieden. Alleen op provinciale speerpunten ICT2 en vrije tijd & toerisme3 zijn nog 

geen PPS-en ontwikkeld die zich expliciet op deze thema’s richten. Wel is een thema als ICT een 

driver binnen bestaande CIV’s en CoE’s die innovatie hoog in het vaandel hebben staan. Daarbij 

hebben digitalisering en ICT als enabling technology een plek in hun aanpak. Voor de zorgsector krijgt 

het thema technologie/ICT vorm in de (gelieerde) PPS-en ZTL en EIZT. 

 

Recentelijk ingediende RIF-aanvragen of nieuwe aanvragen in voorbereiding bieden bovendien kans 

om die ‘witte vlekken’ verder op te vullen. Zo is een RIF-voorstel in ontwikkeling op het gebied van 

digitalisering, gericht op leven lang leren voor mensen in ICT functies. Een ander onderwerp dat 

wellicht nog als breder thema in RIF-verband opgepakt kan worden is ondernemerschap. Nu is hier in 

bestaande projecten enige aandacht voor in combinatie met 21st century skills. 

 

De impact van de PPS-en is in vergelijking met het totaal aantal studenten in het mbo nog beperkt. 

Van de bijna 24 duizend mbo-studenten in Limburg bijvoorbeeld neemt jaarlijks zo’n 5 procent4 deel 

aan onderwijs in een PPS en nog eens 10 procent volgt één van de modulen die door een PPS zijn 

ontwikkeld. Binnen de geselecteerde crebo’s neemt een groot deel van de studenten deel (datzelfde 

geldt voor de geselecteerde opleidingen in het hbo). Maar er zijn ook veel opleidingen waarvoor 

geen formele PPS van toepassing is en ook nog niet is geagendeerd.5   

 

                                                           
2 PPS Digitalisering is in ontwikkeling, met ROC Leeuwenborgh als penvoerder namens de drie ROC’s in 
Limburg. 
3 De drie ROC’s in Limburg hebben een aanvraag ingediend voor een PPS Foodlab waarbij toerisme beperkt is 
meegenomen. Ook wordt de mogelijkheid verkend om een PPS specifiek op het thema toerisme en recreatie te 
ontwikkelen. 
4 Op basis van de tabel met deelnemersaantallen, alleen regulier onderwijs. Totaalaantallen zijn geïnterpoleerd 
naar jaar op basis van de looptijd van de PPS tot nu toe. Resultaat is 5% of 15% afhankelijk van het wel/niet 
meerekenen van 2000 studenten die in het kader van ZTL een (korte) module volgen. Een bereik van 5% loopt 
iets achter op het landelijke beeld.   
5 Afwezigheid van een PPS zegt niet dat er geen goede relaties bestaan met het afnemend bedrijfsleven. 
Geredeneerd vanuit de PPS-en die wij gezien hebben versterkt de PPS het reeds bestaande netwerk onderwijs-
bedrijfsleven. 
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Het gaat dus nog om bescheiden aantallen. Het is logisch om de komende vijf jaar de ambitie te 

hebben de betekenis van PPS te laten groeien. Door nieuwe PPS-en te starten maar ook door 

bestaande uit te breiden. Waar er al PPS-en zijn en zich als netwerk effectief hebben getoond voor 

het oplossen van vraagstukken, is het immers wenselijk te onderzoeken hoe die te onderhouden en 

te verdiepen.6 Door bijvoorbeeld nieuwe domeinen op te zoeken of door activiteiten op nieuwe 

locaties aan te bieden. De combinatie zorg en technologie kan bijvoorbeeld ook goed in Noord 

Limburg worden uitgerold, de entree-aanpak van Voordeel en Vervolg en Talent in Bedrijf is relevant 

voor alle stedelijke centra in Limburg etc. 

 

Tegelijkertijd zal de verdere ontwikkeling van PPS-en moeten aantonen of samenwerkingsverbanden 

hun doelen hebben gediend en als vehikel voor vernieuwing niet meer nodig zijn of dat andere 

keuzes beter rendement kunnen geven. Durven loslaten hoort ook bij experimenteren.  

Een alternatief is het ontwikkelen van nieuwe PPS-en. Daarbij is de vraag ook relevant, welke 

investeringen nuttig of wenselijk zijn in sectoren die in transitie zijn maar een relatief klein aandeel in 

de regionale economie (en onderwijsmarkt) hebben (bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening), of in 

sectoren waar veel bedrijven zitten en waar veel werkgelegenheid is, maar een lage organisatiegraad 

kent (bijvoorbeeld handel).   

 

Aanbevelingen: 

• Het ontwikkelde PPS-landschap is in de basis sterk en grotendeels dekkend. Voor verdere 

uitbouw is investeren in onderlinge verbindingen tussen bestaande PPS-netwerken op 

crossovers logisch, gebruikmakend ook van elkaars infrastructuur. Het aanwezige 

groeipotentieel bij bestaande PPS-structuren kan daarnaast worden benut om te verbreden 

naar andere sectoren en regio’s. Dit naar voorbeeld van de uitbreiding van CHILL (die nu 

wordt verkend) naar maintenance en procestechnologie (mbo), en Beyond dat zijn ervaring 

bij medische logistiek ook wil uitbreiden naar customer service beroepen. Rondom enkele 

provinciale speerpunten (provinciale HCA’s) is ruimte voor enkele nieuwe PPS-en.  

• Het verkennen van crossovers hoeft niet gelijk met compleet nieuwe PPS-en maar kan beter 

met kleinschalige stimuleringsbijdragen van bijvoorbeeld de provincie om de haalbaarheid te 

testen. Sommige crossovers zullen niet lukken, andere zullen wel aanslaan en kunnen dan 

opschalen binnen bestaande PPS-en of eventueel binnen een nieuwe PPS. Voortbouwen op 

bestaande netwerken en structuren verlaagt de benodigde investering (er is al een ingelopen 

team dat de crossover kan testen) en zorgt bovendien voor het versneld kunnen werken aan 

resultaat. Landelijk kunnen hiervoor bijvoorbeeld middelen worden verworven vanuit de 

topsectoren en mkb-innovatiemiddelen (voor mbo in combinatie met hbo). Maar ook 

verschillende provincies en gemeenten maken hier zelf middelen voor vrij.7 En wellicht dat 

bestaande regionale organen of fondsen zoals LIOF hier een (nog) grotere rol in kunnen 

spelen.  

• Soms zijn nut en noodzaak van een PPS beperkt of eindig. Het is voor stakeholders, zoals de 

regionale overheden, belangrijk selectief te zijn, om te durven loslaten en eventueel te 

stoppen wanneer iets niet (meer) werkt (bijv. NEBER). Anders staat de inzet (tijd, geld en 

                                                           
6 PPS-en worden ontwikkeld vanuit bepaalde vraagstukken. Daaromheen vormt zich een netwerk. In sommige 
gevallen kan het netwerk worden ontbonden zodra de vraagstukken zijn opgelost. Maar in de meeste gevallen 
heeft het netwerk waarde in termen van afstemming, die het mogelijk maakt ook andere/ nieuwe 
vraagstukken op te pakken. Geen oorspronkelijk doel, maar wel een functionaliteit die ontstaat en waardevol 
kan zijn. 
7 Het landelijk beeld is dat de ontwikkeling van crossovers vaak het beste bottom-up gestimuleerd kunnen 
worden. Al dan niet geïnspireerd door landelijke agenda’s en onderzoeksprogramma’s. 
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aandacht) op verduurzaming nieuwe innovaties in de weg. De meerwaarde van de PPS zal 

dan ook steeds op inhoudelijke criteria moeten worden getoetst: levert de PPS nog 

voldoende rendement voor de partners in de samenwerking?  

• Een weloverwogen groei van de PPS-en vergt coördinatie en portfoliomanagement op 

provinciale schaal. Dat is nodig voor a. macrodoelmatigheid en onderwijsontwikkeling en b. 

periodieke evaluatieve dialoog (‘preventief onderhoud’) over wat er nodig is. Positief is dat 

veel PPS-en nu in een stadium zijn waarin doorontwikkeling aan de orde is. Daar staat 

tegenover dat het ontbreekt aan een plek waar regie op doorontwikkeling is belegd. Er zijn 

wel boards per sub regio, maar die zijn pril en missen van nature het provinciale perspectief. 

Het initiatief voor regie ligt hier bij de gezamenlijke onderwijsinstellingen zoals in Brabant 

(Kennispact 3.0) of de Zwolse 8 in regio Zwolle op structurele en formele basis is 

georganiseerd.8 Zo’n model draagt ook bij aan macrodoelmatigheid, waarbij de triple helix 

samen kan bepalen onder welke voorwaarden nieuwe en bestaande PPS-en worden 

gesteund in start of groei. De provincie is dan wel één van de partijen bij het bepalen van de 

voorwaarden,  én een belangrijke, want zij zal moeten instemmen om deze voorwaarden ook 

over te nemen in haar beleidskeuzen (met betrekking tot provinciale sociale of economische 

doelen) in welke thema’s, opleidingen/ PPS-en (vanuit Rijksmiddelen) extra te investeren.  

• Hier kan de eerdere aanbeveling worden herhaald, om de experimenteerruimte die 

bestaande PPS-en bieden te benutten voor het verkennen van crossovers, met kleinschalige 

stimuleringsbijdragen van bijvoorbeeld de provincie (die een aanvulling kunnen zijn op het 

RIF dat een hoge drempel heeft). Voor portfoliomanagement is het immers ook nodig dat er 

influx is van nieuwe concepten, thema’s en aanpakken. 

 

KRACHTIGE MODELLEN EN ROLLEN VOOR DE PARTNERNETWERKEN 
 

Veel PPS-en leveren op hun plek een bijdrage aan economische structuurversterking. Duidelijk 

herkenbaar versterkt CHILL het chemiecluster op Chemelot. KennisDC Limburg pakt die rol voor het 

logistieke cluster rond Venlo. Maar ook Tech2Create speelt een noodzakelijke rol om de dynamiek 

van de industrie in met name Zuid-Limburg op te vangen. Een volgende stap is nu om op provinciaal 

niveau te kijken waar verdere structuurversterking mogelijk is en welke rol het beroepsonderwijs 

daarin kan spelen. 

 

Het partnernetwerk van PPS-en in het mbo is breed gespreid over de Triple Helix. In het hbo 

bevatten de netwerken relatief veel grote bedrijven. Het mbo-netwerk bevat veel bedrijven die op 

mbo-niveau vacatures plaatsen; in het hbo-netwerk is op dat punt nog verbetering mogelijk. De 

grootste bedrijven in de provincie zijn vaak partner in minstens één van de PPS-en.  

Tot nu toe ontwikkelen PPS-netwerken zich vanuit een regionaal initiatief van school en 

bedrijfsleven. Nogal eens zijn de bestaande ondernemersnetwerken in de provincie te zwak om zelf 

een coördinerende rol te pakken en een coalitie te vormen die zaken kan doen met de school. Een 

PPS kan in die lacune stappen en die noodzakelijke afstemming en samenwerking organiseren (mits 

een minimaal niveau van draagvlak en organiserend vermogen aanwezig is voor de PPS). Ook als het 

ondernemersnetwerk er wel is, kan de PPS een noodzakelijke rol spelen om dat te onderhouden - 

zoals de manager van KennisDC Logistiek de rol van ambtelijk secretaris vervult bij de vereniging 

                                                           
8 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 Limburg-brede 
aanvragen. Dit overleg kent geen structureel of geformaliseerd karakter.  
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Europees Logistiek Centrum Limburg (European Logistics Center Limburg). Deze rolopvatting zou in 

de doorontwikkeling van PPS-en een specifiek onderdeel kunnen zijn van hun plannen en 

financiering.  

 

Het versterken en betrekken van ondernemersnetwerken kan ook door bij elkaar te brengen van (1) 

ondernemers (en andere werkgevers) die nu actief zijn in PPS-en, (2) andere leidende ondernemers 

in Limburg en (3) bestaande ondernemersverenigingen en met hen samen na te gaan waar witte 

vlekken en kansen voor PPS liggen.  

 

Om een PPS te kunnen starten is een meerjarenvisie (4-8 jaar) en commitment nodig van zowel de 

publieke en private partners. Het mkb is daartoe beperkt in staat, hiervoor is normaliter het 

grootbedrijf of georganiseerd bedrijfsleven nodig. Dat is in de ene sector gemakkelijker dan in de 

andere, vanwege de aard en organisatiegraad ervan (in de handel en horeca is de organisatiegraad 

van het bedrijfsleven bijvoorbeeld laag). Dan is een founding father model zoals CHILL dat hanteert, 

of een landelijk netwerkmodel zoals binnen de logistieke of groene sector, niet haalbaar en moet 

naar andere partnermodellen worden gezocht (bijvoorbeeld in de bouw- en installatietechniek, met 

veel mkb dat op operationeel niveau zich voldoende weet te organiseren).  

 

Aanbevelingen:  

• PPS-en dragen bij aan economische structuurversterking. Ondersteuning op 

netwerkontwikkeling is nodig. Hiervoor kunnen onder meer branchemiddelen c.q. O&O 

fondsen worden aangesproken. PPS-en kunnen ook door de regionale overheden mede 

gefinancierd worden uit onderwijs- en arbeidsmarktgelden, maar evenzeer uit middelen 

bestemd voor economische structuurversterking. Het ondersteunen van logistieke bedrijven 

in Noord-Limburg om door investeringen in human capital hun arbeidsproductiviteit te 

vergroten en zo concurrerend te blijven, is arbeidsintensief en vergt véél voorinvesteringen 

(die een netwerk of een school niet alleen kan opbrengen) maar die op lange termijn zeker 

renderen.  

• Het bevorderen van crossovers is in dit licht bezien extra interessant omdat bedrijven in 

contact komen met bedrijven buiten hun reguliere domein. De combinatie van zorg en 

technologie draagt bijvoorbeeld bij aan betere zorg, maar draagt ook bij aan een versnelde 

uitrol van technologie, wat noodzakelijk is in Limburg gelet op de dubbele effecten van 

vergrijzing (minder jongeren moeten zorgen voor méér ouderen). De twee PPS-en ZTL/EIZT 

spelen op dit moment zelfs een rol in het vermarkten van nieuwe zorgtechnologie onder 

ouderen. Dit is relevant voor de houdbaarheid van de Limburgse economie, maar de kosten 

hiervoor worden nu gemaakt door de scholen, die dat eigenlijk niet kunnen betalen uit hun 

reguliere financiering. 

 

VANUIT VERSTERKTE SAMENWERKING INVESTEREN IN NIEUWE ACTIVITEITEN 

EN FUNCTIES 

 

De PPS-en zijn gestart vanuit een brede agenda en zetten in op een scala van activiteiten rondom 

onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie. In hun doelstellingen willen de PPS-en bijdragen aan 

onderwijsinnovatie, bijvoorbeeld door het creëren van hybride onderwijsmodellen en het versterken 

van doorlopende leerlijnen. Maar ook aan digitale communities en aan de flexibilisering van 

onderwijs zodat er meer maatwerk aan (opdrachtgevende) bedrijven geboden kan worden. Ook 

willen de PPS-en bedragen aan het concurrerend vermogen van bedrijven, vooral door de focus op 
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instroomvergroting en 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). 

PPS-en dragen daarnaast bij aan doelen omtrent innovatie, bijvoorbeeld door de ketensamenwerking 

te versterken.   

 

In de praktijk leggen de PPS-en in het mbo vooral de nadruk op activiteiten rondom onderwijs en 

arbeidsmarkt, de PPS-en in het hbo meer op onderwijsinnovatie en activiteiten rondom onderzoek 

en innovatie van de beroepspraktijk. 

  

Door meerdere PPS-en zijn eveneens doelen geformuleerd omtrent een leven lang ontwikkelen. 

Activiteiten op dit gebied komen ook in Limburg nog in beperkte mate van de grond, hoewel in 

Limburg hiervoor verhoudingsgewijs wel veel potentie aanwezig is: er is al een aantal succesvolle 

aanzetten gedaan in de vorm van een meer modulaire aanpak en het ontwikkelen en aanbieden van 

hybride vormen van leren en werken.9 Ook wordt op een aantal plaatsen al gewerkt met e-learning. 

Deze nieuwe onderwijsinnovaties bieden goede aanknopingspunten om de ambities op het gebied 

van leven lang ontwikkelen waar te maken. 

 

Voor de uitbreidingsambitie is campusvorming een interessante ontwikkeling: daar komt leren, 

werken en innoveren concreet samen. Hoewel er in Limburg vier campussen zijn (Greenport Campus 

Venlo, Chemelot Campus, Smart Services Campus en Maastricht Health Campus), zijn deze met name 

gericht op het hbo en wo, en sluiten minder goed aan op de specifieke wensen en mogelijkheden van 

het mbo. Alleen op de Chemelot Campus zijn ook mbo-studenten aan de slag. Voor het hbo is het 

gemakkelijker een rol te spelen in de campusontwikkeling dan voor het mbo, omdat de nadruk meer 

ligt op innovatie en toegepast onderzoek. Intensivering van de samenwerking tussen mbo en hbo 

biedt kansen voor het mbo. Daarnaast zijn er soms ook praktische punten (bereikbaarheid, 

veiligheid) op te lossen als mbo-studenten op locatie van de campus moeten gaan deelnemen aan 

projecten of lessen gaan volgen (zoals er een OV voorziening geregeld moest worden toen Arcus 

College en ROC Leeuwenborgh in het kader van CHILL les wilden gaan geven op het locatie 

Chemelot). 

 

Aanbevelingen: 

• De PPS-en moeten worden uitgedaagd om zich de komende tijd meer in te zetten op nieuwe 

onderwijsinnovaties: vakinhoudelijk, pedagogisch/didactisch én de oriëntatie op (digitale) 

technologie. Er is in Limburg een aantal best practices op het gebied van het opbouwen van 

learning communities (bijv. CHILL) en andere PPS-en zouden meer gebruik kunnen maken 

van deze ervaring, waarbij natuurlijk rekening gehouden moet worden met de specifieke 

behoeften van elke PPS. 

• Daarnaast kan overwogen worden om binnen Limburg samenwerkingsverbanden van 

bedrijven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, 

onderwijs en bestuurders aan te wakkeren, waarin deze partijen nauw met elkaar 

samenwerken op het gebied van leven lang ontwikkelen (en nogal eens worden daar andere 

elementen als loopbaanbegeleiding en matching aan toegevoegd). Belangrijk is niet alleen 

dat de PPS-en het kunnen, belangrijker is dat collectiviteiten van bedrijven uitspreken welke 

                                                           
9 Een goed voorbeeld is Beyond: Beyond richt zich expliciet op leven lang ontwikkelen; medewerkers van 

Medtech bedrijven worden via een combinatie van formeel en informeel leren (actuele casuïstiek) naar een 
hoger niveau gebracht. Daarnaast is er een zij-instroomtraject.  
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aantallen werkenden ze willen laten scholen, wat ze via de PPS van het onderwijs 

verwachten en hoe ze dit gaan financieren. Deze bedrijvennetwerken kunnen dan het 

‘loopvermogen’ gaan organiseren om individuele bedrijven aan te spreken op hun LLO-

strategie (zonder zo’n netwerk ligt die taak op de schouders van mbo en hbo) in relatie tot 

bedrijven/sectorale opleidingsfondsen. Het ontwikkelen van deze netwerken is een kostbaar 

proces, waarin regionale overheden en branches kunnen steunen door startsubsidies.10 In de 

praktijk kan de uitvoering van de afspraken die binnen deze netwerken worden gemaakt bij 

de PPS komen te liggen (zoals in het geval van KDC Logistiek Limburg), maar ook dan moet 

financiering geregeld zijn.   

• 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 kritische 

succesfactor. CIVIL is een mooi voorbeeld van hoe de campusgedachte wordt uitgewerkt 

vanuit de school (meerdere organisaties onder een dak). De verbinding met de bestaande 

provinciale campussen kan in dit kader een profijtelijke stap zijn. Dat vergt een steviger 

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 onderwijsinnovatie en onderzoek. Versterking van de positie van het mbo binnen 

campussen kan juist profijtelijk zijn, mits rekening wordt gehouden met de specifieke 

behoeften van het mbo. Daar waar learning communities goed van de grond komen, zie je 

dat een lector (en nog in mindere mate een practor) daarin een belangrijke rol speelt. Binnen 

de CoE’s in Limburg zijn lectoren goed aangehaakt. Een practor kan een soortgelijke rol 

vervullen voor het mbo. De ontwikkeling ervan is landelijk gezien nog pril. Niettemin zouden 

practoraten zouden goed kunnen helpen bij het versterken van leven lang ontwikkelen 

binnen Limburg. Zij kunnen de aanjagers zijn van communities of practice. 

• De samenwerking tussen mbo en hbo is groeiende in Limburg. Studenten en docenten uit het 

mbo doen in kleine getallen mee in communities of practice rondom innovatielabs die door 

het hbo zijn geïnitieerd. Bijvoorbeeld rond zorg en chemie. Dit is een prille fase waarbij 

gezamenlijke proposities worden ontwikkeld voor het bedrijfsleven.  Dit zou bij toekomstige 

planvorming nog meer aandacht kunnen krijgen. Om de innovatiefunctie van het mbo te 

versterken is het immers belangrijk dat het mbo zich nog beter een rol toe-eigent binnen 

innovatieprojecten van hogescholen en zo wellicht een rol krijgt in de R&D van het grotere 

bedrijfsleven (die sterk aanwezig is in de regio). Dat levert in potentie een verhoogde 

kwaliteit van het mbo-onderwijs en positieve effecten voor de doorlopende leerlijn mbo-

hbo. 

 

OPSCHALEN/VERDUURZAMEN 

 

Regie op provinciaal niveau is nodig voor deze strategie van uitbreiding, maar ook om concurrentie te 

vermijden (zoals nu sommige PPS-en in dezelfde vijver van kandidaten vissen) en om 

macrodoelmatigheid te bewaken. Hiervoor kan worden afgekeken van de aanpak van het kennispact 

3.0 in Brabant, waar afspraken gemaakt worden tussen mbo-scholen om geen concurrerende 

groeidoelstellingen na te jagen.11 Zoals aan het begin aangegeven, is investeren in het uitbouwen van 

de bestaande PPS-structuren in principe te verkiezen boven nieuwe initiatieven.  

 

                                                           
10 Van 2013-2015 waren de sectorplannen van het ministerie van SZW een landelijke stimulans voor het tot 
stand brengen van dergelijke netwerken i sectoren en ook in veel regio’s. 
11 Het overleg tussen de mbo-besturen in Limburg vormt een goed vertrekpunt. 
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Gezien de ervaringen van de huidige PPS-en met hun verdienmodel, is het volgende te verwachten 

van hun eigenstandige doorontwikkeling in de toekomst: 

• Een vaste bijdrage van scholen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkelde 

verduurzamingstrategie van PPS-en. Met subsidie wordt veelal de ontwikkeling van het netwerk 

en nieuwe producten bekostigd maar de uitvoering ligt bij de school (in-cash) en bedrijfspartners 

(in kind). 

• Een derde geldstroom is met name in het mbo nog beperkt ontwikkeld. Hier liggen met name 

kansen voor leven lang ontwikkelen. Veelbelovend is de ontwikkeling van scholingsmodules voor 

werkenden en werkzoekenden, te meer omdat een dergelijke functie de propositie van een PPS 

voor het gehele ecosysteem, in het bijzonder de bedrijven en overheden, versterkt: leven lang 

ontwikkelen draagt bij aan productiviteit en aan beperken van werkloosheid. Ambities op het 

gebied van bij-, om- en herscholen van werkenden komen ook nadrukkelijk terug in de plannen 

van de meer recente PPS-initiatieven. Voor de vergoeding van scholing van werkenden en zij-

instromers kunnen de sectorfondsen (O&O fondsen) een rol spelen. Soms betalen deze fondsen 

mee omdat zij voor elke deelnemer uit hun sector een vergoeding kunnen verstrekken (aan of via 

de werkgever). Daarnaast leveren sommige sectorfondsen ook een lumpsum bijdrage voor de 

PPS-als geheel.  

• Voor het hbo zijn meerdere verdienmodellen mogelijk. Verduurzaming is in deze vaak een 

combinatie van verdienmodellen rondom onderwijsontwikkeling, onderzoek en 

innovatietrajecten. 

• Voor sommige PPS-en geldt dat ze een serieuze rol spelen in hun sector en op die basis 

voldoende financiering op termijn kunnen vinden om die rol te kunnen voortzetten (bijv. CHILL 

en CIVIL).  

• Voor enkele PPS-en geldt dat de school voldoende ervaring heeft opgedaan om het concept 

uiteindelijk ook zonder subsidie in andere opleidingen toe te gaan passen. Wel is het aanhalen 

van contacten met werkgevers zo tijdsintensief, dat de eerste jaren middelen nodig zullen zijn die 

een opleiding niet uit de eigen begroting kan vrijmaken (zeker niet nu er sowieso al dalende 

studentenaantallen zijn in deze krimpregio). Dit geldt met name voor PPS-en die een niet al te 

grote interventie in het onderwijssysteem hebben achtergelaten. Waar de vernieuwing vooral zit 

in het gehele curriculum en minder in hybride vormen van onderwijs, zal ook een investering 

nodig zijn voor deze onderwijsontwikkeling. Hoe dieper de interventie, hoe arbeidsintensiever 

immers de PPS en hoe meer extern geld nodig is om het mogelijk te maken.  

• Met name het verdienmodel rondom de netwerkfunctie van een PPS is lastig te vinden. Dit is een 

landelijke trend. Oplossingsrichtingen verschillen per PPS (lidmaatschapsmodellen, verbinden 

van de beschikbare infrastructuur met branches en particuliere onderwijsaanbieders etc.).  

• Voor met name de entree PPS-en geldt tenslotte dat ze met elkaar veel ervaring opdoen, 

waardoor uitbreiding naar andere opleidingen en plaatsen met minder investering toekan dan de 

afgelopen periode. Maar hier is externe subsidie überhaupt nodig om de businesscase sluitend te 

maken. Het gaat om arbeidsintensief onderwijs, dat effectiever maar ook nog arbeidsintensiever 

wordt als het op locatie van de bedrijven gebeurt, waardoor de reguliere bekostiging niet 

kostendekkend is. Continuering van bestaande entree PPS-en en uitbreiding ervan zullen extra 

middelen vergen, voor een groot deel vanuit gemeenten als probleemeigenaren/ degene die hier 

middelen voor hebben (nu komen de middelen van de school en OCW, maar gelet op de 

doelgroep zouden ze ook uit het SZW-domein kunnen komen).  

 

Aanbevelingen: 

• De bekostiging van een hybride leerwerkomgeving waar de meeste PPS-en sterk op inzetten 

is veelal gericht op het reguliere onderwijs. Hoewel de in kind bijdragen van bedrijven 
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veelbelovend zijn en het aannemelijk is dat die structureel gemaakt kunnen worden, wordt 

er binnen de PPS-en weinig cash gegenereerd. Hierdoor is de door ontwikkeling van hybride 

leerwegen nog voor een groot deel afhankelijk van subsidie. Dit is vooral een risico omdat 

het niet aannemelijk is dat de ROC’s deze bekostiging op den duur over de breedte van de 

ontwikkelde PPS-en alleen zullen dragen. Bovendien is de beschikbaarheid van een relatief 

kleine derde geldstroom noodzakelijk voor het coördinerend en organiserend vermogen van 

een PPS en daarmee de continuïteit. De netwerkfunctie- en organisatie kan niet door het 

onderwijs alleen worden gedragen en vraagt om investeringen in – en vanuit – regionale 

netwerken van bedrijven en overheden. Vandaar dat het voor de continuïteit van de PPS-

ontwikkeling noodzakelijk is dat leren, werken en innoveren worden verbonden. 

Aantrekkelijke proposities op het gebied bij-, na en omscholing (werken) en de ontwikkeling 

van communities of practice rondom reële innovatieopdrachten(innovatie) vereisen omwille 

van deze redenen meer aandacht. Er kan niet worden afgewacht tot de subsidieperiode 

afloopt voordat hiermee wordt geëxperimenteerd. 

• In het mbo bieden recente ontwikkelingen van overheidsbeleid kansen voor het verder 

ontwikkelen van publiek-private samenwerking. Het bestuursakkoord mbo 2018-2022 gaat 

expliciet in op de rol van mbo-scholen in het innoveren van hun werkgebied en in 

ontwikkelingen in 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 ondersteuning van de provincie aan toekomstige PPS-en kan 

dit een maatstaf zijn.    
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1. DE AANSLUITING VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGEN BIJ DE 

REGIO 
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van PPS-en die in de periode van 2011 tot 2017 zijn gestart 

en nog steeds gaande zijn. Bij elke publiek-private samenwerking is aangegeven op welke sector(en) 

deze is gericht en in welke regio de PPS opereert.  

 

 

 

2. PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGEN IN LIMBURG: 

PARTNERNETWERKEN 
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1. DE AANSLUITING VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGEN BIJ DE 

REGIO 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van PPS-en die in de periode van 2011 tot 2017 zijn gestart 

en nog steeds gaande zijn. Bij elke publiek-private samenwerking is aangegeven op welke sector(en) 

deze is gericht en in welke regio de PPS opereert. 

 

 
 

1.1. AANSLUITING BIJ REGIONALE ECONOMISCHE AMBITIES 

 

De PPS-en sluiten grotendeels aan bij provinciale ambities en de HCA, alleen op ICT en vrije tijd & 

toerisme zien we ‘witte vlekken’ 

 

De verdeling van PPS-en over sectoren sluit grotendeels aan bij de speerpunten van de provincie en 

de Human Capital Agenda. Opvallend zijn de lacunes in de sectoren ICT en Vrije tijd & toerisme: dit 

zijn regionale speerpunten, maar op dit gebied zijn officieel nog geen publiek-private 

samenwerkingen ontstaan. Deze ‘witte vlekken’ zijn door verschillende partijen in de regio niet 

onopgemerkt gebleven, wat leidt tot nieuwe initiatieven die het sectorale palet van PPS-en op deze 

punten kunnen aanvullen. Zo is er recentelijk een RIF aangevraagd door Gilde Opleidingen en Arcus 

College voor de PPS FoodLab, gericht op horeca en hospitality.  
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Ook staat er een aanvraag in de planning voor een samenwerking op het gebied van ICT vanuit het 

Arcus College, mogelijk ook samen met Gilde Opleidingen. Deze aanvraag zal zich richten op het 

versterken van de brede ICT-vaardigheden van werknemers en studenten in alle sectoren, en niet de 

ICT-sector zelf. Daarnaast zijn er bestaande Centra in mbo en hbo die innovatie hoog in het vaandel 

hebben staan, en technologie en ICT als enabeling technology al meenemen in hun aanpak. Voor de 

Zorgsector krijgt het thema Technologie/ICT ook vorm in de PPS ZTL en EIZT. Idem voor KDC en CIVIL. 

 De drie MBO’s en het netwerk van bedrijven en kennisinstellingen Regitel zijn hierover in gesprek en 

met ondersteuning van de gemeente Heerlen wordt een plan van aanpak opgesteld. In het kader van 

de lopende flexibiliserings-pilot HBO de AD ICT (MBO 5 niveau) is ontwikkeld in de formule 

“werkplekleren”, waarmee projectmatig een basis is gelegd voor PPS samenwerking. Idem voor het 

traineeprogramma Train4SmartServices, dat ook in nauw overleg tussen (initiële) opleiders, SSC en 

bedrijven vorm krijgt. Deze ontwikkelingen worden geschraagd met competentie onderzoek vanuit 

het lectoraat Employability. 

 

Naast deze samenwerkingen, die duidelijke witte vlekken zouden opvullen wat betreft regionale 

ambities, lopen er aanvragen voor: 

• Een CIV Maakindustrie (gepland, nog niet ingediend); 

• Een CVO Green Life Sciences, gericht op voeding, natuur, water en milieu (al ingediend). 

 

1.2. AANSLUITING BIJ REGIONALE WERKGELEGENHEID EN VRAAGDYNAMIEK 

 
De PPS-en sluiten grotendeels aan bij de sectoren die specifiek in Limburg veel werkgelegenheid 

bieden 

 

Naast de aansluiting bij de regionale agenda, kan de sectorale verdeling van PPS-en gerelateerd 

worden aan de regionale werkgelegenheid. Een gebruikelijke indeling is de sectorindeling van het 

CBS. In Limburg werken 499.000 (CBS dec. 2016) mensen, die daarmee 6% van alle Nederlandse 

banen hebben. In de blauwe tabel is te zien hoe de werkgelegenheid in Limburg verdeeld is over de 

verschillende sectoren, afgezet tegen de verdeling in Nederland als geheel.12 De sectoren die in 

                                                           
12 De sectorindeling is gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2016), waar mogelijk uitgesplitst tot op 
de deelsectoren waar PPS-en zich op richten. Maakindustrie, installatietechniek en chemie vallen onder 
industrie. Facilitaire dienstverlening valt onder zakelijke dienstverlening.  
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Limburg groot zijn, in vergelijking met het landelijk gemiddelde, zijn landbouw, industrie, horeca 

en zorg. Daarnaast zien we dat logistiek en handel qua grootte vergelijkbaar zijn met het landelijk 

gemiddelde. De sectorindeling van het CBS helpt voor een eerste indruk, in werkelijkheid gaan PPS-

en vaak over de grenzen van sectoren heen of ondersteunen ze werkgevers in de keten. Zoals 

Agroleeft landouwbedrijven, hun afnemers en hun (technische) toeleveranciers ondersteunt; en  

ZTL/EIZT zowel zorginstellingen als technologiebedrijven en installateurs. In onderstaande afbeelding 

hebben we elke PPS gekoppeld aan de dominante sector. 

 

 
 

In de meeste sectoren zijn PPS-en ontstaan. Als we kijken naar de sectoren die specifiek in Limburg 

groot zijn, zien we veel publiek-private samenwerking in de landbouw, industrie en zorg en logistiek. 

De PPS Talent in Bedrijf richt zich (onder andere) op handel, maar is nog erg klein en gericht op een 

specifieke doelgroep (zie paragraaf 3.2 over de ontwikkeling van PPS-en).  

In enkele van de kleinere sectoren zijn ook PPS-en gevormd: CIV Gebouwde omgeving in de bouw, 

Talent in Bedrijf (met een focus op facilitair) ook in de zakelijke dienstverlening. Als witte vlekken 

vallen in eerste instantie de horeca en handel op, omdat deze sectoren juist in Limburg groot zijn. 

In de relatief kleinere sectoren zien we geen PPS-en op ICT en cultuur en recreatie.  Daarnaast is ICT 

een belangrijk pijler voor crossovers en het hebben van een ICT gerelateerde PPS zal bijdragen aan 

het versterken van de crossovers tussen de sectoren. 

 

Noord-, Midden- en Zuid-Limburg leggen verschillende accenten, passend bij de lokale 

werkgelegenheid 

 

In de paarse tabel verschillen in de verdeling van werkgelegenheid binnen de provincie te zien.  Als 

we kijken naar de deelregio waar elke sector het meest vertegenwoordigd is, dan vinden we in 

landbouw, logistiek en zakelijke dienstverlening het meest in Noord-Limburg; industrie, bouw en 

handel het meest in Midden-Limburg; en ICT, overheid & onderwijs, zorg en cultuur & recreatie het 

meest in Zuid-Limburg. Hoewel dit niet betekent dat deze sectoren in de rest van de provincie klein 

zijn, geeft deze verdeling wel een indicatie voor het meest vanzelfsprekende werkgebied van 

bestaande, maar ook toekomstige PPS-en.  
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In onderstaand overzicht zijn de bestaande PPS-en gerelateerd aan deze sectorverdeling. De eerder 

besproken witte vlekken krijgen nu ook binnen de regio een plek: eventuele toekomstige PPS-en in 

ICT en cultuur & recreatie zouden qua werkgelegenheid het meest natuurlijk aansluiten bij Zuid-

Limburg, en een PPS in de sector handel zou vooral in Midden-Limburg een belangrijke aanvulling 

zijn. De horeca is zoals eerdergenoemd in Limburg groot ten opzichte van de rest van Nederland, 

maar niet gecentreerd in een specifiek deel van de provincie. In deze sector zou een PPS passend zijn 

die heel Limburg als werkgebied heeft. ICT als dienstverlening is sterker vertegenwoordigd in Zuid-

Limburg, maar ICT functies zijn door heel Limburg gelijk gespreid.  
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In Limburg vraagt baanpolarisatie om extra focus op werkgelegenheid voor mbo’ers 

 

Een andere invalshoek dan de sectorale spreiding van werkgelegenheid is de spreiding over niveaus: 

hoe is de verhouding tussen de verandering in banen op hoger niveau, en de verandering in banen 

op lagere niveaus? De dynamiek waarbij een toename van banen op beroepsniveau 4 (wo), samen 

gaat met een afname van banen op beroepsniveau 2 (mbo), wordt baanpolarisatie genoemd. In 

onderstaande figuur is voor alle Nederlandse regio’s (COROP) de verhouding weergegeven tussen de 

verandering van het aantal werkplekken op beroepsniveau 2, en de verandering van het aantal 

werkplekken op beroepsniveau 4. Het aandeel van banen op wo-niveau groeit en het aandeel van 

banen op mbo-niveau neemt iets af in Nederland. Hoe dat uitpakt in verschillende Nederlandse 

regio’s is weergegeven in onderstaande grafiek. 
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In elk van de drie Limburgse regio’s zien we een over de afgelopen tien jaar een relatief sterke 

afname van mbo-banen. Qua verandering in wo-banen zien we verschillen binnen Limburg: In Noord- 

en Midden-Limburg zien we een zeer sterke groei van het aandeel van banen op wo niveau, in Zuid-

Limburg is deze groei minder sterk. De dynamiek in Noord- en Midden- Limburg is dus meer 

‘polariserend’ - in Zuid-Limburg is de groei als geheel beperkter, maar ook evenwichtiger. Gezien 

deze dynamiek is het relevant om niet alleen te kijken naar de aansluiting van publiek-private 

samenwerkingen bij de algehele werkgelegenheid, maar ook bij de banen die specifiek op mbo 

gericht zijn en het vinden van een juiste balans tussen mbo enerzijds en hbo/wo anderzijds.  

 

PPS-en zouden nog meer kunnen aansluiten bij sectoren met veel werk op mbo-niveau 
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Met behulp van een analyse van de regionale vacatures die gedurende een jaar zijn geplaatst kan er 

een beeld worden gevormd van de sectoren waarin specifiek veel werknemers met mbo-niveau 

worden gevraagd. In de figuur is de top 10 van deze sectoren weergegeven, gerelateerd aan de PPS-

en vanuit het mbo. Hier zien we op sommige punten een mismatch. Zo staat de sector handel op 

één, terwijl hier relatief weinige PPS-en actief zijn (Talent in Bedrijf en het buiten het RIF 

gefinancierde Retail & Business Academy Roermond / Retail Innovatie Centrum). Dit is juist ook een 

van de sectoren (samen met bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening) waarin de banen onder invloed 

van digitalisering en flexibel werken naar verwachting juist veel zullen veranderen. PPS-en hebben 

juist een functie in het innoveren van het onderwijs en die beter af te stemmen op de arbeidsmarkt 

van morgen. Daarnaast vallen - opnieuw - de horeca en de ICT op als sectoren waarin veel vacatures 

op mbo-niveau worden geplaatst, maar nog geen PPS-en zijn gevormd.  

 

PPS-en zouden nog meer kunnen aansluiten op sectoren met veel werk op hbo-niveau, zoals 

handel en zakelijke dienstverlening 

 

Een vergelijkbare analyse kan worden gedaan voor hbo-niveau, al is de aansluiting bij 

werkgelegenheid hier logischerwijs wat minder sterk, gezien de natuurlijke focus van PPS-en in het 

hbo op onderzoek en innovatie. We zien dan ook dat, hoewel de top-10 van sectoren met hbo-

vacatures niet zo sterk afwijkt van die van het mbo, de PPS-en veel minder sectoren beslaan. 

Specifiek valt op dat handel de sector is met de meeste vacatures, maar dat er vanuit hogescholen 

nog geen publiek-private samenwerking is die zich op deze sector richt. Ook zakelijke 

dienstverlening, op nummer 3 wat betreft hbo-vacatures, is hier nog een ‘witte vlek’. Sommige 

sectoren zijn daarentegen weer goed in staat om hun gezamenlijke issues te articuleren. KDC 

Logistiek, een breed PPS, sluit bijvoorbeeld aan bij een sector die qua vacatures op nummer 9 staat. 
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Samengevat is Limburg een provincie waar op een langgerekt gebied een variatie aan economische 

focuspunten is en een arbeidsmarkt die kwetsbaar is. Twee van de drie Limburgse regio’s zitten in de 

top 5 van baanpolarisatie, waarbij mbo-banen het onderspit delven. De huidige PPS-en zitten op 

plekken die met elkaar een illustratie zijn van de uitdaging waar Limburg voor staat, maar om die 

uitdaging echt aan te pakken is verdere uitrol van PPS nodig (zie ook deelanalyse 5). 

PPS-en gericht op het mbo vervullen een belangrijke rol in he opbouwen en het in stand houden of 

vernieuwen van de lokale infrastructuur. De PPS-en gericht op het hbo spelen een belangrijke rol in 

het vormgeven van de innovatiethema’s in de provincie. 
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2. PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN LIMBURG: 

PARTNERNETWERKEN 

 

2.1 SPREIDING VAN DE PARTNERNETWERKEN OVER DE TRIPLE HELIX 

 

Het partnernetwerk van PPS-en in het mbo is breed gespreid over de Triple Helix   

 

Bij de start van de PPS is er een vaste set aan partners. Zij vormen met elkaar het partnernetwerk van 

de PPS. Ook tijdens de looptijd vallen partners af en komen er partners bij. Wanneer we de  huidige 

partnernetwerken van alle PPS-en vanuit het mbo samenvoegen, komen we op een totaal van 205 

unieke partners. Het overgrote deel hiervan (150) bestaat uit commerciële bedrijven. Daarnaast zijn 

er 25 onderwijs- en kennisinstellingen, variërend van de initiatief nemende ROC’s tot hogescholen, 

universiteiten, kenniscentra en enkele private opleiders. Als derde pijler van de triple helix maken 

gemeentes en de provinciale overheid deel uit van het netwerk. Vanuit de PPS-en die zich richten op 

zorg zijn zeven zorginstellingen bij het netwerk aangesloten. De overige partners in het netwerk zijn 

branche- en netwerkorganisaties (10), intermediairs en uitzendbureaus (5), en non-profitorganisaties 

(2). Een overzicht van het complete formele netwerk is als bijlage toegevoegd. Naast formele 

partners hebben veel PPS-en ook klanten die diensten afnemen. Het feitelijke netwerk is daardoor 

groter. Extra interessant zijn de partners die toegang bieden tot een grotere groep aan bedrijven. Dat 

zijn de ondernemersorganisaties als Industriële Club Horst aan de Maas en Uneto VNI, en 

opleidingsbedrijven als Bouwmensen en Installatiewerk. 

 

 
 

Het partnernetwerk van PPS-en in het hbo bevat veel bedrijven maar is minder breed gespreid 

over de Triple Helix 

 

Vanuit het hbo zijn er minder publiek-private samenwerkingen en is het partnernetwerk dan ook 

kleiner. Het netwerk bestaat overwegend uit bedrijven (rond de 70), onderwijs (17 partijen) en 
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zorginstellingen die zijn aangesloten bij EIZT (10). Ook valt de verbinding met buitenlandse 

universiteiten op. De derde pijler in de triple helix, de overheid, is wat minder sterk aanwezig (4 

partijen). In vergelijking met het mbo-netwerk lijkt dit netwerk minder sterk gedragen door 

verbindende partijen die niet duidelijk bij één van de drie pijlers van de triple helix horen: partijen als 

private opleiders, brancheverenigingen en netwerkorganisaties zien we hier minder terug.   

Wel moet hierbij de kanttekening geplaatst worden dat de kwantiteit niet per se iets zegt over de 

kwaliteit van de relatie. Zeker als het gaat om de relatie tussen hbo en bedrijven, kan deze relatie vrij 

innig zijn als het innovatie en onderzoek betreft. 

 

2.2 BEDRIJVEN IN DE PARTNERNETWERKEN 

 
De grootste bedrijven zijn vaak partner in minstens één van de PPS-en 
 

Behalve deze diversiteit in verdeling van partners over de triple helix is het interessant om te kijken 

naar de kenmerken van de aangesloten bedrijven. Hierbij moet worden aangetekend dat in deze 

analyse gekeken is naar de formele relaties. Daarnaast hebben PPS-en vaak veel informele relaties 

met bedrijven. Een mogelijke indicator voor de aansluiting met de regionale economie is de 

deelname van de grootste bedrijven in de regio, omdat grote bedrijven vaak een belangrijke aanjager 

zijn en omdat aan grote bedrijven een netwerk hangt van toeleveranciers.  
In de lijst van de grootste bedrijven van de provincie zien we het regionaal dna terug: de grootste 

bedrijven opereren vooral in de sectoren industrie, zorg en logistiek. Grote bedrijven in de regio zijn 

al in ruime mate aangesloten bij de publiek-private samenwerkingen: een scan van de 50 grootste 

bedrijven laat zien dat 24 hiervan deel uitmaken van het partnernetwerk van mbo of hbo. 

Voorbeelden zijn VDL NedCar via Tech2Create, DSM en SABIC via CHILL en Hago, via Talent in Bedrijf 

en Voordeel en Vervolg.  
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Van de 20 grootste werkgevers1 zijn er 12 direct aangesloten bij een PPS, dit is meer dan in 

bijvoorbeeld de Metropoolregio Amsterdam, waar 6 van de 20 grootste werkgevers direct zijn 

aangesloten bij een PPS.  

 

Onderstaande figuur geeft (voor Limburg) per sector de verdeling van bedrijfsgroottes weer. We zien 

dat het grootbedrijf vooral in de sectoren zorg en industrie dominant is. Zoomen we in op de 

bedrijven uit de top-20 die in deze sectoren opereren, dan vinden we een nog groter gedeelte dat 

deelneemt aan PPS-en: 6 uit 8 in de industrie, 5 uit 7 in de zorg. Dus juist in de sectoren waar de 

werknemersvraag vooral vanuit de grote bedrijven komt, zijn deze betrokken bij PPS-en.  
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Vooral in de sectoren landbouw, bouw en handel is het belangrijk om ook voldoende mkb en 

kleinbedrijf te betrekken  

 

Grote bedrijven in het partnernetwerk bieden voordelen als ruimte voor grote investeringen, 

naamsbekendheid, kennis en ervaring. Met het oog op zaken als breed draagvlak in de regio, het 

betrekken van werkgevers bij het onderwijs en het voorkomen van een te sterke afhankelijkheid van 

grote investeerders is het wenselijk dat ook kleine en middelgrote bedrijven meedoen. Dit is met 

name relevant wanneer deze bedrijven in Limburg dominant zijn in de betreffende sector. In de 

verdeling van bedrijfsgroottes zien we dat met name in de landbouw, bouw en handel kleine en 

middelgrote bedrijven een groot deel van de sector beslaan.  

 

Wanneer we in deze sectoren kijken naar de groottes van de partnerbedrijven, zien we een 

uiteenlopend beeld.  

 

• Landbouw  

Onderstaande figuur laat de verdeling van bedrijfsgroottes zien in het partnernetwerk van 

AgroLeeft, de enige PPS in deze sector. Via AgroLeeft worden kleine bedrijven in zeer ruime 

mate betrokken. Voor een nog representatievere verdeling zouden middelgrote bedrijven 

nog meer kunnen worden betrokken. 
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• Bouw 

Het netwerk van het pas gestarte CIV gebouwde omgeving is nog onvoldoende ver 

ontwikkeld om te beoordelen of er een representatieve hoeveelheid kleine en middelgrote 

bouwbedrijven betrokken worden. Gezien het grote aandeel van deze bedrijven in deze 

sector in Limburg, is dit mogelijk een aandachtspunt bij het betrekken van nieuwe partners.  

 

• Handel 

Via Talent in Bedrijf en Voordeel en Vervolg zijn zes partners uit de (detail)handel betrokken, 

met name grote ketens zoals Hema en Action. Vergeleken bij de regionale verdeling in deze 

sector zijn er nog weinig kleine winkels betrokken. Met het oog op een representatief 

partnernetwerk zouden deze kleine bedrijven meer kunnen worden betrokken. 

 

De historische context van de grote bedrijven in Limburg is een belangrijke factor in de 

verbondenheid met regionale netwerken 

 

Een sterke relatie tussen beroepsonderwijs en omgeving ontstaat het gemakkelijkst in de industrie, 

vooral als het gaat om industriële bedrijven die al van oudsher zijn gevestigd in de regio en waarvan 

het hoofdkantoor of eigendom (bij familiebedrijven) in de regio ligt en dat van oudsher ook 

toeleveranciers uit de regio heeft. Als het hoofdkantoor in het buitenland staat, is het lokale 

management vaak tijdelijk hier en zijn de banden tussen bedrijf en omgeving (waaronder 

beroepsonderwijs) vaak ook minder diep. Aan de andere kant van het spectrum staan 

familiebedrijven die weten dat ze altijd in de regio zullen blijven en belang hebben om mee te 

investeren in de regio. Bestuur en management zijn dan sterk vernetwerkt in de regio.  

 

Als we kijken naar Limburg, dan zien we het volgende. Van de 20 grootste bedrijven in de provincie 

zijn er tien een industrieel of technisch-logistiek bedrijf. Van deze tien heeft DSM, opgericht in 1902 

als mijnbouwbedrijf en geleidelijk verrijkt met chemie-activiteiten, de langste zelfstandige historie in 

Limburg. Drie van hen zijn weliswaar ooit opgericht door lokale families, maar in het recente 

verleden in buitenlandse handen gekomen (Koninklijke Nederlandse Papierfabriek is in 1997 

overgenomen door het Zuid-Afrikaanse Sappi, Sabic uit Saoedi-Arabië nam in 2002 een site van DSM 

over en Océ kwam in 2012 in handen van het Japanse Cannon). Vier bedrijven zijn gestart als 



Regioanalyse: publiek-private samenwerking in Limburg mei 2018 30 
 

vestiging van een buitenlands concern. Xerox is in 1965 gestart in Venray als vestiging van het 

gelijknamige Amerikaanse concern, het Amerikaanse medisch-technologiebedrijf Medtronic opende 

in 1969 een vestiging in Kerkrade en de Amerikaanse kantoorartikelengroothandel Office Depot 

startte (via een van zijn voorgangers Viking) in 1995 zijn Nederlandse activiteiten in Venlo, waar nu 

het Europees hoofdkantoor is gevestigd. Engie heeft als Frans energie- en installatiebedrijf diverse 

vestigingen in Nederland, waaronder in Limburg. NedCar is in 1967 gestart vanuit DAF en in 

inmiddels in handen van het eveneens Eindhovense VDL. Alleen verhuurbedrijf Boels, in 1977 

opgericht nabij Sittard, is nog steeds in handen van de familie Boels.  

De overige tien grote werkgevers zijn vooral zorgwerkgevers, twee sociale werkbedrijven (MTB en 

Vixia) en het pensioenadministratiekantoor van APG. 

 

De 20 grootste bedrijven zijn daarmee ook een illustratie van de aard van bedrijvigheid in de regio en 

de meer of juist minder sterke vernetwerking in de regio. DSM en Sabic staan voor het chemiecluster 

dat inmiddels de poorten heeft geopend voor nieuwe bedrijven en ook de keten van toeleveranciers 

en afnemers wil versterken. VDL Nedcar is inmiddels de grootste werkgever, en heeft als 

productievestiging een heftige dynamiek. De R&D van VDL of van de bij Nedcar geproduceerde 

auto’s vindt echter elders plaats. De drie overige industriële bedrijven zijn (inmiddels) in buitenlandse 

handen, van hen is alleen Océ enigszins onderdeel van een cluster. De logistieke rol van de provincie 

is zichtbaar in drie grote werkgevers (waarvan twee in Amerikaanse handen). De 20 grootste 

bedrijven laten de grote rol van buitenlandse eigenaren zien, en de grote rol van industrie, logistiek 

en zorg. 

 

De PPS-en zijn een afspiegeling van deze context en hebben een rol in economische 

structuurversterking 

 

Als PPS-en aanwezig zijn in belangrijke sectoren en clusters, zouden ze ook een rol kunnen spelen in 

economische structuurversterking. Dit is één van de redenen van het ontstaan van PPS rondom het 

beroepsonderwijs. Dit fenomeen is in 2010 niet toevallig ontstaan rond R&D-intensieve industriële 

bedrijven. Zij hebben baat bij personeel dat nieuwe technologie kan introduceren en toepassen, en 

hebben tegelijkertijd een voldoende lange-termijn-horizon om daar ook in te investeren. Een extra 

prikkel is er als bedrijven gewend zijn te werken in clusters en ketens: ze zien dat het belangrijk is dat 

hun toeleveranciers en de afnemers van hun toeleveranciers óók in staat zijn de meest recente 

technologie toe te passen en over voldoende goed opgeleide menskracht beschikken. Het is daarom 

evenmin toevallig dat CHILL op Chemelot behoorde bij de eerste pilot-generatie PPS-en. Voorbeelden 

van andere regio’s met een sterke onderlinge afhankelijkheid in de keten zijn het haven-industriële 

complex in de Rijnmond en Brainport rond Eindhoven, waar inmiddels meerdere PPS-en te vinden 

zijn.  

 

Limburg had lang echter vooral grote industriële bedrijven die relatief stand alone in hun omgeving 

opereerden. Océ in Venlo en de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek (nu Sappi) zijn nog steeds 

actief. Lange tijd waren de mijnen de dominantste werkgever in Limburg en was de rol van de 

industrie verder bescheiden. Na de sluiting van de mijnen is Nedcar (1967) gevestigd in Born en heeft 

DSM zich ontwikkeld als chemisch concern, maar dat waren lang grote stand alone- bedrijven. Pas 

het laatste decennium ontwikkelt Chemelot zich als open innovatie campus. Ook de grote publieke 

administratiekantoren en de universiteit zijn in de jaren zeventig en tachtig geplant in Zuid-Limburg. 

Met uitzondering van Chemelot zijn het nog geen clusters van aan elkaar verbonden toeleveranciers, 

afnemers en onderzoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld dezelfde energievoorziening en 

infrastructuur. De enige meer natuurlijke concentraties van bedrijvigheid zijn ontstaan rond logistiek 
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in Venlo en rondom agro en techniek in Noord-Limburg, waar de maakindustrie (inmiddels 

wereldwijd) levert aan de agrosector. Rondom de grote stand alone vestiging van Océ in Venlo is ook 

geprobeerd een campus te ontwikkelen, maar de Services Valley in Venlo moest in 2015 sluiten en de 

diensteninnovatie werd geconcentreerd bij de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. 

Eigenlijk ontstaat rondom de Roermond-outlet ook een soort van cluster omdat andere retail en 

horeca bijdragen aan en delen in het succes van de outlet. 

 

Inmiddels is te zien hoe PPS-en een rol spelen op plekken waar wordt gewerkt aan versterking van de 

economische structuur. De technisch-industriële hotspots in de provincie worden bediend met 

AgroLeeft, Tech2Create , CLV/DC Logistiek en CHILL. Zij leveren opgeleid personeel voor grote en 

kleine bedrijven maar zijn voor kleinere bedrijven een diepere ondersteuner door het leveren van 

advies en innovatie-ondersteuning (met name de PPS-en in het hbo). Zij dragen daardoor bij aan 

economische structuurversterking, met impact die verder reikt dan de officiële deelnemers. En 

dragen zelf weer bij aan clustervorming in de regio. De niet-industriële clusters zoals rond zakelijke 

services hebben nog geen PPS, terwijl er wel reden en behoefte is aan sterkere ondersteuning van 

bedrijven in personeel en innovatie. Er zijn wel enkele entree PPS-en in de retail en horeca, maar die 

hebben vooral een (bescheiden) arbeidsmarktdoelstelling. Beyond levert naast dit doel ook een 

bijdrage aan economische structuurversterking: het zorg-logistieke cluster kan zo in Zuid-Limburg 

blijven. 

 

De Limburgse economie maakt grote veranderingen door en is relatief beweeglijk. Traditionele 

werkgevers als DSM, Océ en Xerox maar ook APG en CBS krijgen langzaam aan minder werknemers 

terwijl de logistiek en automotive (VDL, Inalfa) groeien, zij het grilliger dan de klassieke industriële 

bedrijven. Om de groei van deze opkomende bedrijven te faciliteren (en om werkloosheid te 

vermijden) is het van belang dat werknemers snel van ban en sector kunnen wisselen. Hun initiële 

opleiding moet dat mogelijk maken en daarnaast kunnen zij worden bijgeschoold als ze bij hun 

nieuwe werkgever in dienst treden. We zien in Limburg dat PPS-en worden ingezet om deze overstap 

van werknemers te ondersteunen met scholing en zo bij te dragen aan productiviteit (in het volgende 

hoofdstuk gaat het over de vraag in hoeverre dat ook lukt).  

 

Het mbo-netwerk bevat al veel bedrijven die op dat niveau vacatures plaatsen; in het hbo-netwerk 

is op dat punt nog verbetering mogelijk 

 

Gezien de positie van publiek-private samenwerkingen tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt, is 

het van belang relevante bedrijven in het netwerk te hebben die werkgelegenheid bieden op mbo- 

en/of -hbo-niveau. Onderstaande tabellen geven een overzicht van de tien bedrijven die in 2017 de 

meeste vacatures plaatsten voor deze opleidingsniveaus. Van de 20 bedrijven die de meeste 

vacatures plaatsten op mbo-niveau zijn 9 bedrijven aangesloten bij minstens één van de PPS-en. In 

het hbo-netwerk zijn dit 5 van de 20 bedrijven. 
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Limburg heeft, samengevat, een bedrijvenstructuur die de sporen draagt van haar unieke 

economische verleden. Naast elkaar staan enkele industriële bedrijven met een lange historie, 

meerdere grote werkgevers die met steun van de overheid in Limburg zijn gekomen of gegroeid, 

enkele grote, jonge werkgevers in handel, logistiek en zakelijke dienstverlening en natuurlijk veel 

mkb in bouw, maakindustrie, logistiek en agrofood. Veel van deze sectoren en grote bedrijven zijn 

verbonden met één van de PPS-en in het mbo. In het hbo worden nog veel grote werkgevers gemist.  

PPS-en hebben baat bij bestaande werkgeversnetwerken; in deelanalyse 5 laten we zien dat PPS-en 

zelf ook die rol van werkgeversnetwerk kunnen vervullen als een officiële ondernemersorganisatie 

ontbreekt.  
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3. DE ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELING VAN PUBLIEK-PRIVATE 

SAMENWERKINGEN 

 
3.1 DE BIJDRAGE VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGEN AAN ONDERWIJS EN 

INNOVATIE 
  
Publiek-private samenwerkingen hebben per definitie allemaal het doel om aansluiting tussen 

onderwijs en 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 

 

1) de onderwijskwaliteit te versterken/ de onderwijsinstroom te vergroten 

2) de beroepspraktijk te innoveren  

3) een leven lang ontwikkelen (/arbeidsmobiliteit) te faciliteren 

 

In de eerste categorie vallen activiteiten als het ontwikkelen van een nieuw onderwijsmodel, het 

professionaliseren van docenten en het vergroten van het aantal studenten dat een startkwalificatie 

behaalt. Voor de provincie Limburg speelt hier nog specifiek het belang dat studenten in contact 

komen met het regionale bedrijfsleven, waardoor ze hier een baan vinden en niet weg trekken. Ook 

de doorlopende leerlijn valt hieronder.  

Bij de tweede categorie horen activiteiten die erop gericht zijn om door middel van de samenwerking 

tussen onderwijs en bedrijven een impuls te geven aan de sector. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het 

stimuleren van samenwerking in de (productie)keten door bedrijven samen te laten werken binnen 

de structuur van een PPS, om onderzoek en ontwikkeling op de hogeschool of mbo-instelling, of om 

het creëren van nieuwe, out-of-the-box oplossingen voor bedrijven door het doen van 

bedrijfsopdrachten. De derde categorie,  bespreken we uitgebreider in deelanalyse 4.     

  

Publiek-private samenwerkingen zetten in op een scala aan activiteiten rondom onderwijs, 

arbeidsmarkt en innovatie 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de activiteiten waar de verschillende PPS-en zich op 

richten. Het creëren van een nieuw, hybride onderwijsmodel is het meest universeel, dit wordt door 

vrijwel alle PPS-en opgepakt. Daarnaast is te zien dat de PPS-en vanuit het mbo over het algemeen 

meer gericht zijn op onderwijskwaliteit en het aanvullen van tekorten aan vakkrachten, terwijl PPS-

en vanuit het hbo meer een focus hebben op activiteiten in de tweede categorie (innoveren), zoals 

onderzoek, samenwerking in de keten en bedrijfsopdrachten. Ook zien we dat het betrekken van 

kwetsbare groepen vooral gebeurt vanuit de mbo-samenwerkingen, vrijwel altijd in combinatie met 

het oplossen van een tekort aan vakkrachten. Ten slotte valt, gezien de ligging van Limburg, op dat 

maar weinig PPS-en zich expliciet richten op internationale samenwerking, , hoewel er enkele 

grensoverschrijdende contacten zijn.   
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Hybride onderwijsmodellen 

Het ontwikkelen van een nieuw onderwijsmodel in het kader van een publiek-private samenwerking 

heeft vrijwel altijd een component van hybride leren in zich: het creëren van een leeromgeving die 

school en werkvloer in één is. Gerelateerde termen als ‘ervaringsleren’, ‘praktijkleren’, ‘learning 

communities’ en ‘een realistische leeromgeving’ worden in dit verband vaak genoemd.  

 

Een vaak voorkomend onderdeel van dit type onderwijs is het werken met bedrijfsopdrachten: het 

oplossen van ‘echte’ problemen die door bedrijven zijn aangedragen als lesmateriaal. De mate 

waarin de leeromgeving hybride is varieert over de PPS-en. Aan de ene kant van het spectrum zien 

we onderwijs dat volledig op de bedrijfslocatie plaatsvindt, bijvoorbeeld in Tech2Create. Aan de 

andere kant zien we onderwijs dat hoofdzakelijk op de school plaatsvindt, maar verrijkt wordt met 

‘realistische’ elementen als gastcolleges en bedrijfsbezoeken, bijvoorbeeld in AgroLeeft.   

 

Daarnaast zijn er ook PPS-en (vooral hbo) die leren en innoveren combineren. Een voorbeeld hier zijn 

de communities of development bij CHILL waarbij studenten en medewerkers zij aan zij werken en 

ondersteund worden door experts op zowel het didactische als vakinhoudelijke vlak. Studenten van 

zowel verschillende niveaus als studenten van verschillende opleidingen werken samen aan 

vraaggestuurde innovatieopdrachten in een contextrijke omgeving. In deelanalyse 4 zal verder 

ingegaan worden op het informele leren.     

 

Het combineren van leren en innoveren van de beroepspraktijk komt binnen de mbo PPS-en in het 

algemeen moeilijker van de grond. Dit bevestigt het landelijke beeld dat dit vaak makkelijker te 

bereiken is wanneer mbo en hbo gezamenlijk optrekken bij de uitvoering van praktijk en 

innovatieopdrachten. Limburg heeft twee combinaties van PPS-en in mbo en hbo (ZTL/EIZT en 

CHILL). Ondanks deze nauwe samenwerking tussen het hbo en mbo, blijkt het in de praktijk lastig om 

innovatieprojecten op te zetten waaraan zowel mbo- als hbo-studenten werken (ook door de 

gescheiden locaties). Binnen CHILL zijn de afgelopen jaren wel de eerste stappen daartoe gezet.  
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Doorlopende leerlijnen 

Met name vanuit het mbo richten sommige PPS-en zich op het versterken van doorlopende leerlijnen 

– in het meest uitgebreide geval vanaf primair onderwijs, naar voortgezet onderwijs (vooral vmbo), 

naar mbo, naar hbo. Dit versterken kan kwalitatief worden ingestoken, dan gaat het om het 

vergroten van de inhoudelijke samenhang binnen de leerlijn, of kwantitatief, gericht op het verhogen 

van de instroom in de mbo-opleiding of de doorstroom tussen mbo-4 en hbo. Een voorbeeld van het 

laatste is het Centrum van Logistiek Vakmanschap, dat zich kwantitatieve doelen heeft gesteld over 

in- en doorstroom en hiertoe samenwerkt met partners van po, vo en hbo. Een ander voorbeeld is 

CIVIL, dat zich niet alleen op mbo-onderwijs richt, maar ook voorbereidende modules 

installatietechniek organiseert in het vmbo-t.13   

 

Het vergroten van instroom in het mbo-onderwijs  

Een as van variatie in publiek-private samenwerkingen is, in het bijzonder voor de PPS-en vanuit het 

mbo, het kwalificatieniveau waarop het onderwijs hoofdzakelijk gericht is. Hierin zien we een 

verdeling die recht doet aan alle niveaus, en waarin de laagste niveaus relatief sterk aanwezig zijn. 

Verschillende PPS-en, met name Voordeel en Vervolg en Talent in Bedrijf richten zich op de entree-

opleiding. Behalve het bedienen van het kleine aantal studenten dat de entree-opleiding al volgt, 

bieden deze samenwerkingen ook een route naar onderwijs en geschoold werk voor mensen die 

anders aan de zijlijn zouden blijven staan. Gezien de krimpende bevolking in (delen van) Limburg is 

dit onbenutte potentieel heel belangrijk, waarmee deze PPS-en een belangrijke toevoeging vormen 

aan het geheel van publiek-private samenwerkingen.  

 

3.2 Ontwikkeling van de PPS-en  

 

De levensfasen waarin de PPS-en zich bevinden verschillen 
 

De ontwikkeling van een PPS is niet lineair maar fasegewijs en de PPS 

dient een aantal fases te doorlopen van het moment van opstellen 

van een businessplan tot en met het realiseren van een 

toekomstbestendige onderneming. Fases overslaan gaat niet. 

Onderstaande figuur geeft globaal de vijf ontwikkelfases van het 

model weer. Hoelang een PPS zal doen over een bepaalde fase 

verschilt per PPS en is afhankelijk van zowel interne als externe 

factoren. Gemiddeld is 4-5 jaar nodig voor de verduurzaming van een 

PPS. 

 

De PPS-en in Limburg zijn op te splitsen in 3 groepen (zie ook onderstaande tabel) 

1. PPS-en die gestart zijn in de periode 2011-2013: deze bevinden zich voornamelijk in de 

uitbreidingsfase (fase 4). De centra van het eerste uur, zoals CHILL, EIZT, KDC Logistiek en ZTL zijn 

niet meer weg te denken en hebben allen aangetoond toegevoegde waarde te hebben zowel op 

                                                           
13 Onder de noemer Techniekketen Noord- en Midden-Limburg wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de 
herinrichting en versterking van het techniekonderwijs. Inzet is om de instroom van leerlingen in technische 
opleidingen en beroepen te vergroten. Verschillende initiatieven, zoals de PPS-en CIVIL, Centrum voor Logistiek 
Vakmanschap, CIV Gebouwde Omgeving, worden hieraan verbonden. Gilde Opleidingen vervult een trekkende 
rol en werkt samen met partners als Stichting Onderwijs Midden-Limburg, Stichting Limburgs Voortgezet 
Onderwijs, Stichting Onderwijsgemeenschap Venlo e.o., Fontys Hogeschool Venlo, Provincie Limburg en het 
bedrijfsleven. In Zuid-Limburg is er het initiatief Toptechniek Zuid-Limburg (TOZL).  Zie ook 
www.toptechniekinbedrijf.nl. 

http://www.toptechniekinbedrijf.nl/
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het gebied van leren, werken als innoveren. Nieuwe opleidingen en nieuwe opleidingsvormen zijn 

succesvol in de markt gezet en ook op het gebied van toegepast onderzoek zijn door middel van 

de centra stappen gezet. Ze zijn in staat geweest om een groot netwerk van bedrijven aan zich te 

binden. 

2. PPS-en gestart in 2015 en 2016: De focus is vaak veelal gericht op het opbouwen en valideren van 

de eigen PPS en men is nog niet zozeer bezig met het realiseren van crossovers. Wel wordt al 

nagedacht over de verduurzamingsfase en over potentiele samenwerkingsverbanden met andere 

initiatieven/sectoren in de regio. Deze PPS-en zijn nog bezig met het opbouwen en versterken van 

hun netwerken. 

3. PPS-en gestart in 2017: Deze PPS-en hebben goed gebruik kunnen maken van de lessons learned 

van andere PPS-en, waardoor een quick start mogelijk zal zijn.   
 

 

Bron: voortgangsrapportages PPS-en 

 

Er is een sterke focus op niveau 3 en vooral niveau 4 binnen de mbo PPS-en 

 
Bovenstaande tabel laat ook zien dat de PPS-en verschillen in de omvang van de doelgroep en de 

mate waarin zij die kunnen bereiken. Talent in Bedrijf organiseert de hele schoolloopbaan van 

arbeidsintensieve doelgroep en wist in haar eerste jaar ene gering aantal deelnemers te vinden. 

Andere PPS-en willen méér studenten iets meegeven van de samenwerking met bedrijven en bieden 

vakken of afstudeeropdrachten aan. Daarnaast is vooral ingezet op niveau 3 en 4 in het mbo (zie 

onderstaande tabel). 
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Het niveau van samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen verschilt 

 

 
Kijkend naar de relatie tussen bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen we verschillende niveaus 

van samenwerking onderscheiden.  

 

In hoeverre het de bedoeling is dat een PPS het hoogste niveau nastreeft hangt af van de ambities in 

de samenwerking. Het model is dan ook geen waardeoordeel. Om een beeld te geven: PPS-en als 

Talent in Bedrijf en AgroLeeft zitten op niveau 1, Beyond en ZTL/EIZT op niveau 2 en CHILL op  

niveau 3.  

 

Wanneer een PPS tot doel heeft om de samenwerking te verdiepen zien we enerzijds dat het 

eigenaarschap van de activiteiten steeds minder bij school (of bedrijven) blijft liggen, maar steeds 

meer bij het centrum komt te liggen. En dat op den duur vaak wordt gekozen voor een eigen 

rechtspersoon en bestuur. Dit centrum kan een fysiek centrum zijn of een naam voor de 

netwerkorganisatie.  
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Anderzijds is er een toename van de hoeveelheid en de breedte van de activiteiten die in het kader 

van de PPS plaatsvindt. Steeds meer zeggenschap en steeds meer activiteiten worden door de 

partners overgedragen aan de PPS. Die PPS heeft dan ook zijn eigen mensen en middelen en kan 

daarmee ook steeds meer zijn eigen tempo bepalen. Het is belangrijk dat de primaire belangen van 

de partners steeds bediend worden.  

 

Doordat de scope van PPS-en steeds breder wordt, dient ook een herijking van de positie van de PPS 

binnen de school plaats te vinden, waardoor een verschuiving van taken plaatsvindt. Een PPS kan zo 

een acquisitie kanaal worden richting bedrijven, wat voorheen mogelijk gedaan werd door een 

andere organisatie binnen de onderwijsinstelling of door een (private) opleider.   

 

3.3. HET VERDUURZAMEN VAN PPS-EN 

 
Het bouwen van een PPS kost meer dan vier jaar waardoor de financiële verduurzaming van de 

centra van het eerste uur moeizaam verloopt 

 

De financiële verduurzaming is voor de PPS-en van voor 2014 op dit moment een probleem. Zij geven 

aan dat het zonder steun van de overheden het lastig wordt om op dezelfde voet door te gaan. Voor 

de CoE geldt dat het rijk de bijdrage voor twee jaar heeft verlengd. Voor de CIVs, zoals ZTL, is dat niet 

het geval en zijn dus meer afhankelijk van lokale en regionale overheden. Het opzetten van een hele 

nieuwe crossover opleiding (zorgtechnicus, ZTL) vergt bijvoorbeeld duidelijk meer dan vier jaar.  Het 

is lastig stageplaatsen te vinden en om een goed beeld te krijgen van een beroep als student voor 

een beroep dat in ontwikkeling is (resulterend in een hoger uitvalpercentage in het eerste jaar). De 

onderwijsinstellingen hebben echter besloten dat zij de komende jaren door willen gaan met de 

nieuwe opleiding en hopen dat ook de regionale overheden hen daarbij willen ondersteunen 

 

De centra van het eerste uur hebben om een aantal punten hun plannen moeten herijken. Enkele 

centra richtten zich in het begin vooral op de excellente studenten, maar al snel bleek dat de markt 

meer behoefte had aan programma’s die toegankelijk waren voor alle studenten. Door deze herijking 

is vaak ook meer tijd nodig om een PPS te verduurzamen. Jongere PPS-en hebben het voordeel dat 

zijn kunnen leren van de centra van het eerste uur en dat zij kunnen voortbouwen op een basis die 

gelegd is door deze oudere PPS-en. 

 

Een PPS financieren met meer leerlingen in lastig in een krimpregio die teven als grensregio ook te 

maken met regio overstijgende concurrentie 

 

Een ander belangrijk kenmerk is dat Limburg een krimpregio is. Financiering van PPS-en door meer 

studenten aan te trekken is dan niet mogelijk. Het gaat hier meer om een verschuivingen tussen 

opleidingen (bijvoorbeeld meer kiezen voor techniek). Een belangrijk doel is het behouden van de 

jongeren voor de regio. Als jongeren in hun eigen leefomgeving geen techniek kunnen ‘ervaren’ en er 

daarnaast te weinig schaal is voor een aanbod op in het vmbo, zullen ze ook niet voor techniek 

kiezen op het vmbo en ben je ze ook kwijt voor de technische mbo-opleidingen. Op verschillende 

plekken wordt gekozen om contextrijke leeromgeving te creëren binnen en buiten de schoolmuren, 

waar zowel het vmbo als het mbo/hbo gebruik van kunnen maken. Daarnaast wordt aangegeven dat 

men ook meer bereid moet zijn om de infrastructuur met elkaar te delen. (Openbaar) vervoer naar 

deze locaties is eveneens van belang. Studenten moeten deze locaties gemakkelijk kunnen bereiken.  
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Daarnaast heeft Noord-Limburg te maken met de aanzuigende werking van Zuidoost Brabant. 

Hoewel de scholen zich formeel richten op hun eigen verzorgingsgebied, heeft elke school 

groeiambities die hoger zijn dan de reguliere instroom van leerlingen uit de eigen regio. Deze 

ambities zijn dan alleen te halen door te werven buiten het eigen gebied. Dit vergt samenwerking 

met ROC’s buiten de provincie. 14 

 

Een kenmerk van Limburg is ook dat het een grensregio is en dus ook concurreren met buitenlands 

onderwijsinstellingen. Verschillende centra hebben ook goede contacten met onderwijsinstellingen 

over de grens. Anderzijds hebben ze ook te maken met concurrentie vanuit het buitenland. Dit is een 

bedreiging maar biedt ook kansen. Een groep ouders kiest er bewust voor om hun kinderen niet naar 

het vmbo in Nederland te sturen maar naar België, omdat daar sterker wordt ingezet op het leren 

van (vak)vaardigheden. De scholen merken dat ouders hiervan aan het terugkomen zijn en eerder 

weer kiezen voor Nederland, omdat het Nederlands onderwijs meer gericht is op het ontwikkelen 

van oplossingsgericht denken. Daarnaast proberen de mbo-scholen het onderwijs in Nederland 

aantrekkelijker te maken door het aanbieden van een contextrijke leeromgeving door middel van de 

centra. 

 

PPS-en zijn een waardevol instrument voor onderwijsvernieuwing en het bouwen van 

ecosystemen 

 

Hoewel de verduurzaming financieel gezien nog steeds heel lastig blijkt te zijn, erkennen de 

onderwijsinstellingen dat ze met de centra een waardevol instrument in handen hebben voor het 

versterken van de relatie met het werkveld en voor onderwijsvernieuwing en zijn daarom bereid erin 

te investeren. Deze onderwijsvernieuwing heeft niet alleen betrekking op het reguliere onderwijs 

maar is ook een belangrijk instrument voor het versterken van het leven lang ontwikkelen (zie 

deelanalyse 4).  

 

Verduurzamen door het creëren van crossovers tussen PPS-en 

 

PPS-en hebben een verbindende rol tussen onderwijs en bedrijven en, door te fungeren als platform 

voor ontmoeting en samenwerking, soms ook tussen bedrijven in dezelfde sector. Een andere manier 

van verbinding, die in de Limburgse PPS-en nu nog minder aanwezig is, zijn crossovers tussen 

verschillende sectoren. Op dit moment zijn EIZT en ZTL de enige PPS-en die duidelijk twee 

verschillende sectoren verbinden, in dit geval de zorg en de techniek. Opvallend is dat binnen EIZT 

sinds kort ook de samenwerking met de economische faculteit wordt opgezocht, in het kader van het 

aanbieden van zakelijke ondersteuning van zorginstellingen rondom professionalisering. Een zelfde 

ontwikkeling is gaande bij CHILL, waarbij men ook streeft naar multidisciplinaire aanpak van 

projecten.  Binnen het palet van Limburgse PPS-en lijken crossovers nog een weinig ontgonnen 

gebied waar kansen liggen voor verdere uitbouw.  

 

De ervaring leert dat PPS-en minimaal fase 3 moeten hebben bereikt, om ook in staat te zijn om hun 

PPS te verbreden door het adresseren van cross-overs. Vele centra zijn gestart in of na 2015, 

waardoor nu de tijd pas aanbreekt om verder op te schalen. Een andere hindernis voor het 

adresseren van crossovers is de eigen interne structuur binnen de onderwijsinstellingen en de manier 

waarop de PPS intern worden gefinancierd. PPS-en zijn binnen onderwijsinstellingen vaak opgedeeld 

                                                           
14  Dit kan per domein of opleiding verschillen. 

 



Regioanalyse: publiek-private samenwerking in Limburg mei 2018 40 
 

in sectoren en samenwerking tussen sectoren is niet altijd even eenvoudig. Het creëren van 

crossovers vraagt daarom ook om aanpassingen in de aansturen van de PPS-en binnen de 

onderwijsinstellingen en governance van de onderwijsinstelling in het algemeen. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat PPS-en in Limburg hebben aangetoond dat zij een duidelijke 

toegevoegde waarde hebben voor alle partijen in de triple helix. De verduurzaming is echter nog een 

probleem, omdat het bouwen van een PPS vaak langer kost en omdat in een krimpregio een PPS 

minder makkelijk gefinancierd kan worden uit extra bekostiging door meer studenten. Het creëren 

van crossovers tussen de PPS-en is een logische vervolg stap. 
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4. DE ROL VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGEN IN ‘EEN LEVEN LANG 

ONTWIKKELEN’ 

 
PPS-en bieden een nieuwe en kansrijke omgeving voor leven lang ontwikkelen, omdat zij nieuwe 

leervormen en nieuwe leeromgevingen faciliteren, maar in de praktijk komen de ambities op het 

gebied van leven lang ontwikkelen moeizaam uit de verf. Voor de PPS-en in Limburg geldt dat vrijwel 

alle PPS-en invulling geven aan leven lang ontwikkelen. 

 

4.1. DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN LEVEN LANG ONTWIKKELEN 

 
Kijk op een bredere manier naar leven lang ontwikkelen en neem naast formele leertrajecten ook 

de informele leertrajecten mee 

 

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 (bv een in-company training). Daarnaast worden bijeenkomsten en masterclasses 

ook gezien als een vorm van formeel leren. 

 

Maar er kan ook breder naar leven lang ontwikkelen worden gekeken. Hierbij kan onderscheid 

gemaakt worden 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 slag gaan rondom praktijkopdrachten.  

- Innovaties in onderwijs en praktijk, waarbij de focus ligt op het uitwerken van een 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 innovatie15. 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 een learning communties biedt dan een 

uitkomst. 

                                                           
15 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 werkt’, een uitgave van de 
Topsectoren en PBT, 2017. 
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De impact van vooral het mbo is nog relatief beperkt geweest als het gaat om leven lang 

ontwikkelen in vergelijking met de ambities 

 

Dit geld niet alleen in Limburg maar ook landelijk. Wanneer de informele vormen van leren worden 

meegerekend, is de impact al wel groter. 

 

Er zijn een aantal redenen aan te wijzen waarom de realiteit achterloopt op de ambitie 

- Vele centra legden in het begin vooral de nadruk op het formele leren: het ontwikkelen en 

‘schools’ aanbieden van betaalde cursussen of opleidingsmodules voor werkenden, leidend tot 

een verdienmodel. Deze aanpak sloot niet goed aan 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. 16   

- Het mkb (vooral de kleinere bedrijven) willen 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. Deze bedrijven hebben ondersteuning nodig bij het in kaart brengen van hun 

opleidingsbehoeften en het opstellen van een opleidingsplan. Het aantal ZZP-ers is fors 

toegenomen en in het algemeen besteden zijn weinig tijd en geld aan leven lang ontwikkelen. 

- Mogelijk is het ontzorgen van deze bedrijven ook een mogelijke rol voor PPS’en. Dit zou het 

argument bovendien benadrukken dat PPS’en bijdragen aan economische structuurversterking. 

Imagoprobleem (met name mbo) is een punt van aandacht. Bedrijven hebben de perceptie dat 

mbo-scholen niet altijd op de hoogte zijn van de laatste stand van de techniek en verkiezen 

commerciële opleidingsbedrijven boven een mbo-instellingen als het gaat om her-, om en 

bijscholing. Het kost tijd om het vertrouwen op te bouwen bij bedrijven. 

- Een belangrijke drempel is tevens het ontbreken van een gevestigde leercultuur bij een grote 

populatie van werknemers en, met name, kleinere bedrijven die niet aan R&D doen, niet 

innovatief zijn, en ten onrechte geen belang hechten aan het na- en bijscholen van werknemers.   

- En natuurlijk de competitie met commerciële opleiders. Een landelijke uitdaging voor bekostigde 

onderwijsinstellingen.  

- De impuls die uitgaat van een regeling als het huidige RIF (2014-2018) is gericht op initieel 

onderwijs. Hoe leven lang ontwikkelen in de nieuwe RIF regeling (RIF 2019-2023) zal worden 

gepositioneerd, wordt de komende maanden duidelijk.   

 

Het hbo heeft 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. 

  

4.2. LEVEN LANG ONTWIKKELEN IN LIMBURG 

 
Eerste successen zijn geboekt en de potentie is aanwezig om leren, werken en innoveren sterker te 

verbinden 

 

Hoewel de impact achterblijft bij de ambities, zijn de PPS-en de afgelopen jaren in staat geweest een 

aantal successen te boeken op het gebied van leven lang ontwikkelen in Limburg. 

 

                                                           
16 Er is vanuit OCW onlangs gehoor gegeven aan de wensen van sommige mbo-instellingen om hiermee te 
experimenteren. Landelijk gaan er 15 pilot's van start. 
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Formeel Leren 

Alle CoE’s/Hogescholen bieden diverse scholingsprogramma’s aan, zowel reguliere cursussen als 

maatwerktrajecten. Een mooi voorbeeld van een nieuwe manier van formeel leren is een serie 

cursussen ontwikkeld door CHILL: Boost Career Courses. Het zijn korte cursussen waarmee zowel 

studenten als ervaren professionals kennis en competenties snel kunnen bijspijkeren. Men streeft 

ernaar om studenten en professionals zoveel mogelijk samen te laten leren. Er zijn inmiddels 30 

cursussen ontwikkeld en de ambities is om te groeien naar 80 cursussen per jaar. Daarnaast heeft 

CHILLGROW trajecten ontwikkeld: een maatwerktraject van 10 weken die geheel toegespitst is op de 

ontwikkeling van het individu en rekening houdend met de context waarin het geleerde zijn 

toepassing vindt. EIZT heeft inmiddels de Associate Degree opleiding Zorgtechnologie operationeel 

en heeft meer dan 50 studenten weten aan te trekken. Meer dan 150 cursisten volgen een of meer 

opleidingen bij EIZT/Hogeschool Zuyd. KDC Logistiek biedt her- en bijscholingsprogramma’s aan via 

een gezamenlijk project van het KennisDC Zeeland-Brabant, KDC Limburg en de Brancheorganisatie 

TLN. 

 

Ook enkele CIV’s bieden formele bedrijfsopleidingstrajecten aan. CIVIL biedt in samenwerking met 

Installatiewerk Zuidoost zowel onderwijsmodules aan voor (middle)managers en ondernemers als in-

company trainingen. CIV Gebouwde omgeving voert (maatwerk) bijscholingsopleidingen voor 

medewerkers van bedrijven uit. Daarnaast geven zij scholingsadvies aan bedrijven. Een van de 

speerpunten van deze PPS is asbestsanering en vorig jaar is het eerste Asbestcentrum Limburg 

geopend: een opleidingscentrum in Limburg voor deskundig asbest saneren, herkennen, 

inventariseren. Ook ZTL biedt maatwerktrajecten aan. Zorgtechniek is een relatief nieuw terrein voor 

vele zorginstellingen en voordat men überhaupt een training kan aanbieden is het eerst van belang 

om te zorgen dat zorginstellingen het nut en de noodzaak daarvan inzien. De afgelopen jaren heeft 

deze PPS daarom ook veel tijd gestoken in het voorlichten van zorginstellingen. Zonder dit bewustzijn 

is er ook geen behoefte aan LLO trajecten op dit terrein. 

 

Ook Arcus College en ROC Leeuwenborgh hebben grote stappen gezet door nieuwe in-company 

opleidingen te ontwikkelen/ op te schalen in pps-verband met ondersteuning van het RIF en o.a. de 

provincie. Beyond richt zich in samen werking met uitzenders op de logistiek medewerkers van een 

viertal grote Medtech bedrijven met reeds 150 diploma’s als resultaat. Tech2Create richt zich op de 

maakindustrie met reeds 250 gestarte deelnemers. 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 hele grote bedrijven die de ROC’s zien als betrouwbare en flexibele partner voor het 

toekomstbestendig opleiden van hun personeelsbestand.   

 

Informeel Leren 

 

De eerste stappen naar learning communities zijn gezet 

 

Ook op het gebied van informeel leren hebben de CoE’s/hbo’s het voortouw genomen. Bij het mbo 

ligt vooral de nadruk op het samen leren rond praktijk opdrachten. Er is veel aandacht voor praktijk 

leren. De CIV’s worden gebruikt als een fysieke leerwerk plekken. Bij CIVIL maken bedrijven en 

onderwijs samen gebruik van de praktijkruimten. Fabrikanten gebruiken de ruimte bijvoorbeeld voor 

het bijscholen van hun installateurs (Nefit en Volta). ZTL heeft inmiddels een aantal wijkleerbedrijven 

operationeel. Het hebben van een fysieke locatie is een kritische succesfactor voor het opzetten van 

learning communities. De meeste PPS-en beschikken inmiddels over zo’n fysieke locatie c.q. locaties 
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Bij de CoE’s/hbo ligt de nadruk op het samen leren en innoveren. CHILL heeft al vele jaren ervaring 

met communities of developments, waar studenten (zowel hbo maar ook mbo), docenten en 

medewerkers samen werken aan real-life innovatievraagstukken. Coachen en ervaren professional 

borgen kwaliteit en voortgang. Binnen EIZT doen tenminste 75 afstudeerders van verschillende 

opleidingen hun onderzoeksstage binnen projecten binnen het EIZT. Het aanhaken van mbo 

studenten bij communities of development is in de praktijk nog gering. Een uitzondering daarom is 

AgroLeeft. Zij voeren gemiddeld 30 innovatieprojecten per jaar uit waarbij zowel studenten als 

docenten betrokken zijn. 

 

4.3. VERSTERKEN VAN LEVEN LANG ONTWIKKELEN  

 
Lectoraten en practoraten zijn belangrijke aanjagers voor leven lang ontwikkelen 

 

PPS-en zijn geëvolueerd naar kraamkamers voor nieuw onderwijs. Niet alleen voor regulier onderwijs 

maar ook voor leven lang ontwikkelen. De markt/de bedrijven vragen om nieuwe meer flexibele 

vormen van onderwijs waarbij werken, innoveren en leren geïntegreerd worden. Versterken van 

leven lang ontwikkelen vraagt vooral om een 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 in deze communities of development niet verloren gaat en 

hergebruikt kan worden c.q. op voortgebouwd kan worden. Kortom bedrijven hebben behoefte aan 

een programmatische aanpak. Lectoren vormen de spil van het praktijkgericht onderzoek en zij zijn 

essentieel in het slagen van een learning community binnen het hbo. Binnen de CoE’s in Limburg zijn 

de lectoren aangehaakt. 

 

Een practor kan een soortgelijke rol vervullen voor het mbo. Een practoraat is een expertiseplatform 

met een onderzoekscomponent, georganiseerd als onderdeel van een mbo-instelling. De kern van 

een practoraat is te definiëren als ‘het ontwikkelen, verkennen van nieuwe beroepspraktijken 

ingebed in het onderwijs door praktijkgericht onderzoek, waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde 

ontstaat voor het werkveld (de beroepspraktijk), de studenten (beter beroepsbekwaam en een beter 

beroepsperspectief) en docenten (professionalisering binnen het vakgebied en onderzoekende 

houding) waardoor de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs verbetert17. Steeds meer CIV’s gaan 

ertoe over een practoraat in te stellen. Hoewel er wel lectoraten zijn in Limburg, zijn er nauwelijks 

practoraten in deze regio. Juist deze practoraten zouden goed kunnen helpen bij het versterken van 

leven lang ontwikkelen binnen Limburg. Zij kunnen de aanjagers zijn van communities of practices. 

 

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 open-acces-artikelen, Massive Open Online Courses 

(MOOC’s) en Personal Online Courses (POC’s). Op dit moment wordt e-learning binnen Limburg 

beperkt ingezet als tool om leven lang ontwikkelen meer flexibel te maken. Een uitzondering daarop 

is ZTL. Zij hebben e-learning modules ontwikkeld die niet alleen binnen de eigen opleidingen worden 

toegepast maar ook door andere ROC’s in Nederland (licentie model). Deze e-learning module draagt 

bij aan het bewustzijn creëren voor de noodzaak en de nut van zorgtechniek. 

                                                           
17 www.practoraten.nl 
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Ondersteunen van mkb in het formuleren en articuleren van hun leven lang ontwikkelen vraag is 

een voorwaarde voor succes 

 

Ook aan de vraagkant dient actie ondernomen te worden: mkb bedrijven kunnen actief geholpen 

worden bij het opstellen en uitvoeren van een HR plan maar ook medewerkers kunnen individueel 

ondersteund worden (bijvoorbeeld ZZP-ers). De wil is er vaak wel bij mkb bedrijven maar door de 

waan van de dag, komt dit vaak in de verdrukking. Binnen de MRA regio is 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 onderwijsinstelling overstijgend is en dat daardoor krachten gebundeld kunnen 

worden. Binnen Limburg zijn nog niet zo veel voorbeelden te vinden waar de PPS een actief bezig is 

met het ondersteunen van bedrijven bij hun leven lang ontwikkelen programma voor hun 

medewerkers. Bij de CIV Gebouwde omgevingen is men begonnen met het geven van 

scholingsadvies. Het model van House of Skills (dat in de Metropoolregio Amsterdam beoogd wordt 

uit te rollen) is en kan als inspiratie bieden om in Limburg een samenhangend pakket van 

assessment, advies, financiering, scholing en matching in te richten, inclusief provinciebreed 

geformuleerde doelen en ondersteunende monitoring. 

 

 
 

Concluderend kan gesteld worden dat PPS-en een nieuwe en kansrijke omgeving voor leven lang 

ontwikkelen, maar in de praktijk komen de ambities op het gebied van leven lang ontwikkelen 

moeizaam uit de verf. Het ontwikkelen van een visie op leven lang ontwikkelen en een aanbod die 

aansluit op de behoeften van de kost meer tijd. Er is sprake van een verschuiving van formeel naar 

informeel leren, waardoor er in toenemende mate meer aandacht is voor hybride leer-werkvormen 
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(learning communities, communities of practices, communities of development). 18 Dit speelt in op de 

sterkten van een PPS, namelijk het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe innovatieve 

onderwijsvormen. Niet alleen het aanbod maar ook ondersteuning bij de vraagzijde is belangrijk. Het 

mkb heeft ondersteuning nodig in het articuleren en formuleren van de onderwijs/leervraag. Daarom 

is een nauwe samenwerking vereist op het gebied van leven lang ontwikkelen tussen bedrijven, 

brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en 

bestuurders. En mogelijk ook particuliere opleiders, gemeenten en UWV. 

  

                                                           
18 In onderwijs wordt met informeel leren soms ook gerefereerd aan leren op basis van ervaringen EVC's. Dit is 
echter binnen formeel kader. Met informeel leren bedoelen we hier juist kennisontwikkeling van werknemers 
door participatie, buiten een formeel kader. 
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5. ORGANISATORISCHE STRUCTUREN RONDOM PUBLIEK-PRIVATE 

SAMENWERKINGEN 

 
Publiek-private samenwerking wordt steeds meer onderdeel van het brede ecosysteem in een regio. 

Het versterkt het ecosysteem en is tegelijkertijd afhankelijk van de kwaliteit van het ecosysteem. Dit 

is ook te zien in Limburg. 

 

5.1.  DRIE BEWEGINGEN RICHTING PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING 

 
Regionale regie kan bevorderen dat de drie bewegingen tot samenwerking (vanuit onderwijs, 

overheid, bedrijfsleven) elkaar versterken 

 

In alle regio’s zoeken overheden, ondernemers en kennisinstellingen elkaar op om tot gezamenlijke 

afspraken te komen om zo de economie te versterken en banen te scheppen en te vervullen. 

In de praktijk zien we drie bewegingen.  

 

1. Provincies en grote gemeenten nodigen bedrijven en kennisinstellingen uit om tot een 

gezamenlijke agenda en strategie te komen. Beleid wordt immers effectiever en legitiemer 

als degenen die echt wat voor elkaar kunnen krijgen vanaf het eerste moment aan tafel 

zitten. Bedrijven investeren, doen aan R&D en creëren banen en scholen leveren jongeren 

aan de arbeidsmarkt. 

2. Onderwijsinstellingen nemen zelf ook steeds vaker het initiatief om de banden met het 

omliggende bedrijfsleven (of zorgsector) aan te halen en met hen meerjarige afspraken te 

maken. Dan ontstaat publiek-private samenwerking, die vaak voor tenminste 4 jaar wordt 

vastgelegd in de vorm van een CIV, CoE of RIF-consortium. Het initiatief ligt vaak bij de 

scholen, die vervolgens bedrijven (of zorginstellingen) benaderen en vervolgens voor 

financiering aankloppen bij de overheid.  

3. Ook bedrijven zoeken elkaar soms op om in nieuwe of bestaande netwerken afspraken te 

maken met het onderwijs en daar soms ook additionele overheidsfinanciering voor te 

zoeken.  

 

In Limburg zijn al deze bewegingen te zien en zo is er een palet aan organisaties, clusters, boards en 

PPS-en ontstaan. De provincie Limburg heeft meerdere thema’s en regio’s, die nu ook concurreren 

om onderwijsaandacht en vooral instroom van mensen nu naast de demografische krimp ook de 

economie snel omslaat van recessie naar groei. Er is reden voor regie op het niveau van de provincie 

waarbij alle PPS-en en hun omliggend bedrijfsleven met elkaar prioriteiten delen en afstemmen. Dit 

model wordt bijvoorbeeld toegepast in regio’s als MRA en de provincie Utrecht. De provincie zou de 

PPS-en dan kunnen uitdagen hun vervolgplannen af te stemmen op elkaar, en op de prioriteiten van 

de provincie voor economische structuurversterking en arbeidsmarkt. Ook van de kant van 

overheden vergt dit regie, omdat er naast de provincie meerdere gemeenten en regio’s actief zijn 

(die weer deelnemen in meerdere triple helix boards) en de activiteiten van PPS-en relevant zijn voor 

de beleidsdomeinen arbeidsmarkt, onderwijs en economie. Tenslotte heeft ook het mbo hier belang 

bij omdat mbo-instellingen in het kader van hun kwaliteitsagenda 2019-2022 moeten aangeven dat 

zij hun agenda hebben afgestemd met hun regionale stakeholders en de arbeidsmarkt van de regio. 

Elders zien we dat mbo-instellingen in een regio gebruik maken van gezamenlijke regionale human 

capital agenda’s, onderschreven door alle relevante stakeholders (in de context van de regionale 
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board). Er is nu reden om in de provincie Limburg na te gaan hoe er meer samenhang en regie kan 

ontstaan. 

 

5.2. ORGANISATIE VAN REGIONALE REGIE 

 

Een sterke regionale Triple Helix Board met een georganiseerde achterban van 

ondernemers kan deze regierol vervullen 
 

Regio’s verschillen in de intensiteit van PPS op elk van deze niveaus en in de mate waarin deze drie 

niveaus onderling afstemmen en aan elkaar verbonden zijn. De meest vergaande vorm van 

governance omvat de volgende elementen, waarbij we vervolgens bespreken hoe dit in Limburg is 

georganiseerd. 

 

1. Bestuur en strategie voor de regio. In de meest vergaande vorm is er een triple helix board2 

voor de betreffende regio, waarin overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven tot een 

gezamenlijke strategie voor de regio komen. Dat betekent dat ze beleid afstemmen, maar 

ook hun investeringen op dit terrein. Zo hebben de triple helix partners in Brainport een 

gezamenlijke agenda opgesteld met een totale investeringsopgave die optelt tot 10,5 miljard 

euro over de periode 2017 tot en met 2021 (‘Brainport Nationale Actieagenda’, 2017). 

Kenniswereld, bedrijven en regionale overheden zijn het eens over waar men naar toe wil, 

wat daarvoor nodig is en wie wat gaat betalen. Het is vervolgens goed als de prioriteiten van 

zo’n board doorwerken naar de keuze van PPS-en en in PPS-en. Als er een strategie is, 

kunnen PPS-en er rekening mee houden. In zo’n model zijn er dan idealiter ook personele 

verbindingen: leidende ondernemers en onderwijsbestuurders zijn dan lid van de PPS-

stuurgroep en lid van het bestuur van zo’n overall orgaan. 

 

In de provincie Limburg zijn er drie triple helix organen: één in Noord Limburg (Economic 

Development Board), één inMidden Limburg (Keyport 2020) en één in Zuid Limburg (LED). 
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Deze zijn alle jong of worden nu opnieuw ingericht (LED). Daarmee zijn alle penvoerders van 

de PPS-en lid van één of meer boards. Keyport 2020 is rechtstreeks partner van het Centrum 

voor Logistiek Vakmanschap en LED financiert mee in CHILL. Sommige leden van deze boards 

zijn ook partner in een PPS (zie bovenstaande afbeelding). De boards hebben geen eigen 

human capital agenda opgesteld. Wel heeft de provincie zes Human Capital agenda’s laten 

opstellen door evenzovele werkgroepen. De provincie heeft budgetten beschikbaar gesteld 

voor elk van de human capital agenda’s en daaruit wordt de bijdrage van de provincie aan 

afzonderlijke PPS-en betaald. Elk van de drie regio’s kan volgen of de eigen regionale 

prioriteiten worden opgevolgd in PPS-en maar stuurt niet mee met geld (m.u.v. CHILL) of via 

het bestuur (m.u.v. CLV). 

Dit beeld heeft twee kanten. Aan de ene kant wordt elk initiatief gestimuleerd om (financiële) 

steun te vinden in een sectorale of regionale agenda. Aan de andere kant is nu geen plaats 

waar investeringsvoorstellen van afzonderlijke PPS-en provinciebreed worden afgewogen. 

Er zijn enkele issues zichtbaar geworden waar regio- of sector-overstijgende regie wel 

behulpzaam zou kunnen zijn. Tech2Create is bijvoorbeeld verbonden aan VDL in Born en dat 

trekt heel veel startende werknemers en zij-instromers aan, en andere PPS-en geven aan dat 

te merken in hun instroom.3  

 

2. Organisatiekracht naar achterbannen. PPS-en zijn een samenwerking van 

onderwijsinstellingen en bedrijven, vaak met financiële steun van de overheid. Soms hebben 

ze een aparte rechtspersoon opgericht met een bestuur (of een directie), soms ontbreekt de 

aparte rechtspersoon en is er een stuurgroep met vertegenwoordigers van onderwijs en 

bedrijven. Idealiter zorgen beide geledingen dan ervoor dat afspraken worden nagekomen 

(en andersom, dat de nieuwste inzichten van de werkvloer aan tafel komen in de 

stuurgroep). Dit speelt aan de onderwijskant en aan de ondernemerskant.  

Vaak is één van de onderwijsinstellingen de penvoerder en zo degene die verantwoording 

moet afleggen aan de subsidieverstrekker. De penvoerder moet dan nog wel organiseren dat 

alle deelnemende onderwijsinstellingen hun afspraken nakomen, al zijn dat er meestal maar 

enkele. 

De binding van ondernemers is complexer. Het helpt als de ondernemer in het bestuur of de 

stuurgroep stevig onderdeel is van de netwerken en daar collega’s ondernemers kan 

aanspreken. Wanneer de ondernemer er zit namens een (regionale) ondernemersvereniging, 

kan hij met zijn toezeggingen alle aangesloten leden binden en op ledenvergaderingen de 

voortgang aan de orde stellen. Bedrijven hebben immers bij de start van het PPS 

toezeggingen gedaan over aantallen BPV-plaatsen, te leveren (onderzoeks)opdrachten, inzet 

van machines of financiële bijdragen. Regionale ondernemersverenigingen kunnen een 

krachtige rol spelen. In het Teclab Eindhoven is onder meer deelnemer (in de BV) de 

coöperatie van technische toeleverancier Brainport Industries en in de Rijnmond is de 

ondernemersorganisatie Deltalinqs partner in enkele PPS-en. PPS TechWise Twente (2013) is 

een coöperatie met als deelnemers, naast ROC en Hogeschool, twee regionale 

ondernemersverenigingen (Verenigde Maakindustrie Oost VMO en Technologiekring Twente 

TKT, de landelijke branchevereniging Uneto-VNI en vier opleidingsbedrijven: STODT, SMEOT, 

REMO en OBM Twente.) Opleidingsbedrijven zijn sowieso een behulpzame intermediair 

tussen PPS en bedrijven. Het zijn vaak langer bestaande verenigingen, BV’s of coöperaties 

met meerdere stafleden die regulier contact hebben met veel bedrijven. Ze zijn in staat met 

een RIF extra investeringen in hun activiteiten en fysieke infrastructuur te organiseren en 

tegelijkertijd méér te kunnen bieden aan het onderwijs.  
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Het aanspreken van de bedrijven op hun toezeggingen in de PPS gebeurt door medewerkers 

van deze verenigingen of het opleidingsbedrijf. Bedrijven hebben een nauwe band met hen 

omdat ze méér doen dan alleen onderwijs. Als dergelijke intermediairs ontbreken moeten de 

PPS-projectleiders vaak 1-op-1 contact leggen en onderhouden met deelnemende bedrijven, 

en dat contact vaak van de grond af opbouwen. Dit laatste kan op langere termijn een goed 

resultaat opleveren en past wellicht ook goed bij het ROC, maar de ontwikkeling ervan vraagt 

wel een forse tijdsinvestering en wordt niet altijd als taak van het ROC gezien.   

Limburg heeft geen traditie van sterke regionale ondernemersverenigingen. Anders dan 

bijvoorbeeld Twente of Brabant is er geen lange industriële traditie van ondernemersfamilies 

die al generaties in de regio actief zijn. Een andere reden voor vernetwerking is wanneer 

bedrijven in ketens van elkaar afhankelijk zijn, zoals Deltalinqs in de Rijnmond en Brainport 

Industries in Zuid-Oost Brabant – deze economische verbinding is in Limburg bescheiden 

aanwezig, bijvoorbeeld in het jonge chemiecluster rond Chemelot en het agro-technisch 

cluster in Noord-Limburg. AgroLeeft heeft temidden van tientallen individuele ondernemers 

ook twee ondernemersverengingen als partner. In de logistiek is het Smart Logistics Centre 

partner van het CLV en het Europees Logistiek Centrum partner van DC Logistiek Limburg. Er 

is één opleidingsbedrijf actief en verbonden: opleidingsbedrijf Installatiewerk Zuid Oost is 

partner van CIVIL, net als Uneto VNI en OTIB. 

 

Een weloverwogen groei van de PPS-en vergt coördinatie en portfoliomanagement op provinciale 

schaal. Netwerkbouw is nodig. Het ondersteunen van bedrijven om door investeringen in human 

capital hun arbeidsproductiviteit te vergroten en zo concurrerend te blijven, is arbeidsintensief en 

vergt dus voorinvesteringen (die een netwerk of en school niet alleen op kan brengen) maar die op 

lange termijn zeker renderen. 
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BIJLAGE 1 OVERZICHT PARTNERNETWERKEN 

 
Partnernetwerk PPS-en mbo 

Type organisatie # Samenstelling Namen 

Alle organisaties 205 
 

 

Commerciële bedrijven 150 
 

 

Onderwijs- en kennisinstellingen 24 Regulier onderwijs Po 

Basisschool Vincent van Gogh 

MosaLira Stichting voor Leren 

Onderwijsstichting Movare 

Kasteeltuin Roermond 

Vo 

Stichting Limburgs voortgezet onderwijs 

Broekhin Roermond 

Mbo  

Arcus College 

CITAVERDE college 

Consortium beroepsonderwijs 

Gilde Opleidingen 

ROC Alfa-college 

ROC Leeuwenborgh 

Hbo 

Fontys Hogeschool 

HAS Hogeschool 

Zuyd Hogeschool 

Wo 

Wageningen Universiteit 

Universiteit Maastricht 

Private opleiders HAS kennistransfer 

Onderzoeks- en 

kenniscentra 

Brightlands Materials Center 

Brightlands Innovation Factory 

Chemelot InSciTe 

Lim agricultural research group 

Stichting Calibris Advies 

Overheidsinstellingen 7 
 

Gemeente Heerlen 

Gemeente Roermond 

Gemeente Sittard-Geleen 

Gemeente Venlo  

Gemeente Weert  

Provincie Limburg  

Stadregio Parkstad Limburg 

Zorginstellingen 7 
 

AtriumMC 

Daelzicht 

Groene Kruis Domicura & Vivre 

MeanderGroep Zuid-Limburg 

MUMC+ 

Orbis 

Stichting Adelante 

Intermediairs/uitzendbureaus/o

pleidingsbedrijven 

5 
 

Adecco Personeelsdiensten 

Manpower 

UWV Werkbedrijf  

Bouwmensen 
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Installatiewerk Zuid-Oost 

Non-profit-organisaties  2 
 

Betere Buren 

Stichting Kompas Nederland 

Brancheverenigingen, 

netwerkorganisaties 

 

10 Branche- en 

ondernemers 

verenigingen 

Industriële Club Horst aan de Maas 

MKB Limburg 

Uneto VNI 

Triple helix 

samenwerkings-

verbanden 

E-fulfilment Hub 

Kennis DC Logistiek 

Keyport 2020 

Liof 

Servicepunt Logistiek 

Smart Logistics Centre Venlo 

O&O-fondsen OTIB 

 

Partnernetwerk PPS-en hbo 

Type organisatie # Samenstelling Namen 

Alle organisaties +/- 100 
 

 

Commerciële bedrijven +/- 704 
 

 

Onderwijs- en 

kennisinstellingen 

17 Onderwijs Po 

- 

Vo 

- 

Mbo  

Arcus College 

Gilde Opleidingen 

ROC Alfacollege 

ROC Leeuwenborgh 

ROC Mondriaan 

Hbo 

Fontys Hogeschool 

Hogeschool Windesheim 

Zuyd Hogeschool 

Wo 

TU Delft 

Universiteit Maastricht 

University of Exeter 

University of Hongkong 

Private opleiders - 

Onderzoeks- en 

Kenniscentra 

Brightlands Innovation Factory 

Brightlands Material Center 

Chemelot InSciTe 

TNO 

Vilans 

Overheidsinstellingen 4 
 

Gemeente Heerlen 

Gemeente Peel en Maast 

LIOF 

Provincie Limburg 

Zorginstellingen 10 
 

Adelante 

AtriumMC 

GGD Zuid-Limburg 

Heliomare 
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Koraal groep 

Orbis 

Pergamijn 

Radar 

Sevagram 

Zuyderland  

Intermediairs/uitzendbureaus - 
 

- 

Non-profit-organisaties  - 
 

- 

Brancheverenigingen, 

netwerkorganisaties 

 

3 Branche- en ondernemers 

verenigingen 

Firevaned 

Triple helix 

samenwerkings verbanden 

Cubigo 

ZTL 

O&O-fondsen - 
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BIJLAGE 2 METHODIEK 

 
Onderwerp van analyse zijn de PPS-en die met Rijksondersteuning door de bekostigde 

onderwijsinstellingen in mbo en hbo zijn geïnitieerd. Hierbij is gekeken naar de ontwikkeling per PPS, 

als ook naar (de potentie voor) onderlinge verbindingen (daar waar inhoudelijk, sectoraal 

interessant).  

 

De analyse is uitgevoerd door een expertteam vanuit PBT. 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, werkgelegenheid en netwerkgegevens 

Fasemodel voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs (meetmodel, ontwikkeld 

door PBT, om de ontwikkeling van PPS-en in kaart te brengen) 

 

Gefaseerde aanpak: 
 

Fase 1: eerste beelden over regionale ontwikkelingen, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, 

ontwikkeling en positie PPS-en 

Gestart is met een startbijeenkomst met vertegenwoordigers van Provincie (als opdrachtgever) en de 

PPS-en om de opdracht en thema’s van de analyse scherp te krijgen. 

In deze fase zijn vervolgens gesprekken gevoerd met de Provincie Limburg om beelden  van regionale 

(arbeidsmarkt)ontwikkelingen te vormen c.q. toetsen. Ook zijn in deze fase gesprekken met 

opleidingsfondsen gevoerd over hun rol en betrokkenheid bij de PPS-ontwikkeling, en kansen.   

Om de ontwikkeling en positie van de PPS-en in beeld te krijgen, is documentanalyse uitgevoerd en 

zijn gesprekken gevoerd met bestuurders van de onderwijsinstellingen over de strategieën en 

uitvoering omtrent PPS-ontwikkeling. Op directie- en projectleidersniveau is gesproken over 

tactische keuzes en de effecten ervan.  

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.  

Parallel hieraan is op basis van analyse van onderwijs- en arbeidsmarktgegevens een DNA profiel van 

de regio gemaakt. 

In deze fase zijn de gesprekken en analyses verwerkt in korte profielen per PPS en in een eerste 

overall rapportage met bevindingen en aanbevelingen. 

 

Fase 3: Discussie over bevindingen, aanbevelingen, vervolgacties 

De bevindingen en aanbevelingen zijn in een feedbackbijeenkomst met vertegenwoordigers van 

Provincie, onderwijsinstellingen en PPS- en gepresenteerd en bediscussieerd. 

 



[Typ hier] 
 

 

E  
 

 

 

 

 
 

1 Bedrijfsgrootte in werknemersaantallen volgens opgave KvK. In sommige gevallen zijn alle werknemers van 
het bedrijf in Limburg gevestigd. In een enkel geval zijn ook werknemers elders in Nederland meegeteld omdat 
het bedrijf vestigingen heeft in heel Nederland. 
2 Het begrip ‘board’ is geen officiële bestuurlijke aanduiding maar wordt wel steeds vaker gehanteerd. zoals de 
Amsterdam Economic Board (2010), de Economic Board Utrecht (2012), de Economic Board Regio Zwolle 
(2013), The Economic Board Arnhem Nijmegen (2015), de Economic Development Board Drechtsteden (2017), 
de Economic Board Regio Rivierenland (2017) en de Economic Board West Brabant. De Economische 
Programmaraad Zuidvleugel heeft onlangs besloten om een nieuwe naam aan te nemen, de Economic Board 
Zuid-Holland. In de provincie Zeeland is een Economic Board Zeeland in oprichting. Er zijn regio’s die een 
specifieke focus zoals Energy Valley in Noord Nederland, Food Valley in de Gelderse Vallei en Biobased Delta in 
West Brabant. 
3 De snelle groei van VDL raakt overigens ook Tech2Create zelf: andere werkgevers dan VDL voelen zich 
benadeeld en sommige deelnemers aan de Tech2Create programma’s verlaten de opleiding voortijdig omdat 
ze weer op een andere plaats in het bedrijf worden ingezet. 
4 Voor het KennisDC logistiek, dat ook landelijk opereert, zijn alleen de partners meegeteld die samenwerken 
met de afdeling in Limburg. Wat betreft de commerciële bedrijven is hiervan een schatting gemaakt. 

                                                           

 


