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Woord vooraf 
 
Voor u ligt de Metropoolregio visie Toekomstbestendig mbo in de MRA. Dit document beschrijft de 
visie van de onderwijsinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op toekomstbestendig 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de regio.  
 
Deze regiovisie is opgesteld namens het Platform Regionaal Economische Structuur (PRES) van de 
gemeenten en provincies in de Metropoolregio Amsterdam. De MRA is het informele 
samenwerkingsverband van 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de 
Stadsregio Amsterdam.  
 
Andere belangrijke stakeholders uit het veld van het beroepsonderwijs zoals de bestuurders van de 
ROC’s en samenwerkende technische werkgeversorganisaties hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd.  
 
De MRA regiovisie vormt het startpunt voor concretisering en uitwerking van acties en voor 
samenwerking met stakeholders in de MRA regio, met als doel de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt te verbeteren en de instroom van gekwalificeerd personeel te versterken. 
 
Bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden in en buiten de regio worden met elkaar verbonden.  
 
We nodigen (potentiële) partners graag uit om een rol in deze ambities te vervullen.  
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1. Inleiding  
 

Aanleiding 

Een goed functionerende arbeidsmarkt en een adequaat opgeleide en beschikbare beroepsbevolking 

zijn voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) belangrijke concurrentie- en vestigingsvoorwaarden. 

Een vraag die aan belang toeneemt is “waar leid je toe op, voor werk of voor werkloosheid?”. Dit 

betreft zowel aspecten die te maken hebben met technologische ontwikkelingen als met 

economische en maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

Er worden nu mensen opgeleid voor vakken die binnenkort niet meer zullen bestaan en voor 

(technische) beroepen die nog ontwikkeld moeten worden. Steeds meer niet-technologische 

sectoren krijgen een belangrijke technologische component.  

 

De technische arbeidsmarkt is ondanks de economische crisis al jaren gespannen gebleken. Vooral 

het tekort aan studenten die doorstromen vanuit het vmbo en de havo naar het middelbaar en hoger 

beroepsonderwijs vormen een alarmerend probleem. Er zijn zorgen over de leerlingaantallen in 

vooral de ‘harde techniek’ op mbo niveau overal in het land. Echter, lijkt dit tekort zich in de MRA 

sterker voor te doen dan elders1.  

 

Om te kunnen blijven concurreren en marktkansen te benutten 

heeft de MRA in de toekomst meer opgeleide technici nodig. 

Het is daarom van belang dat er op tijd begonnen wordt met 

een strategische aanpak. Immers, het aantal jongeren dat nu 

een technische onderwijsloopbaan volgt is cruciaal voor de 

continuïteit van een bedrijf en de regionale economie: zonder 

goede arbeidskrachten geen bedrijf en geen economische 

groei.  

 

De regionale overheden, onderwijsinstellingen en het regionaal 

bedrijfsleven onderschrijven de noodzaak om op korte en 

middellange termijn, maar met oog voor de lange termijn, 

maatregelen te nemen om de aansluiting tussen technisch 

onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Dat is niet alleen 

van belang voor de specifiek technische sectoren zoals 

bouwnijverheid en industrie, maar ook voor andere sectoren 

waar techniek en technologie steeds belangrijker worden, zoals 

de zorg en de creatieve industrie. Op die manier investeren we 

                                                           
1
 Blaauwberg strategie ontwikkeling en kennistransfer (2013): Technisch beroepsonderwijs in Noord‐Holland en 

de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 

TECHNIEKPACT2020 
OP MAANDAG 13 MEI  2013 HEBBEN BESTUURDERS 

UIT HET ONDERWIJS, HET BEDRIJFSLEVEN, VAN 

WERKGEVERS, WERKNEMERS EN DE REGIO'S SAMEN 

MET MINISTER BUSSEMAKER (OCW), MINISTER 

ASSCHER (SZW), MINISTER KAMP (EZ) EN 

STAATSSECRETARIS DEKKER (OCW) HET TECHNIEKPACT 

ONDERTEKEND.  

 

HET PACT MOET DE AANSLUITING VAN HET 

ONDERWIJS OP DE ARBEIDSMARKT IN DE 

TECHNIEKSECTOR VERBETEREN EN DAARMEE HET 

TEKORT AAN TECHNISCH PERSONEEL TERUGDRINGEN. 

IN HET TECHNIEKPACT STAAN CONCRETE AFSPRAKEN 

TUSSEN BEDRIJFSLEVEN, ONDERWIJS EN OVERHEID.] 
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in het fundament van onze concurrentiepositie: ons menselijk kapitaal. 

Regionaal Investeringsfonds mbo 

Het groeiend tekort aan technisch opgeleiden wordt niet automatisch opgelost. Zonder een stevige 

gezamenlijke aanpak ontstaan de komende jaren grote kwalitatieve en kwantitatieve tekorten aan 

technisch opgeleid personeel. De concurrentie- en innovatiekracht –en daarmee de economische 

ontwikkeling- nemen hierdoor af. Zelfs in de huidige tijd van economische malaise is het vaak 

moeilijk om personeel te werven met de vereiste competenties.  

Als Nederland de techniek sector wil behouden en blijven vernieuwen vraagt dat om extra en 

gezamenlijke inspanningen. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is op 13 mei 2013 het 

Nationaal Techniekpact 2020 getekend (zie kader), met daarin de aankondiging van het Regionaal 

Investeringsfonds mbo.  

Met dit Investeringsfonds beoogt het kabinet de aansluiting van het beroepsonderwijs op de 

arbeidsmarkt te verbeteren door het stimuleren van duurzame publiek private samenwerking (PPS).  

Het Regionaal investeringsfonds mbo is ingesteld door het ministerie Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) en heeft 3 belangrijke doelstellingen: 

 Verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt door 

het stimuleren van publiek-private samenwerking; 

 Stimuleren van provincies en gemeenten om te investeren in het beroepsonderwijs, rekening 

houdend met de economische sterktes van de eigen regio; 

 Profilering van mbo-instellingen op de behoefte van het (regionale) bedrijfsleven. 

Het ministerie van OCW stelt via deze regeling 100 miljoen euro subsidie beschikbaar in de periode 

2014 tot en met 2017 voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Mbo-

instellingen, bedrijfsleven en regionale overheden kunnen samen een aanvraag indienen, met als 

voorwaarde dat de voorstellen bijdragen aan een betere aansluiting van onderwijs op de 

arbeidsmarkt. De subsidiebijdrage dient aangevuld te worden met een financiële bijdrage vanuit de 

regio (bedrijfsleven en regionale overheid)2. 

Structureel partnerschap bedrijfsleven, beroepsonderwijs en MRA overheden 

Een breed gedragen regionale visie is een voorwaarde om te komen tot een goed plan voor 

structurele publiek private samenwerking (PPS). In het licht van het regionaal investeringsfonds mbo 

en de ontwikkelingen rondom het techniekpact vormt deze regiovisie het startpunt voor 

concretisering en uitwerking van acties en voor samenwerking met stakeholders in de MRA regio. 

Bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden in en buiten de regio worden met elkaar verbonden 

om de aansluiting met het bedrijfsleven te verbeteren en te zorgen dan studenten geïnteresseerd 

raken in techniekopleidingen. De prioriteit ligt bij: 

 Vergroting van de vraag gestuurde instroom van technisch gekwalificeerde medewerkers, 

vooral op mbo-4 niveau; 

 Bevorderen van de doorstroom naar technisch hbo; 

                                                           
2
 Meer informatie over het investeringsfonds mbo is te vinden via http://www.investeringsfondsMBO.nl/  

http://www.investeringsfondsmbo.nl/
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 Versterking van het innovatief karakter van bedrijven; 

 Behoud en bevordering van de deskundigheid van de technische professionals. 

Een vijftal belangrijke economische drivers en clusters in het bedrijfsleven hebben daarvoor de 

aandacht; ICT, Life Sciences & Health, Logistiek, Flowers & Food, de Creatieve Industrie en de 

Maakindustrie. 

Kanttekening vooraf 

 Technologisering van de economie is in toenemende mate van belang voor economische 

groei en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Deze vinden steeds vaker plaats in 

de verbinding tussen sectoren. Hoewel deze MRA visie vooral gefocust is op mbo 

techniekonderwijs, sluit het initiatieven voor onderwijs in andere sectoren niet uit. 

 Ten oosten van de MRA, liggen een aantal ROC’s die niet in de analyse van de regio zijn 

meegenomen, maar wel participeren in samenwerkingsverbanden die de MRA regio treffen. 

Daarom worden deze meegenomen in hoofdstuk 3 en 4. 

 De in deze visie gebruikte cijfers en definities zijn- vooral afkomstig uit de Economische 

Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2013, de database van Stichting Samenwerking 

Bedrijfsleven Beroepsonderwijs (SBB) 2013, Het rapport ‘Technisch Beroepsonderwijs in 

Noord-Holland en de MRA, (bureau Blaauwberg 2013) Het rapport ’ De arbeidsmarkt naar 

opleiding en beroep tot 2018’, (ROA 2013), het rapport ‘De toekomst van de arbeidsmarkt in 

de Metropoolregio Amsterdam tot 2016’ (SEO 2012), het rapport ‘De toekomst van de 

arbeidsmarkt (KvK, 2012) en de ‘Visie Techniekraad Noord-Holland’ (2012). 

Afbakening techniekonderwijs 

Aan het begrip techniek worden vaak meerdere omschrijvingen gegeven met daarin verschillende 

opleidingsrichtingen. In deze regiovisie is het belangrijk om duidelijk te maken over welke 

werkvelden we spreken. We erkennen dat techniek steeds meer ‘cross-sectoraal’ met andere 

disciplines en domeinen verbonden wordt. Steeds meer niet-technologische sectoren krijgen een 

belangrijke technologische component.  

 

In navolging van de mbo- en hbo-raad hanteert deze visie een brede definiëring van techniek, waarbij 

naast opleidingsrichtingen in de ‘harde techniek’ (als installatietechniek, elektrotechniek, 

metaal/werktuigbouwkunde, bouw en infra, voertuigentechniek en logistiek/maritiem) ook de 

richtingen ICT, laboratoriumtechniek en mediavormgeving als techniek worden aangeduid. Daarnaast 

nemen we ook kennis van de ‘Technologieroute’ van het Masterplan Techniek, dat de route vmbo 

theorie naar mbo techniek mogelijk maakt (zie bijlage II). 

Leeswijzer 

De MRA regiovisie Toekomstbestendig mbo in de MRA is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 is de 

regio en het profiel van de regio beschreven, met aandacht voor de stakeholders en de economische 

zwaartepunten en constateringen op doelmatigheid in de regio. Hoofdstuk 3 gaat in op de koers van 

de regio en weergeeft het kader waarbinnen de initiatieven passen die de regio via PPS wil 

realiseren. De visie sluit af met een overzicht van PPS-initiatieven waar op korte termijn vanuit de 

regio op wordt ingezet (hoofdstuk 4). In bijlage I en II is een overzicht van cijfers over mbo onderwijs, 

samenwerkingsverbanden en initiatieven opgenomen. 
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2. Regio en Profiel van de MRA 
 

Bij het formuleren van een regionale aanpak gaat het als eerste om 

de vragen - over welke regio hebben we het, hoe is deze 

afgebakend en wie zijn daarbinnen de stakeholders? - om 

vervolgens tot een gemeenschappelijke aanpak te kunnen komen.  

Dit hoofdstuk beschrijft de MRA regio en haar economische 

speerpunten en belanghebbenden. Ook de mbo 

kennisinfrastructuur wordt in beeld gebracht, met in het bijzonder 

aandacht voor de relatie met de vraag en het aanbod op de 

arbeidsmarkt. 

 

Metropoolregio Amsterdam 

De Metropoolregio Amsterdam - kortweg MRA - is het informele 

samenwerkingsverband van 36 gemeenten, de provincies Noord-

Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. Het MRA gebied 

strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de 

Haarlemmermeer (zie figuur 2.1). 

 

In de MRA liggen vijf arbeidsmarktregio’s, te weten: 

 Flevoland 

 Gooi en Vechtstreek 

 Groot Amsterdam 

 Zaanstreek-Waterland 

 Zuid Kennemerland 

 

Economisch profiel 

Met ongeveer 1,3 miljoen banen en 1,1 miljoen werkenden is 

de MRA voor de economie van Nederland van groot belang. 

Het economisch profiel van de MRA kent een hoge 

vertegenwoordiging van de Financiële- en Zakelijke 

Dienstverlening en Handel3. Een aantal economische 

activiteiten in de MRA spelen een belangrijke rol in (sub) 

clusters van de zogeheten Topsectoren (zie kader).  

 

De MRA is de dominante vindplaats voor de creatieve industrie. 

Voor de topsector logistiek spelen Schiphol en de MRA een 

essentiële rol. Enkele subclusters binnen de life sciences en 

tuinbouw (Greenport Aalsmeer) zijn eveneens te vinden in de 

regio. 

                                                           
3
 Metropool Regio Amsterdam, (2014): Economische Verkenningen MRA 2014 

Figuur 2.1: 

MRA = 36 gemeenten + 2 provincies + 1 stadsregio: 

 
 

Aalsmeer - Almere - Amstelveen - Amsterdam - 

Beemster - Beverwijk - Blaricum - Bloemendaal - 

Bussum - Diemen - Edam-Volendam - Haarlem - 

Haarlemmerliede-Spaarnwoude - Haarlemmermeer - 

Heemskerk - Heemstede - Hilversum - Huizen - 

Landsmeer - Laren - Lelystad - Muiden - Naarden - 

Oostzaan - Ouder-Amstel - Purmerend - Uitgeest - 

Uithoorn - Velsen - Waterland - Weesp - Wijdemeren- 

Wormerland - Zaanstad - Zandvoort - Zeevang - de 

provincies Noord-Holland en Flevoland en de 

Stadsregio Amsterdam. 

 

TOPSECTOREN 
TOPSECTOREN ZIJN SECTOREN DIE DOOR HET 

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW 

EN INNOVATIE BENOEMD ZIJN ALS SECTOREN IN DE 

NEDERLANDSE ECONOMIE  DIE TOT DE TOP VAN DE 

WERELD BEHOREN EN WAAR VOORTDURENDE 

ONTWIKKELING NODIG IS OM DE GROEIENDE, 

INTERNATIONALE CONCURRENTIE AAN TE KUNNEN.  

GEBIEDEN WAAR HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN 

EN ONDERZOEKSCENTRA WERELDWIJD IN 

UITBLINKEN. NEDERLANDSE TOPSECTOREN:  

 AGRI & FOOD 

 CHEMIE 

 CREATIEVE INDUSTRIE 

 ENERGIE 

 HIGH TECH 

 LOGISTIEK 

 LIFE SCIENCES & HEALTH 

 TUINBOUW 

 WATER 
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Macrodoelmatigheid in de MRA 

In 2010 concludeerde de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) dat een tekort dreigt aan vakkundig 

personeel4. Waar in bepaalde sectoren door technologische vooruitgang overschotten lijken te 

ontstaan, is het tekort aan arbeidskrachten in andere sectoren nu al nijpend. Ook het soort beroepen 

is de afgelopen decennia veranderd. De diagnose: er komen onvoldoende jongeren van school die in 

de behoeften van het bedrijfsleven voorzien. Anders gesteld: het onderwijs sluit niet of matig aan op 

de arbeidsmarkt. 

 

Bij de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt (macrodoelmatigheid) is het van belang te 

kijken naar de vraag van de arbeidsmarkt, het opleidingsaanbod en de beroepspraktijkvorming/de 

kwaliteit van de opleidingen. In deze paragraaf ligt daarbij de focus op de techniekopleidingen en 

aansluiting van deze opleidingen bij de meest prominente sectoren in de MRA. 

 

Opbouw arbeidsmarktaanbod naar opleidingsniveau 

Wanneer men het opleidingsniveau van de potentiële beroepsbevolking in de MRA bekijkt, blijkt dat 

21 procent van de beroepsbevolking laag opgeleid is, een aandeel van 33 procent middelbaar 

opgeleid en een aandeel van 46 procent hoog opgeleid. Ter vergelijking; het aandeel middelbaar 

opgeleiden in de beroepsbevolking ligt in de MRA lager dan het landelijk gemiddelde (zie figuur 2.2). 

Daar tegenover staat dat het aandeel laag opgeleiden in de beroepsbevolking van de MRA lager ligt 

dan gemiddeld en het aandeel hoger opgeleiden hoger dan gemiddeld.  

 

Figuur 2.2 Aandeel beroepsbevolking naar opleidingsniveau, in % 

 Laag Middelbaar Hoog 

MRA 21 % 33 % 46 % 

Nederland 25 % 37 % 38 % 

Bron: Economische verkenningen MRA 2014 

 

Technische mbo opleidingen in de MRA 

Wanneer men inzoomt op het onderwijsaanbod op mbo niveau in de MRA, kent de MRA vijf ROC’s 

met techniekopleidingen, te weten: 

- ROC van Amsterdam: Amsterdam, Hoofddorp, Hilversum 

- ROC Flevoland: Almere, Lelystad 

- Nova College: Hoofddorp, Beverwijk, IJmuiden 

- ROC Regio College: Zaanstad, Purmerend 

 

Al met al zijn er tien gemeenten waar een mbo leerling voor een technische opleiding terecht kan. 

Ter vergelijking: de gehele provincie Noord-Brabant kent negen gemeenten met een opleiding mbo-

techniek en de provincie Zuid-Holland acht.  

 

                                                           
4
 Stichting Economisch Onderzoek (SEO), 2011: ‘De toekomst van de arbeidsmarkt in de metropoolregio 

Amsterdam tot 2016’  
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ROC’s ten oosten van de MRA 
Ten oosten van de MRA, liggen ook een aantal ROC’s die verder niet in de economische analyse van 
de regio zijn meegenomen, maar wel participeren in samenwerkingsverbanden die de MRA regio. 
 
Het gaat om: 
- ROC Friese Poort, Emmeloord 
- Berechja College, Urk 
- Aeres groep, Dronten 
 
Met bovenstaande ROC instellingen genoemd ontstaat de volgende overzichtskaart met de spreiding 
van techniekopleidingen over de regio (figuur2.3):  
 

 
 
 
Werkgevers stellen hogere eisen aan hun personeel – interesse voor vmbo techniek daalt 
Een mbo-niveau 2 opleiding wordt doorgaans gezien als een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. 
Werkgevers stellen echter steeds hogere eisen aan personeel. De startkwalificatie in de techniek lijkt 
hierdoor te verschuiven naar niveau 3 en 4. Dit vraagt ook om een goede aansluiting vanuit het vmbo 
op tenminste niveau 3. Juist in het vmbo is in de MRA een dalende belangstelling voor vmbo-
techniek te zien (Blauwberg, 2013). 
 
Regionale verschillen in doorstromingspercentages in de MRA 
Veel mbo gediplomeerden stromen door naar een hoger kwalificatieniveau. Uit onderzoek van 
Blaauwberg (2013) blijkt dat landelijk 53 procent na behalen van het diploma doorstroomt naar mbo 
3. Op niveau 3 stroomt 32 procent door naar niveau 4. En van de mbo 4 leerlingen stroomt 31 
procent door naar het hbo.  
 

Figuur 2.3 Overzicht ROC instellingen met techniekopleidingen 
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Figuur 2.4: Aantal mbo‐techniekleerlingen per 

duizend leerlingen 

(naar woongemeente, 2006-2012) 

 
Bron: Blaauwberg 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.5: Verdeling mbo techniek leerlingen 

over bedrijfstakken 

 

Bron: Blaauwberg 2013 

De doorstromingspercentages verschillen in de MRA per regio; waar de doorstroom naar het hbo 
binnen de arbeidsmarktregio’s Gooi en Vecht, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland 
ongeveer gelijk is aan het landelijk gemiddelde, blijven Flevoland en Groot-Amsterdam achter5. Zuid-
Kennemerland, Flevoland en Gooi en Vechstreek kennen ook een lagere doorstroom op mbo niveau.  
Ook tussen de verschillende opleidingsrichtingen vallen hier verschillen op te merken:  zo stroomt 
binnen de transport, scheepvaart en logistiek in de hele regio gemiddeld minder dan 15% door en in 
de laboratorium en gezondheidstechniek en voedsel en leefomgeving zijn ook 
doorstroompercentage onder de 30% terug te vinden. Oprichtingen gericht op ict, media en 
vormgeving, en mobiliteit en Voertuigen kennen relatief hoge doorstroompercentages; boven de 
40%. Meer informatie hierover is opgenomen in bijlage I. 

Prognoses: een dalend aantal leerlingen 
Het aantal mbo‐techniekleerlingen in de MRA is relatief gezien lager dan het landelijk gemiddelde 
(figuur 2.4). De verwachting voor de komende jaren is dat zich landelijk een dalende trend inzet, door 
tendensen als ontgroening, daling van de populariteit van techniekopleidingen en de afname van het 
totaal aantal mbo-leerlingen ten gunste van de vmbo-havo-hbo route. In de MRA zijn deze tendensen 
verschillende terug te zien. Waar het Nova college de afgelopen jaren een toename van het aantal 
leerlingen kende, was bij ROC Flevoland een daling van het aantal leerlingen te zien. 
 
Het aantal leerlingen per bedrijfstak reflecteert de economische zwaartepunten in de regio 
Uit de verdeling van mbo techniekleerlingen over bedrijfstakken blijkt dat deze de zwaartepunten in 
de economische structuur van de verschillende regio’s reflecteert (figuur 2.5). Het ROC van 
Amsterdam en het NOVA College hebben vanwege de luchtvaarttechniek en de scheepvaarttechniek 
(maritieme opleidingen in o.a. zeevaart, rijn- en binnenvaart) veel leerlingen Transport en Logistiek. 
Grafische techniek is sterk in Amsterdam en Flevoland. Proces-, milieu‐ en laboratoriumtechniek en 
fotonica (PMLF) doet het goed bij het NOVA College. Ook de bouw en procestechniek zijn sterk bij 
het Regio College. Het ROC van Amsterdam kent het grootste aantal mbo‐techniekleerlingen. Naast 
massa (het is eenmaal de grootste regio) speelt de populariteit van specifieke opleidingen zoals 
luchtvaarttechnologie) hierin een belangrijke rol. 
  

                                                           
5
 Kenteq Onderzoeksbericht 2012 
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Vraag van- en aanbod op- de arbeidsmarkt per sector 

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (2012) blijkt dat verschillende opkomende sectoren in 
de MRA moeite hebben met het vinden van geschikt personeel. In sectoren als de Maakindustrie, 
Creatieve industrie, Life Sciences & Health, logistiek, Flowers & Food en de ICT zijn verschillende 
oorzaken te vinden voor dit probleem. Enerzijds kwalitatief, anderzijds kwantitatief. In figuur 2.6 is 
een samenvatting van de arbeidsmarktsituatie die per sector speelt opgenomen6.  
Figuur 2.6 Overzicht arbeidsmarktsituatie per sector 

Sector Beschrijving arbeidsmarkt in de MRA 

 

Creatieve Industrie 

‘Cross-overs verder uitbouwen’ 

 

 

 Creatieve bedrijven concentreren zich vooral in 

Amsterdam, Haarlem, Hilversum, Almere, Zaanstad en 

Amstelveen 

 Cross-overs tussen de creatieve industrie en andere 

clusters kunnen verder worden uitgebouwd 

 vanuit het opleidingsaanbod zijn er voldoende kansen 

op stage en werk 

 Het grootste aantal gediplomeerden volgt zijn opleiding 

in de regio Groot Amsterdam, wat overeenkomt met 

het relatieve aandeel vestigingen in de creatieve 

industrie 

 

 

Life Sciences & Health 

‘Structurele personeelstekorten verwacht’ 

 

 

 Het zwaartepunt van het cluster is gevestigd in Almere, 

Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Lelystad en 

Zaanstad 

 Het overgrote deel van de gediplomeerden is afkomstig 

uit de regio Amsterdam 

 Regiobreed zijn de kansen op stage ruim voldoende en 

de kansen op werk voldoende; 

 Moeilijk te vervullen vacatures zijn die voor 

procesengineers en technologen, laboranten, 

analytical research scientists, projectleiders, 

specialisten in itsupport, business analisten, product & 

safety regulatory officers en QAmanagers 

 

ICT 

‘Inzetbaarheid van gediplomeerden 

ontoereikend’ 

 

 

 Het zwaartepunt van het ICT cluster is gevestigd in 

Almere, Amsterdam, Haarlemmermeer en Hilversum 

 De instroom van ICT opleidingen daalt 

 Onderwijsinstellingen volgen de technologische 

ontwikkelingen in de ICT onvoldoende 

 De inzetbaarheid van net afgestudeerden van mbo 

niveau 1 en 2 op de arbeidsmarkt is ontoereikend – 

gebrek aan capaciteit vanaf mbo-4 

 Kansen op stage en werk in deze sector wisselt van 

matig (Groot Amsterdam (stage), Flevoland, 

Zaanstreek-Waterland) tot voldoende 

                                                           
6
 Constateringen uit dit schema zijn gebaseerd op het onderzoek ‘de toekomst van de arbeidsmarkt in de 

metropoolregio Amsterdam (KVK, 2012)’ en gegevens van de SBB (2013)  
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Maakindustrie 

‘behoefte aan brede technisch gediplomeerden 

en betere voorlichting’ 

 
 

 

 Het Zwaartepunt van het cluster ligt in Amsterdam, 

Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad  

 Veel concerns in de Maakindustrie hebben behoefte 

aan schoolverlaters met een (technisch) brede opleiding 

 Door de relatieve onzichtbaarheid van de Maakindustrie 

kiezen leerlingen sneller voor andere carrières en 

opleidingen 

 De regionale kansen op stage zijn voldoende, de 

regionale kansen op werk ruim voldoende 

 

Flowers & Food 

‘Carrièreperspectieven niet duidelijk in beeld’ 

 

 

 

 

 In de MRA is een ruime vertegenwoordiging van 

gespecialiseerde bedrijven op het gebied van sierteelt 

(Aalsmeer, Almere) voedsel en voedselverwerking 

(IJmond, Zaanstreek, Flevoland) 

 De Floriade 2022 biedt voor de sectoren Agro & Food en 

Tuinbouw kansen om kennis op te bouwen en uit te 

testen 

 Ondernemers in het cluster waarschuwen dat zich 

nieuwe arbeidsmarktvragen aandienen waar ze geen 

antwoord op hebben 

 mbo-leerlingen weten niet welke carrièreperspectieven 

de sierteelt biedt 

 Technisch en wetenschappelijk geschoolde mensen 

kunnen ook elders aan de slag, waardoor het cluster 

met andere clusters moet concurreren 

 Groot Amsterdam en Flevoland kennen het hoogst 

aantal leerlingen in de voedsel, natuur en leefomgeving 

opleidingen, regionale kansen op de arbeidsmarkt zijn 

ruim-voldoende 

 

 

Logistiek 

‘Een voldoende en flexibel arbeidspotentieel is 

de sleutelfactor voor succes van het cluster’ 

 

 

 

 

 Voor de Topsector Logistiek vormt de MRA met 

Schiphol en de haven van Amsterdam en Greenport, 

Greenport Aalsmeer en de dataport AMS-IX een 

hoogstaande logistic hub. 

 Gemiddeld stromen te weinig mensen uit het mbo en 

het hbo om de benodigde instroom in het cluster op te 

vangen.  

 Diverse logistieke bedrijven dragen bij aan 

kennisontwikkeling en innovatie in de sector - op 

regionale schaal zijn er voldoende kansen op stage 

en/of werk 

 Flevoland en Zuid-Kennemerland kennen het hoogste 

aantal leerlingen in de logistiek 

 Groot Amsterdam en Zaantreek-Waterland kennen het 

hoogst aantal leerlingen. Gemiddeld stroomt slechts 

14% van de mbo leerlingen door, lager dan in de andere 

sectoren 
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Figuur 2.7: Ontwikkeling werkgelegenheid 

technisch opgeleiden 

 

Bron: Bureau Louter (2013) 

 

Arbeidsmarktprognoses 

Alle genoemde (sub)clusters zijn voor een groot deel van hun concurrentie- en innovatiekracht 

afhankelijk van technische kennis en goed geschoold technisch personeel. Uit onderzoek van Bureau 

Louter (2013) blijkt de werkgelegenheid voor technisch opgeleiden in de MRA een forse groei kent 

(zie figuur 2.7)  

 

De werkgelegenheid voor technisch opgeleiden groeit 

 

 

Opmerkelijk gegeven is dat van de technisch opgeleiden 

maar liefst 49% in niet technische-sectoren als zorg, 

overheid, onderwijs, media etc. werkt7. Dit benadrukt dat 

techniek steeds meer ‘cross-sectoraal’ met andere 

disciplines en domeinen verbonden wordt. 

 

Bij het gebruik van arbeidsmarktprognoses past daarom 

het voorbehoud dat er altijd een zekere mate van 

onvoorspelbaarheid blijft. Uitspraken over de precieze 

toekomstige tekorten op de technische arbeidsmarkt zijn 

niet eenvoudig te vermelden. De snelle ontwikkelingen en 

innovaties in verschillende sectoren doen een beroep op 

opleiders én werknemers om flexibele trajecten te 

ontwerpen voor de werknemers van de toekomst. Wel kan een indicatie worden geven aan de hand 

van gegevens over de vervangingsvraag, het aantal gediplomeerden en het aandeel werkenden.  

 

Vervangingsvraag 

Onderzoek van de SEO (2011) voorspelt dat, uitgaande van een midden scenario van economische 

groei (1,25 procent per jaar in de periode 2013-2016), de totale arbeidsvraag in de MRA tot 2016 met 

156.000 toeneemt. De vervangingsvraag in de Metropoolregio wordt in de volgende jaren op 

108.000 mensen geschat. Het aandeel gediplomeerde schoolverlaters in techniek ligt daarbij lager 

dan het aandeel werkenden in de techniek. 

 

Deze aanname geldt voor alle arbeidsmarktregio’s in de MRA en ook voor Nederland als geheel. Het 

ondersteunt de te verwachte tekorten in de MRA. In vergelijking met Nederland als geheel komt het 

percentage werkenden grotendeels overeen, waar het percentage gediplomeerden in de drie van de 

vijf arbeidsmarktregio’s onder ligt (zie figuur 2.8). Ter indicatie: alleen al in de provincie Noord-

Holland wordt jaarlijks een tekort van ruim 1000 werknemers in het mbo en hbo verwacht (zie figuur 

2.9). 

 

 

 

                                                           
7
 Techniekraad Noord-Holland, 2012: Techniekplan Noord-Holland 2013-2016 
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Partners in de regio 

In de MRA zijn verschillende partijen actief die zich bezig houden met de aansluiting onderwijs- en 

arbeidsmarkt in de regio. De meest belangrijke partners en samenwerkingsverbanden zijn: 

 Bestuurders van overheden en onderwijsinstellingen 

 Techniekraad Noord-Holland 

 Amsterdam Economic Board 

 Masterplan Techniek Amsterdam 

 Techniekpact –Noordvleugel, –Flevoland, -Gooi en Vechtstreek 

 Campusvorming Noord-Holland 

 Samenwerking Vak Colleges 

 Toptechniek in Bedrijf Flevoland 

 

 De initiatieven die door de inzet van deze partners de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen zijn 

toegelicht in bijlage II. 

De uitdaging 

 

Kwantitatieve en kwalitatieve aansluitingsproblemen tussen onderwijs en arbeidsmarkt hangen met 

verschillende factoren samen. De belangrijkste opgave voor de arbeidsmarkt van de MRA is het 

werven, opleiden en benutten van een gekwalificeerde beroepsbevolking die aansluit bij de vraag 

van de regionale arbeidsmarkt. Vooral de technische arbeidsmarkt is al jaren gespannen gebleken. 

Uit onderzoek van Blaauwberg (2013) lijkt dit zich in de MRA nadrukkelijker voor te doen dan anders, 

mede omdat jongeren in verschillende plaatsen in de regio minder voor techniek opleidingen kiezen. 

Figuur 2.9: vervangingsvraag technische werknemers in provincie Noord-Holland 

 

Bron: Techniekplan Noord-Holland 2012 

Figuur 2.8: aanbod gediplomeerde schoolverlaters en percentage 

werkenden van techniek in totale werkzame beroepsbevolking 

Arbeidsmarktregio 
Gediplomeerde 
Schoolverlaters (%) 

 
Werkenden (%) 

Flevoland 21 35 

Gooi en Vechtstreek 24 35 

Groot Amsterdam 19 36 

Zaanstreek-Waterland 28 37 

Zuid Kennemerland 30 37 
Nederland 26 36 
   

Bron: Blaauwberg 2013 
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De toenemende vraag aan ROC’s om, in samenwerking met het bedrijfsleven, meer 

arbeidsmarktrelevante opleidingen aan te bieden en waar mogelijk te concentreren 

(macrodoelmatigheid) is een gezamenlijke opgave voor de komende periode. 

 

De werkgeversorganisaties zien de noodzaak van een meer gezamenlijk geprogrammeerde actie om 

met de vmbo en mbo instellingen, op vooral mbo niveau 4 en hbo, een grotere instroom te 

realiseren en waar nodig een Associate Degree-opleiding tussen mbo en hbo aan te bieden.  

 

Met uitzondering van de bouwnijverheid worden nu al juist op deze niveaus tekorten ervaren. 

Regionale prognoses8 wijzen uit dat het tekort aan op mbo 4 niveau opgeleide werknemers oploopt 

terwijl de vraag naar niveau 2 voorlopig gelijk zal blijven.  

 

Om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren staat de MRA voor een aantal 

uitdagingen, samengevat:  

 Jongeren in MRA moeten verleid worden weer te kiezen voor techniek. Technische 

opleidingen moeten meer worden verbonden met opkomende sectoren als ICT en creatieve 

industrie; 

 Beroepsopleidingen moeten meer anticiperen op de vraag van de arbeidsmarkt; 

 Het bedrijfsleven moet tijdig in staat zijn de toekomstige arbeidsmarktvraag te formuleren; 

 Het opleidingsniveau van de technische beroepsbevolking in de regio moet (mede door 

permanente bijscholing) worden verhoogd om blijvend te kunnen aansluiten bij de 

technologische ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Techniekraad, (2012): Techniekplan Noord Holland 2013-2016 
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3. Regionale visie 2020 
 

Meer leerlingen naar de techniek 

Met een krimpende beroepsbevolking (als gevolg van de vergrijzing) en een onverminderd grote 

ambitie op economische groei kan de MRA zich geen scheefgroei in studie- en beroepskeuze van de 

beroepsbevolking en de vraag van de arbeidsmarkt veroorloven.  

De belangstelling voor techniek onderwijs in de MRA lijkt, vooral op het vmbo, in de breedte te 

verminderen. Maar nieuwe cross-over opleidingen (richting energie, zorg of vormgeving) en 

opleidingen rond luchtvaart en railinfra laten zien dat er wel degelijk technische belangstelling is.  

Contextrijk opleiden 

Die belangstelling van jongeren sluit niet meer aan bij de traditionele opleidingsprofielen, zoals 

installatie-, elektro en metaaltechniek. Daar ligt een belangrijke opdracht aan de Kenniscentra, de 

ROC’s en het bedrijfsleven: niet door algemene promotiecampagnes meer leerlingen naar de 

(traditionele) techniek zien te krijgen, maar met contextrijke opleidingen: niet meer alleen het vak 

(installatietechniek, metaaltechniek) als insteek, maar de context waarin de techniek belangrijk is.  

Bijvoorbeeld technische opleidingen rond de luchtvaart en het spoorvervoer, in samenwerking met 

het bedrijfsleven en met perspectief op een stage en een baan die aansluiten bij de interesse sferen 

van leerlingen.  

Macrodoelmatigheid 

De mbo instellingen in de MRA werken gezamenlijk aan macrodoelmatigheid: minder versnippering 

van opleidingen, grotere arbeidsmarktrelevantie en zorgen voor een beter rendement van de 

inspanning die de samenleving levert voor beroepsonderwijs. Afstemming tussen de 

investeringsplannen die mbo instellingen samen met het bedrijfsleven voorbereiden, is daarvoor een 

vereiste. Alleen dan is de dubbele doelstelling van minder opleidingen en meer kwaliteit haalbaar.  

De uitdaging is om jongeren enthousiast te maken voor mbo studierichtingen met 

arbeidsmarktperspectief en ervoor te zorgen dat het opleidingsaanbod arbeidsmarktrelevant en 

doelmatig tussen instellingen is georganiseerd; minder kleine opleidingen door inefficiënties in de 

bedrijfsvoering en versnippering van het aanbod in een regio terug te brengen. 

Een brede basis 

Voor de meer traditionele techniekopleidingen lijkt in veel gevallen verbreding een duidelijk 

perspectief. De verbreding van opleidingen is nog niet zo prominent als op het vmbo en zo ver zal het 

ook niet gaan; het mbo is immers eindonderwijs en vraagt dus specifieker beroepsvaardigheden bij 

het afronden van de opleiding. Daarnaast lijkt op niveau 4 steeds meer ruimte te ontstaan voor 

regionale specialisatie.  

 

Er zal ook gericht meer werk gemaakt moeten worden van het ondersteunen van jongeren bij het 

maken van een juiste keuze: kiezen voor een goede opleiding, maar ook tijdens de studie (aan de 

hand van beroepenoriëntatie) kiezen voor het juiste uitstroomprofiel en een eventuele 

vervolgopleiding.  
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Binnen de beroeps opleidingen moet beter en vraaggericht onderwijs worden gegeven. Zeker bij de 

techniek, waar de technologische ontwikkelingen snel gaan, is een publiek-private samenwerking 

tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven een voorwaarde voor succes. Dat betreft investeringen in 

curricula, techniekteams en state-of-the-art materiaal/apparatuur. 

Binnen 3 jaar willen we in de regio samenwerkingsverbanden tussen mbo onderwijs en bedrijfsleven 

opzetten. De goede initiatieven die daarvoor al bestaan moeten worden uitgebreid, onder andere via 

PPS investeringsprojecten. Deze kunnen onder meer met het Investeringsfonds mbo worden 

gefinancierd.  

Samenwerking in de onderwijsketen, doorlopende leerlijnen 

Het mbo is als middelbaar beroepsonderwijs onderdeel van een keten. En die is zoals bekend zo sterk 

als zijn zwakste schakel. Het mbo werkt samen met vmbo scholen om leerlingen te helpen bij het 

kiezen voor de juiste beroepsopleiding. De route vmbo (theorie) naar mbo techniek wordt bevorderd 

door op de vmbo-t opleidingen in het derde en het vierde leerjaar techniekonderwijs te 

introduceren.  

 

In de hogere niveaus verzorgt het mbo samen met hbo scholen een soepele overgang naar het hbo. 

Samen met het hbo en opleidingsbedrijven moet ook een goed aanbod voor bij- en omscholing van 

werkenden worden ontwikkeld. De regionale overheid stimuleert en faciliteert deze samenwerking 

waar het kan. 

Regionale specialisatie in Campussen 

mbo is bijna per definitie regionaal: de leerlingen zijn regionaal geworteld en stageplaatsen en 

onderwijslocaties moeten op scooterafstand gevonden kunnen worden. Toch is regionale 

specialisatie een vereiste voor een betere aansluiting op de vraag van het bedrijfsleven. Dit zal vooral 

plaatsvinden in regionale campussen waarin niet alleen een goed breed aanbod geboden wordt maar 

die ook een regionale specialisatie hebben die past bij de kleur en die de bedrijven in de omgeving 

hebben. 

 

In dit rapport zijn al op diverse plaatsen regionale zwaartepunten binnen de MRA benoemd. De 

regionale campussen zijn de condensatiekernen van waaruit de gewenste vernieuwing van het 

beroepsonderwijs groeit. De regionale partijen gezamenlijk zien draagvlak voor de volgende 

specialisatie thema’s per deelgebied: 

 

1. IJmond: maritiem en offshore, maakindustrie,  high tech systems en materials; 

2. Zaanstad: voedsel en procestechnologie, chemie; 

3. Amsterdam: technologie van de (duurzame)gebouwde omgeving, (duurzame) mobiliteit, mode en 

media; gaming en andere creatieve industrie; 

4. Flevoland: big data, lrobotica, growing/green (Floriade), luchtvaart en gespecialiseerde niches die 

veel ruimte nodig hebben; 

5. Haarlemmermeer: luchtvaart en logistiek; 

6. Meerlanden:  greenport, flowers; 

6. Gooi en Vechtstreek: Audiovisuele media, technologie rondom de zorg; 

7. Zuid-Kennemerland: 3D printing, technologie rondom de zorg. 
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Bestaande initiatieven begeven zich al in deze richtingen zoals het onderstaande indicatieve kaart 

aangeeft:  

Figuur 4.1: Indicatie specialisaties in de MRA 

 

Dit soort regionale specialisaties kunnen niet van boven af worden opgelegd, maar ontstaan in de 

eerste plaats op eigen initiatief van onderwijs en/of bedrijfsleven. Daarvoor moet altijd plaats zijn. 

Initiatieven van mbo-instellingen en regionale bedrijfsleven die voldoende draagvlak hebben, nemen 

we in de MRA altijd serieus, verwelkomen we en proberen we gezamenlijk op de juiste plaats tot 

bloei te brengen.  

Grensoverschrijdende issues spelen vooral in sectoren als zorg/ict/en agri-technologie. Afstemming 

met omliggende regio’s (Utrecht, Noord-Holland Noord, Oost-Flevoland) is nodig. 

Rolverdeling  

Om vraag en aanbod regionaal beter op elkaar af te stemmen, ligt een gezamenlijke aanpak van 

beroepsonderwijs en bedrijfsleven voor de hand. 

De volgende rolverdeling is leidend: 

 Bedrijfsleven en beroepsonderwijs als belangrijkste stakeholders geven samen inhoud, vorm 

en invulling aan de acties op het gebied van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; 

  Het bedrijfsleven benoemt de te verwachte arbeidsmarktvraag binnen de techniek, levert 

actuele en praktische kennis en is bereid is te investeren in het opleiden van jongeren (door 

o.a. het creëren van stageplaatsen). De technische werkgevers organisaties (samenwerkend 
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in de Techniekraad NH) bouwen aan actieve netwerken van bedrijven die stageplaatsen 

leveren en ook een inbreng hebben in het dagelijkse onderwijs (door o.a. de aanstelling van 

subregionale coördinatoren); 

 De mbo instellingen geven leerlingen en docenten zoveel mogelijke ondersteuning bij het 

zoeken naar aansluiting bij het regionale bedrijfsleven. Zij stemmen met elkaar af wat betreft 

het opleidingsaanbod en zorgen voor een brede basis en een regionale specialisatie aan de 

top; 

 De overheidspartijen brengen de specifieke aansluitingsproblemen in kaart die er in de 

arbeidsmarktregio’s van de MRA spelen: een early warning system;  De overheden in de MRA 

zetten zich in  om de kwaliteit van het mbo techniek onderwijs in de regio te bevorderen en 

te bewaken -  in beeld te krijgen wat de vraag is naar arbeid vanuit het bedrijfsleven en in 

hoeverre die vraag aansluit op het arbeidsaanbod en onderwijsveld in de regio; 

 De Amsterdam Economic Board functioneert als katalysator, specifiek waar snelle 

interventies door samenwerking in de triple helix nuttig en effectief zijn.  
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4. Overzicht van PPS initiatieven 
 

Bezien vanuit welke invalshoek dan ook, onderstreept wordt dat voor een goede aansluiting tussen 

de vraag van de arbeidsmarkt en het aanbod van het onderwijs een goede brede basis voor 

samenwerking aanwezig moet zijn.  

In het mbo 4 segment moet er een constante inspanning worden verricht om de verbinding te leggen 

tussen de inhoud van het onderwijs en de technologische innovaties binnen de bedrijven. In dit 

hoofdstuk worden een aantal actuele PPS initiatieven beschreven. 

Projecten in 2014 – 2015 

Voor 2014 en 2015 zijn er vanuit de PRES een aantal Publiek Private Samenwerking initiatieven 

geselecteerd waar men vanuit de MRA regio op inzet. Deze initiatieven voldoen aan de vraag op de 

arbeidsmarkt, onderwijsbehoefte en hebben draagvlak vanuit het bedrijfsleven. 

1. F&PTC Food & Proces Tech Campus / Procesindustrie Zaanstreek  

Begin 2013 hebben 12 Food- en proces bedrijven uit de Zaanstreek en Amsterdam, samen met het 

Regiocollege Zaanstreek, het initiatief genomen om een opleiding (food)- proces operator A Bol 2 op 

te zetten. Met steun van de gemeente Zaanstad en de Amsterdam Economic Board is deze opleiding 

in september 2013 van start gegaan en in 2014 heeft de opleiding haar nieuw ingerichte locatie op 

de Techniek campus in Zaanstad geopend. 

 

Het succes van deze opleiding is voor de initiatiefnemers (inmiddels 16 bedrijven en Regiocollege 

Zaanstreek Waterland) aanleiding om vanuit de basis van deze opleiding een doorstart te maken 

naar een volledige opleiding Bol 2, 3 en 4 in een Food- en Proces Tech Campus ". Deze doorstart 

vraagt een investering van ongeveer 1,4 miljoen voor de komende 4 jaar waarvan mee dan de helft 

wordt gedragen door het deelnemende bedrijfsleven. 

2. Techniekcampus Engineering & Materials 

In de regio IJmond wordt hard gewerkt aan de toekomst van het technisch beroepsonderwijs. In 

december 2013 hebben de gezamenlijke partners overheid (provinciaal en lokaal), onderwijs en 

ondernemers een manifest getekend waar zij zich sterk maken voor de oprichting van de 

Techniekcampus Engineering & Materials. Met dit initiatief willen de partijen, waaronder het ROC 

Nova College en het regionale bedrijfsleven, werken aan het verbeteren van de onderlinge 

samenwerking, netwerkvorming en uitvoering van het techniekpact. 

 

Met de samenwerking wil men jongeren stimuleren vroeg in hun onderwijs carrière een technische 

opleiding of bèta profiel te kiezen en na hun opleiding te kiezen voor een loopbaan in de technische 

sector, de kwaliteit van het techniekonderwijs vergroten (al dan niet in combinatie met werken) en 

investeren in de innovatiekracht van het bedrijfsleven door samen te werken aan kennisontwikkeling 

en kennisdeling. De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt vormt daarbij een belangrijke 

pijler.  
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Hiertoe wordt een publiek private samenwerking vormgegeven, passend binnen de contouren van 

het CIV, waarin het mbo toponderwijs ontwikkelt en levert voor het regionale bedrijfsleven. Hierin 

wordt gefocust op kennisgebieden die onderdeel zijn van de harde kern van de (maak)industrie en 

biedt de volgende opleidingen aan: 1) Procestechniek (o.a. AOT, chemie, operationele techniek, 

energie- water- en milieutechniek), 2) Engineering (o.a. werktuigbouwkunde, constructie, onderhoud 

en mechatronica) en 3) E-Technologie (o.a. elektrotechniek, besturing- en aandrijftechniek en 

automatisering). 

 

3. Campus Installatie en Campus Automotive 

Voor de Automotive branche wordt door ROC van Amsterdam en werkgevers in de autobranche 

(verenigd in Next Technician) een Business model en -case ontwikkeld om te komen tot een Publiek 

private samenwerking. De branches zijn er op gericht om, in lijn met het Techniekpact en in overleg 

met andere technische sectoren, een bijdrage aan ‘4 op 10 in de techniek’ in 2019 te leveren en 

daarmee aan de ontwikkeling van de technische potentie van de stad Amsterdam. Een belangrijk 

onderwerp daarbij is de huisvesting van het technisch onderwijs. Daarmee krijgt het bedrijfsleven 

meer verantwoordelijkheid voor het onderwijs in de stad. Dit is nodig om het onderwijs beter te 

laten aansluiten bij de veranderende vraag naar personeel in de technische sectoren. Maar ook om 

leerlingen beter kennis te laten maken met het werk in de praktijk.  

 

Het beoogde resultaat hiervan is een gezamenlijk opleidingscentrum voor mobiliteitstechniek en 

installatietechniek in Amsterdam (wellicht ook nog andere sectoren). Het doel van dit centrum is om 

leerlingen, docenten, bedrijfsopleiders en werknemers de mogelijkheid te geven om op basis van up-

to-date techniek zich te laten scholen, bijscholen of omscholen.  

 

De innovatieve kern van deze aanpak is dat bedrijven en onderwijs samen het nieuwe mbo onderwijs 

vormgeven en besturen. Deze vorm van samenwerking maakt ook dat er de noodzakelijke 

investeringen om techniek onderwijs op een aantrekkelijke manier aan te kunnen blijven 

bieden gedaan moeten worden. In plaats van te verdunnen bundelen de partijen met deze 

samenwerking hun investeringskracht. Vanuit dit perspectief is ook de ambitie om het vmbo in dit 

opleidingshuis onder te brengen geformuleerd. Het vmbo vormt immers een belangrijke 

toeleverancier voor het technisch mbo. 

 

4. Technocampus Lelystad Airport 

De beschikbaarheid van goed gekwalificeerde werknemers is een belangrijke voorwaarde voor een 

succesvolle economische ontwikkeling van Lelystad Airport en omgeving. Bedrijven, 

onderwijsinstellingen en overheden werken in dit project samen en vormen een vitale coalitie. 

Hierbij geldt dat de coalitie zowel organisatorisch als inhoudelijk flexibel meebeweegt met de 

ontwikkeling van de luchthaven zelf en de (nieuwe) bedrijvigheid die de luchthaven zal genereren. 

Het onderwijs in de regio ziet mogelijkheden om met het bestaande onderwijsprogramma en met 

nieuw te ontwikkelen aanbod, adequaat in te kunnen spelen op de concrete vraag van het 

bedrijfsleven naar goed gekwalificeerde werknemers in techniek. 

 



 

   

21 
  

De Technocampus Lelystad Airport is een proces gestuurde opleidingsfaciliteit, waar vraag en aanbod 

naar en van competenties en vaardigheden (afgestemd op de specifieke behoeften van de aanwezige 

en zich vestigende bedrijven in techniek- en luchtvaartsector evenals de technische (maak-) 

industrie) bij elkaar worden gebracht. De Technocampus Lelystad Airport wordt ontwikkeld als 

satelliet van de Technocampus Lelystad waarin de onderwijspartijen in Lelystad de technische 

opleidingsfaciliteiten bundelen. De totale keten van het beroepsonderwijs en de contacten met 

regionale bedrijven worden onder één (facilitair en virtueel) dak met een duidelijke identiteit 

ondergebracht. Er zal een nauwe samenwerking zijn met Compocenter Lelystad bij Schaap 

Composites. 

6. Mode en Media 

In de sector Mode en Media stromen te veel leerlingen op een te laag niveau in. Zij hebben weinig 

perspectief op de arbeidsmarkt. Rondom mediaberoepen in het zuidoosten van de MRA is er 

draagvlak voor meerdere initiatieven die afstemming behoeven. Het ROC van Amsterdam werkt 

samen met House of Denim aan een state-of-the-art opleidingsfaciliteit binnen de Hallen in 

Amsterdam-West. Eenzelfde opleidingsfaciliteit gericht op Dance & Music is in voorbereiding op de 

24/7 hotspot rond ID&T en Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Ook is een opleidingsfaciliteit in 

voorbereiding mbt (Sport)Media in Amsterdam-Zuid. Daarnaast participeert het Nova College in het 

initiatief van de gemeente Haarlem om 3D Printing tot speerpunt te verheffen. 

 

7. Greenport Aalsmeer 

Onderwijs en bedrijfsleven gaan steeds meer voor elkaar betekenen, Het groen onderwijscentrum 

GO gaat hierbij een belangrijke rol spelen. Opdrachten en problemen uit het bedrijfsleven 

onderzoeken en oplossen in een Innovatieklas, is één van de ontwikkelingen, waar het GO vorm aan 

gaat geven. De leeromgeving voor studenten, docenten en medewerkers van de bedrijven zal meer 

aansluitend worden gemaakt op de praktijk. 

Met het lidmaatschap van verschillende vmbo- en mbo-locaties in de regio hoopt Greenport 

Aalsmeer op een goede verbinding met het onderwijs. Daardoor moet er een betere aansluiting 

komen tussen de regionale opleidingen en de wensen en behoeften van het sierteeltbedrijfsleven in 

Aalsmeer en omgeving. Het Wellantcollege mbo Aalsmeer biedt verschillende opleidingen aan, onder 

andere de studies Green Production & Business, Plant, Groothandel & Logistiek en Flower Design. 

8. Sociale Restaurants in de Zaanstreek 

Eind 2014 zijn er in Zaanstad 5 restaurants waar gekookt wordt door leerlingen en stagiaires van de 

hotelschool en 10 satellieten waar mensen een elders klaargemaakte maaltijd kunnen eten. Op alle 

locaties is het tevens mogelijk een maaltijd af te halen om thuis op te eten. Deze maaltijden worden 

klaargemaakt op de centrale locatie bij de hotelschool. Medio 2017 zijn dit er 15 satellieten, zodat 

elke inwoner van de regio een Zaanse Keuken op loopafstand heeft. De restaurants worden bezet 

door leerlingen van het ROC en mensen met een werkervaringsplek.  

 

9. Proeftuin Overhoeks 

Het realiseren van een biologische Mini Supermarkt in de nieuw te ontwikkelen wijk Overhoeks aan 

het IJ in Amsterdam. Een PPS met als vennoten consumenten, producenten/boeren, 

woningcorporatie, onderwijsinstelling, e.a.. Deelnemenede bedrijven zijn woningcorporatie Ymere. 

Andere onderwijsinstellingen: ROCv Amsterdam, gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord en 
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Stadsregio Amsterdam. Ook Platform Eetbaar Amsterdam, Boerderij de Stadshoeve en 

Wijkvereniging Overhoeks nemen deel in dit initiatief. 

 

10. De Zaanse Keuken 

Het initiatief de Zaanse Keuken recombineert: voeding, werk, zorg en onderwijs. Eind 2014 zijn er in 

Zaanstad 5 restaurants waar gekookt wordt door leerlingen en stagiaires van de hotelschool en 10 

satellieten waar mensen een elders klaargemaakte maaltijd kunnen eten. De restaurants worden 

bezet door leerlingen van het ROC en mensen met een werkervaringsplek. De medewerkers worden 

aangestuurd door docenten van het ROC. Dit project is een samenwerking tussen Odibaan, RIBW 

ZWWF, Odion (gehandicaptenzorg), Evean (ouderenzorg), Reakt en ROCvAmsterdam. 

 

11. PPS Logistiek 

De aanvraag van een PPS Logistiek voorziet in de behoefte van de sector in de Metropoolregio 

Amsterdam. De PPS richt zich op het beroepsbeeld van ‘de logistieke vakman/vrouw van de 

toekomst’ en de vertaling daarvan in opleidingsprogramma’s voor leerlingen, studenten, docenten 

en professionals. Programmathema’s zijn: Ondernemerschap, globalisering, keten denken, 

duurzaamheid, ICT, technologie, klantgerichtheid. 

 

Met deze PPS wil men nadrukkelijk de verbinding maken met het Luchtvaart College Schiphol, een 

succesvolle PPS in de regio. De ontwikkeling van een PPS Logistiek sluit aan bij het 

stimuleringsprogramma ‘Smart Logistics Amsterdam’, de regiovisie en Human Capital Agenda 

Logistiek MRA. Bovengenoemde kaderdocumenten zijn richtinggevend voor het realiseren van een 

goede balans in de arbeidsmarkt voor logistiek, waarbij op alle functieniveaus zowel de kwantiteit als 

de kwaliteit van logistieke medewerkers voldoet aan de marktvraag in de Metropoolregio 

Amsterdam. 

 

12. Sleepvaart Offshore 

De zeesleepvaart levert een essentiële bijdrage aan de excellente dienstverlening in de haven van 

Amsterdam. Het is voor sleepvaartmaatschappijen in de Haven van Amsterdam een lastige opgave 

om geschikt en gekwalificeerd personeel te vinden, vanwege een tekort aan toestroom van goed 

opgeleid personeel op de arbeidsmarkt. Dit project richt zich op de oprichting van een Sleepvaart en 

Offshore campus wat de toestroom aan goed opgeleid personeel voor het invullen van logistieke 

processen van sleepvaartmaatschappijen moet gaan verbeteren. Het primaire doel van de campus is 

om jongeren voor aanvang en tijdens hun studie kennis te laten maken met de 

beroepsmogelijkheden in de sleepvaart en offshore met de nadruk op logistieke processen. 

Initiatiefnemers en partners in het project zijn Nova College en 360-Control BV die in samenwerking 

met de Hogeschool van Amsterdam en de bedrijven Iskes Towage & Salvage BV en Svitzer Salvage 

BV. 

 

13. Campus: House of Logistics 

De vorming van een duurzaam zelfvoorzienend Huis van de Logistiek is een initiatief van bedrijfsleven 

en onderwijs om een krachtig condensatiepunt te vormen waarlangs de logistieke vakman/vrouw 

van de toekomst gevormd gaat worden, met als missie het logistieke mbo-onderwijs 

toekomstbestendig, uitdagend en kansrijk te maken. Logistiek moet een gezicht krijgen zodat 
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jongeren voor een loopbaan in de logistiek gaan kiezen. Leren in de Logistiek wordt gekoppeld aan 

een concrete context: Luchtvaart Logistiek, Mode Logistiek, Ziekenhuis Logistiek, Haven Logistiek, 

Smart Logistics, of City Logistics.  

Partners in het House of Logistics zijn Luchtvaart College Schiphol (o.a. KLM en Schipholgroep), 

Sectorfonds Luchtvaart. Er wordt verbinding gelegd tussen bedrijven in de gehele supply chain. Zo 

wordt bijvoorbeeld de modebranche verbonden aan hoogwaardige logistieke dienstverleners. 

Verder is verbinding gelegd met het Kennis DC Logistiek van de Hogeschool van Amsterdam om ook 

doorlopende leerlijnen mbo/hbo concreet vorm te geven en professionalisering van docenten. Het 

aanwezig netwerk met vmbo-scholen wordt benut om de logistieke alliantie verder te versterken, om 

decanen en ouders mee te nemen in de kansen die jongeren hebben om logistiek vakman van de 

toekomst te worden. 
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Bijlage I Onderwijs gegevens SBB 
 

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft informatie beschikbaar over 

de doelmatigheid van mbo onderwijs. In deze bijlage worden de gegevens over de opleidingen die 

het meest relateren aan de prominente clusters in de MRA weergegeven (Creatieve Industrie, 

Maakindustrie, ICT, Logistiek, Flowers&Food, Life Sciences & Health). 

Laboratorium en gezondheidstechniek    

Regio Inschrijvingen 

meerdere 

jaren  

Gediplomeerden 

meerdere  

jaren 

Doorstroom 

onderwijs  

meerdere 

jaren 

Kans op stage 

(regionaal) 

Kans op werk 

(regionaal) 

Flevoland 516 148 26% ruim voldoende 

kansen 

voldoende 

kansen 

Gooi- en Vechtstreek 368 97 28% ruim voldoende 

kansen 

voldoende 

kansen 

Groot Amsterdam 1608 494 42% ruim voldoende 

kansen 

voldoende 

kansen 

Zaanstreek/Waterland 651 188 48% ruim voldoende 

kansen 

voldoende 

kansen 

Zuid-Kennemerland 768 176 36% ruim voldoende 

kansen 

voldoende 

kansen 

Bron: SBB, 2013 

ICT     

Regio Inschrijvingen 

meerdere 

jaren  

Gediplomeerden 

meerdere  

jaren 

Doorstroom 

onderwijs  

meerdere 

jaren 

Kans op stage 

(regionaal) 

Kans op werk 

(regionaal) 

Flevoland 3685 1475 68% matige kansen matige kansen 

Gooi- en Vechtstreek 1275 455 55% voldoende kansen voldoende 

kansen 

Groot Amsterdam 6233 2579 61% matige kansen ruim voldoende 

kansen 

Zaanstreek/Waterland 2081 720 56% matige kansen matige kansen 

Zuid-Kennemerland 2095 703 48% voldoende kansen voldoende 

kansen 
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Techniek en procesindustrie     

Regio Inschrijvingen 

meerdere 

jaren  

Gediplomeerden 

meerdere  

jaren 

Doorstroom 

onderwijs  

meerdere 

jaren 

Kans op stage 

(regionaal) 

Kans op werk 

(regionaal) 

Flevoland 5917 2590 32% voldoende 

kansen 

ruim voldoende 

kansen 

Gooi- en Vechtstreek 1639 677 38% voldoende 

kansen 

ruim voldoende 

kansen 

Groot Amsterdam 7678 2973 36% voldoende 

kansen 

ruim voldoende 

kansen 

Zaanstreek/Waterland 4979 2008 38% voldoende 

kansen 

ruim voldoende 

kansen 

Zuid-Kennemerland 4726 2061 29% voldoende 

kansen 

ruim voldoende 

kansen 

Bron: SBB, 2013 

Voedsel, natuur en leefomgeving     

Regio Inschrijvingen 

meerdere 

jaren  

Gediplomeerden 

meerdere  

jaren 

Doorstroom 

onderwijs  

meerdere 

jaren 

Kans op stage 

(regionaal) 

Kans op werk 

(regionaal) 

Flevoland 3545 1312 29% ruim voldoende 

kansen 

ruim voldoende 

kansen 

Gooi- en Vechtstreek 1200 462 31% ruim voldoende 

kansen 

ruim voldoende 

kansen 

Groot Amsterdam 2978 1256 23% ruim voldoende 

kansen 

ruim voldoende 

kansen 

Zaanstreek/Waterland 1734 636 32% ruim voldoende 

kansen 

ruim voldoende 

kansen 

Zuid-Kennemerland 1879 706 26% ruim voldoende 

kansen 

ruim voldoende 

kansen 

Bron: SBB, 2013 
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Mobiliteit en Voertuigen     

Regio Inschrijvingen 

meerdere 

jaren  

Gediplomeerden 

meerdere  

jaren 

Doorstroom 

onderwijs  

meerdere 

jaren 

Kans op stage 

(regionaal) 

Kans op werk 

(regionaal) 

Flevoland 2115 887 43% voldoende 

kansen 

voldoende 

kansen 

Gooi- en Vechtstreek 836 372 46% voldoende 

kansen 

voldoende 

kansen 

Groot Amsterdam 3306 1318 42% voldoende 

kansen 

voldoende 

kansen 

Zaanstreek/Waterland 1431 591 40% voldoende 

kansen 

voldoende 

kansen 

Zuid-Kennemerland 1315 492 39% voldoende 

kansen 

voldoende 

kansen 

Bron: SBB, 2013 

Transport, scheepvaart en logistiek     

Regio Inschrijvingen 

meerdere 

jaren  

Gediplomeerden 

meerdere  

jaren 

Doorstroom 

onderwijs  

meerdere 

jaren 

Kans op stage 

(regionaal) 

Kans op werk 

(regionaal) 

Flevoland 2799 1464 13% voldoende 

kansen 

voldoende 

kansen 

Gooi- en Vechtstreek 591 431 5% voldoende 

kansen 

voldoende 

kansen 

Groot Amsterdam 5361 2762 13% voldoende 

kansen 

voldoende 

kansen 

Zaanstreek/Waterland 1507 920 12% voldoende 

kansen 

voldoende 

kansen 

Zuid-Kennemerland 2376 1274 14% voldoende 

kansen 

voldoende 

kansen 

Bron: SBB, 2013 
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Media en vormgeving 

    Regio Inschrijvingen 

meerdere 

jaren 

Gediplomeerden 

meerdere  

jaren 

Doorstroom 

onderwijs  

meerdere jaren 

Kans op stage 

(regionaal) 

Kans op werk 

(regionaal) 

Flevoland 

 

3540 

748 47% 

voldoende 

kansen voldoende kansen 

Gooi- en Vechtstreek 

 

2293 

650 41% 

voldoende 

kansen voldoende kansen 

Groot Amsterdam 

 

5772 

1515 40% 

voldoende 

kansen voldoende kansen 

Zaanstreek/Waterland 

 

2097 

528 43% 

voldoende 

kansen voldoende kansen 

Zuid-Kennemerland 

 

2072 

495 43% 

voldoende 

kansen voldoende kansen 

Bron, SBB 2013 
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Bijlage II Overzicht Samenwerkingsverbanden / Initiatieven 
 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van samenwerkingsverbanden en initiatieven die in het 

kader aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt de afgelopen jaren in de regio doorgang hebben gevonden. 

A. Samenwerkingsverbanden 

 

 Amsterdam Economic Board - Board Programma Human Capital 2014:  

De Amsterdam Economic Board is opgericht door overheden, bedrijfsleven en 

kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam. De Amsterdam Economic Board 

(kortweg: Board) stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheid. 

De inzet van het Amsterdam Economic Board Programma Human Capital 2014 – 2020 ‘Werk 

maken van Talent’ is om een concrete en substantiële impuls te geven aan een betere 

werking van de arbeidsmarkt in de speerpuntclusters van de Board en op een betere 

aansluiting van het aanbod op de vraag in de MRA. Concreet gaat het om de clusters ICT, Life 

Science & Health, Logistiek & Handel, Toerisme & Congressen, Creatieve Industrie, Financiële 

en Zakelijke Dienstverlening, Flowers & Food en de in 2013 toegevoegde High 

Tech/Maakindustrie. In het Boardprogramma is mbo specifiek opgenomen als 

aandachtsgebied.  

Samengevat zet het programma in op de volgende programmalijnen:  

 Nieuw partnerschap onderwijs – bedrijfsleven  

 Kiezen voor de toekomst  

 Talent benutten  

 Employability  

 Internationalisering arbeidsmarkt  

 Doelmatige opleidingsinfrastructuur  

 

 Techniekraad Noord-Holland – Sub regionale Coördinatoren 

Technische werkgeversorganisaties hebben zich verenigd in de Techniekraad Noord-Holland. 

De Koninklijke Metaalunie, FME-CWM, UNETO-VNI en Bouwend Nederland nemen onder 

voorzitterschap van de provincie Noord-Holland de sturing op onderwijs en arbeidsmarkt 

actief ter hand. De Techniekraad wil de verbinding leggen tussen de eigen, meer traditioneel 

ingerichte sectorbenadering, de landelijk benoemde topsectoren en de regionale 

economische clusters, maar zet ook in op intersectorale samenwerking en mobiliteit in de 

techniek. 

De Techniek Raad zet sinds 1 januari 2014 op het aanstellen van 3 subregionale 

coördinatoren om bedrijven te informeren, adviseren, begeleiden en ondersteunen om te 

voldoen aan hun technische vacatures nu en in de toekomst. Daartoe bevordert de 

coördinator het contact tussen scholen/opleidingsinstituten, bedrijven en studenten en 

wordt techniek en het technisch bedrijfsleven in het algemeen gepromoot. 
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De coördinator matched de vraag en het aanbod: scholen hebben een bepaalde vraag naar 

activiteiten gerelateerd aan techniek (bijvoorbeeld stageplekken, lesmateriaal, voorlichting, 

gastlessen etc.), en bedrijven hebben een aanbod. Het uitbreiden en onderhouden van dit 

netwerk is een permanente taak van de coördinator. 

 

 Gemeente Amsterdam - Masterplan Techniek Amsterdam:  

In het Masterplan Techniek Amsterdam werken technisch beroepsonderwijs, bedrijfsleven 

en overheid samen aan het versterken en aantrekkelijk maken van het technisch onderwijs. 

Er worden zeven programmalijnen uitgewerkt: 

Techniek in het basisonderwijs 

Entreeopleiding 

Vakmanschapsroute 

Technologieroute 

Leerlijnen mbo en hbo 

PPS – Mobiliteitstechniek / PPS - Installatietechniek 

Vrienden van het Masterplan techniek 

 

 Techniekpact Noordvleugel 

In het landsdeel Noordvleugel werkende provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en 

vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs samen aan het versterken 

van het techniekaanbod vastgelegd in het Techniekpact Noordvleugel. De acties sluiten aan 

bij het landelijk Techniekpact en worden uitgerold langs de lijnen: Kiezen voor techniek, 

Leren in techniek en Werken in techniek. In de samenwerking voor het techniekpact op 

landsdeelniveau bundelen en verbinden de deelregio’s hun bestaande techniek-, human 

capital- en economische agenda’s, stemmen ze acties op elkaar af en worden 

dwarsverbanden gelegd voor nieuwe gezamenlijke acties.  

 

 Techniekpact Flevoland 

Het Techniekpact Noordvleugel kent drie nationale actielijnen die uitgesplitst zijn naar 8 

regionale doelstellingen. Het werkplan Techniekpact Noordvleugel/Flevoland werkt deze 8 

acties voor de regio Flevoland uit in concrete afspraken tussen de partners in de techniek: 

wat gaan we beter doen (welke activiteiten), wat kunnen we verbinden, wie gaan dan 

samenwerken, wanneer gaat dat gebeuren, wat gaat het opleveren en hoe zetten we de 

vrijkomende middelen in voor versterking? Het nationale Techniekpact hanteert drie 

actielijnen: kiezen voor techniek, leren in de techniek en werken in de techniek. Flevoland 

volgt deze driedeling voor het ordenen van de acties: 

• Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding. 

• Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technisch diploma gaan 

ook aan de slag in een technische baan. 

• Werken in de techniek: werkenden behouden voor de techniek of technici die langs 

de kant staan elders inzetten in de techniek 
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 Techniekpact Gooi- en Vechtstreek 

Aansluitend op het Techniekpact Noordvleugel wordt ook in de regio Gooi en Vechtstreek op 

initiatief van de regionale gemeentes, onderwijs en bedrijfsleven een actieplan Techniekpact 

ontwikkeld. Ingezet wordt op drie actielijnen met als horizon 2020. Opdrachtgevers zijn 

brancheorganisaties, scholingsfondsen, opleidingsbedrijven (metaal, bouw, 

installatietechniek), mbo Hilversum, vmbo’s en overheden. 

 Top Techniek in Bedrijf Flevoland 

Om de onbalans op de arbeidsmarkt op te lossen heeft Flevoland de handen ineengeslagen 

en een voorstel gedaan voor het Programma Toptechniek in Bedrijf. Het 

samenwerkingsverband van de Provincie Flevoland bestaat uit een divers aantal partijen. Zo 

zijn 17 ondernemers op het gebied van techniek betrokken bij het project. Alle 

onderwijspartners in Flevoland (16 vmbo-scholen en 3 mbo-instellingen) nemen deel aan het 

project. Tot slot zijn 2 overheidspartijen en een overkoepelende partij direct betrokken. Het 

partnerschap van deze direct betrokkenen wordt via de netwerken van de partijen direct 

ingezet voor de bredere ambities van de gehele regio. 

Iedere partij heeft haar eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid in dit project: 

 Ondernemers: samenwerking bedrijfsleven–onderwijs, imago van de techniek en 

samenhangende profilering van de onderwijsinstellingen. 

 Onderwijspartners: profilering van de onderwijsinstellingen in samenhang met het 

beroepsimago, inrichting van een passend onderwijsaanbod gericht op toekomstige 

ontwikkelingen en uitvoering van het onderwijs (in samenwerking met de 

bedrijven). 

 Overheidspartijen: bieden van ondersteuning bij de activiteiten aan de betrokken 

bedrijven en onderwijsinstellingen, stimuleren van focus in de activiteiten en 

ondersteunen bij kennisdeling en kennisuitwisseling. 

 

 Samenwerking Vak colleges:  

De vak colleges - zoals de Tata Steel Academy en de Techniekfabriek (NedTrain, GVB) en het 

ROC van Amsterdam - zijn een nieuwe vorm van samenwerking tussen ROC’s en bedrijven (in 

geval van Tata Steel een samenwerking met het Nova College).  

Die hebben elkaar in veel gevallen ook nodig, vanwege licenties, docenten, faciliteiten en 

kwaliteitsborging van de breedte van het curriculum (het gaat niet alleen om technische 

vakken, leerlingen krijgen ook algemeen vormende vakken in hun leiding). De vakscholen 

passen bij de trend van meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om meer in de 

praktijk en contextgericht(rail, luchtvaart, staal in plaats van sec infrastructuur, 

werktuigbouw en procestechniek) op te leiden. 

 

 Regietafel Logistiek College MRA 

De regietafel is een netwerk van logistieke partijen die samen initiatieven ontplooien om 

expertise te bundelen en nieuwe ideeën uit te werken. Er wordt gewerkt aan 4 

programmalijnen (analoog aan het landelijke kennisakkoord Logistiek mbo): verbetering 
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aansluiting onderwijs-bedrijfsleven; verbetering beeldvorming van de logistieke branche 

onder jongeren, professionalisering van docenten en doorlopende leerlijn. 

Partners zijn ROC van Amsterdam, Nova College, Air Cargo Netherlands, Luchtvaart College 

Schiphol, EZ Amsterdam, Transport Logistiek Nederland, kenniscentrum VTL, Amsterdam 

Logistics Board. 

 Campusvorming provincie Noord Holland 

De provincie Noord-Holland stelt in 2014 ruim € 617.000 beschikbaar voor de ontwikkeling of 

opstart van samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen in het mbo of hbo en het 

regionale bedrijfsleven. Met de campusregeling sluit de provincie aan bij het in mei 2013 

afgesloten landelijk Techniekpact 2020. Ook maakt de regeling onderdeel uit van het 

Arbeidsmarkt en Onderwijsbeleid van de provincie in de Economische Agenda 2012-2015. 

De campussen bestaan niet noodzakelijk uit een fysieke locatie, maar moeten zich wel 

richten op de sterke regionale clusters in Noord-Holland zoals Food & Flowers, de Creatieve 

industrie en Logistiek in het zuiden van de provincie en Agribusiness, Duurzame energie en 

Maritiem & offshore in Noord-Holland Noord. Daarmee zijn de campussen wel vaak regio 

gebonden. Ook de PPS constructies in Amsterdam voor Bouw, Installatietechniek en 

Mobiliteit zullen leiden tot fysieke plekken waar de samenwerking tussen bedrijfsleven en 

onderwijs wordt vormgegeven 

 

 Techniekcampus IJmond 

Het cluster Techniek is voor de hele provincie een belangrijk speerpunt. Met de 

Techniekcampus in de IJmond worden daar nu al stappen gezet om tot een blijvende 

samenwerking te komen tussen Tata Steel en het Nova College. Deze campus wordt breed 

gedragen en dit is voor alle betrokken gemeenten, het georganiseerd bedrijfsleven, de 

stichting leer werken in de techniek, Tata Steel en de onderwijsinstellingen door middel van 

een manifest onderschreven. Met de Techniekcampus in de IJmond worden daar nu al 

stappen gezet en ook resultaten geboekt in de samenwerking tussen Tata Steel, het ROC 

Nova College en tientallen scholen uit stichtingen voor basis- en voortgezet onderwijs. Doel 

van deze samenwerkingsverbanden, de ‘campussen’, moet zijn het gezamenlijk aanbieden 

van onderwijs, dat beter aansluit bij de actuele behoefte van bedrijven in Noord-Holland. 

Een ander initiatief is de nieuwe opleiding Techniek Mytec. Om goed aan te sluiten op de 

ontwikkelingen werkt Nova College samen met toonaangevende bedrijven in de regio 

verenigd in de Stichting Leer Werken in de Techniek in de MyTec opleidingen. Zo leidt MyTec 

op tot vakmensen met brede én specifieke kennis van techniek in de werktuigbouwkunde, 

elektrotechniek en operationele techniek. In moderne succesvolle bedrijven zijn deze 

vakgebieden geïntegreerd om installaties te kunnen ontwerpen, bouwen, onderhouden en 

modificeren. Elke gespecialiseerde technicus heeft kennis en inzicht nodig van de andere 

disciplines. 
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B. Overzicht Initiatieven 

 

 Duurzame innovatieklas: 

De Innovatieklas is in 2011 op initiatief van de Kamer van Koophandel Amsterdam, Rabobank 

Schiphol en Greenport Aalsmeer ingezet in een breed programma om jongeren te 

interesseren voor een carrière in de sierteeltsector. Studenten maken aan de hand van 

praktijkopdrachten kennis met inspirerende en innoverende ondernemers. Dit doen zijn in 

een multidisciplinair team met studenten en leerlingen van (inter)nationale mbo’s, hbo’s en 

universiteiten. Studenten ervaren ketens van belangrijke sectoren of clusters van 

internationaal opererende bedrijven. De jongeren werken onder begeleiding van 

vakdocenten, onderzoekers en ondernemers aan actuele uitdagingen in de sector. Op deze 

manier dragen zij bij aan het innovatievermogen van de topsectoren. 

 

 Carrousel van bedrijfsleven-onderwijs:  

In de sector Hospitality zetten ondernemers zich in om in onderwijsprogramma’s van het 

ROC van Amsterdam hun inbreng te leveren. Betrokken partners zijn onder meer The Grand, 

Kenwerk, Koninklijke Horeca Nederland en de Stuurgroep Horeca. 

 

 Jeans College: 

De Jeans School is een nieuw en uniek onderwijsprogramma van ROC van Amsterdam en 

House of Denim dat specifiek opleidt voor banen in de jeansbranche. In een driejarig mbo-

traject op het hoogste niveau (4) worden ROCvA-studenten opgeleid tot Denim Developer. 

Grote merken als Levis, Hilfiger en Denham staan achter dit initiatief en participeren in het 

onderwijsprogramma door gastcolleges, opdrachten en stageplekken aan te bieden. 

 

 Plan van aanpak composieten onderwijs in Flevoland 

Stichting CompoWorld is een initiatief van bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. Het 

bevorderen van de ontwikkeling van bedrijvigheid en kennis met betrekking tot composieten 

op regionaal en nationaal niveau staat centraal in de activiteiten. De stichting behartigt 

vooral de belangen van partijen uit (Noordelijk) Flevoland, die betrokken zijn bij de 

ontwikkeling, de productie en het onderhoud van composietmaterialen en –producten. Het 

masterplan kent 3 programmaonderdelen: 

1. Verbeteren van het innovatieklimaat; 
2. Realiseren van voldoende en goed opgeleid personeel; 
3. Aantrekken van starters, MKB, grote Nederlandse & internationale bedrijven. 
Het opleiden van voldoende en goed opgeleid personeel is essentieel voor het versterken van 

het composietencluster in Flevoland. Het plan van aanpak onderwijs composieten betreft 

een totaalplan voor Flevoland, aangezien het beleid voor techniekonderwijs provincie breed 

moet worden geformuleerd en uitgevoerd om versplintering te voorkomen en kritische 

massa te vormen.  

 College 4 Leadership 

College 4 leadership is een innovatief onderwijsprogramma. Alle 1e jaar mbo 4 leerlingen van 

ROC Flevoland krijgt als aanvulling op het bestaande leerprogramma een aanvullend 
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programma waarin samenwerkingscapaciteiten worden verbeterd. Dit gebeurt door training 

op de boten van Team Heiner, gericht op leiderschap en teamgeest. 

 

 Composieten Flevoland 

Het gaat bij CompoCenter Lelystad om een ruimte bij een bedrijf die state-of-the-art 

praktijkomgeving biedt voor het onderwijs op het gebied van composieten, voor mbo, hbo 

werkende en doelgroepen. Ook bij het mobiliseren van VO richting composieten, het 

professionaliseren van docenten en het versterken van de doorlopende leerweg vo-mbo-hbo 

zal het CompoCenter worden benut. Het Compocenter Lelystad is in maart 2012 gestart 

binnen het bedrijf Schaap Composites. Composietenonderwijs en praktijkopdrachten met 

composiet is een nieuwe ontwikkeling in het mbo onderwijs. De deskundigheidbevordering 

van docenten kost 2 tot 3 jaar. Studenten voeren praktijkopdrachten uit. Zowel de theorie 

rond de opdracht als de uitvoering van de opdracht vindt plaats in het bedrijf Schaap 

composites. Dit voor de studenten bouw (niv 2,3,4), automotive (niv 2en 3) en technicus niv 

4. De studenten worden begeleid door de docenten van ROC Flevoland en door een 

medewerker van Schaap composites. 



 

 


