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RIF 21021 |  Zorg Innovatie Academie 

 

Regio Zuid-West 

Het projectvoorstel ‘SMART Technician’ van Albeda is gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen 

door preventie en doelmatige zorg. Dit is de behoefte van de sector. De kennis en competenties van de studenten 

moeten hierop aansluiten.  

 

Achtergrond 

De regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen (MSV-regio) kent een grote regio opgave op het gebied van 

zorgvraag, zorggebruik en zorgaanbod. De huidige tekorten in de ouderenzorg lopen op en er is behoefte aan 

verschillende oplossingsrichtingen (Regiovisie Delfland, Westland en Schieland).  

 

Aanpak 

Om te komen tot duurzame en innovatieve oplossingen voor deze vraagstukken is een samenwerking gestart 

tussen onderwijs (Voortgezet Onderwijs, Mbo en Hbo), zorginstellingen (ziekenhuis en VVT) en gemeenten 

(Maassluis, Schiedam, Vlaardingen) en een zorgverzekeraar (DSW). Deze partners zijn vertegenwoordigd in de Zorg 

Innovatie Academie (ZIA) en bundelen hun expertise, kennis, ervaring en faciliteiten. De samenwerkende partners 

bedenken creatieve en duurzame, innovatieve oplossingen die de kwaliteit en doelmatigheid van zorg en onderwijs 

verhogen, denk hierbij aan: flexibiliseren van het onderwijs; instroombevordering; en een doorlopende leerlijn. 

Daarnaast worden er activiteiten (inrichting zorginnovatiehub en oriëntatieprogramma) ondernomen om kennis 

uit te wisselen. Op deze manier laat de regio de competenties en kennis van de studenten beter aansluiten op de 

behoeften van de sector.  

Albeda  
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RIF 21016 | Hospitality Talent Hubs Drenthe 

 

Regio Noord  

Drenthe College, Alfa-college en NHL Stenden gaan in de provincie Drenthe duurzaam samenwerken om de 

aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de gastvrijheidssector te verbeteren.  

Achtergrond  

Vanuit de arbeidsmarkt is er grote behoefte aan méér en beter opgeleide medewerkers voor de gastvrijheidssector, 

zoals koks, medewerkers bediening, gastheren en gastvrouwen, leidinggevenden en medewerkers toerisme en 

recreatie. Er zijn veel groeimogelijkheden in Drenthe voor de gastvrijheidssector en daar hoort juist opgeleid 

personeel bij. Met deze RIF wordt daarop ingespeeld. Het Hof van Saksen en Drenthe College hebben al de eerste 

ervaringen met opleiden en werken in een hybride leeromgeving. Door verdere ontwikkeling en opschaling naar de 

hele provincie, samen met andere bedrijven, is een veel betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te realiseren. 

Aanpak  

Door samen te werken hopen de partners de instroom naar mbo-opleidingen voor de gastvrijheidssector te 

vergroten, zowel vanuit het vmbo als vanuit het onbenutte arbeidspotentieel (werkzoekenden, statushouders) in 

Drenthe. Ook moet de samenwerking leiden tot het verminderen van de uitstroom van gediplomeerden en 

werkenden uit de sector. Dit wordt bereikt door te werken met hybride leeromgevingen en het professionaliseren 

van docenten en leermeesters. De mbo-opgeleide medewerkers sluiten zodoende beter aan op actuele eisen die 

bedrijven en hun gasten stellen. Naast vaktechnische bekwaamheid gaat het daarbij om beleving en gastvrijheid en 

om nieuwe vormen van dienstverlening. 

Drenthe college  
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RIF 21017 | CIV Vitaliteit en Leefstijl 

 

Regio Zuid-Oost 

Het project CIV Vitaliteit en Leefstijl zet in op de bevordering van een duurzame, gezonde en actieve leefstijl van 

Limburgers. Dit wil de CIV ondersteunen door het scholen van vakmensen. 

Achtergrond 

Op dit moment is er een mismatch is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt gerelateerd aan het thema 

vitaliteit & leefstijl. Dit betreft met name de benodigde kennis, vaardigheden en attitude van medewerkers in de 

sector. Daarnaast is ook op andere plekken dan de traditionele sportgerelateerde organisaties een groeiende 

aandacht voor vitaliteit en leefstijl te zien, die van het zittende personeel specifieke deskundigheid vereisen. Deze is 

in de meeste gevallen niet of nauwelijks aanwezig. Het CIV Vitaliteit & Leefstijl heeft als missie om de 

geconstateerde mismatch mede op te lossen en ervoor te zorgen dat het personeel op de Limburgse arbeidsmarkt 

beter toegerust is voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit & leefstijl. Hiertoe zal er intensief 

samengewerkt moeten worden in de triple helix, maar zullen zeker het onderwijs, het bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties de handen (beter) ineen moeten slaan, zowel in de ontwikkeling als uitvoering van 

onderwijs. 

Aanpak 

Het plan van aanpak kan worden samengevat in 4 programmalijnen, de inhoudelijke focus en de gehanteerde 

innovatieve vormen van onderwijsvernieuwing:Mbo onderwijsvernieuwing & -innovatie; Professionalisering van 

mbo-docenten; Het vergroten van het onderzoekend vermogen van studenten; Het stimuleren van een Leven Lang 

Ontwikkelen. 

Stichting BVE    
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RIF 21015 | Centrum voor Innovatief Vakmanschap: Leven Lang Flex 

Regio Zuid-West 

In de regio Holland Centraal, Holland Rijnland en Midden-Holland kan de potentie van jongeren beter benut 
worden o.a. door het beeld van deze groep bij werkgevers te verbeteren, de leefomgeving te verbeteren, de 
bedrijven en het werk bekend te maken bij de jongeren en door een netwerk op te bouwen. Hier is een nauwe 
samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid voor nodig zodat wederzijds begrip ontstaat en kansen 
worden gecreëerd voor deze doelgroep. Hier gaat de CIV Leven Lang Flex zich op richten.  

Achtergrond 
De krapte van de arbeidsmarkt op het niveau Entree/niveau 2 in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, 
Holland Rijnland en Midden-Holland neemt af, maar in sommige sectoren blijft er grote vraag naar personeel op 
entree niveau. Dit speelt met name bij technische, dienstverlenende en transport en logistieke bedrijven. Deze 
studenten kunnen met juiste opleiding en begeleiding een oplossing bieden voor deze arbeidsmarktvraagstukken. 

Aanpak 
Het project is erop gericht om de arbeidsmarktvraag van bedrijven uit de sectoren techniek, dienstverlening en 
transport & logistiek te beantwoorden door studenten entree en niveau 2 Servicemedewerker op te leiden via 
hybride onderwijs en te begeleiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven leert in het 
hybride onderwijs de kwaliteiten, kennis en vaardigheden van deze groep studenten kennen. 

Om dit doel te bereiken worden er binnen het CIV LLF activiteiten uitgevoerd met betrekking tot de onderstaande 
aandachtsgebieden: (door)ontwikkelen van begeleidingsstructuur en maatwerk bieden; aansluiting van onderwijs 
op bedrijven in kansrijke sectoren; Learning community en innovatie. 

MBO Rijnland  

 

  



 

6 

 

RIF 21019 | Talenthub op Zuid 

Regio Zuid-West 

De Talenthub is een project van Albeda in samenwerkingen met de verschillende partijen, zoals de gemeente 
Rotterdam, Shell, STC en Zadkine. De Talenthub is geen school, maar een leeromgeving. Het is een aantrekkelijke 
en uitdagende ontmoetingsplaats waar de deelnemer een programma aangeboden krijgt met kort-cyclische 
praktijkgeoriënteerde en met Edubadges gevalideerde leereenheden.  

Achtergrond 
De doelgroep zijn alle mbo-studenten (ook alle niveaus) van Albeda, Zadkine en STC Groep die dreigen uit te vallen, 
of uitgevallen zijn (maar nog wel inschreven zijn). Door het volgen van het traject van het talent zullen zij hopelijk 
alsnog de opleiding afronden. 

Aanpak  
De deelnemers en hun talenten en behoeftes staan centraal op de Talenthub. Vanuit de vier pijlers - Connecting, 
Coaching, Developing en Matching – kunnen zij elk moment starten met hun persoonlijke route (inhoud en tempo). 
Deelnemers ontdekken hun talent, de beroepscontext die bij hen past en ontwikkelen de basis skills die nodig zijn 
voor duurzame inzetbaarheid. Daarbij leren en werken ze samen met werkveld, onderwijs en medestudenten. Ze 
worden begeleid tot ze zelf de regie over hun leerproces kunnen nemen. Vanuit deze basis kunnen de deelnemers 
door naar regulier onderwijs of werk. 

Albeda  
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RIF 21025 | Samen ontdekken Van Dieren 

Regio Oost 

Samen ontdekken Van Dieren richt zich op het verbeteren van de opleidingen in de sector dier zodat deze beter 

aansluiten op de arbeidsmarkt. De sector dier is omvangrijk en gevarieerd. Denk hierbij aan gezelschapsdieren, 

productiedieren en wilde dieren. De sector is aan het veranderen door actualiteiten en nieuwe inzichten. De 

verandering van de sector heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Werkgevers willen afgestudeerde professionals die 

kennis en vaardigheden in huis hebben en om kunnen gaan met de veranderingen. Het mbo-onderwijs moet hierin 

meebewegen. 

Achtergrond 

Met ruim 2000 studenten, diverse praktijk- en onderzoekscentra op de campus en 22 opleidingen is Aeres MBO 

Barneveld één van de grootste diergerichte mbo’s in het land. De school onderscheidt zich door het ontwikkelen 

van een unieke praktijkleeromgeving ‘Van Dieren ontdekpark’, in samenwerking met de partners in de Publiek 

Private Samenwerking ‘Samen ontdekken Van Dieren’. Samenwerking met brancheorganisaties, bedrijven, kennis-, 

onderwijs- en overheidsinstellingen is hierbij van groot belang. Met de kennispartners ontwikkelt de school zowel 

de praktijkleeromgeving, als het onderwijs van de toekomst. Ook komen afgestudeerden zo straks als professional 

goed voorbereid op de arbeidsmarkt. 

Aanpak 

Studenten worden tijdens hun studie voorbereid op het werken in de dynamische diersector; naast onderwijs leren 

de professionals in opleiding hun vaardigheden (soft skills) te ontwikkelen in een levensechte en veilige 

leeromgeving op de campus. De praktijkleeromgeving ‘Van Dieren ontdekpark’ is zo opgezet dat bezoekers kunnen 

worden ontvangen. Studenten trainen en ontwikkelen hun vaardigheden ‘on the job’ door bezoekers een dagje uit 

te bieden. 

Aeres MBO Barneveld  
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RIF 21024 | Impact van data 

Regio Zuid-Oost 

Het MBO Innovatie en Expertisecentrum Data Denken richt zich op het investeren in data-kennis op mbo 
beroepsniveau.  

Achtergrond 
Zeven mbo-instellingen in Noord-Brabant willen aandacht vestigen op brede basiskennis en verdieping van het 
thema ‘data impact’ in mbo-opleidingen en beroepen. Vanuit werkgevers is de roep om data-talent op alle 
beroepsniveaus steeds luider. Studenten en personeel moeten worden voorbereid op werk in de data-economie 
van de toekomst. De mbo’s verzamelden een grote kring betrokken bedrijven, andere onderwijsinstellingen en 
overheden die de komende vier jaar willen meebouwen, ontwikkelen en bijdragen.  

Aanpak 
Ze gaan aan de slag gaan met vier programmalijnen. Dat zijn onderwijsontwikkeling, het opbouwen van MIEC, 
docenten en werkveld in sync en governance. Via brede aandacht voor data wordt data-bewustzijn en de data-
vaardigheid in de regio verhoogd. Het streven is om 600 leerlingen na vier jaar te bereiken. Ook wordt er invulling 
gegeven aan de behoefte van bedrijven en instanties aan data talent. Dit wordt bereikt door het professionaliseren 
van onderwijzend personeel in de vorm van zowel vakdocenten, als gast- of hybride docenten. Ook worden er 
onderwijsmodules, field projects en een digitaal platform ontwikkeld. 

De Leijgraaf  

 

  



 

9 

 

RIF 21023 | Gebouwde omgeving West-Brabant Opschalersaanvraag 

Regio Zuid-West 

De partners hebben als doelstelling om gezamenlijk voldoende, goed opgeleide vaklieden en weerbare burgers op 
te leiden voor het regionale bedrijfsleven in de gebouwde omgeving. De partners zijn zeer gemotiveerd om als 
onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk de kwaliteit van de opleidingen in de bouwsector te verbeteren en in West-
Brabant een intensieve samenwerking van alle deelsectoren neer te zetten. 

Achtergrond 
De bouwopgave in de regio West-Brabant voor de komende jaren is groot, zowel met betrekking tot nieuwbouw, 
als in de verduurzaming van bestaande bouw. In de regio bestaat echter een groot tekort aan personeel met de 
juiste kennis en vaardigheden om de bouwambities waar te maken. De personeelskrapte en de ontwikkelingen in 
de gebouwde omgeving rondom duurzaamheid en digitalisering vragen om een intensieve samenwerking tussen 
de verschillende deelsectoren en het vernieuwen van het bouw- beroepsonderwijs in de regio. De huidige 
opleidingen zijn statisch, de aansluiting van de opleidingen op de behoefte van het bedrijfsleven kan beter en de 
verschillende opleidingsrichtingen werken niet altijd samen in het opleiden van studenten.  

Aanpak 
De partners hebben gezamenlijk bouwstenen (actielijnen) opgesteld. Het inrichten van de samenwerking, het 
inrichten van praktijkruimten en het afstemmen van het post-initiële aanbod. Het ontwikkelen van een modulair, 
integraal, beroepstaakgericht en projectgericht onderwijsaanbod. Het verbeteren van de doorlopende leerlijn mbo-
hbo. De professionalisering van begeleiders. Het stimuleren van een onderzoekend vermogen van docenten Curio 
en haar opleidingspartners en het implementeren van nieuwe kennis- en toepassingsgebieden in het 
onderwijsprogramma. 

Curio  
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RIF 21020 | NetwerkZON2026 Opschalersaanvraag 

Regio Noord 

De doelstelling van NetwerkZON2026 is een actieve bijdrage leveren aan ‘Modern Health’, het creëren van 
preventieve, integrale, inclusieve en positieve gezondheid in de regio Groningen, Drenthe en Noord Overijssel. Dit 
publiek-private samenwerkingsverband sluit o.a. aan bij de regionale innovatiestrategie agenda van Noord-
Nederland waarin positieve gezondheid als transitieopgave is genoemd en waarbij de focus van ziekte en zorg 
verlegd wordt naar gezondheid en het behalen van gezondheidswinst.  

Achtergrond  
De focus op gezondheidsbevordering en preventie vragen bijzondere aandacht voor specifieke regionale factoren 
waar de regio Groningen, Drenthe en Noord Overijssel mee te maken heeft: (intergenerationele) armoede, 
laaggeletterdheid en aardbevingsproblematiek. Een integrale visie op gezondheid en preventie is nodig om in te 
spelen op deze problematiek. 

Aanpak 
Voor, door en met studenten, docenten en opleidingsmanagers van de opleidingen mbo en hbo zorg en welzijn, 
sport en bewegen, ICT, bouw, voeding/groen en veiligheid; onderzoekers; praktijkopleiders, werkbegeleiders, 
andere professionals en managers zorg- en welzijnsinstellingen, netwerkorganisaties, ervaringsdeskundigen en 
burgerinitiatieven wordt gewerkt aan zes programmalijnen. Het creëren van 15 robuuste integrale en 
interdisciplinaire leer- en ontwikkelgemeenschappen ‘Modern Health’. Het verzamelen en delen nieuwe kennis en 
(vak)competenties ‘Modern Health’: positieve gezondheid, preventie en leven lang ontwikkelen. In dialoog vormen 
van onderwijs (omgevingen) ontwikkelen, met aandacht voor het creëren van eigen leercontext. Het motiveren van 
ontwikkelidentiteit (drijfveer tot eigen ontwikkeling) en stimuleren netwerkcompetenties. Het duurzaam 
implementeren digitaal leren en werken, waarbij het gaat om zowel competenties en randvoorwaarden als 
bevorderen van digitale inclusiviteit (adoptie). En tot slot governance van (leer)netwerken, waarmee de vijftien 
robuuste leer- en ontwikkelgemeenschappen werken aan borging en verduurzaming. 

Noorderpoort  
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RIF 21014 | De Technische Toekomst Opschalersaanvraag 

Regio Oost 

Gedurende 2015 tot en met 2019 heeft het samenwerkingsverband ‘De Technische’ het onderwijs en de 
beroepspraktijk ondersteund met het thema duurzaam bouwen. Na afronding van het RIF-project ‘De Technische 
2.0’, is het consortium nog niet klaar en gaat men uitbreiden en doorontwikkelen. De hoofddoelstelling is het 
doorontwikkelen van ‘De Technische’ richting een specialistisch centrum voor innovatie en beroepsonderwijs 
(learning community) voor de gebouwde omgeving van de toekomst. Zo worden er blijvend goed gekwalificeerde 
vakkrachten opgeleid door middel van een flexibel, modulair en interdisciplinair onderwijsmodel. 

Achtergrond 
De pps gaat stappen zetten richting een toekomstbestendig ecosysteem met aandacht voor onderwijskwaliteit en 
voor de beroepspraktijk. Het belangrijkste nieuwe vraagstuk heeft betrekking op de persoonlijke leer- en 
ontwikkelbehoefte. Er is zowel vanuit de veranderende student, als het werkveld behoefte aan interdisciplinair 
onderwijs, flexibilisering, modularisering en aandacht voor digitalisering. Voor deze ontwikkelingen wordt opnieuw 
een beroep gedaan op de RIF-subsidie. 

Aanpak 
De doelstelling is inhoudelijk vertaald naar meerdere samenhangende programmalijnen. De inrichting van een 
learning community als versneller van vernieuwing en innovatie. Van lineair naar flexibel, modulair en 
interdisciplinair onderwijs. Werkplaatsleren – een nieuwe vorm van onderwijs. De doorlopende leerlijn entree-
niveau 2 en de doorontwikkeling van de opleiding Technisch Projectbegeleider. 

ROC Nijmegen  

 

 
 


