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RIF22016, Deltion College Zwolle, Lux038 
 

Regio Oost 

De publiek-private samenwerking LUX 038 bestaat uit zeven partners van FRIS Techcovery, 
aangevuld met vijf nieuwe partners uit onderwijs en bedrijfsleven. Het samenwerkingsverband 
is samengesteld uit geselecteerde partners vanuit het onderwijs (vmbo, vo en hbo) en bedrijven 
uit de sectoren Metaal en Metalektro (maakindustrie), Hout en Meubel en Afbouw en 
Onderhoud die met elkaar het project uitvoeren. 
 
Doel  
De maakindustrie in de regio Zwolle en het Deltion College werken in het Publiek Private RIF 
project LUX 038 samen om studenten dichtbij de beroepspraktijk de vaardigheden aan te leren 
waar het bedrijfsleven in toenemende mate behoefte aan heeft. De betrokken partners laten 
het regionale beroepsonderwijs in de sectoren Metaal en Metalektro, Hout en Meubel en 
Afbouw en Onderhoud nog beter aansluiten op de wensen vanuit het bedrijfsleven. Ook 
verbeteren zij de toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen. 
 
Achtergrond 
Er is een grote behoefte aan arbeidskrachten die kennis en vaardigheden hebben op het gebied 
van duurzaamheid, robotisering, digitalisering, automatisering, circulariteit en prefab/modulair 
bouwen. De snelle technologische ontwikkelingen en innovaties vergen daarnaast andere 
vaardigheden, zoals samenwerken, co-creëren, sociale vaardigheden, probleemoplossend 
vermogen, digitale vaardigheden en de juiste focus op een leven lang ontwikkelen. Van 
toekomstige medewerkers in de drie sectoren wordt steeds meer verwacht dat zij op een veilige 
manier multidisciplinair, conceptueel en integraal kunnen denken en werken. 
 
Aanpak 
In de pps LUX 038 slaan het Deltion College en partners uit onderwijs en bedrijfsleven de 
handen ineen om met elkaar een innovatie-gedreven, multidisciplinaire, inclusieve, hybride en 
flexibele leeromgeving te creëren, waar alle betrokkenen gezamenlijk toekomstbestendig 
onderwijs realiseren. Met elkaar werken we aan de volgende ambities: 
 

1. Het inrichten van een up-to-date, goed onderhouden, inclusieve duurzame 
leeromgeving van circa 3500 m2 (LUX 038). 

2. Het inrichten van een servicebureau met scholingsregisseurs. Dit bureau borgt en 
creëert werkplekleren met echte opdrachten uit het bedrijfsleven, als onderzoeks- en 
bedrijfsprojecten voor studenten. 

3. In 2026 hebben 480 mbo studenten een (cross-sectoraal) project uitgevoerd. 
4. Flexibilisering van het onderwijs wordt verder doorontwikkeld met het onderwijsmodel 

specialistisch maatwerk (8 modules). 
5. In 2026 zijn diverse doorlopende leerlijnen ontwikkeld, waaronder onderzoekend 

vermogen. 
6. Het professionaliseren van onderwijsgevenden vakinhoudelijk, pedagogisch/didactisch 

en onderzoekend vermogen ten behoeve van hybride onderwijs en maatwerk. 
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RIF22020, Be Boost, Aventus 
 

Regio Oost 

Het project, Be-Boost, is gericht op het opleiden van de technici van de toekomst. Het onderwijs, 
bedrijfsleven en overheid werken hiervoor samen in de Cleantechregio. Er zijn vier pijlers:  

1. Hybride onderwijs 
2. Onderzoekend leren en kennisdeling binnen een duurzaam ecosysteem 
3. Doorontwikkelen bestaand onderwijs 
4. Professionalisering 

Achtergrond 
Binnen de Cleantechregio staan de uitdagingen binnen de energietransitie en circulaire 
economie hoog op de agenda. De bedrijven van de Technohubs trekken op het gebied van leren 
en ontwikkelen in de techniek al enige tijd samen op. Om tegemoet te komen aan de 
veranderende leer- en ontwikkelbehoeften in de techniek, is er een nieuwe manier van 
onderwijs nodig. Deze nieuwe onderwijsvorm is flexibel, modulair ingericht en wordt 
vormgegeven door alle bedrijven die er belang bij hebben. Dit biedt de mogelijkheden voor 
routes op maat uit te stippelen. Door vanuit contextlabs het leren organiseren ontstaat er de 
mogelijkheid om snel in te kunnen spelen op altijd veranderende omstandigheden. Op deze 
manier kunnen we in de Cleantechregio met de doorontwikkeling van de Technohubs en inzet 
van learning community’s op een duurzame wijze tegemoetkomen aan de uitdagingen op het 
gebied van leren ontwikkelen in de techniek. 
 
Aanpak 
In het project Be-Boost werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de Cleantechregio samen 
aan het opleiden van de technici van de toekomst. Dit doen zij door de ontwikkeling en 
uitvoering van het inrichten van hybride leeromgevingen d.m.v. Technohubs in de regio, 
onderwijsontwikkeling en de professionalisering van docenten en begeleiders vanuit het 
bedrijfsleven. Deze RIF gaat een boost geven aan het opzetten van duurzame 
netwerkorganisatie van Technohubs die onderling en met het onderwijs gaan samenwerken. 
Binnen deze Technohubs gaan studenten, docenten en specialisten uit het bedrijfsleven in 
Learning community’s van elkaar leren en gezamenlijk content voor het onderwijs ontwikkelen. 
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RIF22021, House of Hospitality, ROC van Amsterdam 
 

Regio Noord-West 

De RIF opschaler House of Hospitality is een publiek-private samenwerking tussen het ROC van 
Amsterdam en verschillende partners waaronder de Hotelschool The Hague, ANVR, KNH. De 
samenwerking is gericht op de verbetering van de aansluiting van het hospitality onderwijs op 
de arbeidsmarkt en de hospitality sector van de Metropoolregio Amsterdam. In de periode 
2017-2020 is het programma House of Hospitality met een RIF-subsidiebijdrage effectief 
ontwikkeld, uitgevoerd, afgerond en succesvol verduurzaamd met een publiek-private 
samenwerking (PPS) van 21 partners. De samenwerking wordt nu verder verduurzaamd en 
uitgebreid.  
 
Achtergrond 
Na de versoepeling van de corona-gerelateerde maatregelen keerde de consument direct weer 
massaal terug naar de hospitality sector. De hospitality sector heeft nu en in de toekomst grote 
behoefte aan geschoolde medewerkers en voelt grote knelpunten in het aantrekken en 
behouden van talent. De instroom van jong talent via het beroepsonderwijs is bovendien onder 
een nog grotere druk komen te staan. Het aantal nieuwe studenten in de hospitality sector is van 
16.289 (2019) naar 14.832 studenten (2020) gedaald. In de jaren voorafgaand aan de 
coronacrisis was al duidelijk dat de hospitality sector genoeg worstelingen had met het vinden 
en binden van jong talent. De coronacrisis en de daarmee samenhangende onzekerheden zal de 
instroom van jong talent vooralsnog geen goed doen. Daarom is opschaling van deze publiek 
private samenwerking meer dan ooit hard nodig. 
 
Aanpak 
De PPS wil door een aantal maatregelen het onderwijs beter laten aansluiten op het onderwijs. 
Ze gaan inzetten op flexibilisering. Door flexibilisering (modulair leren, hybride opleiden en het 
aanbieden van certificaten) wordt de hospitality sector aantrekkelijker en wendbaarder. Ook 
willen ze loopbaanperspectieven bieden aan mensen met ambities in de hospitality. De 
samenwerking tussen het publieke en private partners moet geoptimaliseerd worden om 
training en opleiding gezamenlijk mogelijk te maken. Op deze manier kan in de internationale 
concurrerende regio de kwaliteit van hospitality en gastvrijheid een hoger niveau hoger worden 
gebracht. De hospitality sector is een economische pijler die wordt herontwikkeld met oog voor 
duurzaamheid.   
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RIF22025, Consortium Biologische Landbouw, Stichting 
Aeres Groep 
 

Regio Oost 

Het consortium Biologische Landbouw richt zich op de transitie van de landbouw in de regio 
Gelderland, Flevoland en Friesland door middel van Biohubs.  
 
Achtergrond:  
De afgelopen decennia is de land- en tuinbouw sterk gericht geweest op kostenverlaging en 
productieverhoging. Door de snelle professionalisering en inzet van steeds geavanceerdere 
machines, een toenemend gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en krachtvoer is er een 
drastische kostenverlaging en productieverhoging gerealiseerd. Deze ontwikkeling in Nederland 
is ten koste gegaan van biodiversiteit, het milieu, kwaliteit van drinkwater en de 
aantrekkelijkheid van het landschap. In de loop van de tijd is ook door de verstedelijking en de 
afname van de agrarische beroepsbevolking een ruime afstand ontstaan tussen boeren en 
burgers. De biologische sector groeit al jaren langzaam maar gestaag en verwacht een enorme 
groei-impuls de komende tijd. Nu al is er een tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de bio- 
en bd-keten en dit zal nog meer toenemen als er niets verandert. Ook zijn er uitdagingen op het 
vlak van de vereiste kennis- en vaardigheden van conventionele boeren en telers om te kunnen 
omschakelen. Het huidige onderwijs is niet nu niet in staat om tegemoet te komen aan deze 
vraag. 
 
Aanpak: 
In reactie op de ontwikkeling wordt binnen het landbouwbeleid aangestuurd op een transitie 
naar kringlooplandbouw, klimaatneutrale landbouw- en voedselproductie. Biologische en 
biologisch-dynamische landbouw en voedselproductie zijn vormen van landbouw die goed zijn 
voor zowel de natuur als de landbouw. Het consortium heeft twee doelstellingen geformuleerd:  

• de agro-opleidingen en trainingen van Aeres MBO beter laten aansluiten op de vragen 
van de regionale arbeidsmarkt en de verwante hbo-opleidingen;  

• en het bijdragen aan beoogde transitie van de Nederlandse Landbouw. 
 
Doormiddel van de volgende actielijnen wil het consortium de doelstellingen bereiken: 
 Verrijken; de bestaande agro-opleidingen voorzien van agro-ecologische 

themamodulen. 
 Verbinden; het organiseren en inrichten van vier biospots rond de Aeres MBO 

opleidingslocaties in Barneveld, Dronten, Leeuwarden en Velp. Daarnaast de relaties 
tussen studenten en bedrijfsleven versterken door deelname aan de Biobeurs. 

 Vernieuwen; een nieuwe bbl-opleiding Biologische Tuinbouw (N3/N4) voor Aeres MBO 
Velp. 

 Updaten; de bestaande bol-opleiding Biologisch Dynamische (BD) Landbouw (N4) 
actualiseren op inhoud en werkvormen. 

 Onderzoeken; praktijkgericht onderzoek uitvoeren binnen practoraten. 
 Professionaliseren; deskundigheid en competenties van (gast)docenten vergroten. 
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 Aansluiten; doorstroom van studenten van mbo naar hbo stimuleren en de aansluiting 
tussen verwante opleidingen verbeteren. 

 Ontwikkelen; het Leven Lang Ontwikkelen van werkenden in de diverse agro-sectoren 
voorbereiden. 

 Promoten; de transitie naar een meer agro-ecologische/biologische landbouw 
ondersteunen door met publieksgerichte onderwijsactiviteiten van studenten. 

 Verduurzamen; het consortium laten groeien en bloeien in aantal en diversiteit van de 
consortiumpartners. 

 
 

RIF22026, CIV WLP/OiS/YOULP, Stichting BVE Zuid-Limburg 
 

Regio Oost Zuid 

In Zuid-Limburg gaan verschillende onderwijspartners samenwerken om de kwalitatieve en 
kwantitatieve instroom naar de kinderopvangsector te vergroten. 
 
Achtergrond: 
Het CIV WPL/OiS/YOULP geeft een belangrijke impuls aan de kwaliteit van de hele Zuid-Limburgse 
kinderopvang (6 partners) en het (basis)onderwijs (5 partners), passend binnen de snel 
veranderende ontwikkelingen van brede scholen en integrale kindcentra (IKC’s). Intensieve 
samenwerking, multi-inzetbaarheid van personeel, doorlopende ontwikkellijnen en het welzijn van 
jonge kinderen zijn van essentieel belang. 
 
Het CIV speelt bovendien in op de huidige en toekomstige arbeidsmarktkrapte in de sector o.a. door 
het kabinetsvoornemen om kinderopvang gratis beschikbaar te stellen. 
 
Aanpak 
Bovenstaande wordt ingevuld door het opleiden van nieuwe en bestaande professionals in en met 
de directe beroepspraktijk in hybride leeromgevingen begeleid door docenten en experts uit de 
beroepspraktijk. Het onderwijs wordt in co-creatie ontworpen en in co-realisatie uitgevoerd, 
waarbij bekende paden veelvuldig verlaten worden; door innovatieve onderwijsvormen, 
vernieuwende pedagogische en didactische onderwijsconcepten en de koppeling met het werkveld 
o.a. inzet van hybride docenten, netwerkpartners en masterclasses. 
Het CIV voorziet in de (door)ontwikkeling van de gecombineerde opleiding Gespecialiseerd 
Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent waarbij dubbele diplomering waar mogelijk 
voorzien is. 
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RIF22029, Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio 
Sciences, mboRijland 
 

Regio Rijnland en Leiden 

In de regio Holland Rijnland (bestaande uit de samenwerkende gemeenten Alphen aan den Rijn, 
Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude) wil het mboRijnland zich richten op het 
versterken van het Middelbaar Laboratoriumonderwijs. De regio heeft een gedifferentieerde 
economie en werkt aan positieverbetering.  
 
Achtergrond 
Regio Holland Rijnland en Leiden onderscheiden zich economisch en maatschappelijk door een 
sterke Life Sciences & Health (LSH) sector. Onderwijs en beroepenveld op het Leiden Bio Science 
Park (LBSP) werken dagelijks aan een gezond en duurzaam leven en willen gerichter en 
structureler met elkaar optrekken en gedeelde uitdagingen aanpakken. Het mbo zal in dit proces 
een hoofdrol vervullen en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences zal 
fungeren als katalysator.  
 
Mbo-opgeleiden zijn een minderheid binnen de kennisintensieve biomedische industrie en tot 
voor kort ook onbekend bij het LBSP. Volgens prognoses zal het aandeel mbo-opgeleiden sterk 
toenemen van dertig tot wel vijftig procent. Het aantal (techniek)studenten in het voortgezet- 
en het beroepsonderwijs daalt echter. Omdat ontwikkelingen in het werkveld zich snel 
ontwikkelen, is ook aansluiting van de beroepspraktijk op het MLO een punt van aandacht. 
 
Aanpak 
In het CIV Bio Sciences gaan big farma, middelgrote bedrijven, biotech startups samen met het 
mboRijnland en overige partners op expeditie. Zij gaan samenwerken aan voldoende en goed 
opgeleid mbo-talent, specifiek analisten, zodat het LBSP zich verder kan ontwikkelen tot een 
aantrekkelijk innovatiedistrict waar vraag en aanbod met elkaar in balans zijn. 
Het activiteitenprogramma bestaat uit de volgende drie programmalijnen: 

1. Co-creatie van hybride en flexibel onderwijs; het ontwikkelen van op maat gemaakt en 
actueel onderwijs en het opleiden van trainers en docenten.  

2. Onderzoek in practoraat; opbouwen van een innovatiecultuur met werkveld, docenten 
en studenten door praktijkgericht onderzoek.  

3. Versterken positief imago van het beroep en de sector door de bekendheid met het mbo 
te vergroten.  
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RIF22030, Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving, 
Yuverta 
 

Regio Zuid-Limburg 

Zuid-Limburg kent de grootse variatie aan biotopen in Nederland en daarmee mogelijkheden 
voor biodiversiteit. In deze regio wil Yuverta mbo-studenten opleiden tot vakmensen met 
kennis van behoud van biodiversiteit en duurzaamheid.  
 
Achtergrond 
Het verlies aan biodiversiteit is wereldwijd een grotere bedreiging dan de stikstofcrisis. Er wordt 
beleid ontwikkeld om de biodiversiteit te behouden en te herstellen. Om impact te creëren is het 
nodig om gebiedsgericht samen te werken met onderwijs, bedrijfsleven en overheid, waarbij 
natuurherstel wordt gekoppeld aan andere maatschappelijke uitdagingen. Hierbij wordt ook 
een vertaalslag gemaakt naar de beroepsgroep. 
 
Hét gebied waarin de ecologische kansen en de economische uitdagingen zichtbaar 
samenkomen is Zuid-Limburg. De regio wordt uitgedaagd door verouderd toerisme en een 
natuur- en groenbeheer, recreatie, bouw & infra en agrifood sector die voor grote transities 
staat. Bedrijven in deze sectoren zullen zich moeten aanpassen en gaan inspelen op deze 
transities. 
 
Aanpak 
In een afgebakende regio zal onderzoek worden verricht naar ecosysteemdiensten in sectoren 
die in Zuid-Limburg de grootste impact kunnen hebben op biodiversiteitsherstel, om de 
bestaande en nieuwe kennis te vertalen naar het onderwijs. Daarmee wordt ingespeeld op de 
behoefte aan de groeiende vraag naar specialisten en vakmensen met geïntegreerde kennis 
over biodiversiteit en duurzame leefomgeving. 
De missie van het samenwerkingsverband ‘Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving’ bestaat 
uit een gezamenlijk vierjarig project om te komen tot een systeem van onderzoek, educatie, 
professionalisering en imagoversterking. Daarbij is oog voor het optimaal aansluiten van het 
onderwijs en het onderzoek naar de regionale vraag van het bedrijfsleven en overige 
stakeholders.  
 
Om de missie te verwezenlijken bestaat het project uit de volgende onderdelen: 

1. Het inrichten van een systeem voor kennisontwikkeling en verspreiding 
2. Het ontwikkelen en inrichten van kennis aanbod voor studenten, werkenden en 

ondernemers 
3. Professionaliseren van docenten en praktijkbegeleiders 
4. Oprichten van een duurzaam ecosysteem 
5. PR en Imagoversterking 
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