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1. Inleiding 

De komende jaren zal de energietransitie (uitgewerkt in een breed scala van maatregelen in 
het concept-klimaatakkoord) veel vragen van overheden, bedrijven en beroepsonderwijs.   
Een maatschappelijk complex vraagstuk met grote impact overal in de samenleving. Het raakt 
aan veel disciplines, vraagt veel van burgers en bedrijven en heeft op veel gebieden effecten. 
Werkgelegenheid, ruimtelijke inrichting, behoefte aan nieuwe producten en andere vormen 
van financiering en veel meer. Het brengt onzekerheid met zich mee, in veranderende banen, 
financiën en veranderende patronen. Tegelijkertijd biedt het ook kansen voor ondernemers, 
voor innovatie, voor verbetering van kwaliteit van wonen en leven en zo meer.  
 

Dit geldt evenzeer voor het beroepsonderwijs. De energietransitie heeft impact op een breed 
palet van opleidingen (technische, economische, sociale). Dat betekent dat we met de 
Uitdaging ons niet zullen beperken tot een deel van de opleidingen en/of tot een deel van de 
vraagstukken. Netwerkinfrastructuur, gebouwde omgeving, mobiliteit en industrie: overal 
heeft de energietransitie ingrijpende gevolgen voor de sector en dus ook voor de mensen die 
er nu werken en die er gaan werken. In bijlage 2 hebben we een overzicht opgenomen uit een 
studie uit 20161 waarin alleen al voor de energietransitie in de stedelijke omgeving een 
opsomming is gemaakt van de relevante beroepen.  
We zien dan ook dat besluiten van de overheid met betrekking tot het klimaatakkoord nu al 
grote impact hebben op de inhoud van (technische) opleidingen maar ook bijvoorbeeld op de 
programmalijnen in toegepast onderzoek.  
Bovendien hangen alle besluiten die genomen worden, met elkaar samen. Een klein 
voorbeeld: het voorstel in het concept-klimaatakkoord2 om tot 2030 groot in te zetten op 
elektrische voertuigen (2 miljoen elektrische voertuigen in 2030) betekent dat er 1,7 miljoen 
laadpalen moeten worden geplaatst en dat op veel plekken het net slimmer moet worden en 
moet worden verzwaard. Dat betekent dat tussen nu en 2030 jaarlijks 170.000 laadpalen 
moeten worden geplaatst. Dat zijn er 465 per dag! Daar zijn mensen voor nodig. Datzelfde 
geldt voor de verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving, voor de netverzwaring, enz. 
Een simpel “van het gas af” heeft grote gevolgen: welke alternatieven zijn voorhanden of 
moeten ontwikkeld?  
 

Eerder3 schreven we in het plan van de Uitdaging: “Geld en ideeën zijn niet zozeer het 
probleem. Misschien wel de grootste uitdaging is het human capital vraagstuk: voldoende 
arbeidscapaciteit om de werkgelegenheidsgroei te realiseren. Nu al blijkt personeelstekort in 
onder meer de installatiebranche de grootste beperkende factor bij de implementatie van 
duurzame energie-oplossingen4. Er is op dit moment een tekort van 15000 werknemers in de 
duurzame energie. Veel meer mensen opleiden, anders opleiden en veel huidige werknemers 
nascholen. Daarmee legt het klimaatakkoord een grote opgave bij het beroepsonderwijs.”   
Dit actieplan geeft invulling aan de plannen zoals we die op 4 oktober 2018 aan 
staatsecretaris Keijzer van EZK aanboden5. In deze plannen (zie bijlage 1 voor een korte 

                                                      
1 topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/HCA/ 
2 https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord C2.4 p. 57 
3 https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Plan De Uitdaging 
4 https://nos.nl/artikel/2228035-overal-zonnepanelen-en-boilers-maar-te-weinig-mensen-om-ze-aan-te-leggen.html  
5 https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/staatssecretaris-mona-keijzer-neemt-plannen-energietransitie-ontvangst  

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/HCA/Orienterende%20verkenning%20Human%20Capital%20voor%20Urban%20Energy.pdf
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Plan%20De%20Uitdaging%20september%202018%20-%20digitaal.pdf
https://nos.nl/artikel/2228035-overal-zonnepanelen-en-boilers-maar-te-weinig-mensen-om-ze-aan-te-leggen.html
https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/staatssecretaris-mona-keijzer-neemt-plannen-energietransitie-ontvangst
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geschiedenis van het voorafgaande en links naar alle informatie) hebben we al verschillende 
uitgangspunten benoemd voor een succesvolle aanpak van de Uitdaging. We zullen deze 
punten hier niet opnieuw benoemen. We verwijzen graag naar hoofdstuk 2 van dat plan.  
Wellicht ten overvloede en om mogelijke misverstanden te voorkomen: de Uitdaging is een 
experiment buiten de gebaande paden, een samenwerking op landelijk niveau op een 
specifiek inhoudelijk thema (de energietransitie) tussen mbo, hbo, branches, bedrijven, 
gemeentes en andere partijen die zich willen aansluiten. Een dergelijke samenwerking is een 
nieuwe manier van werken naast de al bestaande manieren/gremia. Het is geen exclusieve 
samenwerking. De Uitdaging staat open voor eenieder die mee wil werken aan het realiseren 
van de gezamenlijke doelen. We stellen alle opbrengsten vrij beschikbaar.  
 

Kort samengevat richten we ons met de Uitdaging op: 
1. vergroting van de instroom in de relevante beroepsopleidingen; 
2. versnelling en opschaling door verspreiding van werkende aanpakken; 
3. inhoudelijke vernieuwing van onderwijs en training door innovatie/vernieuwing uit het 

werkveld of uit onderzoek te koppelen aan leren.  
We doen dit door samen te werken in open netwerken in de regio’s vooral via de Centres of 
Expertise (CoE’s) en de Centra voor Innovatief vakmanschap (CVi’s). Daar waar mogelijk 
sluiten we aan bij lopende initiatieven, zoals de “Intentieverklaring arbeidsmarkt en scholing 
in wijkgerichte aanpak” en andere al werkende structuren.  

2. Leeswijzer  

Het uitvoeringsplan bestaat uit twee delen: de hoofdtekst, waarin we ingaan op een aantal 
algemene aspecten, en plannen per actielijn, die integraal zijn opgenomen als bijlagen. 
Daarnaast is een begroting opgenomen als bijlage.  
In de hoofdtekst gaan we in op de complexiteit en samenhang van de Uitdaging en alle 
actielijnen daarbinnen (hoofdstuk 3); geven we perspectieven om aan de slag te gaan 
(hoofdstuk 4) en gaan we in op de noodzaak om de samenwerking te zoeken in de 
verschillende actielijnen (hoofdstuk 5). Samenwerking rond complexe vraagstukken is niet 
eenvoudig, kost moeite, vraagt geduld en is dan ook niet per sé vanzelfsprekend. 
Tegelijkertijd is die samenwerking tussen ROC’s, hogescholen, bedrijven, branches en 
overheden in alle regio’s en landelijk, samenwerking gefocust op het gedeelde belang, 
noodzakelijk om dit vraagstuk aan te kunnen. In hoofdstuk 6 geven we een overzicht van alle 
uitvoeringsplannen per actielijn en de samenhang die er is in de plannen tussen mbo en hbo.  
We sluiten af met hoe we de organisatie en de concrete uitvoering voor ogen hebben 
(hoofdstuk 7).  
De bijlagen starten met een kort overzicht van het voorafgaande. Vervolgens geven we een 
beeld van beroepen in de energietransitie. Daarna zijn alle plannen per actielijn integraal 
opgenomen en we sluiten af met de begroting van de Uitdaging voor 2019 en 2020 en met 
een overzicht van de kerngroepen mbo en hbo zoals deze tot nu toe gefunctioneerd hebben.  
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3. Complexiteit en samenhang 

Zowel de energietransitie als het vraagstuk van voldoende (technische) arbeidscapaciteit zijn 
op zichzelf al complex genoeg. Veel stakeholders en (grote) belangen zonder eenduidige 
antwoorden.  
De vraagstukken rond de energietransitie zullen zich in de komende jaren ook nog eens in 
snel tempo ontwikkelen. De uitdagingen zijn nog niet uitgekristalliseerd, de oplossingen zijn 
(nog) niet “klaar” en de technologieën ontwikkelen zich voortdurend en zijn soms disruptief. 
Het gaat met andere woorden om een ingewikkeld vraagstuk met veel (soms tegengestelde) 
belangen.  
Ook meer (technische) vakmensen opleiden is geen eenvoudige opgave. Werving, 
vernieuwing van opleidingen, dreigend tekort aan vakdocenten, diplomadruk, andere 
doelgroepen aanboren en tekorten in andere sectoren zoals zorg spelen allemaal een rol.  
Bovendien zijn beide vraagstukken ook nog eens onderling samenhangend. Meer mensen in 
de nieuwe context(en) opleiden vraagt ook dat die nieuwe contexten in onderwijs zichtbaar 
zijn. En dat vraagt weer voortgang van die innovaties in de praktijk.  
Dat betekent ook iets voor de antwoorden. De antwoorden zijn al net zo complex. Daarom is 
afstemming en samenwerking tussen alle betrokken stakeholders essentieel.  
Met “de Uitdaging” hebben we daarom de gezamenlijke ambitie geformuleerd om onze 
bijdrage aan deze grote maatschappelijke opgave door samen te werken verder op te voeren. 
Door veel meer gezamenlijk op te trekken, kennis te delen en slim afspraken te maken over 
ontwikkeling van nieuw onderwijs, zijn we beter in staat om te versnellen. Dat vertaalt zich in 
de actielijnen zoals we die geformuleerd hebben. Voor alle duidelijkheid, dit zijn ze. 
 

Actielijn MBO/HBO? 

1. Ontsluiting leermiddelen in een digitaal platform MBO en HBO 

2. Experimenten energie innovatieprojecten MBO (in samenhang met de 
kennisagenda HBO) 

3. Flexibeler invulling van kwalificatiedossiers MBO 

4. Klimaat- en energieagenda  MBO 

5. Fysieke infrastructuur MBO 

6. Leven lang ontwikkelen: slimme strategieën voor bij-, 
op- en omscholing  

MBO en HBO 

7. Vernieuwing van werkprocessen MBO en HBO 

8. Meer afgestudeerden uit initiële opleidingen MBO en HBO 

9. Ontwikkeling gezamenlijke kennisagenda toegepast 
onderzoek  

HBO (in samenhang met de 
innovatie-experimenten MBO) 

 
Juist in de samenhang van alle actielijnen en de gezamenlijke realisatie met alle partners zit 
wat ons betreft de kracht van de Uitdaging. Een paar voorbeelden:  
- Een slimme benadering van de klimaat- en energieagenda in samenhang met innovatie-

experimenten en met flexibeler invulling van kwalificatiedossiers geeft mogelijkheden om 
opleidingen effectief inhoudelijk te vernieuwen.  
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- Samenwerking tussen ROC’s en hogescholen via de verbinding tussen innovatie-
experimenten en kennisagenda op de MMIP’s6 van het klimaatakkoord geeft een 
uitgelezen kans om in de daadwerkelijke praktijk mbo- en hbo-studenten samen te laten 
werken, bijvoorbeeld in de experimentwijken7.  

- Willen we meer instroom realiseren dan helpt een uitdagende leeromgeving met 
maatschappelijk relevante innovatieprojecten.  

- Slimme oplossingen om sneller huidige medewerkers bij of om te scholen kunnen ook in 
het initiële onderwijs gebruikt worden. Overigens kan dit ook andersom: onderdelen van 
opleidingen kunnen uitstekend en snel vertaald worden naar leven lang ontwikkelen-
concepten.  

4. Perspectieven  

Aan de ene kant is de energietransitie, zoals al gezegd, een complex vraagstuk met veel 
verschillende facetten, dat raakt aan veel maatschappelijke vraagstukken. Van technologische 
vernieuwing tot betaalbaarheid, van digitalisering tot betrouwbaarheid van de 
energievoorziening en van gedragsverandering tot energieopslag. Dat betekent dus ook dat 
oplossingen vanuit één vakgebied of vanuit een standaardaanpak (die gisteren nog werkte) 
niet meer volstaan. Bovendien vragen de antwoorden samenwerking tussen gemeentes en 
netwerkbedrijven, tussen installatiebranche en ROC’s en hogescholen, tussen bedrijven in de 
regio en scholen, etc.  
Samengevat: we willen iets bewerkstelligen (de energietransitie) waarvan we op voorhand al 
weten dat geen van de organisaties dat afzonderlijk tot stand kan brengen. Dat is misschien 
“lastig”, mogelijk ook “ingewikkeld”.  
Tegelijkertijd biedt juist de wetenschap dat we het niet alleen kunnen grote kansen om 
inhoudelijk en organisatorisch te vernieuwen, samenwerking een boost te geven, in de regio 
nieuwe kansen te creëren, etc.  
Juist voor onderwijsuitdagingen als multidisciplinair werken, ontwikkeling van cross-over-
opleidingen, intensivering van samenwerken met bedrijven en andere partners, vergroten 
van de aantrekkelijkheid van technische opleidingen en realiseren van nieuwe 
leeromgevingen biedt de energietransitie veel kansen.  
Dat niet alleen: juist door samen te ontwikkelen, leermiddelen te delen, nieuwe 
opleidingsconcepten in de etalage te zetten en beschikbaar te maken aan anderen, leven lang 
ontwikkelen-initiatieven te delen en op te schalen kunnen we meer bereiken en is versnelling 
mogelijk.  
 

Dat het kan is al op veel plekken zichtbaar. Samenwerking in innovatie-experimenten zoals in 
Palenstein in Zoetermeer8 biedt de kans om snel inhoudelijke vernieuwing van onderwijs te 
realiseren. In de Duurzaamheidsfabriek9 gebeurt dat ook, in de opleiding Smart Building 
Technology van het Graafschapcollege10, in de samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijven 

                                                      
6 MMIP’s: Meerjarige Missie-gedreven Innovatie Programma’s. In het klimaatakkoord zijn er 13 benoemd. Zie ook 

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord p. 183 en verder. 
7 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardgasvrije-wijken/deelnemende-gemeenten-aardgasvrij-maken  
8 Bijv.(www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/351-januari-2019/15649-ministers-tekenen-convenant-in-palenstein  
9 https://www.duurzaamheidsfabriek.nl  
10 https://graafschapcollege.nl/profielen/middenkaderfunctionaris-smart-building/  

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardgasvrije-wijken/deelnemende-gemeenten-aardgasvrij-maken
http://www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/351-januari-2019/15649-ministers-tekenen-convenant-in-palenstein
https://www.duurzaamheidsfabriek.nl/
https://graafschapcollege.nl/profielen/middenkaderfunctionaris-smart-building/
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in Den Haag11, in de opleiding Engineering for Society van het Summacollege12, in de 
samenwerking tussen de noordelijke ROC’s in het Energycollege en concreet in een nieuw RIF 
gericht op de energietransitie13, in de nieuwe opleidingsconcepten die op verschillende 
plekken ontwikkeld zijn en worden, zoals het programma Operational Network Trainee van 
Alliander en HAN gezamenlijk14 en last but not least in de gezamenlijke onderzoeksagenda die 
door de landelijke lectorenplatforms op het gebied van energie worden ingevuld1516.  
Deze korte opsomming maakt duidelijk dat er al heel veel inspirerends gebeurt en dat er zich 
juist in de samenwerking rond het thema energietransitie kansen aandienen.  

5. Samenwerking als noodzaak 

De energietransitie is een ingewikkeld vraagstuk met incomplete/onheldere en veranderende 
eisen ten aanzien van oplossingen, met veel stakeholders op verschillende niveaus (van 
regering tot individuele consument en van grote energieproducent tot kleine startup, etc.) en 
met grote (maatschappelijke) belangen. HET antwoord bestaat niet. Geen enkele stakeholder 
kan oplossingen alleen creëren. Dit vraagt samenwerking en afstemming op alle niveaus, een 
gezamenlijke aanpak. Dat is niet eenvoudig. Samenwerken is een kunst op zich. Er zijn 
ongetwijfeld conflicterende belangen. Bovendien is de overtuiging dat je alleen veel sneller 
gaat… Etc.  
 

Hoe faciliteren we in zo’n context de ontwikkeling van nieuwe praktijken? Praktijken die 
brede gedragsaanpassingen vragen. Hoe gaan we daarbij om met hakken in het zand, hoe 
dealen we met angst voor verandering, wij-zij-denken of andere soorten hokjesdenken, 
afschuif- en uitstelgedrag, fixatie op de waan van de dag, en zo meer?  
 

Bij samenwerken komt het er (telkens weer) op aan hele palet van gedragingen te herkennen 
en daar adequaat mee om te gaan. Pas als iets bewust is, kun je er beweging in krijgen. Cruijff 
had het bij het rechte eind: je ziet het pas als je het doorhebt. Iedereen werkt in een 
weerbarstige realiteit. Goede voornemens en ambities alleen zijn niet voldoende. 
Samenwerken vraagt wederkerigheid. We moeten er werk van blijven maken. Continue.  
 

Gelukkig zijn er hoopgevende signalen uit de praktijk. Er zijn voldoende initiatieven gestart 
waarin een gezamenlijk geformuleerde aanpak in combinatie met intensieve samenwerking 
voor langere tijd substantieel kan bijdragen aan de noodzakelijke oplossingen.  
 

We denken dat vooral via de Centres of Expertise (hogescholen en bedrijven) en de Centra 
voor Innovatief Vakmanschap (ROC’s en bedrijven) in de regio’s (waar al veel in ontwikkeling 
is en samenwerking echt van de grond komt)17 de verdere ontwikkeling van actielijnen van de 
Uitdaging vorm kan krijgen. Daar ligt de uitdaging om een gezamenlijke leer- en 
experimenteer-infrastructuur met continuïteit te bouwen die bijdraagt aan een goed 
ontwikkelde arbeidsmarkt en aan continue geactualiseerde scholing waarmee de 
energietransitie gerealiseerd kan worden.   
                                                      
11 https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/inspiratie/ha-tech-samenwerking-roc-mondriaan-en-vmbo-scholen  
12 https://www.summacollege.nl/opleidingen/opleidingen-overzicht/opleiding-detail/engineering-for-society-%28bol%29  
13 http://www.energycollege.org/nieuws/44/noord-nederlands-mbo-leidt-3400-vakmensen-op-voor-energietransitie  
14 https://specials.han.nl/sites/seece/onderwijs/operational-network-train/  
15 www.lectorenplatformleve.nl  
16 http://www.nlurbanenergy.nl  
17 http://netwerk.wijzijnkatapult.nl  

https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/inspiratie/ha-tech-samenwerking-roc-mondriaan-en-vmbo-scholen
https://www.summacollege.nl/opleidingen/opleidingen-overzicht/opleiding-detail/engineering-for-society-%28bol%29
http://www.energycollege.org/nieuws/44/noord-nederlands-mbo-leidt-3400-vakmensen-op-voor-energietransitie
https://specials.han.nl/sites/seece/onderwijs/operational-network-train/
http://www.lectorenplatformleve.nl/
http://www.nlurbanenergy.nl/
http://netwerk.wijzijnkatapult.nl/
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6. De uitvoeringsplannen voor het mbo en hbo  

Voor het mbo en hbo zijn uitvoeringsplannen gemaakt per actielijn. Deze uitvoeringsplannen zijn 
opgenomen als aparte bijlagen. Sommige plannen zijn “overkoepelend” voor mbo en hbo, andere 
alleen voor mbo of hbo.  
 

Actielijn  MBO/HBO? 

i. Ontsluiting leermiddelen in 
een digitaal platform 

Bijlage 3 MBO & HBO 

ii. Experimenten energie 
innovatieprojecten 

Bijlage 4 MBO (in samenhang 
met de kennisagenda 
HBO) 

iii. Flexibeler invulling 
kwalificatiedossiers 

Bijlage 5 MBO  

iv. Klimaat- en energieagenda  Bijlage 6 MBO  

v. Fysieke infrastructuur Bijlage 7 MBO & HBO 

vi. Leven lang ontwikkelen  Bijlage 8 MBO & HBO 

vii. Vernieuwing van 
werkprocessen 

Voor deze actielijn is geen apart 
uitvoeringsplan gemaakt. We gaan er 
van uit dat werken aan deze actielijn 
alleen zinvol is in pilots en 
experimenten. Daarom zullen we daar 
waar mogelijk deze actielijn verbinden 
met de actielijn innovatie-experimenten 
(mbo) en kennisagenda (hbo) 
 

 

viii. Meer afgestudeerden uit 
initiële opleidingen 

Bijlage 9 MBO & HBO 

ix. Ontwikkeling gezamenlijke 
kennisagenda toegepast 
onderzoek 

Bijlage 10 HBO (in samenhang 
met de innovatie-
experimenten MBO) 

 
 

  



 7 

7. Hoe gaan de netwerken (samen) werken?  

We stellen voor om te werken met twee kerngroepen 

a) Een kerngroep mbo de Uitdaging waarin ROC’s, bedrijven, gemeentes en branches 
deelnemen geleid door een projectleider; 

b) Een kerngroep hbo de Uitdaging waarin hogescholen, VH, gemeentes, regieorgaan SIA en 
bedrijven/branches deelnemen geleid door een projectleider;  

De deelnemers van de kerngroepen spreken commitment uit op: 
- het deelnemen aan de projectgroepen die de actielijnen uitvoeren 
- het formuleren van ambities in lijn met het klimaatakkoord 
- het ontwikkelen en implementeren van strategieën om de piek in de vraag naar personeel 

te helpen opvangen 
- het ‘ontdekken’ en ontwikkelen van casuïstiek voor de vraag hoe scholen zich kunnen 

verhouden tot maatschappelijke uitdagingen en het verder uitwerken hiervan 
- het verbindend zijn op de vele initiatieven (platforms-mmip’s, CoE HUB, Teachers learning 

in energy, lectorenplatforms, doorontwikkeling CoE’s en CiV’s, etc.) en deze effectief door 
te vertalen naar rol en inzet van de eigen scholen maar ook ten aanzien van de verdeling 
van het werk onderling (als 'De Uitdaging') 

- het investeren in leren van elkaar (een stap verder dan vergaderen) 
- het op schaal brengen/verder brengen van alle initiatieven voortkomend uit de actielijnen  
- het op de hoogte te brengen van de eigen organisaties op wat zich binnen “De Uitdaging” 

afspeelt en andersom actief de betrokkenheid van de eigen organisatie aan het proces te 
bevorderen. 

Beide kerngroepen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitzetten van de grote lijnen en 
de relaties met de verschillende partijen (ROC’s, hogescholen, MBO-raad, VH, bedrijven, 
Topsector, overheden, etc.).  
Daarnaast hebben beide kerngroepen de verantwoordelijkheid om bij de uitvoering van de 
actielijnen iedere keer opnieuw te bezien hoe een actielijn optimaal te organiseren. Wat is 
nodig voor succes? Waar kunnen we beleggen? Of wat moeten we aanzwengelen? Hoe 
kunnen we optimaal verbinden met andere initiatieven? Kunnen we niet goed werkende 
concepten aanjagen of helpen? 
Beide kerngroepen zijn ‘klein georganiseerd’, dat wil zeggen bestaan uit maximaal 10 (?) 
mensen en komen frequent (4x per jaar) bijeen.  
 

Daarnaast is er de grote groep mbo en hbo, die voor alle deelnemers van de Uitdaging 
openstaat. Deze groep komt 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar, bij voorkeur slim gecombineerd 
met andere bijeenkomsten zoals de conferenties van de Topsector Energie, de CVI-
conferentie of andere relevante gelegenheden. Met andere woorden: slim organiseren van 
ontmoetingen in groter verband (aanhakend bij bijeenkomsten die er toch al zijn).  
 

We organiseren 1 keer per jaar “De Grote Uitdaging”, een werkconferentie over human 
capital agenda en energietransitie. We nodigen vertegenwoordigers van alle deelnemers en 
belangstellenden uit. Belangrijk doel is de samenwerking tussen de verschillende partijen te 
bevorderen door uitwisseling en het maken van (werk)afspraken.  
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8. Tot slot 

Van Dale18 geeft bij het woord uitdaging twee betekenissen:  

uit·da·ging (de; v; meervoud: uitdagingen) 

1 oproep, uitnodiging 

2 iets dat inspireert omdat het moeilijk is:  
 

Omdat we een oproep, een uitnodiging doen aan iedereen om mee te werken aan iets dat 
inspireert omdat het moeilijk is, noemen we ons programma de Uitdaging.  
We streven naar een programma dat een combinatie is tussen drie relevante maatschappelijk 
thema’s:  
1. Het opleiden van voldoende technisch gekwalificeerde mensen zowel voor de korte als de 

lange termijn; 
2. Het flexibiliseren en innoveren van opleidingsprogramma’s in het beroepsonderwijs; 
3. Het realiseren van innovaties via toegepast onderzoek en innovatie-experimenten en de 

implementatie er van;  
 

Op die manier werken we gezamenlijk mee aan de realisatie van de energietransitie middels 
het klimaatakkoord.  
 

We roepen iedereen dan ook op om mee te doen. Voel je uitgenodigd om dit moeilijke en 
daarom inspirerende vraagstuk samen met alle anderen in de Uitdaging op te pakken!  
 
  

                                                      
18 https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/uitdaging#.XJoHoy3WAWp  

https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/uitdaging#.XJoHoy3WAWp
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Bijlage 1: Wat vooraf ging & links naar eerdere informatie 

1. Vanuit de human capital agenda van de Topsector Energie en de TKI Urban Energy in het bijzonder 
is van september 2017 tot april 2018 een verkenning uitgevoerd. Deze verkenning, samen met 
een aantal vooroplopende ROC’s en branches en bedrijven had als centrale vraag: op welke 
manier kunnen ROC’s door onderling samen te werken helpen bij het mobiliseren van capaciteit, 
bijdragen aan de noodzakelijke versnelling en daarmee bijdragen aan de realisatie van het klimaat- 
en energieakkoord? Naast een analyse van het vraagstuk leidde de verkenning ertoe dat ROC’s de 
meerwaarde zagen om specifiek rond het thema energietransitie gezamenlijk op te trekken.  

2. Dit mondde uit in de opstelling en ondertekening van een manifest dat op 17 april 2018 
ondertekend werd door 20 ROC’s. Zie ook: 
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/HCA/Programma%20landelijk%20en
ergieprofiel%20De%20Uitdaging%20MBO%2017-04-2018.pdf  

3. Na de ondertekening van dit 5-puntenmanifest ging een kerngroep met ROC’s, Topsector Energie, 
branches en bedrijven aan de slag om de 5 punten uit te werken tot een verder uitgewerkt plan.  

4. Geïnspireerd door deze stap ontstond een vergelijkbare groep rond een aantal hogescholen. Ook 
zij gingen aan de slag met het vraagstuk om middels intensievere samenwerking de noodzakelijke 
versnelling en meer capaciteit voor de energietransitie te realiseren.  

5. Beide groepen boden op 4 oktober 2018 tijdens de werkconferentie van de Topsector Energie hun 
plannen aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken & Klimaat aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

De plannen voor het MBO staan hier en de plannen en voor het HBO staan hier.  

6. In de plannen stonden 7 actielijnen voor het mbo en 4 actielijnen voor het hbo beschreven. Voor 
vrijwel alle actielijnen zijn in de afgelopen maanden dankzij de inzet van tijdelijke projectgroepen 
uitvoeringsplannen gemaakt per actielijn. Daarnaast is gewerkt aan communicatie, organisatie van 
de Uitdaging voor mbo en hbo en aan een samenwerkingsovereenkomst en de financiering voor 
de komende jaren. 

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/HCA/Programma%20landelijk%20energieprofiel%20De%20Uitdaging%20MBO%2017-04-2018.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/HCA/Programma%20landelijk%20energieprofiel%20De%20Uitdaging%20MBO%2017-04-2018.pdf
http://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Plan%20De%20Uitdaging%20september%202018%20-%20digitaal.pdf
http://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/pps-initiatief%20hbo%20voor%20klimaatakkoord%2026%20september%202018%20-%20def%20digitaal.pdf
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Bijlage 2: beroepen energietransitie  
 

 
 
Bron: Oriënterende verkenning Human Capital m.b.t. Urban Energy. Verkenning op verzoek van de 
Topsector Energie en TKI Urban Energy en in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO). ir. Erik Knol (Qeam), mei 2016. 
Het rapport is hier te vinden.  
  

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/HCA/Orienterende%20verkenning%20Human%20Capital%20voor%20Urban%20Energy.pdf
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Bijlage 3: Ontwikkeling digitaal platform 
Werkdocument actielijn ‘Ontsluiting leermiddelen in een digitaal platform.’  
 

1. Inleiding 
De actielijn ‘Ontsluiting leermiddelen in een digitaal platform’ is gericht op het realiseren van een 
online platform om leermiddelen te kunnen delen. In het plan van de Uitdaging staan als 
uitgangspunten geformuleerd: 

• We doen niets dat al gedaan is, we verzamelen wat er al is;  
• We maken zo veel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuur;  
• We stellen vast wat de relevante partijen zijn en komen met hen tot afstemming;  
• We stemmen af op de klimaat- en energieagenda voor mbo en vmbo;  
• We werken met een open source concept dat iedereen kan gebruiken.  

We beginnen klein en doen ervaring op met een al uitgewerkt thema. We starten met Build Up Skills 
materialen19. Op verschillende plekken worden deze al gedidactiseerd voor gebruik in het reguliere 
onderwijs (Summacollege, Graafschapcollege, ROC van Twente en anderen). Door deze ontwikkelde 
materialen beschikbaar te stellen via een gezamenlijk platform aan alle ROC’s en ze verder te 
ontwikkelen, kan de inhoudelijke vernieuwing van het energieonderwijs versneld worden.  

 
Met andere woorden: we onderzoeken beschikbare platforms, brengen de Build Up Skills-
materialen in beeld en delen deze als experiment via het best passende platform. 
 

2. Situatie/visie op de aanpak 
Er is op dit moment een groot tekort aan technisch personeel op alle onderwijsniveaus (MBO, HBO en 
WO) en dat manifesteert zich bij het gehele energiegerelateerde bedrijfsleven, zoals de 
netwerkbedrijven en de installatiebranche. Naast de tekorten is er ook sprake van een grote bij-, om- 
en nascholingsbehoefte van zittend personeel. Actuele en op maat gesneden opleidingen zijn 
daarvoor een belangrijke voorwaarde. Dat betekent dat actueel houden en dus continu updaten van 
onderwijscurricula essentieel is. Docenten hebben vaak weinig tijd om alle ontwikkelingen tijdig en 
goed bij te houden. Bovendien is de vertaling van nieuwe kennis naar bruikbaar onderwijsmateriaal 
een tijdrovende bezigheid.  

Op dit moment werken vakdocenten van opleidingen doorgaans alleen samen met collega’s binnen de 
eigen opleiding. Samenwerken met anderen buiten de opleiding vindt weinig plaats. Over de grenzen 
van de eigen instelling gebeurt dat mondjesmaat in landelijk opleidingsoverleg. Een grote 
belemmering voor uitwisseling van leermiddelen, lesmethodieken en casussen en projecten is het 
ontbreken van een effectieve digitale oplossing. Verschillende scholen (mbo en hbo) experimenteren 
met eigen oplossingen voor dit vraagstuk. Soms worden materialen gedeeld via een website, soms 
wordt een leermiddelenplatform ingericht2021, soms wordt een app gebouwd22.  

Specifiek zien wij de volgende problemen op dit moment: 

• Docenten kennen elkaar niet en hebben geen weet van de behoeften van andere docenten. 

• Docenten hebben geen zicht op en toegang tot leermiddelen, methodieken, etc. van 
docenten van opleidingen buiten de eigen school. 

• Het kost veel (schaarse) tijd en effort om lesmateriaal te ontwikkelen en het delen van dat 
lesmateriaal is ingewikkeld. 

                                                      
19 Zie: https://buildupskills.otib.nl  
20 https://klimapedia.nl 
21 https://hbo-vpk.wikiwijs.nl en https://maken.wikiwijs.nl/129660/Keuzedeel_duurzaam_vakmanschap  
22 https://buildupskills.otib.nl/bus_advisor_app_/  

https://buildupskills.otib.nl/
https://klimapedia.nl/
https://hbo-vpk.wikiwijs.nl/
https://maken.wikiwijs.nl/129660/Keuzedeel_duurzaam_vakmanschap
https://buildupskills.otib.nl/bus_advisor_app_/
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• Ontwikkelingen in de energietechniek gaan (erg) snel. Bijhouden en ontwikkelen van 
leermiddelen is op individueel docentniveau erg lastig en tijdrovend.  

• Samen ontwikkelen buiten de eigen opleiding gebeurt niet of nauwelijks. 

• Ontwikkelde lesmaterialen worden nu vooral op de eigen school gebruikt.  
 

3. Voorstel  
Ons plan zien we als een noodzakelijke voorwaarde voor intensievere samenwerking op het thema 
energietechniek en het opleiden van goed gekwalificeerde energieprofessionals voor de 
energietransitie in een snel veranderende context. Om docenten binnen de sector energietechniek 
effectiever en sneller samen te laten werken, bestaand lesmateriaal effectiever te hergebruiken en te 
delen met elkaar, willen we de samenwerking versterken door een online platform te bouwen en 
beschikbaar te stellen, specifiek voor docenten van in eerste instantie de opleidingen rond  
energietechniek. Wij noemen dat het ‘Learning Platform for Energy Teachers’ (verder genoemd: 
‘Energy Platform’).  
Veel scholen hebben open (en deels online) studiemateriaal beschikbaar. Dit kan direct gebruikt 
worden voor het ‘Energy Platform’. Door studiemateriaal te bundelen en beschikbaar te stellen aan 
docenten en professionals van buiten de eigen school, bereiken we niet alleen een grotere doelgroep, 
maar gaan we ook efficiënter om met lesmateriaal. Dit materiaal (lesmodules, casuïstiek, lesprojecten, 
videomateriaal, etc.) is nu nog onbereikbaar want opgeslagen op de eigen computer van docenten of 
op een shared IT-omgeving binnen de eigen school.  
Het belangrijkste doel voor het Energy Platform is dan ook het realiseren van brede toegang tot 
kwalitatief hoogwaardige, actuele en aantrekkelijke leermiddelen voor alle scholen. Dit willen wij 
bereiken op de volgende manier:  

• De deelnemers aan de landelijke netwerken (de Uitdaging, docentenplatform Teachers Learning in 
Energy en lectorenplatforms) hebben duidelijk uitgesproken sterk behoefte te hebben aan een 
online platform voor het delen van leermaterialen en onderzoeksresultaten voor onderwijs. 
Daarnaast voeren we een behoefteonderzoek uit onder docenten van deelnemende scholen.  

• Op basis van de resultaten ontwikkelt een redactieraad een kennisstructuur voor ordening.  

• We maken gebruik van een bestaand platform23. 

• De deelnemende scholen nemen ieder een inhoudelijk deelgebied binnen de energietechniek 
voor hun rekening en dragen voor dit deelgebied de zorg voor het vullen van het platform.  

 
Met deze aanpak realiseren we toegang tot leermiddelen voor alle scholen. Meer concreet: 

• We bevorderen hergebruik van lesmaterialen en we vergroten toegankelijkheid van beschikbare 
materialen.   

• We stimuleren het delen van kennis die beperkt toegankelijk is.  

• We vereenvoudigen hiermee aanpassing aan verschillende leeromgevingen en doelgroepen. 

• We vereenvoudigen het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in het brede gebied van de 
energietechniek en maken deze voor alle docenten toegankelijk. 

 
We verwachten met het Energy Platform vakdocenten te kunnen ondersteunen bij het vergaren van 
kennis en bij ontwikkelen van lesmateriaal in de bovenstaande gebieden. Bovendien om over de 
vakgebieden heen vakdisciplines te integreren in het snel ontwikkelde vakgebied van hernieuwbare 
energietechniek. Met het platform zijn de communities beter in staat de verschillende doelgroepen te 
bedienen èn sneller in te spelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen. Wij verwachten dan 
ook met het Energy Platform een belangrijke bijdrage te leveren aan het versterken van de 
opleidingsinfrastructuur en daarmee uiteindelijk aan het versneld opleiden van meer mensen voor de 
energiesector.  

                                                      
23 Goed voorbeeld: wikiwijs van de gezamenlijke opleidingen verpleegkunde: https://hbo-vpk.wikiwijs.nl  

https://hbo-vpk.wikiwijs.nl/
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Verschillende voor de energiesector relevante partijen (UNETO-VNI, vanaf januari 2019 Techniek 
Nederland (branchevereniging installatietechniek), OTIB (opleidingsfonds installatiebranche), WENb 
(werkgevers energie-infrastructuur), Bouwend Nederland en de TU Delft hebben inmiddels hun 
medewerking toegezegd aan de concrete inhoudelijke invulling van het platform.  
 
4. Doelgroepen  
Docenten en onderzoekers zijn de primaire doelgroep van het Platform Energy. Met het platform 
geven we een boost aan actueel en kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal dat met actuele cases 
aantrekkelijker is voor studenten en zo kan bijdragen aan de kwailiteit van de opleidingen van de 
studenten. Het belang van het Platform voor deze doelgroepen is: 

• Vakdocenten:  
o Sneller kunnen vinden en delen van (nieuw) lesmateriaal.  
o Sneller inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen met nieuw lesmateriaal. 
o Beschikbaar stellen van online lesmateriaal als ondersteuning voor het offline onderwijs.  
o Multidisciplinair en projectmatig onderwijs leidt ertoe dat lineair onderwijs minder passend 

is en studenten (en docenten) veel meer behoefte hebben aan online leermaterialen zodat 
just-in-time, individueler en persoonlijker onderwijs mogelijk wordt.  

o Bij- en nascholing in aanpalende gebieden. 

• Onderzoekers:  
o Delen van opbrengsten van onderzoeksprojecten en praktijkgericht onderzoek in de vorm 

van rapporten, datasets, casuïstiek en tools die bruikbaar zijn voor onderwijsdoeleinden.  
o Bij- en nascholing in aanpalende gebieden. 

 
Gebruikers van het platform bestaan, naast de docenten en onderzoekers van de deelnemende 
scholen, uit een veel bredere groep, namelijk docenten en onderzoekers van alle scholen die bij 
energie-onderwijs betrokken zijn.  
 

5. Resultaat en impact: 
We beogen de volgende resultaten met het Energy Platform: 

• Een werkend online platform voor leermiddelen in het brede gebied van de energietechniek dat 
gevuld wordt met content in een (door een redactieraad) gerealiseerde kennisstructuur;  

• De deelnemende scholen gaan eigen lesmateriaal online delen.  

• Toevoegen van nieuwe vormen van lesmateriaal naast het lesmateriaal dat al beschikbaar is, zoals 
verwijzingen naar bestaande boeken (lesmateriaal), filmpjes en online cursussen.  

• Het versterken van de huidige ‘offline’ communities door er een gezamenlijke ‘online’ community 
in het gebied van de energietechniek aan toe te voegen.  

• Het platform ontwikkelen tot een reviewplek, zodat leermiddelen door input van collega’s kunnen 
worden verbeterd of geactualiseerd. 

• De kwaliteit verhogen van het energietechniek-onderwijs door eerder en sneller origineel 
geproduceerd lesmateriaal te delen met andere vakdocenten en onderzoekers. 

• Materialen ontwikkelen voor nieuwe vormen van onderwijs (zoals bijvoorbeeld korte kennisclips 
over innovaties en nieuwe energietechnieken, simulaties en games).  

• Ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan om dit platform onder de aandacht te 
brengen van nog meer docenten, studenten en professionals in het bedrijfsleven.  

We willen met het project docenten faciliteren met leermiddelen die collega’s op andere scholen 
hebben ontwikkeld. Op die manier kunnen docenten actueel en up-to-date onderwijs verzorgen en 
profiteren van elkaars inspanningen om lesmaterialen en andere onderwijsondersteunende 
leermiddelen te creëren in het zich snel ontwikkelde veld van de energietechniek.  
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6. Borging kwaliteit: 
Om het Energy Platform verder te ontwikkelen en de kwaliteit en scope te borgen van wat er geplaatst 
gaat worden op het Energy Platform, vormen we een redactieraad met vertegenwoordigers uit de 
verschillende communities. De redactieraad draagt zorg voor het borgen van de kwaliteit van 
lesmateriaal binnen het Energy Platform. Zij zullen regelmatig bij elkaar komen om de stand van zaken 
rond het Energy Platform door te nemen. 
Wat verder essentieel is voor het toekomstige succes van het Energy Platform en verder uitgediept 
gaat worden tijdens het behoefteonderzoek, is een antwoord op de vraag hoe docenten en 
onderzoekers blijvend te betrekken bij het gebruik van het Energy Platform.  
 
7. Borging onderhoud en financiering 
Het is van essentieel belang dat het Energy Platform gecontinueerd wordt nadat het gerealiseerd is. 
Sterker nog, het is de bedoeling dat het verder uitgebreid gaat worden.  
Er wordt gebruik gemaakt van een bestaand platform, beheer zal na afloop van het project 
ondergebracht worden bij ??? Dat vraagt een jaarlijkse investering voor beheer en onderhoud van het 
Platform. De omvang daarvan moet nog bepaald worden en zal opgebracht moeten worden door alle 
deelnemende scholen gezamenlijk.  Binnen dit budget kunnen specifieke medewerkers beheer 
uitvoeren en leermiddelen verzamelen binnen de deelnemende scholen. Hiermee kan de ‘content’ 
blijvend up-to-date gehouden worden. 
 

8. Planning en financiering  
Planning  
 

 Stappen  Planning 

1.  Uitvoeren behoefte-onderzoek functionele eisen 
Platform en onderzoek best practices en platforms 

1 juni 2019 tot 1 oktober 2019 

2.  Keuze maken voor een online platform 1 oktober 2019 tot 1 november 2019 

3.  Instellen redactieraad en ontwikkelen 
kennisstructuur 

1 januari 2020 tot 1 maart 2020 

4.  Vullen van het platform met al beschikbare 
leermiddelen op basis van de kennisstructuur 

1 maart 2020 tot 1 juni 2020 

5.  Opschalen, knelpunten wegnemen (eventueel 
middelen organiseren) 

1 juni 2020 tot 1 december 2020 

 

Benodigde financiering  
Voor de benodigde financiering van dit project moeten we een schatting maken. Belangrijkste te 
verwachten kosten voor het eerste jaar zijn die voor projectleiderschap en out of pocket kosten. We 
schatten voor het eerste jaar een budget van k€15 nodig te hebben. Dit financieren we uit de 
begroting van de Uitdaging.  
 
9. Samenstelling werkgroep 
Jan Oosting, projectleider de Uitdaging; Nadia Verdeyen, Hogeschool Utrecht; Renée Heller, 
Hogeschool van Amsterdam; Robert Hemmen, Hogeschool van Amsterdam, Mariëtte Harmsen, ROC 
Midden Nederland.  
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Bijlage 4: Experimenten energie innovatieprojecten 
 
1. Technologierevolutie 
In het beroepsonderwijs, en in het bijzonder het technisch en ICT onderwijs, is het een uitdaging om 
gelijke tred te houden met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Technologische oplossingen volgen 
elkaar in hoog tempo op, vinden nieuwe toepassingsgebieden en integreren. Deze exponentiele groei 
van mogelijkheden vraagt om een antwoord van het onderwijs. Wat worden de nieuwe vigerende 
technologieën? Hoe bieden wij de halfwaarde tijd van kennis het hoofd? Welke onderwijsmodellen 
faciliteren deze dynamiek? 
 
2. Onderwijsvernieuwing 
Om in het MBO tot een wendbaar en adaptief systeem te komen is een wijziging van het klassieke 
businessmodel van het onderwijs noodzakelijk. Kern is dat curricula in de onderwijsuitvoering ruimte 
geven om te werken en te leren aan nieuwe ontwikkelingen; het dynamische deel. Het statische 
deel borgt de zogenaamde body of knowledge van de curricula. Het betreft hier de basiskennis en -
vaardigheden. In het dynamische deel van de curricula kunnen kleine en grote innovatieprojecten 
worden uitgevoerd. Deze innovatieprojecten moeten in dienst staan van toekomstige vigerende 
technologieën die een oplossing bieden voor een probleem, proces, product of dienst. In dit verband 
betreft het vraagstukken binnen de Energietransitie. 
 
3. Living labs in de triple helix 
Innovatieprojecten worden bij voorkeur met partners in een publiek private samenwerking 
uitgevoerd. Enerzijds omdat in gezamenlijkheid een (regionale) keuze moet worden gemaakt voor 
toekomstige vigerende technologieën waaraan men wil leren. Anderzijds omdat men in 
gezamenlijkheid een (regionaal) vraagstuk moet vinden waarmee men wil leren; het innovatieproject. 
Zo’n regionaal vraagstuk in het kader van de Energietransitie kan bijvoorbeeld zijn het aardgasvrij 
maken van een woonwijk of het ombouwen van OV stadsbussen naar waterstofaandrijving, ook 
wel living labs genoemd  
Daarnaast is (regionale) samenwerking nodig om de juiste mensen en middelen beschikbaar te 
hebben. Deze samenwerking is vanuit onderwijsperspectief multidisciplinair (binnen en buiten de 
techniek en ICT) en van meerdere niveau’s (vmbo-MBO-HBO-WO). 
 
4. Doel in de Energietransitie 
Om een en ander te bewerkstelligen initiëren we landelijke activiteiten die lokaal helpen de 
Energietransitie te ondersteunen door onderwijsvernieuwing. Doel is om publiek-private 
samenwerking te stimuleren met een nadruk op de rol van het MBO in de innovatieketen. We willen 
ook een loket voor en van living labs in de Energietransitie zijn. Zowel voor het onderwijs, als voor 
gemeenten en bedrijven. 
 
5. Activiteiten & resultaten 

• Het specifiek maken van de rol en betekenis van het MBO in de innovatieagenda, de 
innovatieketen en de betekenis daarvan voor initieel onderwijs en het leven lang ontwikkelen.  

• Het leren van living labs door het geven van een overzicht van good practices. Welke ROC’s, 
bedrijven en kennisinstellingen doen al living labs samen op het gebied van energie? Wat leren we 
daarvan?  

• Het doen van handreikingen aan bedrijven en ROC’s over het succesvol opzetten en uitvoeren 
living labs. Deze handreikingen moeten leiden tot een getest (online) instrument, gekoppeld aan 
de meerjarige innovatieprogramma’s van de Topsector Energie. 
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• Het opzetten van een landelijk dekkend netwerk van Technohubs: fysieke ontwikkel- en 
testomgevingen met state-of-the-art apparatuur, beschikbaar voor techniek- en ICT onderwijs, het 
uitvoeren van living labs en programma’s in het kader van leven lang ontwikkelen. 

• Het versnellen van de ontwikkeling van leerlijnen, leermiddelen, exameninstrumenten en andere 
onderwijsondersteunende middelen vanuit de inhoudelijke innovaties. 

 
6. Samenstelling werkgroep  

Jan van Laake, mboRijnland; Marsha Wagner, Topsector Energie; Robert Koerts, ROC van Amsterdam; 
Robert Koch, ROC Midden Nederland 
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Bijlage 5: Flexibeler invulling kwalificatiedossiers 
Werkdocument actielijn kwalificatiedossiers 
 

1. Inleiding 
Deze actielijn focust zich op onderzoek naar de mogelijkheden om de kwalificatiekaders te verruimen.  
In het plan van de Uitdaging staat hierover: 

‘Een beperkende factor voor versnelling en flexibilisering is de huidige invulling van de 
kwalificatiedossiers. Voor een aanzienlijk soepeler invulling van de kwalificatiestructuur voor in 
eerste instantie twee thema’s: ICT en energie(transitie) vinden gesprekken plaats met de directie 
MBO van het ministerie van OC&W en SBB. Doelstelling is om samen een weg te vinden ten aanzien 
van deze soepeler invulling en afspraken te maken over een experiment waarin gewerkt kan worden 
met een compacter kwalificatiekader dat veel meer ruimte biedt om flexibel in te spelen op 
veranderende omstandigheden dan het huidige kwalificatiedossier. Daarmee kunnen in de regio’s 
passender opleidingsroutes gecreëerd worden’ 

 
2. Situatie 
Het signaal vanuit de MBO’s is dat men ook binnen het invullen van het onderwijs zoekende is naar 
hoe de energietransistie te implementeren. De snelheid waarmee de ontwikkelingen in het werkveld 
gaan en de veranderende vraag tav competenties en inhoud, maakt dat we ook als onderwijs hier 
sneller op in moeten springen. Maar hoe doen we dat binnen de huidige kwalificatiestructuur? Of 
hebben we juist nu een andere manier van werken nodig? Het document ‘Ruimte in de regels’  en de 
keuzedelen geven hier een eerste aanzet toe en voor sommige MBO’s is dit genoeg. Echter, we zien 
ook MBO’s die het anders aan willen pakken en waar men op zoek is naar een kader waarbinnen men 
tot een nieuwe werkwijze kan komen.  
Bovenstaande vraagt ‘anders denken’ binnen de verschillende gremia zoals het S-BB, MBO Raad, maar 
ook binnen OCW. Daarin zien we een langzame verschuiving in het realiseren van het nut en noodzaak 
tav deze actielijn. Echter, dit is een traag proces en op dit moment ook nog een ‘hoog-over’ traject. 
Voor de Uitdaging zullen we met elkaar moeten kijken of we aan de hand van enkele voorbeelden 
vorm kunnen gaan geven aan een nieuwe werkwijze. 
 
3. Uitgangspunten binnen deze actielijn  
Met elkaar hebben we vanuit de actielijn een aantal uitgangspunten op twee lagen gedefinieerd: 
a) Samenwerking: 

- Tussen Onderwijs, Overheid en Bedrijfsleven;  
- Tussen scholen, zowel tussen MBO’s onderling, maar zeker ook met PO, VO, HBO en 

Universiteiten. 
Daarbij merken we op dat om de versnelling te creeren overleg en samenwerking  niet altijd via de 
geijkte paden of staande overlegstructuren hoeft. 

b) Onderwijs: 
- Flexibelere MBO opleidingen dmv modulair werken of anderszins 
- Meer individueel passende opleidingsroutes 
- Sterke samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. 
Daarbij is de verbinding tussen beide lagen van belang om een goed concept neer te zetten tav de 
kaders.  

 
4. Mogelijke oplossingsrichtingen 
I. Korte termijn:  

- Onderzoeken of en hoe binnen de bestaande kwalificatiedossiers ruimte te vinden is voor 
opleidingen op het gebied van energie. 

- Keuzedelen biedt ruimte, maar voor maar 15% van het curriculum. Voor de komende tijd zijn 
keuzedelen een manier om meer flexibiliteit in het curriculum vorm te geven. Vanuit zowel de 
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ROC’s als de kenniscentra worden er verschillende keuzedelen ontwikkeld die inspelen op de 
vraag vanuit de energietransitie. Deze keuzedelen kunnen we ook verbinden met minoren 
vanuit het HBO. 

- Werken met Certificeerbare Eenheden is ook een vorm van ruimte. Binnen de branche 
kunnen afspraken gemaakt worden over een set van competenties, vormgegeven rond één of 
meer kerntaken. Deze worden dan afgerond met een certificaat. Ook hier zijn al diverse 
voorbeelden van waarmee direct kan worden ingesprongen op de vraag vanuit de markt 

II. Lange termijn:  
- Onderzoek naar de mogelijkheid tot invulling van een kwalificatiedossier volgens modulair 

werken. Consequentie daarvan zou kunnen zijn dat het nodig is om kwalificatiedossiers niet in 
te richten volgens kerntaken en werkprocessen, maar volgens andere definities.  

 
5. Onderdelen van het stappenplan 
Bij de opstelling van het plan zijn de volgende elementen als de meest relevante voor de korte termijn 
uitgewerkt.  
- Verbinding met S-BB en BTG maken om invloed uit te oefenen en het proces te versnellen. Zoals al 

hierboven beschreven werken de verschillende instanties en kenniscentra nog volgens een 
bepaalde structuur. Deze structuur is niet altijd een hulpmiddel om zaken te versnellen. Idee is om 
in gesprek te gaan met S-BB en BTG om hen bewust te maken van het feit dat ook zij staan voor 
de uitdaging om versnelling te creeren op het dossier Energietransitie. 

- In overleg met de relevante partijen (scholen, SBB, bedrijven) een pilot ontwerpen om te 
experimenteren met het creeren van ruimte binnen KD's en modulaire programma's. 

- Twee ROC’s als pilot nemen om te gaan werken volgens de nieuwe ideeen van een 
kwalificatiekader. 

 
6. Planning en financiering  
Tijdlijn   
 

 Stappen  Planning 

1 Gesprekken S-BB en BTG April-december 2019 

2 Beschrijving pilot Juni—september 2019 

3 Uitwerking pilot bij twee ROC’s September –december 2019 

4 Implementatie pilot twee ROC’s Januari-juni 2020 

 
Financiering  
Voor de benodigde financiering van deze actielijn is een schatting op dit moment lastig te maken. 
Zoals het er nu uitziet zijn de belangrijkste kosten die voor projectleider en beperkte out of pocket 
kosten. Een en ander kan concreter worden vormgegeven nadat we punt 2 en 3 concreter hebben 
beschreven en de betrokken scholen en inzet helder hebben gekregen. De eerste stappen zullen dan 
ook de beschrijving van de pilot en de implementatie van het kader zijn. In eerste instantie zal dit 
vooral de inzet van projectleiderschap vanuit de Uitdaging zijn om de versnelling en verbinding met de 
verschillende instanties en instellingen op gang te brengen, daarna bij de twee ROC’s en mogelijke 
ondersteuning bij implementatie. We schatten daarom voor het eerste jaar voorzichtig een budget 
van k€15 nodig te hebben. Dit financieren we uit de begroting van de Uitdaging.  

 
7. Samenstelling werkgroep 
Mariëtte Harmsen, ROC Midden Nederland; Judith van Heeswijk, Techniek Nederland; Kees Hagens, 
OTIB; Robert Koch, ROC Midden Nederland   
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Bijlage 6: Klimaat- en energieagenda 
Werkdocument Actielijn Klimaat- en energieagenda de Uitdaging 

 
1. Inleiding 
In het plan van de Uitdaging staat het volgende over de Klimaat- en energieagenda:  

Deze actielijn richt zich op het opstellen van een handzame klimaat- en energieagenda voor vmbo 
en mbo. Daarvoor zullen we gebruik maken van de al eerder opgestelde verkenning voor de TKI 
Urban Energy en het klimaatakkoord dat in de maak is. Doel is het klimaatakkoord te vertalen naar 
handvatten voor opleiders. Wat betekenen de afspraken aan de tafels van het klimaatakkoord voor 
mbo-opleidingen en bij- en nascholing.  

Bovenstaande is een eerste gedachtegang over hoe deze actielijn in te kleuren. De tijdelijke 
projectgroep heeft een projectplan gemaakt waarmee deze actielijn de komende tijd concreet 
ingevuld wordt. Daarbij is de leidende vraag vooral geweest: “Wat behelst een klimaat- en 
energieagenda voor vmbo/mbo? Waarmee zijn scholen geholpen?”  
 

Belangrijk aandachtspunt bij de opstelling van het plan voor deze actielijn is de samenhang met een 
aantal van de andere actielijnen. Met name de actielijnen II. Experimenten energie 
innovatieprojecten; III. Flexibeler invulling van kwalificatiedossiers zijn sterk gelinkt aan IV. Klimaat- en 
energieagenda voor mbo en vmbo.  
Want als het mogelijk is om opleidingen in een flexibele vorm te gieten, een vorm waarin een 
vast/statisch deel gecombineerd wordt met een dynamisch deel dat zich ontwikkelt naar gelang de 
ontwikkeling in de energietransitie, dan is inspelen op veranderende omstandigheden (zoals een 
nieuwe technologie, andere maatregelen, wetgeving, CO2-belasting, etc.) veel eenvoudiger, zeker als 
dat dynamische onderwijsdeel zich ook nog kan afspelen in een energie-innovatie-omgeving, zoals de 
Zoetermeerse experimentwijk Palenstein of de Utrechtse wijk Overvecht. Met een ruimer 
kwalificatiekader energie en innovatie-experimenten kunnen ROC’s samen met bedrijven en 
overheden sneller en adequater de vereiste nieuwe kennis integreren in opleidingen.  

 
2. Route 
We streven niet naar een minutieuze uitwerking op opleidingsniveau van alle maatregelen uit het 
klimaatakkoord. Dat gaat scholen niet helpen de complexiteit van de uitdagingen aan te pakken. Zoals 
we ook al in het plan voor de Uitdaging schreven:  

Het human capital vraagstuk en de energietransitie zijn sterk met elkaar samenhangende complexe 
vraagstukken in een ingewikkeld speelveld. Beide vraagstukken zijn op zichzelf al complex. Veel 
belanghebbenden in combinatie met grote belangen zonder eenduidige antwoorden. Bovendien zullen 
de vraagstukken rond de energietransitie zich de komende jaren in snel tempo ontwikkelen. De 
uitdagingen zijn nog niet uitgekristalliseerd, de oplossingen zijn (nog) niet “klaar” en de technologieën 
ontwikkelen zich voortdurend en zijn soms disruptief.  

Opleiden (zowel initieel als om- na en bijscholing) is in deze context een ingewikkeld vraagstuk. Hoe 
leid je op voor een dergelijke niet uitgekristalliseerde toekomst? Wat vraagt dat van opleidingen, 
docenten en ook bedrijven? Hoe voorkom je de reflex om te blijven doen wat je al deed omdat dat 
vertrouwd is?  
Daarom willen we een klimaat- en energieagenda vmbo/mbo/hbo vormgeven, waarin 
handelingsperspectieven voor ROC’s en opleidingen geschetst worden: alternatieve opleidingsroutes, 
een catalogus van innovatie-experimenten, een overzicht van relevante keuzedelen in relatie tot 
energietransitie, voorbeelden van experimenten met kwalificatiedossiers en zo meer. We kiezen 
daarbij voor de volgende aanpak. 
We starten met een analyse (a) van de nu al beschikbare informatie (eerder uitgevoerde onderzoeken, 
rapportages, etc.) en we brengen de behoeftes (b) van de partners van de Uitdaging in kaart. Op basis 
van deze analyse (a) en behoefte-inventarisatie (b) werken we de volgende lijnen uit:  
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i. We inventariseren al lopende ontwikkelingen en onderzoeken hoe scholen daarbij aan kunnen 
sluiten.  

ii. We creëren ontwikkelroutes/een roadmap  
iii. We identificeren nieuwe doelgroepen aan de hand van een uitgewerkte 

doelgroepenbenadering 
iv. We brengen mogelijkheden in kaart waarmee de ontwikkeling van onderwijs vorm kan krijgen.  

Van belang is wat ons betreft aansluiten bij de regionale klimaatagenda, flexibiliteit en 
vraaggericht werken (aansluiten bij hoe het bedrijfsleven anticipeert op de klimaatagenda.) 
 
3. Nader uitgewerkt  
Om te beginnen: er gebeurt al ongelofelijk veel op allerlei plekken in het land. De al eerder genoemde 
innovatie-experimenten, ontwikkeling van keuzedelen, samenwerking tussen scholen en bedrijven in 
energiegerelateerde CiV’s (meer dan 10 verspreid over het land), nieuwe opleidingsroutes, 
samenwerking tussen vmbo en mbo en zo nog veel meer.  
Bovendien is er ook al veel opgeschreven over de aard van de veranderingen (met betrekking tot de 
energietransitie maar ook breder over de grote transities waar we ons in bevinden), de impact van de 
energietransitie op werkgelegenheid en scholing en opleidingen, de toekomst van werk, etc.  
Daarom willen we ons vooral focussen op het bij elkaar brengen van deze kennis, voorbeelden en 
inspiratiebronnen. Daarmee hopen we de vier lijnen zo ver te kunnen concretiseren dat scholen en 
opleidingen dat kunnen gebruiken als input voor hun eigen keuzes.  
 

(a) We starten dus met de analyse van de al beschikbare informatie uit verschillende bronnen24. We 
zoeken daarbij samenwerking met Katapult als landelijke verbinder van CoE’s en CVI’s.  

(b) Op basis van deze informatie formuleren we conclusies over de gevolgen voor opleiden. Twee 
aspecten komen in veel publicaties terug:  
i. Veel beroepen veranderen sterk als gevolg van digitalisering, robotisering en automatisering. 

Die verandering zal de komende jaren verder doorzetten.  
ii. Energie(transitie)vraagstukken vragen om integratie van kennis uit verschillende velden. 

Studenten moeten dus veel meer multidisciplinair worden opgeleid. Bijvoorbeeld in de 
gebouwde omgeving gaat het dan om integratie van werktuigbouwkunde, 
installatietechniek, elektrotechniek, ICT en bouwkunde. Dat vraagt zowel iets van de opbouw 
van de opleidingen als ook van opleidingsteams en dus ook buiten de eigen kaders en 
afbakeningen te denken en treden.  

 

(c) Tegelijkertijd inventariseren we de behoeftes bij de deelnemers van de Uitdaging met betrekking 
tot energietransitie en klimaatakkoord. We stemmen dat onder andere af met de mbo-raad en de 
BTG’s. We beginnen met een inventarisatieronde onder de deelnemende ROC’s. In deze 
inventarisatie verzamelen we de volgende informatie:  

- Wat hebben scholen nodig om snelheid te maken? Voorbeeld: om met het kwalificatiedossier 
Smart Building te starten op een andere plek duurt twee jaar. Het ROC dat zo’n nieuwe 
opleiding wil starten moet eerst de macrodoelmatigheid aantonen. Tegelijkertijd is er ook 
“Ruimte in de regels”. Dat vraagt durf. Een belangrijke vraag hierin is: Wat wil je nou eigenlijk 
in je regio en wat willen je partners in de regio? Als je echt snelheid wilt maken kun je beter 
werken met de bestaande CREBO’s.  

- Hoe kunnen ROC’s actief de verbinding maken met de vmbo’s op het thema energietransitie 
en klimaatakkoord? Kan een doorlopende leerroute op het thema energietransitie daarbij 
helpen? 

                                                      
24 Oriënterende verkenning Human Capital m.b.t. Urban Energy (mei 2016, in opdracht van Topsector Energie) 
  Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen. Paul Kirschner. (OU, december 2017) 
  Concept-klimaatakkoord (met name hoofdstuk D4 over arbeidsmarkt en scholing). Zie: 
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord  

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord
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- Hoe kunnen ROC’s zich verbinden met klimaattafels en MMIP’s25? Wie zet al een dergelijke 
stap? Bijvoorbeeld ROC Mondriaan (Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie) en ROC 
Midden Nederland (Vakcentrum Energie) werken nu in samenwerking met het bedrijfsleven, 
kennispartijen en de lokale politiek aan de inrichting van een fysieke plek waar de focus op de 
energietransitie ligt.  

- Wat kunnen de ROC’s in gezamenlijkheid sneller/makkelijker realiseren?  
- Wat kunnen we doen om bedrijfsleven/branches actief te betrekken? Om te kunnen 

professionaliseren en innoveren is de samenwerking met het bedrijfsleven hard nodig. 
 

Met de resultaten van (a) en (b) starten we aansluitend met de uitvoering van de al eerder genoemde 
vier lijnen. Daar waar mogelijk starten we de uitvoering al eerder. Bijvoorbeeld: een inventarisatie van 
relevante energie-keuzedelen kan direct uitgevoerd worden.  
i. We inventariseren al lopende ontwikkelingen en onderzoeken hoe scholen daarbij aan kunnen 

sluiten.  

• We inventariseren energiegerelateerde keuzedelen (of leggen deze vraag neer bij SBB) en 
andere mogelijkheden voor beroepsgerichte vorming. Wat is er al in ontwikkeling bij de 
verschillende ROC’s? Uitwisselen kan versnelling bieden. Is samen ontwikkelen een 
overweging? Als het antwoord hierop positief is moeten we dit organiseren. Daarmee 
bieden we ROC’s mogelijkheden om te versnellen op het thema energietransitie.  

• We onderzoeken of een “adviseur keuzedelen” behulpzaam zou kunnen zijn voor ROC’s.  

• We inventariseren wat er al gebeurt bij bedrijven en opleidingsfondsen. We onderzoeken 
of we dat kunnen verbreden/bruikbaar kunnen maken.  

• We onderzoeken wat er al bij Duurzaam mbo beschikbaar is.   

• We brengen showcases in beeld. Het is belangrijk om mogelijkheden van nieuwe techniek 
te laten zien.  

• Willen we regievoering organiseren? Verschillende overwegingen hierbij: middels 
regiefunctie zicht houden op komende innovaties; regiefunctie biedt helicopterview op 
ontwikkelingen; regiefunctie kan partijen en ontwikkelingen bij elkaar brengen.  

• We onderzoeken welke andere quick wins nog te identificeren zijn.  
 
ii. We inventariseren mogelijke ontwikkelroutes (een roadmap?) 

• De wijkenaanpak lijkt een goeie mogelijkheid om te experimenteren met verschillende  
routes. Er zijn 27 experimentwijken en in verschillende wijken zijn ROC’s al betrokken bij 
deze wijkaanpak. Dit kan een inspiratiebron vormen voor andere ROC’s en hun regionale 
aanpak. Voorwaardelijk is wel dat gemeentes actief aan de slag gaan en ROC’s betrekken.  

• De regionale aanpak energietransitie laat zich goed combineren met de ontwikkeling van 
de regionale vmbo-mbo-plannen.  

• Op basis van de informatie uit de analyse van al beschikbare bronnen (a) onderzoeken we 
nieuwe beroepsbeelden en de consequenties voor opleiden.  

• We onderzoeken in de regio’s of er al voorbeelden van nieuwe aanpakken zijn waar andere 
regio’s gebruik van kunnen maken.  

 
iii. We identificeren nieuwe doelgroepen aan de hand van de doelgroepenbenadering zoals 

beschreven in de bijlage.  

• Onbekend maakt onbemind: aandacht voor imago van techniek en energietransitie.  

• Meer doelgroepen identificeren. Naast reguliere instroom ook meisjes; statushouders; 
mensen uit krimpsectoren (=zij-instromers).  

                                                      
25 MMIP’s: Meerjarige Missie-gedreven Innovatie Programma’s. In het klimaatakkoord zijn er 13 benoemd. Zie ook 
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord p. 183 en verder. 

 

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord
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• Zij-instromers en dus mogelijkheden uitbouwen voor bij- en omscholing.  

• De keuze voor techniek stimuleren door de PIE aantrekkelijker te maken.  

• De TL-instroom vergroten.  
 

iv. We brengen mogelijkheden in kaart waarmee de ontwikkeling van onderwijs gericht op de 
energietransitie vorm kan krijgen.  

• De Uitlijning in de beroepskolom (zie bijvoorbeeld de aanpak van de Hanzehogeschool26) 
en verbinding met keuzevakken/keuzedelen (zie ook (i) inventarisatie van keuzedelen) 

• De doorontwikkeling van de PIE-lijn richting energietransitie.  

• Het verbinden en integreren van opleidingen (voorbeelden: cross-overs Smart Building 
Technology, Graafschap College; Engineering for Society, Summa College) 

• Identificeren van hotspots 

• Op sommige plaatsen krijgt de samenwerking tussen vmbo en mbo al vorm doordat vmbo-
leerlingen een deel van hun onderwijs op het mbo volgen. ROC Mondriaan doet dit al een 
flink aantal jaren met succes met het project HA!Tech. Doorstroom vanuit de vmbo’s naar 
ROC Mondriaan blijft op peil. De resultaten van de vmbo-ers zijn uitstekend.  

• In het kader van de ontwikkeling van Sterk beroepsonderwijs27 ligt er een belangrijke 
opdracht bij de mbo’s om kwaliteit en doorstroming mee te organiseren. Middels de 
doorontwikkeling van PIE, voorbeelden van programma’s zoals ROC Mondriaan die uitvoert 
(zie vorige bullet) en doorlopende leerroutes (op onderdelen van de energietransitie) 
denken we de instroom uit het vmbo te kunnen verhogen.  

• In elke regio moet tenminste één geïntegreerde route ontwikkeld worden, een 
vakmanschapsroute of een beroepsroute. Dat zou een energieroute kunnen zijn.  

 
4. Planning en financiering  
We starten met de inventarisatie en analyse. Zodra deze afgerond zijn – en mogelijk deels al tijdens – 
zullen we starten met de uitvoering van de 4 lijnen. Daarbij zal eerst de vraag beantwoord worden wie 
er bij de uitvoering van deze actielijn betrokken moeten zijn. Mogelijk moet de Uitdaging deze actielijn 
helemaal niet uitvoeren en ligt deze opdracht elders, bijvoorbeeld bij het SBB of de MBO-raad in 
samenwerking met branches. 
 

Tijdlijn  
De tijdlijn ziet er als volgt uit.  
 

 Stappen  Planning 

1 Inventarisatie van behoeftes bij de ROC’s April – juni 2019 

2 Analyse beschikbare informatie April – Juni 2019 

3 Uitvoering lijn Inventariseren/aansluiten lopende ontwikkelingen April – December 2019 

4 Uitvoering lijn Onderwijs en onderwijsontwikkeling Vanaf najaar 2019 – ??  

5 Uitvoering lijn Ontwikkelroutes/roadmap Vanaf najaar 2019 – ??  

6 Uitvoering lijn Doelgroepen Vanaf najaar 2019 – ?? 

 

Benodigde financiering  
Voor de benodigde financiering van deze actielijn is een schatting op dit moment lastig te maken. Veel 
hangt daarbij af van de vraag wie wat gaat doen. Belangrijkste te verwachten kosten zijn die voor 
projectleiderschap en eventuele out of pocket kosten. We schatten voor het eerste jaar een budget 

                                                      
26 https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/energie/onderwijs/onderwijs/energieroutes  
27 www.sterkberoepsonderwijs.nl  

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/energie/onderwijs/onderwijs/energieroutes
http://www.sterkberoepsonderwijs.nl/
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van k€ 15 nodig te hebben. Dit financieren we uit de begroting van de Uitdaging tenzij we tot de 
conclusie komen dat de uitvoering niet in handen van de Uitdaging moet liggen.  

 
5. Samenstelling werkgroep 
Jan Oosting, projectleider de Uitdaging; Jolanda Buwalda, Technisch College Rotterdam; Kees de Vries, 
vestigingsdirecteur Amsterdam Technisch dienstverlener Van Dorp; Marc Donkers, O&O-fonds WENb;  
Petra Vollebergh, ROC Mondriaan; Mariette Harmsen, ROC Midden Nederland.   

 
Bijlage: doelgroepenbenadering 

We stellen voor de volgende uitgangspunten te hanteren:  

1. Gebruik maken van het bèta-mentality model dat de doelgroep jongeren 12-24 in 4 groepen 
indeelt: 
- Concrete bèta: de technische sleutelaar, doe-het-zelver. Techniek is leuk en avontuurlijk. Ik wil 

weten hoe iets in elkaar zit; 
- Carrière bèta: geïnteresseerd in technische innovaties en in de mogelijkheid om daarin 

carrière te maken;  
- Maatschappelijke bèta: geïnteresseerd in de maatschappelijke mogelijkheden van techniek; in 

duurzame ontwikkeling/duurzame energie en de mogelijkheden om de wereld te verbeteren 
met techniek;  

- Non bèta: niet geïnteresseerd in techniek: technici zijn nerds en techniek is saai.  

2. Niet kannibaliseren op andere opleidingen. Geen studenten wegtrekken bij andere scholen. Op 
die manier komen er niet meer! Wat helpt is nieuwe doelgroepen zoeken. Daarnaast denken we 
dat er op twee gebieden nog veel winst te behalen is: 
- Rendementsverhoging van de opleidingen (uitval reduceren) 
- Instroom vanuit het vmbo verhogen.  

3. Werken met een doelgroepenbenadering. Dat betekent het (samen met partners (branches, 
bedrijven in de regio, gemeentes, etc.) identificeren van deze (soms bijzondere) doelgroepen en 
ze koppelen aan nieuwe trajecten. In de actielijn “Leven Lang Ontwikkelen” worden al een paar 
voorbeelden beschreven.  

4. Werken aan het imago van techniekberoepen/opleidingen en specifiek van (duurzame) energie. 
Daar is nog flinke winst te behalen.  

5. Maatwerkoplossingen bouwen. Voorbeelden: 
a) programma’s voor zij-instromers met belangstelling voor techniek (meestal hebben deze 

mensen ook al een technisch profiel/opleiding). Als een belangstellende niet aan de 
instroomeisen voldoet dan is er een schakelprogramma beschikbaar.  

b) Kortdurende opleidingen  
c) Modulaire opleidingen in deeltijd.  
d) Nascholingsmodules vanuit reguliere keuzedelen-aanbod.  

 
6. Werken vanuit een netwerkbenadering. Focus op samenwerking in de regio en landelijk 

(bijvoorbeeld met branches en de Human Capital programma’s van de Topsector Energie). 

 
  



 24 

Bijlage 7: Fysieke infrastructuur 
Werkdocument actielijn ‘Fysieke Infrastructuur” “Delen is het nieuwe hebben” 

 
1. Inleiding 
De actielijn ‘Fysieke infrastructuur’ is gericht op het realiseren van aanpakken om te komen tot slim en 
efficiënt georganiseerde infrastructuur in de regio. In het plan van de Uitdaging staat geformuleerd: 

We ontwikkelen in de komende maanden een programma gecombineerd met een te 
volgen masterclass: “Fysieke infrastructuur slim, efficiënt en duurzaam georganiseerd in 
mijn regio”. Door middel van het door de projectgroep ontwikkelde scenario en 
stappenplan kunnen hbo- en mbo- en vmbo-instellingen in de regio, samen met het 
bedrijfsleven en de overheid, het gezamenlijk belang rondom het vraagstuk infrastructuur 
ontdekken en een visie en strategie rondom de opleidingsinfrastructuur ontwikkelen. 

Daarbij hanteren we onderstaand schema.  
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2. Projectresultaat 
Doel van de actielijn: ontwikkelen van een Masterclass waarmee de regio leert zelf slim, efficiënt en 
duurzaam de fysieke infrastructuur te organiseren en ontwikkelen. De energietransitie en de 
onvoorspelbaarheid van technologische ontwikkelingen hebben invloed op de wijze waarop onderwijs 
(initieel & post initieel) zou moeten worden aangeboden. De masterclass helpt regio’s om bewuste 
keuzes te maken. 
Daarom luidt de opdracht: “Breng in kaart wat er al is en maak dat deelbaar binnen een te 
ontwikkelen masterclass. Tijdens deze Masterclass wordt gewerkt met een scenario-aanpak 
(scenarioplanning) en een stappenplan om te komen tot een gezamenlijke, efficiënte en duurzame 
fysieke infrastructuur.” 
 
Resultaten:  
a) Inventarisatie van succesvolle initiatieven  
b) scenarioplanningsmodel  
c) Stappenplan  
d) Masterclass 
 
Scope: Dit project beperkt zich tot actielijn 5 van het programma de Uitdaging. Dit project heeft als 
doel het opleveren van een Masterclass (inclusief producten). De duurzame uitvoering van de 
Masterclasses valt buiten dit project. 
 
3. Risico’s/succesfactoren 

• Kansen: veel regio’s zijn zoekende naar een goede invulling van de infrastructuur en de 
duurzaamheid (betaalbaarheid) daarvan. Sterk Techniekonderwijs is daar een voorbeeld van maar 
ook de (nog op te richten) publiek private samenwerkingsverbanden zijn zoekende. Door samen 
dit vraagstuk aan te pakken versterkt de samenwerking tussen partners. 

• Bedreigingen: Eigen belang vooropstellen en interne gerichtheid als zaken ingewikkeld worden. 

• Succesfactoren: Masterclasses worden gegeven door mensen uit de succesvolle voorbeelden. 
 
4. Fasering 
 

Wat Wanneer Wie Resultaat Kosten 

Aanloopfase 
(afgerond) 

Jan-feb 2019 Werkgroep Inventarisatie gereedschapskist, 
scenariomodel, Ingrediënten 
Masterclass, planning, selectie 
ontwikkelaar 

In kind 

Ontwikkelfase Feb-mei 2019 Ontwikkelaar Masterclass van 1 dag en optionele 
terugkomdag 

10.000 
euro 

Pilotfase Mei-jul 2019 Werkgroep In tenminste 1 regio pilot uitgevoerd In kind 

Uitvoeringsfase v.a. sept 2019 Coördinatie/ 
Partners 
uitdaging 

Regionale uitvoering daarna train de 
trainer 

160 uur 
p.j./ in 
kind 

 
5. Samenstelling werkgroep 
Martin de Haan, VTi Amsterdam; Marsha Wagner, Topsector Energie; Marius Boon, Installatiewerk 
Noord-Holland; Vincent Zijlstra, Bouwend Nederland; Thomas Boekhoud, Platform Bèta Techniek.  
 
Als bijlage is de Businessmodel canvas opgenomen waarin de verdere uitwerking van de masterclass 
vorm krijgt.  
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Bijlage 2: Businessmodel Canvas  
 
 

WAARDEVOLLE 
PARTNERS  

KERNACTIVITEITEN WAARDECREATIE ONDERSTEUNING/KANALEN BEGUNSTIGDEN/ 
KLANTSEGMENTEN 

• Voorloper 

• De Uitdaging 

• Katapult 

• Regionale 
brancheorganisaties 

 
 
 
 
 

• Regionale masterclass 
(pilot) 

• Masterclass (1 dag)? 

• Terugkomdag? 
 
 
 
 

• Inspiratie door good practices  

• Adviezen voor efficiënte 
investering in infrastructuur 
(benodigdheden om te 
werken, leren en innoveren, 
locatie, spullen, curriculum, 
innoveren leeromgeving) en 
arbeidsmarkt. 

• Adviezen voor de ontwikkeling 
van het regionale ecoysteem. 
‘De ideale pps’? 

• Verduurzamen human capital/ 
technische en sociale 
innovatie 

• Gevoel en een paar bruggen 

• Actionable lead 
 

• MMIP/ Topsectoren 

• Sterk techniekonderwijs 

• Katapult 

• De Uitdaging (powered 
by Bouwend Nederland 
& Techniek Nederland) 

 

• Peloton/achterblijvers/ 
onderwijs 

• Gemeentes 

• Bedrijven 

• MKB 

MIDDELEN 
HULPBRONNEN 

• Inspirerende casussen 

• Oefencasuïstiek/ 
denkend vanuit de 
stad 

• Stappenplan  

• Publicatie Topsector 
Energie: Vierluik 
Learning Communities  

 

KOSTENSTRUCTUUR IMPACT 

• Ontwikkelaar (10k?)  

• Projectleider (160 uur?) Plan van aanpak ontwikkelen 

• Inbrengen netwerk kanalen 

• Inbrengen organisatie en werving (alle partners) 

• Locaties (onderwijs verantwoordelijk) 
• Logistiek (PBT?) 
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Bijlage 8: Leven lang ontwikkelen 
Werkdocument actielijn ‘Leven Lang Ontwikkelen’ de Uitdaging  

 
1. Inleiding  
In het ontwerp Klimaatakkoord staan diverse oplossingen genoemd voor het verminderen van de CO2-
emissie28. Als er overeenstemming komt voor de gekozen oplossingen, zullen deze straks op grote 
schaal worden toegepast. Dit zijn geen standalone oplossingen maar in toenemende mate systeem 
geïntegreerde oplossingen waardoor het steeds belangrijker wordt systeemkennis te ontwikkelen en 
ook snel toe te passen en te verspreiden. Dit betekent dat voor implementatie van oplossingen op 
veel plekken vaak dezelfde kennis nodig is. Tegelijkertijd vragen deze oplossingen nieuwe kennis en 
vaardigheden en is er een groot tekort aan personeel. Bovendien onderkennen we het 
maatschappelijk belang van leven lang ontwikkelen en de positie van individuen daarin (zie onder 
meer de agenda van de SER in opdracht van de overheid hiervoor29).  
 
De vraag is voor ons dan ook: Hoe kunnen we op deze schaal kennis snel verspreiden, eigen laten 
maken en effectief laten toepassen met aandacht voor de individuele ontwikkeling daarin?  
De actielijn ‘Leven lang ontwikkelen: slimme strategieën voor bij-, op- en omscholing’ moet mede 
invulling geven aan versnelling en opschaling van verschillende slimme aanpakken om meer mensen 
(zowel huidige als toekomstige werkenden) te kwalificeren voor een bijdrage aan de energietransitie 
en het klimaatakkoord. In het plan van de Uitdaging schrijven we over deze actielijn:  

“De afgelopen jaren is op verschillende plekken in Nederland gewerkt aan nieuwe 
scholingstrajecten om verschillende doelgroepen te bereiken, te werven en te scholen voor de 
sectoren30. Opvallend is dat deze goedwerkende (met resultaat: meer instroom) initiatieven vaak 
geen navolging vinden in andere regio’s. Met de voorgenomen maatregelen in het 
klimaatakkoord is de verwachting dat de piek in de vraag naar arbeid nog lang niet is bereikt.  
Deze actielijn richt zich op het in kaart brengen, het delen en het toepasbaar maken van 
succesvolle regionale scholingstrajecten in het kader van een leven lang ontwikkelen. Daarbij 
richten we ons ook op het onderzoeken van belemmeringen en maatregelen die de 
belemmeringen kunnen wegnemen en het delen van kennis, materialen en ervaring rondom de 
scholingstrajecten.” 

Aanvullend hierop heeft de projectgroep de opdracht geformuleerd om middels digitale 
mogelijkheden scholing op schaal, efficiënt en met grotere impact te realiseren.  
Met dit werkdocument geven we verdere invulling aan deze actielijn.  
 
2. Visie op de aanpak 
Centraal in deze actielijn staan werkende oplossingen met bewezen resultaat voor leven lang 
ontwikkelen en oplossingen die kansrijk zijn voor opschaling (waarmee snel impact ontstaat).  
Dit zijn oplossingen die zich richten op het vergroten van de instroom, versnelling van het opleiden 
van mensen (sneller aan het werk dan wel nieuwe vaardigheden sneller verwerven) en inhoudelijke 
vernieuwing van het geleerde. Met bewezen resultaat! 
Daarnaast willen wij met deze actielijn voor de middellange en lange termijn oplossingen 
inventariseren en ontwikkelen met een digitale component (VR, AR, serious gaming, etc.) om leren op 
grotere schaal toegankelijker te krijgen en het leren te versnellen. 
 

                                                      
28 https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-
klimaatakkoord/Ontwerp+van+het+Klimaatakkoord_compleet_web.pdf  
29 https://www.ser.nl/nl/publicaties/leven-lang-ontwikkelen  
30 Hier worden vanzelfsprekend de sectoren bedoeld die een belangrijke rol spelen in de realisatie van het klimaatakkoord, 
zoals de netbedrijven, de installatiebranche en de bouw.  

https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord/Ontwerp+van+het+Klimaatakkoord_compleet_web.pdf
https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord/Ontwerp+van+het+Klimaatakkoord_compleet_web.pdf
https://www.ser.nl/nl/publicaties/leven-lang-ontwikkelen
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Op die manier ontstaat een portfolio aan mogelijke werkende oplossingen die, gekoppeld aan de 
klimaatuitdagingen, in de regio’s gehanteerd kunnen worden om zowel nieuwe kennis toegepast te 
krijgen als arbeidscapaciteit te vergroten. Doelgroep van deze actielijn zijn de probleemeigenaren: 
bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Hoe kunnen zij mensen opleiden in de nieuwste 
technieken en processen, meer instroom genereren (zonder te kannibaliseren bij andere 
onderwijsinstellingen) en mensen versneld aan het werk krijgen?  
Onze ambitie is om deze portfolio in de context van regionale klimaatopgaven betekenis te laten 
krijgen. Een voorbeeld is de behoefte aan netverzwaring. Dit is onderdeel van het gehele proces van 
het ontwikkelen van wijken (de ‘wijkaanpak’) waar installatie, infra, netbeheerders, bouwers en 
wijkcoaches samen komen. Dat is het moment om slimme aanpakken te bedenken ook vanuit human 
capital perspectief: welke arbeidscapaciteit hebben we en hoe kunnen we die zo goed mogelijk 
inzetten voor de specifieke opgave? Binnen deze context werken partijen samen ook in de verdeling 
van het werk in de keten en het uitvoeren van het werk. 
Vanuit deze context kunnen partijen dan gebruik maken van een waaier van werkende oplossingen 
om de arbeidscapaciteit niet alleen te verdelen maar ook te vergroten en te verbeteren (onder andere  
via bijscholing en via deelname aan innovatie-experimenten). 
 
Daarmee vervullen we als de Uitdaging onze rol om middels in kaart brengen, delen en toepasbaar 
maken van werkende oplossingen, ROC’s, hogescholen en bedrijven te ondersteunen om oplossingen 
te vinden en te implementeren en elkaar te helpen bij de realisatie van voldoende arbeidscapaciteit. 
Op die manier dragen we bij aan versnelling en opschaling.  
 
ROC’s en hogescholen profiteren op deze manier van werkende oplossingen die op andere plaatsen 
en in andere contexten al tot meer capaciteit geleid hebben of tot snellere om- en bijscholing.  

 
3. Portfolio werkende oplossingen 
3.1 Stappenplan  
1. Welke werkende oplossingen zijn er en welke zijn in de context (dat vraagt specificatie van de 

context/contexten) nodig/relevant? We zoeken daarbij ook in aanpalende sectoren met krapte, 
bijvoorbeeld de zorg. Daarbij maken we gebruik van het model voor leven lang ontwikkelen dat 
het Platform Bètatechniek (PBT) ontwikkeld heeft in opdracht van het Kennispunt MBO leven lang 
ontwikkelen. Dit model is geschikt voor communicatie en kennisuitwisseling (en leren van andere 
sectoren). We inventariseren deze oplossingen op de resultaatparameters: instroomvergroting, 
versnelling (naar werk), inhoudelijke vernieuwing (wat iemand leert), scholingsbehoefte 
(kort/lang; omscholing/bijscholing).  

2. We analyseren waarom bepaalde oplossingen werken en of ze contextafhankelijk zijn. We 
positioneren deze proven practices in het PBT-model.  

3. Dit leidt tot een top 10 (of meer) van werkende oplossingen voor leven lang ontwikkelen.  
4. We organiseren in nauwe samenwerking met Katapult ‘Het kan dus wel’-sessies en ‘Wat kan nog 

meer?’-sessies met de community. We delen daar ervaringen over oplossingen die werken. In 
deze sessies verkennen we die oplossingen met elkaar en zoeken we naar schaalgrootte en 
toepassingsmogelijkheden. We zien hier kansen om samen te werken met partijen uit MKB!DEE 
waar innovatieve ideeën door mkb-bedrijven worden ontwikkeld en getest.  

5. Opschalen en knelpunten wegnemen en eventueel benodigde middelen organiseren. We volgen 
de implementatie, voortgang en resultaten in andere regio’s door partners van de Uitdaging. 
Daarbij kunnen we ook een beroep doen op de mogelijkheden die de SER heeft om knelpunten 
die landelijk van belang zijn onder de aandacht te brengen van landelijke organisaties en 
beleidsmakers. 

6. We stellen vast voor welke vraagstukken we nog geen proven practices hebben. We formuleren 
hierop een ambitie met de community (ROC’s/AOC’s, hogescholen, universiteiten, bedrijven, 
O&O-fondsen, gemeenten) en werken deze uit. Daarbij maken we een nadrukkelijke koppeling 
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aan de 13 MMIP’s uit het Klimaatakkoord. De verwachting is dat vanuit de innovaties in deze 13 
programma’s concrete scholingsvragen voort zullen komen. We streven daarom naar de 
ontwikkeling van scholings- en opleidingsaanbod gekoppeld aan de MMIP’s. 

7. We dagen partijen hiervoor uit om met concepten te komen (waar zij vervolgens funding voor 
kunnen krijgen). 

8. We koppelen proven practices aan constructieve journalistiek van Topsector Energie om 
werkende oplossingen breed te communiceren. 

 
3.2 Wat zijn eigenlijk slimme en werkende oplossingen?  
Een slimme en werkende oplossing is een oplossing met bewezen resultaat (succesvol mensen 
opgeleid/omgeschoold/bijgeschoold/etc.) waarvan de inschatting is dat de oplossing ook op andere 
plaatsen toegepast kan worden. 
Voor de inventarisatie hiervan maken we gebruik maken van het model dat het Platform Bètatechniek 
heeft gemaakt in opdracht van de mbo-raad voor leven lang ontwikkelen. Dit model is goed bruikbaar 
als communicatietool en geeft aanwijzingen voor de vereiste condities om oplossingen voor 
scholingsvraagstukken te kunnen implementeren. Het helpt tevens PPS-en in de regio zich te 
ontwikkelen tot een flexibel, dynamisch ecosysteem. Met behulp van de kwadranten in het model 
kunnen we werkende oplossingen inventariseren op het thema energie/energietransitie en daarmee 
de matrix verder invullen en concretiseren. 

Het model gaat uit van een indeling op twee assen, focus en positionering, bezien vanuit het 
perspectief van de Centra voor Innovatief Vakmanschap (mbo) en de Centres of Expertise (hbo). 
Daarmee ontstaan vier categorieën, namelijk ontwikkelaar (informeel, intern); katalysator (informeel, 
extern); opleider (formeel, intern) en ondernemer (formeel, extern).  

 

ontwikkelaar 

 

katalysator Informeel 

opleider  ondernemer focus 

formeel 

intern    positionering    extern 

Voor voorbeelden van werkende oplossingen en van andere mogelijke strategieën verwijzen we naar 
de bijlages bij dit plan.  

4. Digitale infrastructuur 
De beoogde digitale infrastructuur focust op de connectie tussen publieke en private partijen. Met 
andere woorden, hoe kan de investering in digitale infrastructuur zowel het onderwijs helpen 
vernieuwen en beter aan laten sluiten op de nieuwste kennis en kunde als de mogelijkheden voor de 
regionale publiek-private partners vergroten om bij te dragen aan een leven lang ontwikkelen? Hoe 
laten we dit mes aan twee kanten snijden? 
 

Bij de ontwikkelingen in het formeel leren wordt ook het belang en de betekenis van informeel- of 
praktijkleren cruciaal. Leeractiviteiten die gedurende de loopbaan de ontwikkeling van de professional 
bepalen vormen de basis voor een passend modulair traject. Informeel leren is over het algemeen 
onvoldoende zichtbaar en onvoldoende gewaardeerd. Toch zal een belangrijk deel van de 
kennisontwikkeling gedragen worden door dit aspect. Het is een grote uitdaging om leerresultaten te 
waarderen en zichtbaar te maken. Het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van voorliggende 
vaardigheden versnelt immers het ontwikkeltraject in het kader van leven lang ontwikkelen. 
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Er zijn werkende voorbeelden van digitale portfolio’s voor vakmensen waarin ze hun persoonlijke 
ontwikkeling registreren. Door een structuur van open standaarden kunnen gegevens uitgewisseld 
worden voor waardering en erkenning. 
 

Bedrijven zijn zich bewust van hun eigen rol bij de ontwikkeling van hun personeel, immers daar 
plukken ze zelf als eerste de vruchten van. Dit mag echter niet te veel tijd kosten en moet aansluiten 
op de behoefte. Bedrijven alsook fabrikanten/leveranciers ontwikkelen kennisproducten voor de 
vakman. Steeds vaker gaat het om digitale producten in eigen systemen maar wordt het leerresultaat 
nog onvoldoende geborgd. 
We zien de volgende voordelen van digitalisering: 
- Studentenperspectief: overbruggen van de fysieke afstand tussen scholen 
- Onderwijsperspectief: helpt cultuurverandering, faciliteert nieuwe manier van werken, 

digitalisering maakt nieuwe manieren van leren bruikbaar, faciliteert samenwerking op nationaal 
niveau, creëert waarde in de offline omgevingen (labs), geeft kansen om digitale oplossingen uit 
bijvoorbeeld internationale post-initiële cursussen in te bedden in regulier onderwijs, zorgt voor 
aansluiting bij wat er is, maakt de cross-over tussen deeltijd, voltijd, duaal, post-initieel 
makkelijker, helpt bij het werven (potentiële kandidaten kunnen stukje opleiding online volgen 
ter kennismaking), helpt het onderwijs de snelle technologische en andere ontwikkelingen in het 
bedrijfsleven bij te houden 

- Vanuit het kostenperspectief: digitaal/virtueel maakt qua inhoudelijke ontwikkeling van content 
meer mogelijk (je moet tenslotte minstens 20 mensen in een groep hebben om offline te kunnen 
bekostigen), digitalisering geeft de kans om kosten te delen publiek-privaat èn tussen 
onderwijsinstellingen onderling  

En we zien de volgende randvoorwaarden voor digitalisering: 
- Scholen moeten besluiten hier ruimte voor te maken en het daarbij niet te zien als extra werk, 

maar als anders investeren.  
- Zoek flexibele digitale oplossingen via keuzedelen, minoren en associate degrees (voorbeeld 

SEECE/HAN: alle tweedejaars werken 3 dagen per week aan bedrijfsprojecten: verschillende 
vraagstukken, woensdagmiddag zijn er gastcolleges on-demand. Om dat slagvaardig en  
toegankelijk te maken is het nodig om flexibel on-demand aanbod te hebben).  

 
4.1 Veel in beweging  
Momenteel werken verschillende partijen in zelfstandigheid aan digitalisering van de 
leerinfrastructuur. Hieronder beschrijven we een aantal van deze initiatieven: 
1. Voor het MBO is de digitaliseringsagenda onlangs gepubliceerd. Het wil bijdragen aan het 

innoveren van het onderwijs, optimale toegang naar de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs en 
een publieke onderwijsinfrastructuur voor een leven lang ontwikkelen. Belangrijkste doelen zijn 
inhoud van het onderwijs aanpassen, flexibilisering van het onderwijs realiseren en digitaliseren 
van het leren faciliteren. Met name de gewenste flexibilisering vraagt een vrij fundamentele 
verandering van onderwijsinstellingen, van de verzorger van initieel onderwijs naar een 
onderwijsregisseur en -begeleider van studenten. En dat houdt niet op wanneer het diploma is 
behaald. Belangrijkste acties waarop aansluiting mogelijk is, zijn: onderwijscatalogus, verzameling 
good practices. De verwachting is dat hier fondsen aan worden verbonden om te investeren in de 
digitalisering van het mbo. 

2. Het Energy College (Noord-Nederland) ontwikkelt momenteel een gedeelde leeromgeving met 
haar partner ROC’s, AOC’s en bedrijven.  

3. Techniek Nederland heeft een breed programma met diverse digitale oplossingen. Voorbeelden 
zijn de skillsapp, het vakpaspoort, een onderliggende registerstructuur en een portfolio voor de 
vakman. Deze laatste zijn in ontwikkeling. Techniek Nederland en OTIB werken aan een structuur 
voor permanente educatie, waarbij de vakman verplicht op onderdelen een vastgesteld aantal 
leerpunten moet aantonen en registreren. Hiervoor komt een digitale infrastructuur beschikbaar. 
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4. Individuele bedrijven zoals Alliander of Enexis werken in toenemende mate met augmented en 
virtual reality. Voor het onderhoud en het verhelpen van storingen krijgt de monteur te maken 
met een grote diversiteit aan installaties. Om snel storingen te verhelpen kunnen zij met AR snel 
inzicht krijgen in de werking van de installatie en oplossingen van vergelijkbare storingen. 

5. KIVI, de beroepsvereniging voor ingenieurs heeft voor de continue persoonlijke ontwikkeling de 
Online Development Tool31 ontwikkeld. Zij focussen zich hiermee niet alleen op hoger opgeleiden, 
maar ook op mbo-opgeleide technici. Zij willen professionals helpen om hun eigen ontwikkeling 
overzichtelijk te maken. Bedrijven vinden deze aanpak interessant voor personeelswerving van 
buiten en ontwikkeling van hun ingenieurs. Momenteel werken Bouwend Nederland en Techniek 
Nederland aan de toepassing hiervan binnen hun sector. 

6. De Universiteit Twente (de afdeling Instructional Technology) heeft in internationaal verband 
bijgedragen aan de ontwikkeling van Go-Lab Ecosystem, www.golabz.eu. Dit is een online 
leeromgeving voor het primaire en voortgezet onderwijs. Het heeft twee hoofdfuncties: 1) het 
stelt kwalitatief hoogwaardige remote en virtuele laboratoria (“Labs”) van universiteiten 
beschikbaar via het Go-Lab sharing platform en 2) het helpt docenten Inquiry Learning Spaces op 
te zetten gestructureerd langs het inquiry learning proces met allerlei mediale tools via het Go-Lab 
Authoring Platform. Uitgangspunt bij dit platform is centraal beschikbaar stellen maar naar eigen 
idee kunnen aanpassen in de regio zodat het voor jouw leerlingen, docenten en werkenden 
geschikt kan worden gemaakt. 

7. In het onderzoek worden diverse programma’s ontwikkeld rondom de digitalisering en de impact 
op het leren, technologische doorbraken, learning communities en transities in relatie tot gedrag. 

 

4.2 Vraagstelling 
Voor dit vraagstuk bestaan verschillende perspectieven: individu, onderwijsinstelling, bedrijf, 
overheid. De vraag is hoe deze perspectieven samen te brengen om zo tot een win-win situatie te 
komen zodat het effect op instroom, versnelling en inhoudelijke vernieuwing groter wordt dan 
wanneer ieder afzonderlijk zou opereren.  
Met andere woorden: Hoe zorgen we voor een win-win situatie waarbij partijen geholpen worden om 
versneld op grote schaal aan de slag te gaan met oplossingen voor digitale en online vormen van leren 
voor het klimaatakkoord? Hoe kunnen wij hier richting aan geven? 
1. Het antwoord ligt in de formulering van gedeelde en gedragen uitgangspunten hoe de partijen in 

zelfstandigheid en - waar kansrijk voor een grotere impact - in gezamenlijkheid de digitalisering 
programmeren. Hoe komen we tot deze gedeelde en gedragen uitgangspunten? Dit begint met 
het verkennen van de win-win vanuit de verschillende perspectieven. Bijvoorbeeld: vanuit de 
werknemer: leren via digitale vormen kan altijd en overal; vanuit een opleiding: het vraagstuk van 
docentcapaciteit kan deels opgelost middels digitaal; vanuit het bedrijf: digitaal betekent 
versnelling opleidingstraject of minder verlet omdat er niet gereisd hoeft of er hoeft helemaal niet 
geschoold te worden, bijvoorbeeld omdat AR gebruikt wordt. Dan is van daaruit de gezamenlijke 
win-win makkelijker te vinden. Voorbeeld van nascholing HAN: virtual classroom bij de 
powercourse. Deelnemers deden mee vanuit het Midden Oosten.  

2. Het antwoord ligt tevens in het zichtbaar maken van de businesscase die aantrekkelijk lijkt voor 
onderwijsinstellingen en bedrijven (sneller, efficiënter, grotere impact, kwalitatief beter). Met 
goede voorbeelden maken wij zichtbaar wat het kost, wat het oplevert en wat hierbij komt kijken 
(kritieke succesfactoren). 

3. Aanvullend leggen we diverse initiatieven naast elkaar om een overzicht te krijgen wat er al 
bestaat, waarin het voorziet, hoe bruikbaar het is en wat er nog nodig is om tot een goed 
functionerende en erkende digitale infrastructuur te kunnen komen. 

4. Om het onderwijs te helpen in de veranderkundige opgave die verbonden is aan digitalisering, 
inventariseren wij voorbeelden over welke bestaande opleidingen succesvol zijn veranderd met 

                                                      
31 https://charteredengineer.nl/opd-tool/  

http://www.golabz.eu/
https://charteredengineer.nl/opd-tool/
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digitalisering. Deze voorbeelden zijn bedoeld ter inspiratie voor onderwijsinstellingen hoe dat kan 
en met welk resultaat. 

5. Tenslotte kunnen we via een onderzoeksprogrammering gericht op succesvolle interventies/ 
transities en gedrag zinvolle en werkende interventies op het spoor komen, bijvoorbeeld Leren in 
Learning Communities32.  

Eerste stap is het opzetten van een denktank om de uitgangspunten, randvoorwaarden en 
businesscase verder te verkennen en een advies te geven over de contouren van een aanpak voor de 
komende jaren parallel aan het Klimaatakkoord.  
 
5. Financiering en tijdlijn  
Benodigde financiering  
Voor de benodigde financiering van beide deelprojecten (deelproject1: portfolio werkende 
oplossingen en deelproject 2: digitale infrastructuur) moeten we een schatting maken.  
Belangrijkste te verwachten kosten zijn die voor projectleiderschap en eventuele out of pocket kosten. 
We schatten voor het eerste jaar een budget van k€ 15 nodig te hebben. Dit financieren we uit de 
begroting van de Uitdaging.  
 
Tijdlijn  
De tijdlijn voor beide delen van de actielijn ziet er als volgt uit.  

 Deelproject 1: stappen Planning 

1.  Inventarisatie werkende oplossingen met resultaatparameters April – juni 2019 

2.  Analyse oplossingen en plotten in model PBT Juni 2019 

3.  Samenstellen top 10 (of meer) werkende oplossingen Juni 2019 

4.  Organiseren ‘Het kan dus wel’-sessies Juni – december 2019 

5.  Opschalen, knelpunten wegnemen (eventueel middelen organiseren) Najaar 2019 – ??  

6.  Voor vraagstukken zonder proven practices ambities formuleren met de 
community  

Najaar 2019 – ?? 

7.  Partijen uitdagen concepten te ontwikkelen Voorjaar 2020 – ?? 

8.  Werkende oplossingen breed communiceren via constructieve journalistiek 
Topsector Energie 

2019 – ?? 

 Deelproject 2: stappen  Planning 

9.  Opzetten denktank voor uitgangspunten/randvoorwaarden/businesscase 
digitale infrastructuur en advies over aanpak komende jaren parallel aan 
Klimaatakkoord 

2019  

10.  Uitvoeren advies denktank digitale infrastructuur 2020 – ??  

 
6. Samenstelling werkgroep 
Remco Pakker, OTIB; Marc Donckers, O&O-fonds WENb; Marsha Wagner, Topsector Energie; Margriet 
Lautenschutz, Platform Bètatechniek; Jan Oosting, projectleider de Uitdaging; Tinus Hammink, 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Willem den Ouden, Hogeschool Zeeland; Petra Bijvoet, 
Hogeschool InHolland; Paul Winters, gemeente Arnhem; Oda Kok, Haagse Hogeschool.   

                                                      
32 Zie deze NWO-call: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/human-capital-leren-in-
learning-communities/human-capital-leren-in-learning-communities.html  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/human-capital-leren-in-learning-communities/human-capital-leren-in-learning-communities.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/human-capital-leren-in-learning-communities/human-capital-leren-in-learning-communities.html
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Bijlage: eerste inventarisatie werkende oplossingen 
 
1. Green deal warmtepompen.  

- bewezen resultaat: in half jaar tijd 800 cursisten 
- wat is het onderliggende model en past dit ook op andere gebieden? 
- kennis is een vereiste om dit te kunnen verzorgen, vragen klanten ophalen 
- bestaande populatie rijker maken, maar ook nieuwe instroom 
- installeren van warmtepompen en daarna iemand met niveau 2 voor inregelen 

 
2. BLEI: netbeheerders en aannemers en roc’s 

- Bewezen resultaat: wetgeving en reorganisatie: kwalificatiedossiers opgeschoond en 
samengevoegd 

- Landelijk en met elkaar doen 
- Ondernemer: samenwerking Willem I college (BLEI) lesmateriaal ROC’s en WENb 

 
3. Trainee programma operational network trainee (deeltijd werken & leren) 

- bewezen resultaat: 10 trainees aan het werk 
- condities: wederkerige samenwerking, partners durven risico’s te nemen, bereidheid om een 

experiment te starten.  
 
4. Leren en werken met energie (deeltijd werken & leren) 

- bewezen resultaat: 120 mensen aan het werk, ondertussen zoveel een vaste baan 
- condities: vertrouwen kost tijd om op te bouwen, wederkerige samenwerking, partners 

durven risico’s te nemen.  
 
5. Certificeerbare eenheden 

- Certificeerbare eenheden is opleiden (Enexis/Zwolle). Voorbeeld: onderhoudsmonteur 
installatietechniek: moet kort programma zijn. Lastig te implementeren met huidige 
kwalificatiedossier (nergens wordt onderhoud benoemd in het dossier). Koppelen aan 
kwalificatiekader? Lastig is bijvoorbeeld ook: daar waar het meer hybride wordt 
(werktuigbouwkunde wordt bijvoorbeeld steeds meer elektrotechnisch) 

- Voorwaarde: bedoeld voor latere volledige kwalificatie. Iemand moet borgen dat er een 
ontwikkelproces plaatsvindt. Hoe is dat te organiseren? Het gaat om het juiste maatwerk 
verbonden met leven lang ontwikkelen. Verbinden met experimenten met kwalificatiedossier 
in ROC’s?  

 
6. Zwolle/Enexis/deltion college/kaartenbak gemeente 

- Bewezen resultaat: 10-12 moeilijk bemiddelbare mensen hebben een baan gekregen 
- Condities: bij elkaar de deur willen openen, elkaar leren kennen, vertrouwen ontwikkelen en 

uitgaan van wederkerigheid.  
Context: gemeente heeft een probleem (wil gebied ontwikkelen en kaartenbak met mensen 
die ze eruit willen halen), 100-120 mensen waarvan uiteindelijk 10% daadwerkelijk is 
doorgegaan in werk/leertraject 

 
7. Overvecht/PopUp school 

- Bewezen resultaat: 12 leerwerkers 
- Condities: wederkerige samenwerking, partners durven risico’s te nemen, bereidheid bij 

onderwijs om flexibel te organiseren.  
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Bijlage: andere orde oplossingen, mogelijke routes en openstaande vragen 
 
1. Nuon en Nova College/Noorderpoort. Dubbeldiploma AOT + Rewik certificaat. Baangarantie aan 

gekoppeld.  
 
2. Duurzaamheidsfabriek. Katalysator projecten (TIMA) 
 
3. Innovaties/nieuwe technologieën vertalen naar de markt.  

Samen met RVO pilots opzetten waarin zowel de toepassing een rol krijgt als het waarderen en 
ontwikkelen van het geleerde door medewerkers.  

 
4. Pilot FNV. Energietransitie: Vakman van de Toekomst 

De Uitdaging en deelnemende onderwijspartners, regionale bestuurders van FNV en aantal 
kaderleden ontwikkelen gezamenlijk een training (of evenement) in de regio onder de noemer 
Energietransitie: Vakman van de Toekomst (werktitel). Op deze wijze raken werknemers bekend 
met de veranderingen van functie- en taakinhoud. Onderlinge kennisuitwisseling en discussie 
hoort ook bij het programma. Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat. Voorafgaand aan 
de Pilot in de Duurzaamheidsfabriek wordt een ‘Proeverij’ georganiseerd in de vorm van een 
bijeenkomst waar bestuurders en kaderleden kunnen ‘proeven’ aan de mogelijkheden voor vak-
ontwikkeling. Da Vinci College en FNV organiseren en coördineren dit initiatief gezamenlijk. Op 
basis van de bevindingen uit de ‘Proeverij’ wordt een vervolgtraject opgezet en de haalbaarheid 
daarvan bepaald. In eerste instantie zal de pilot uitgevoerd worden met leden van de FNV 
werkzaam in bouw of installatiesector binnen de pilotregio’s Dordrecht, Den Bosch en 
Amsterdam. 

5. Zijn er evidence based strategieën voor leren in de werkcontext? Zo ja wat kunnen we daarvan 
leren met betrekking tot de al gerealiseerde werkende oplossingen en met betrekking tot nog te 
ontwikkelen oplossingen.  

 
6. Zijn er slimme manieren om mensen die wel aan het werk zijn, maar onder hun niveau werken, te 

stimuleren door te stromen? 
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Bijlage 9: Meer afgestudeerden uit initiële opleidingen 
Werkdocument actielijn ‘Initiële opleidingen en scholing’ De Uitdaging HBO 
 

1. Inleiding 
De actielijn ‘Initiële opleidingen en scholing’ focust zich op de mogelijkheden om meer instroom te 
realiseren voor de energietransitie. In het plan van de Uitdaging staat: 

Het SER-advies ‘Energietransitie en werkgelegenheid’ laat zien dat de energietransitie fors extra 
personeel vraagt. Het grote probleem op dit moment is het gebrek aan arbeidscapaciteit op de 
arbeidsmarkt voor technische beroepen. In het licht van de forse ambities staat dit het succes van het 
klimaatakkoord in de weg. De prioritaire thema’s voor bijna alle klimaattafels zijn: het vergroten van 
de instroom uit het reguliere onderwijs (circa 15% van de totale instroom) en uit andere sectoren en 
het behoud van mensen voor de techniek (doorgroeimogelijkheden bieden, goede salarissen, 
opleiding, etc.).   
De traditionele wijze van techniekpromotie op primair- en voortgezet onderwijs geeft niet (tijdig) het 
gewenste effect voor voldoende hbo arbeidscapaciteit. Inmiddels heeft ca 40% van de havisten wel 
een ‘techniekprofiel’ maar daarvan kiest maar een (te) beperkt deel voor een techniekstudie.  
Op de korte termijn zijn succesvolle aanpakken nodig op nieuwe perspectieven (zoals 
maatschappelijke relevantie van de energietransitie) en gerichte leer(werk)routes voor nieuwe 
doelgroepen (zoals ‘associate degrees’). 

 

Omdat er ook een actielijn leven lang ontwikkelen is waarin nascholing en andere (kortdurende) 
vormen van opleiden (ook in de vorm van certificering zonder volledig diploma) aan de orde zijn, 
focussen we in deze actielijn met name op de vraag hoe we de gediplomeerde uitstroom van de 
technische opleidingen kunnen vergroten. 
 
2. Situatie 
De gediplomeerde uitstroom van de energiegerelateerde technische opleidingen is ruimschoots 
onvoldoende om in de vraag van de arbeidsmarkt te kunnen voorzien. Er is dus een forse discrepantie 
tussen het aanbod van en de vraag naar technici in energie-gerelateerde beroepen33. De vraag 
overtreft ruimschoots het aanbod en dat wordt de komende jaren nog versterkt door uitstroom als 
gevolg van pensionering (grijze golf). Oorzaken hiervoor zijn divers: beeldvorming, zwaarte van 
opleidingen, studiekeuze van bèta-leerlingen, opwaartse diplomadruk, concurrerende sectoren, etc. 
Kortom: een complex vraagstuk met veel op elkaar inwerkende aspecten. HET ei van Columbus 
bestaat niet. Tegelijkertijd zijn er hoopgevende signalen uit de praktijk: vanuit nauwe samenwerking 
met een gezamenlijk geformuleerde aanpak zijn initiatieven gestart die substantieel bijdragen aan de 
oplossing.  
 
3. Uitgangspunten binnen deze actielijn  
Bij het inventariseren van mogelijke oplossingen voor dit complexe vraagstuk hanteren we de 
volgende uitgangspunten. 
a) Omdat HET antwoord niet bestaat en geen van de betrokken individuele organisaties de 

oplossingen alleen tot stand kan brengen, is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk.  
b) Gras groeit niet harder door er aan te trekken. Met andere woorden: meer instroom in de 

energiegerelateerde opleidingen gaat niet lukken als je allemaal uit dezelfde vijver blijft vissen. Dat 
vraagt richten op andere doelgroepen. 

c) Niet kannibaliseren op andere (energiegerelateerde) opleidingen.  
d) In het hbo geen focus leggen op vergroten van instroom uit het mbo. Het tekort aan mbo-

vakmensen is nijpend. 
e) Eventueel aan te vullen…  

                                                      
33 Zie ook de meest recente berichtgeving hierover: http://www.nvde.nl/nvdeblogs/klimaatakkoord-ruim-70-000-banen-
creeren-blijkt-ecn-onderzoek/  

http://www.nvde.nl/nvdeblogs/klimaatakkoord-ruim-70-000-banen-creeren-blijkt-ecn-onderzoek/
http://www.nvde.nl/nvdeblogs/klimaatakkoord-ruim-70-000-banen-creeren-blijkt-ecn-onderzoek/
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4. Mogelijke oplossingsrichtingen 
Om te beginnen stellen we vast dat er al veel gebeurd. Een greep uit de initiatieven: via andere routes 
(werken en leren, Engelstalige opleidingen, associate degrees) meer mensen aantrekken, andere 
inhouden ontwikkelen, op veel plekken wordt hard gewerkt aan vernieuwing van het onderwijs (via 
expertisecentra, intensiveren van de samenwerking met het bedrijfsleven). Er wordt gewerkt aan 
verschillende doorstroomroutes. Er zijn veel programma’s om in algemene zin de belangstelling voor 
techniek vergroten (onder andere het Techniekpact) en er zijn specifieke programma’s gericht op 
meisjes. We willen in ieder geval de initiatieven die al genomen zijn c.q. in ontwikkeling zijn breed 
zichtbaar en toegankelijk maken. Dat breiden we uit met andere ideeën/aanpakken/programma’s. We 
zien binnen deze actielijn de volgende oplossingsrichtingen.  
III. Het vergroten van de instroom  
IV. Het verhogen van het rendement en de kwaliteit van de uitstroom.  
V. Het verbeteren van het beroepsbeeld  
 
5. Onderdelen van het stappenplan 
Bij de uitwerking van de oplossingsrichtingen zetten we de volgende stappen 

I. Het vergroten van de instroom  
a. We inventariseren werkende aanpakken en goeie initiatieven, ook in andere sectoren 

(bijvoorbeeld de zorg). We onderscheiden in doelgroepen (zij-instroom; werkelijk initieel).  
b. We identificeren andere doelgroepen (zij-instromers; meisjes/vrouwen; maatschappelijke & 

carrièrebèta’s; buitenlandse studenten; asielzoekers; praktische vwo-ers; etc.). 
c. We verbeteren de informatie bij doelgroepen over kansen en mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt (baanzekerheid, salaris, innovatieve kracht sector, energietransitie, etc.) 
d. We inventariseren leerarrangementen (andere programma’s dan standaard zoals duale 

trajecten en AD-programma’s) waarin studenten opleiding en baan combineren. Eventueel 
ontwikkelen we (gezamenlijk) programma’s in afstemming met elkaar.  

e. We onderzoeken financiële incentives (bijvoorbeeld of een lager collegegeld voor 
energiegerelateerde (technische) opleidingen ondersteunend zou kunnen zijn, beurzen, …)  

f. We onderzoeken of specifieke werving gericht op de energietransitie en het klimaatakkoord 
zou kunnen helpen.   

 
II. Verhogen van het rendement en de kwaliteit van de uitstroom.  

a. We onderzoeken verbetering van de beroepskeuze middels verbetering van studiekeuze-
instrumenten. Uit recent onderzoek (2018)34 blijkt dat hier, met name bij de preventie van 
uitval, nog veel winst te boeken valt,. Hierbij zouden onder andere de vo-ho-netwerken35 een 
rol kunnen spelen.  

b. We onderzoeken mogelijkheden om voortijdige uitval te verminderen (via instrumenten 
gericht op motivatie & via gerichte studiekeuze-ondersteuning)  

c. We verspreiden de aanpak36 zoals de Hanzehogeschool die heeft ontwikkeld met betrekking 
tot leerroutes.  

  
III. Verbeteren van het beroepsbeeld  

a. Het initiatief Dutch wavemakers37 (genomen door de watersector) gaat nu ook in een 
vergelijkbare aanpak door de Offshore wind-sector opgezet worden. We onderzoeken of een 
dergelijke aanpak om enthousiasme te genereren voor de sector op het thema energie-
transitie voor de energiesector in de breedte zinvol kan zijn. In combinatie daarmee 
onderzoeken we of het zinvol is om ambassadeurs in te zetten. 

                                                      
34 https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/motivation-individual-differences-in-students-educational-choices  
35 https://www.vohonetwerken.nl  
36 https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/energie/onderwijs/onderwijs/energieroutes 
37 http://dutchwavemakers.world  

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/motivation-individual-differences-in-students-educational-choices
https://www.vohonetwerken.nl/
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/energie/onderwijs/onderwijs/energieroutes
http://dutchwavemakers.world/
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b. We onderzoeken wat we kunnen we doen om het keuzeproces te beïnvloeden. Dit geldt 
zowel voorafgaand aan de profielkeuze als bij de overgang naar het beroepsonderwijs. Zie ook 
onder II. eerste punt.  

 
6. Planning en financiering  
Tijdlijn  
 

 Stappen  Planning 

Ia. & Id. Inventarisatie werkende aanpakken & andere leerarrangementen Mei – september 2019 

Ib. & Ic. Identificeren andere doelgroepen & verbeteren info Mei  – oktober 2019  

Ie. & If. Onderzoeken fin. Incentives en specifieke werving Mei  – oktober 2019 

IIa. Onderzoeken verbetering beroepskeuze  Mei – December 2019 

IIb. Onderzoeken mogelijkheden verminderen voortijdige uitval  Mei – December 2019 

IIc.  Verspreiden aanpak Hanze  Mei 2019 

IIIa.  Enthousiasme creëren via promotie en ambassadeurs Mei – december 2019 

IIIb.  Beïnvloeden keuzeproces (in samenhang met IIa.) Zie IIa.  

   

 
Benodigde financiering  
Voor de benodigde financiering van deze actielijn is een schatting op dit moment lastig te maken. 
Zoals het er nu uitziet zijn de belangrijkste kosten die voor projectleider en beperkte out of pocket 
kosten. We schatten daarom voor het eerste jaar voorzichtig een budget van k€15 nodig te hebben. 
Dit financieren we uit de begroting van de Uitdaging.  

 

7. Samenstelling werkgroep 
Agnes Flinkenflögel, Enexis; Jan Oosting, projectleider de Uitdaging; Jobert Ludlage, Avans Hogeschool; 

Ellen Willemse, Vereniging Hogescholen; Nico Persoon, Haagse Hogeschool.  
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Bijlage 10: Ontwikkeling gezamenlijke kennisagenda  
Actielijn ‘Kennisagenda gekoppeld aan Human Capital’ De Uitdaging HBO 

 
1. Inleiding 
Doel van de actielijn ‘Kennisagenda ….’ is de bijdrage die hogescholen leveren aan 
innovatievraagstukken voor de energietransitie in combinatie met het human capital vraagstuk te 
stroomlijnen en zo te versterken. In het plan van de Uitdaging schrijven we hierover: 

“Als kennisinstelling draagt het hbo zowel bij aan de innovatie-agenda van de 
energietransitie (zoals verwoord door de Topsector energie) als aan de Human Capital 
Agenda (voldoende en adequaat opgeleid personeel voor de energietransitie) als op ‘nieuwe 
banen/competenties voor de energiewereld van morgen’ (tot 2030).” 

Voor wat betreft de kennisagenda zien we een aantal ontwikkelingen: 
1. De maatschappelijke uitdagingen komen steeds meer centraal te staan in het leren en innoveren, 

zo ook voor de energietransitie. 
2. Deze vraagstukken zijn verder in toenemende mate multidisciplinair (bouw, installatie, energie, 

ICT, sociale sectoren) en worden vaak in PPS-verband opgepakt. 
3. Het Voorlopig Klimaatakkoord is vastgesteld. De onderliggende kennis- en innovatievraagstukken 

worden hierbij aangepakt vanuit een langjarige programmatische aanpak, via Meerjarige 
Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIPs). Hierbij is ook ruimte voor toegepast onderzoek, 
waarbij resultaten direct worden toegepast in bijv. ‘proeftuinen’. 

4. Er bestaat een noodzaak tot het investeren in techniek en innovatie om minder mensen nodig te 
hebben voor de energietransitie door betere en efficiëntere klimaat- en energieoplossingen. 
Specifiek voor de klimaatagenda geldt dat het om snel veranderende inhoud gaat. 

 
2. Hoe gaat het nu? 
In Nederland bestaan een aantal CoE’s die werken aan energie-gerelateerde thema’s. Vaak zijn hier 
lectoraten aan verbonden. De CoE’s hebben expliciet de opdracht meekregen bij te dragen aan de 
kwaliteit van het onderwijs en de betrokken opleidingen en daarbij nauw samen te werken op 
innovatie tussen publieke en private instellingen en de hogeschool. De CoE’s sluiten aan bij regionale 
en landelijke relevante agenda’s en dragen bij aan de doelstellingen en ambities van de betrokken 
(beroeps)praktijk. De minister van OCW heeft in 2018 het hbo sectorakkoord gesloten met de 
Vereniging Hogescholen, waarin wordt onderkend dat CoE’s nuttig en noodzakelijk zijn voor het 
realiseren van de strategische doelstellingen van het hbo.  
 

Daarnaast zijn er bij hogescholen een groot aantal lectoren, die niet allemaal zijn aangesloten bij een 
CoE. Vanuit Regieorgaan SIA wordt gestimuleerd dat lectoraten zich thematisch verbinden in 
lectorenplatforms, waarbinnen gezamenlijk wordt gewerkt aan de maatschappelijke vragen die 
voortkomen uit de energietransitie. Voor De Uitdaging zijn de lectorenplatforms Urban Energy, 
Energievoorziening in Evenwicht (LEVE), Biobased Economy en Circulaire Economie relevant. 
 

We zien dat de lectorenplatforms zich gestaag ontwikkelen, waarbij in het afgelopen jaar vooral de 
netwerkvorming centraal stond. De agenda’s van de lectorenplatforms worden de komende tijd 
verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zien we dat de verbinding van het hogeschool-onderzoek met het 
onderwijs sterker kan en moet om zo de mensen op te leiden die nodig zijn voor de energietransitie. 
 

Ten slotte merken we dat we meer kunnen delen, zowel onderling als naar buiten toe. De 
zichtbaarheid en vindbaarheid van het hogeschool-onderzoek is te laag en moet omhoog, zodat we 
elkaar beter vinden, maar ook samen een beter antwoord kunnen geven op de maatschappelijke 
vraagstukken die de energietransitie biedt.  
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3. Visie op de aanpak 
Binnen deze actielijn hanteren we de volgende drie thema’s: 
 

A. Afgestemde inhoudelijke agenda’s lectorenplatforms en CoE’s 
Afgelopen jaar en komend jaar is/wordt gewerkt aan de (onderzoeks)agenda’s van de 
lectorenplatforms. Overlap tussen deze agenda’s zullen we zoveel mogelijk vermijden. De 
agenda’s zullen goed moeten aansluiten bij de 13 MMIPs uit het voorlopig Klimaatakkoord. De 
vraag die daarbij gesteld wordt is of hiermee binnen de hogescholen de thematiek van de 
integrale vraagstukken uit het Klimaatakkoord voldoende is afgedekt. Indien nodig pakken we 
nieuwe thema’s op. 

 

B. Onderzoek en onderwijs hand in hand 
We stimuleren dat Praktijkgericht Onderzoek leidt tot het ontwikkelen van human capital. Het is 
van belang dat lectoren hun onderzoek verbinden met onderwijs en dat onderzoek sterker wordt 
verankerd in het onderwijs. Onderwijs wordt daartoe onderdeel van de financiering, maar ook van 
de beoordelingskaders van lectoraten. Onderzoeksvoorstellen krijgen standaard een human 
capital paragraaf, waarin wordt aangegeven hoe het onderzoek bijdraagt aan de engineer van de 
toekomst. Een voorbeeld is het HAN-project “FT Onderzoekt!” waarbij onderzoeksgeld alleen 
beschikbaar wordt gesteld als studenten bijdragen aan het onderzoek én als het leidt tot een 
verbetering van het onderwijs. Verder stimuleren we nieuwe manieren van werken, zoals learning 
communities waardoor een acceleratie plaatsvindt. 
 

C. Zichtbaar worden voor de buitenwereld en ervaringen delen 
De zichtbaarheid en vindbaarheid van lectoren, of liever: het hogeschool-onderzoek, moet beter. 
Zowel voor elkaar als voor de buitenwereld. We weten van elkaar niet altijd wat we doen. Partijen 
kunnen moeilijk een ingang vinden als ze vraagstukken willen inbrengen. Een gemeente kan bijv. 
een case inbrengen via een lectorenplatform. Resultaten moeten worden gedeeld.  

 

Met De Uitdaging willen we ons richten op die zaken waar landelijke samenwerking een meerwaarde 
heeft. Door het versterken van initiatieven die er al zijn, zoals het netwerk Teachers Learning in 
Energy, lectorenplatforms, CoE’s, learning communities in oprichting, Platform Talent voor 
Technologie. Versnellen en leren van elkaar. Zo draagt De Uitdaging bij aan versterking van alles wat 
er al is. 
 
4. Stappenplan 
A. Afgestemde inhoudelijke agenda’s lectorenplatforms en CoE’s 

1. We organiseren een bijeenkomst met de vier lectorenplatforms, samen met het lectorenplatform 
Arbeid om ambities te delen, thema’s af te stemmen. Daarbij wordt ook gekeken op een hoger 
niveau naar de vraag of er thema’s ontbreken (bijv. robotisering, ICT, andere businessmodellen). 
We kijken daarbij breder dan de thema’s van de Topsectoren en we kijken naar eventuele overlap 
in de agenda’s. Mogelijk koppelen aan bijv. werkconferentie van de Topsector Energie. 

2. Op dit moment lijkt overlap te bestaan tussen de agenda’s van Urban Energy en LEVE (bijv. op 
thema energiebalans/systeemzekerheid). We organiseren een overleg tussen deze twee 
lectorenplatforms voor mogelijke afstemming van de agenda’s. 

3. Omdat de programmering van de MMIP’s nu begint, is het zaak de lectorenplatforms daaraan te 
koppelen. Daarbij wordt gekeken naar de agenda’s van de lectorenplatforms, maar ook naar de 
inpassing van de HCA-agenda. Er wordt verkend of er een samenwerking van meerdere 
lectorenplatforms moet worden gezocht, met het Klimaatakkoord als thema. 

4. De bijeenkomsten van lectorenplatforms worden sterker inhoudsgedreven. Het eerste jaar was 
vooral gericht op netwerkvorming. Door de bijeenkomsten ook een inhoudelijk karakter te geven, 
kunnen lectoren en onderzoekers beter aanhaken. Er ontstaat zo een gecombineerde 
bijeenkomst van inhoud en afstemming. 
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5. Hogescholen versterken hun profilering op klimaat-gerelateerde thema’s, in overleg met hun 
regio. Zo wordt bij de Haagse Hogeschool gewerkt aan het Kenniscentrum Emission Zero, waarbij 
wordt gekeken naar de rol t.o.v. landelijke CoE’s. Het CoE EnTranCe van de Hanzehogeschool 
Groningen is haar agenda aan het afstemmen met zowel regionale stakeholders als de RuG. 
 

B.  Onderzoek en onderwijs hand in hand 
Regieorgaan SIA verkent de mogelijkheid van een human capital paragraaf in formats van 
onderzoeksvoorstellen bij calls voor energieonderzoek. Daarmee kan dit ook bij de beoordeling van 
praktijkgerichte onderzoeksvoorstellen meespelen, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. 

1. Vanuit SIA wordt in de platformregeling bij de beoordeling meegenomen dat bij 
lectorenplatforms waarvoor human capital relevant is, voldoende aandacht wordt besteed aan 
het human capital vraagstuk als onderdeel van de inhoudelijke agenda en in de samenwerking 
met partners. 

2. Ontwikkelen en samenwerken in learning communities en hybride leeromgevingen. Hierdoor 
ontstaan nieuwe manieren van werken, waarbij innoveren en opleiden hand in hand gaan. Vanuit 
het CoE SEECE wordt bijv. reeds sterk ingezet op een hybride leeromgeving waar bedrijven, 
onderwijs en onderzoek samen werken aan innovatievraagstukken rondom energie en 
(schone)mobiliteit. 

3. Samenwerken bij het ontwikkelen van masteronderwijs (modules, opleidingen) passend in de 
thematiek. Daarbij aansluiten bij bestaande netwerken, zoals Teachers Learning in Energy. 

4. Op hogescholen wordt het onderzoek zoveel mogelijk samen met studenten uitgevoerd, tijdens 
projecten, aangedragen door lectoraten. De Haagse Hogeschool werkt bijvoorbeeld aan een PPS-
samenwerking waarin een gereedschap wordt ontwikkeld waarmee studenten 
ontwerpopdrachten gaan uitvoeren. Zo ontstaat een directe koppeling tussen onderwijs en 
onderzoek. 

5. Voor masteronderwijs is een onderzoekomgeving en bijbehorend portfolio nodig. De bekostiging 
van deze masters, anders dan bij reguliere universiteiten, voorziet hier niet in. De student 
gebaseerde financiering zou additioneel ook een financieel onderzoekscomponent moeten 
hebben. 

 

C.  Zichtbaar worden voor de buitenwereld en ervaringen delen 
1. Via De Uitdaging, de lectorenplatforms en de CoE’s kunnen uitdagende cases door overheden, 

bedrijven etc. worden ingebracht. Een ingang is voor hen nu vaak moeilijk te vinden. We willen 

onderzoeken hoe de beschikbare capaciteit beter en makkelijker is te bereiken. Bijvoorbeeld via 

websites of direct ingebrachte vragen. Door de samenwerking moet de doorverwijzing naar 

elkaars werk soepeler verlopen, waardoor onderzoekers zichtbaar worden als experts en 

managers/voorzitters van De Uitdaging, platforms en CoE’s als coördinatoren/kopstukken. 

2. We sluiten via De Uitdaging aan bij initiatieven zoals Teachers Learning in Energy of het CoE HUB 

(met UNETO/VNI) zodat ook daar duidelijker wordt wat waar gebeurt. We trekken daarin samen 

op en werken samen op de overlap. 

3. We leggen kennis vast uit onderzoeksprojecten: generieke kennis die bruikbaar is voor anderen, 

zowel voor onderzoek als onderwijs, incl. ervaringen in learning communities of in bijv. 

wijkgerichte projecten. 

4. We maken beter gebruik van elkaars kennis en producten, zoals bijv. rapporten, moocs, 

cursussen. We willen dit kunnen delen via een digitaal platform. Hierin wordt ook ‘onderwijs uit 

onderzoek’ opgenomen. We sluiten aan bij wat er al gebeurt, o.a. het initiatief van voor een 

gezamenlijk plan van aanpak voor een kennisinfrastructuur onderwijsonderzoek door MBO Raad, 

de PO-Raad, de VO-raad, de Vereniging Hogescholen en de VSNU, waarvoor op 1 april de aftrap 

wordt gegeven. Het is hierbij zaak een eenvoudige werkwijze te ontwerpen, waarbij de 

(tijds)investering in verhouding is met de voordelen. 

https://www.mboraad.nl/nieuws/vijf-sectorraden-lanceren-gezamenlijk-plan-van-aanpak-kennisinfrastructuur-onderwijs
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5. We vinden het belangrijk om het hogeschool gezicht te laten zien, door veel presentaties te 

geven op interne en vooral ook externe bijeenkomsten zoals conferenties, werklunches, thema-

avonden, bewonersbijeenkomsten, etc.  

 

5. Knelpunt: beperkingen capaciteit door financiering hogeschool onderzoek en masteronderwijs 
Er zijn knelpunten wat betreft de capaciteit en financiering van lectoraten die het 

meedoen/meewerken aan onderzoek en onderwijs voor de energietransitie belemmeren. 

Financieringsinstrumenten en capaciteit lectoraten 
Lectoren worden steeds vaker gevraagd deel te nemen aan allerlei consortia voor subsidieaanvragen 
en samenwerking, waarbij de meerwaarde van het betrekken van lectoraten met hun verbindingen 
met het werkveld alom wordt herkend. Bij veel financieringsinstrumenten betekent dit dat 
hogescholen hun ‘eigen geld moeten meenemen’ om te kunnen deelnemen, o.a. als cofinanciering. 
Wanneer de subsidieregelingen een meer toegepaste insteek hebben, wordt vaak een meestijgende 
bijdrage gevraagd. Lectoraten worden zo gestimuleerd hun heil te zoeken buiten regelingen voor 
toegepast onderzoek, aangezien fundamentele subsidieregelingen vaak een hoger 
financieringspercentage kennen. Het kaderprogramma van de EU vormt een uitzondering, omdat daar 
ook 100% gefinancierd wordt. 
 

Een aanvullend probleem is dat dat succesvolle lectoraten binnen de verschillende CoE’s hun 
cofinancieringscapaciteit vol hebben ingezet, waarmee het opschalen van de onderzoekscapaciteit 
aan hogescholen beperkt wordt. Het lijkt geen schaalbaar systeem. 
 

Hoewel er dus voldoende vraagstukken liggen, en de rol van lectoraten groter zou kunnen zijn, is deze 
rol beperkt door de structuur van de huidige financieringsinstrumenten.  
 

Bekostiging technische hbo-masters 

Verder is het verschil in bekostiging van universitaire en hbo-masters problematisch. Universitaire 

(technische) masters hebben een 100% bekostiging voor 2 jaar (120 ECTS). De bekostiging voor de 

technische hbo-masters slechts voor 1 jaar (60 ECTS), terwijl de opleidingen noodzakelijkerwijs vaak 

langer dan 1 jaar duren (vaak 90 EC).  Daarnaast kent de financiering van deze masters, anders dan bij 

reguliere universiteiten, financiering van de onderzoekscomponent. Dit terwijl in visitaties gesteld 

wordt dat de onderzoeksomgeving (terecht) van groot belang is bij het geven van masteronderwijs. 

Omdat lectoraten in het masteronderwijs een grote rol spelen, legt dit een druk op hun financiële 

situatie en daarmee op de capaciteit die voor deze opleidingen beschikbaar is.  

6. Planning en financiën 
Een planning is op dit moment moeilijk te geven gezien de aard van de activiteiten. Het gaat vaak om 
ontwikkelingen, richtingen en afspraken, die moeten worden samengebracht. 
Voor de financiering lijken vooralsnog de belangrijkste kosten die voor een projectleider te zijn. Deze 
kosten worden geschat op k€15 voor het eerste jaar, te financieren uit de begroting van De Uitdaging. 
 
7. Samenstelling werkgroep 
Paul Sistermans, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Marcus van Leeuwen, Regieorgaan SIA; Sander 
Mertens, Haagse Hogeschool; John Post, Topsector Energie; Robert van den Hoed, Hogeschool van 
Amsterdam; Matthijs Kok, Gemeente Utrecht; Nadia Verdeyen, Hogeschool Utrecht; Jan Jaap Aue, 
Hanzehogeschool  
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Bijlage 11: Begroting de Uitdaging 2019 en 2020 
 

 
  PROJECTBEGROTING DE UITDAGING 2019 

ALGEMENE INFORMATIE

Projectnaam:

Projectleider:

Begindatum:

Eindatum:

BATEN:

Aantal Prijs Totaal

Bijdrage ROC's 18 5.000,00 90.000,00

Bijdrage branches/anderen 3 10.000,00 30.000,00

Hogescholen 7 10.000,00 70.000,00

Overige baten 1 10.000,00 10.000,00

TOTAAL VAN DE BATEN: 200.000,00

LASTEN:

Aantal Prijs Totaal

Personele kosten uren tarief totaal

Projectleiders mbo en hbo vanaf 1 juni 2019 540 90,00 48.600,00

Ontwikkeling actielijn digitaal platform 150 90,00 13.500,00

Ontwikkeling actielijn kwalificatiedossiers 150 90,00 13.500,00

Ontwikkeling actielijn klimaat- en energieagenda 150 90,00 13.500,00

Ontwikkeling actielijn fysieke infrastructuur 100 100,00 10.000,00

Ontwikkeling actielijn leven lang ontwikkelen 150 90,00 13.500,00

Ontwikkeling actielijn meer instroom 150 90,00 13.500,00

Ontwikkeling actielijn kennisagenda 150 90,00 13.500,00

Inhuur experts 80 100,00 8.000,00

Administratie en financiën 80 75,00 6.000,00

Secr. en admin. Ondersteuning 200 50,00 10.000,00

Totaal personele kosten 163.600,00

Overige kosten 

Organisatie bijeenkomsten 2 1.000,00 2.000,00

Organisatie jaarlijkse conferentie 1 4.000,00 4.000,00

Uitvoeringskosten communicatie/website 1 5.000,00 5.000,00

Ontwikkelkosten digitaalplatform 1 10.000,00 10.000,00

Onvoorzien 1 6.000,00 6.000,00

0 0,00 0,00

Totaal overige kosten 27.000,00

TOTALE LASTEN: 190.600,00

TOTAAL SALDO: 9.400,00

De Uitdaging

Jan Oosting; Mariette Harmsen 

1 juni 2019

31 december 2019



 43 

 
 

  

PROJECTBEGROTING DE UITDAGING 2020 

ALGEMENE INFORMATIE

Projectnaam:

Projectleider:

Begindatum:

Eindatum:

BATEN:

Aantal Prijs Totaal

Bijdrage ROC's 18 5.000,00 90.000,00

Bijdrage branches/anderen 3 10.000,00 30.000,00

Hogescholen 7 10.000,00 70.000,00

Overige baten 1 10.000,00 10.000,00

TOTAAL VAN DE BATEN: 200.000,00

LASTEN:

Aantal Prijs Totaal

Personele kosten uren tarief totaal

Projectleiders mbo en hbo 720 90,00 64.800,00

Ontwikkeling actielijn digitaal platform 150 90,00 13.500,00

Ontwikkeling actielijn kwalificatiedossiers 150 90,00 13.500,00

Ontwikkeling actielijn klimaat- en energieagenda 150 90,00 13.500,00

Ontwikkeling actielijn fysieke infrastructuur 0 100,00 0,00

Ontwikkeling actielijn leven lang ontwikkelen 150 90,00 13.500,00

Ontwikkeling actielijn meer instroom 150 90,00 13.500,00

Ontwikkeling actielijn kennisagenda 150 90,00 13.500,00
Inhuur experts 80 100,00 8.000,00

Administratie en financiën 80 75,00 6.000,00

Secr. en admin. Ondersteuning 200 50,00 10.000,00

Totaal personele kosten 169.800,00

Overige kosten 

Organisatie bijeenkomsten 2 1.000,00 2.000,00

Organisatie jaarlijkse conferentie 1 4.000,00 4.000,00

Uitvoeringskosten communicatie/website 1 5.000,00 5.000,00

Onderhoudskosten digitaalplatform 1 4.000,00 4.000,00

Onvoorzien 1 6.000,00 6.000,00

0 0,00 0,00

Totaal overige kosten 21.000,00

TOTALE LASTEN: 190.800,00

TOTAAL SALDO: 9.200,00

De Uitdaging

Jan Oosting; Mariette Harmsen 

1 januari 2020

31 december 2020
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Bijlage 12: samenstelling kerngroepen  
 
1. Kerngroep MBO  
Robert Koch   ROC Midden Nederland  
Mariette Harmsen   ROC Midden Nederland  
Martin de Haan    VTi Amsterdam);  
Jolanda Buwalda    Techniek College Rotterdam);  
Marsha Wagner    Topsector Energie  
Jan van Laake    mboRijnland  
Ron Tuin    Da Vinci college   
Kees de Vries    Van Dorp Installatietechniek 
Alex Verdel    Stedin 
Klaas Boer    AOC Wellant 
Robert Koerts    ROC van Amsterdam 
Marcel van Lieshout   Bouwend Nederland 
Kees Hagens    OTIB  
Rolf Deen    Alliander 
Judith van Heeswijk   Techniek Nederland  
Anja Hulshof    Energy College 
Bastiaan Vader    NWEA 
Eline Mertens    ROC Mondriaan  
Bernadette Maat   Bouwend Nederland 
Jan Oosting    projectleider 
 
2. Kerngroep HBO  
Hammink Tinus    Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Douwe Frits Broens   Avans Hogeschool 
Ivo Opstelten    Hogeschool Utrecht 
Willem den Ouden   Hogeschool Zeeland 
Christien Lokman   Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Peter Smulders    Techniek Nederland 
Do Blankestijn    Hogeschool Utrecht 
Patrick Cramers    Regieorgaan SIA 
Agnes Flinkenflogel   Enexis 
John Post    Topsectorenergie 
Mart van Bracht    Topsectorenergie 
Jan Jaap Aue    Hanze Hogeschool 
Petra Bijvoet    Hogeschool InHolland 
Robert van den Hoed   Hogeschool van Amsterdam 
Paul Winters    Gemeente Arnhem 
Matthijs Kok    Gemeente Utrecht 
Oda Kok    Haagse Hogeschool 
John Baken    TKI Wind Op Zee 
Ellen Willemse    Vereniging Hogescholen 
Jan Oosting    projectleider 
Paul Sistermans    Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  
Marsha Wagner    Topsector Energie 
Jasper Witte    RVO 
Nadia Verdeyen    Hogeschool Utrecht  
Nurhan Abujidi    Zuyd Hogeschool 
Nico Persoon   Haagse Hogeschool 
Marcus van Leeuwen   Regieorgaan SIA  
Sander Mertens   Haagse Hogeschool 
Jobert Ludlage    Avans Hogeschool 
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