
De verkenning en de uitdaging
Jan Oosting



Gisteren: de verkenning

Vandaag: de uitdaging

Morgen: het plan



Aanleidingen





Complex vraagstuk in een ingewikkeld speelveld
- ROC’s onderling sterk verschillend
- Veel partijen 
- Diverse sector
- Veel schotten
- Imago en AVO-isering
- VMBO techniek uitgehold
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sloper

recycling

grondstoflev.
bouwproducent

groothandel
prefabbouwers

aannemer

BEWONER
bank / financier

makelaar

gebouwbeheer

adviseur
OVERHEIDS
REGULERING

BOUWDOMEIN

PROCES

installateur
onderaannemer eigenaar

ontwikkelaar

constructeur

architect

adviseur

bouwmanager

VOORBEELD: SPEELVELD BOUWSECTOR

WOONDOMEIN



- Druk op leerlingen
- Maatschappelijke druk neemt toe 
- Toenemende vraag hogere kwalificaties
- Economische groei en vergrijzing
- ROA-rapportage december 2017: grote vraag
- Sterk veranderende beroepsomgeving

Analyse/oorzaken 2



- Hoogoplopende arbeidsmarkt-tekorten 
- Context om anders te kunnen werken
- Noodzaak voor integrale benadering
- Leven lang ontwikkelen
- Sterk veranderende beroepsomgeving 
- Leerlingen voorbereiden op niet bestaande banen

Geïdentificeerde thema’s



Er gebeurt al heel veel in de regio…

- Nieuwe opleidingen: 
- Engineering for Society
- Smart Building 
- Etc. 

- Nieuwe vormen 
- Duurzaamheidsfabriek 
- Innovatieprojecten zoals Overvecht
- Etc. 



- Bevingsellende Groningen à sneller van gas af!

- Klimaatakkoord NL

- Mondiaal akkoord scheepvaart 

- Etc. 

à Tempo transitie omhoog

Recente ontwikkelingen



- Tempo hoger à MBO sneller reageren 
- Verbinden in de regio 
- Sneller opleidingen aanpassen 
- Sneller … 
- Sneller …

Daarom

Gevolgen ontwikkelingen voor MBO



Nieuw programma “De uitdaging!”

Ambitie: 
Versnelling ontwikkeling mbo-opleidingen klimaat en 

energie



Doelen
ROC’s gaan samenwerken aan:
1. ontwikkeling van leermiddelen en digitale ontsluiting ervan
2. experimenten met energie innovatieprojecten en het leren van 

elkaar 
3. flexibeler invulling kwalificatiedossier à sneller inspelen op 

veranderende situatie door de energietransitie 
4. klimaat- en energieagenda voor mbo en vmbo
5. ontwikkeling van fysieke infrastructuur (en tech hubs) 

Met bedrijven en Topsector Energie en … en … en… !! 



Het plan

Wat zijn de uitdagingen? 

1. Er zijn nu alleen doelen. Er is nog geen plan.

2. Balans vinden tussen tempo en iedereen betrekken

3. Uitwerken uitgangspunten gekoppeld aan klimaatakkoord

4. Middelen voor planfase

5. Middelen voor implementatiefase

6. Communicatie 

7. ……



Concrete stappen

1. Korte termijn overleg kerngroep

2. Snel daarna directeuren techniek bij elkaar (2x?) 

3. Bestuurlijk platform inrichten

4. Communicatie inrichten

5. Stuurgroep formeren 

6. Plan presenteren: werkconferentie Topsector oktober


