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Op 9 februari 2018 namen ruim 80 mensen deel aan de Energy Outlook Conferentie in Amersfoort. 
Het was de derde keer dat de Topsector Energie aan hogescholen, roc’s, bedrijven en andere  
geïnteresseerden gezamenlijk een doorkijk naar de energietoekomst van Nederland bood. 

De middag startte met een woord van welkom door Paulien Herder, lid van Topteam Energie met de 
Human Capital Agenda in portefeuille. Vervolgens gaf Sandor Gaastra (ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat) een outlook op energie, onder meer vanuit transitiepaden en de aanpak rondom 
de Strategische Kennis- en Innovatieagenda. Wim Sinke (ECN Solar, TKI Urban Energy en hoogleraar 
UvA) presenteerde zijn visie op een goed functionerend systeem voor de energietransitie. Via de 
bijdrage van Marsha Wagner maakten we kennis met een nieuw perspectief op werken, leren en 
innoveren. De film ‘Learning Communities’ illustreerde dit. Tussen de presentaties door gaven de 
aanwezigen hun mening op stellingen over energietransitie en beroepsonderwijs. 

Energy outlook 
Samenvatting presentatie Sandor Gaastra 

Er is geld, er zijn ideeën, maar er zijn wellicht nog te weinig handjes en brains om de energietransitie 
te doen slagen, zo werd duidelijk uit de bijdrage van Sandor Gaastra van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. Het enorme belang van human capital voor het slagen van deze 
transitie werd ook geïllustreerd met voorbeelden. Aan bod kwam ook hoe de overheid inzet op een 
CO2-reductie van 49% in 2030, de vijf domeinen van het nieuwe Klimaatakkoord én hoe diverse 
sectoren bij deze doelstelling zijn betrokken, zodat er straks uitvoerbare afspraken liggen. 

Bekijk de volledige presentatie op deze pagina. 

Eerste stelling en discussie 

Na de energy outlook reageerden de deelnemers in groepen aan discussietafels o.l.v. professionals 
van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (Urban Energy, Biobased Economy, Energiebesparing & 
Industrie, Nieuw Gas en Wind op Zee), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en PBT, op 
de stelling: 

‘Het klimaat- en energieakkoord moet leidend zijn voor het beroepsonderwijs’

Aan de discussietafels werden de volgende conclusies getrokken:

1. Voor de energie-opleidingen zou dit akkoord wel leidend moeten zijn en het onderwijs zou zijn
curriculum moeten richten op maatschappelijke vraagstukken

2. Tegelijkertijd maakt het beroepsonderwijs geen deel uit van het akkoord, terwijl het onderwijs
wel moet participeren om aan te geven wat nodig is om de transitie te realiseren
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3. Het beroepsonderwijs heeft meer te doen en studenten hebben binding met de maatschappij,
niet met het akkoord

4. Klimaat en energie is een ethisch thema wat de complexiteit van het vraagstuk vergroot en 
dus impact heeft op het werk van professionals op mbo- en hbo-niveau

5. Klimaat en energie is het grootste ‘wicked’ problem in Nederland

Uitdagingen voor de sector en onderwijs 
De energietransitie moet verleidend zijn met een goed imago. Dit draagt bij aan meer instroom in de 
sector, want het gaat niet alleen om het leren voor een diploma maar ook om een leven lang leren en
ontwikkelen. Waar de sector moet werken aan aantrekkelijker arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijke 
banen (vooral uitdagende projecten), moet het onderwijs werken aan de onderwijsinhoud en een 
breed scala aan onderzoeks- en innovatieprojecten waar studenten interdisciplinair aan 
samenwerken. Dankzij interdisciplinair samenwerken krijgen complexe thema’s een betere positie. 
Want de uitdaging is hoe studenten in het beroepsonderwijs te coachen in technologie die het 
werkveld ook nog niet kent. Immers, we hebben nog niet alle oplossingen in huis om het vraagstuk op
te lossen. Sommige deelnemers stelden dat het collegegeld omlaag moet voor maatschappelijk 
relevante vakken voor klimaat en energie. 

Regionale rol van het onderwijs 
In de regio’s kunnen onderwijsinstellingen de rol van ‘moderator’ op zich nemen om in het regionale 
netwerk te werken aan oplossingen en het opleiden van mensen. De ethische kant van klimaat en 
energie, zoals maatschappelijke acceptatie, en het belang van lokaal bestuur zal een beroep doen op 
het organiserend vermogen in de regio’s. Hoe bestuur je de regio en maak je de juiste keuzes, maar 
ook hoe pak je dat aan en betrek je alle stakeholders. De aandacht hiervoor mag in het 
beroepsonderwijs nog een factor 100 groter worden. De maatschappelijke kant van deze transitie 
moet aan belang winnen; het wordt een onderdeel van de beroepsuitoefening (nu) en straks.

Rol beroepsonderwijs in klimaat- en energieakkoord 
De rol van het beroepsonderwijs bij het klimaat- en energieakkoord is zeer beperkt. Is dat erg? vraag 
je dan niet teveel van het onderwijs? Wel zal het duidelijk moeten zijn voor de tafels wat het 
onderwijs gaat bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke problemen. De centres in het 
beroepsonderwijs kunnen bijdragen door de impact die het klimaat- en energieakkoord heeft op 
bedrijven en het onderwijs te verbinden. De lectorenplatforms Urban Energy, Biobased Economy, 
Energievoorziening in Evenwicht en Circulaire Economie kunnen bijdragen door regionale 
vraagstukken met elkaar te verbinden in nationale onderzoeksprogramma’s voor een snelle 
kenniscirculatie tussen regio’s. Het Teachers learning in energy platform, het nationale 
docentenplatform in het hbo, en het MBO platform dragen bij aan een snellere vernieuwing van het 
onderwijs door o.a. online leeromgeving/leermiddelen, slimme organisatie van facilities en 
verbindingen onderling en met de lectorenplatforms. 

Innovatiesysteem voor versnelling Energietransitie 
Samenvatting presentatie Wim Sinke 

‘Het echte werk in wind- en zonne-energie moet nog beginnen’ stelde Wim Sinke (ECN Solar, TKI 
Urban Energy en hoogleraar aan de UvA) in zijn presentatie. Hij legde ook uit waarom en wat er nodig
is voor het realiseren van de energie- en klimaatdoelen. Onder meer de voorwaarden voor 
grootschaligheid in wind- en zonne-energie kwamen aan bod, zoals het maken van aantrekkelijke 
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oplossingen (design in zonne-energie). Als uitdaging voor het onderwijs noemde hij dat er pioniers 
nodig zijn. En de voorwaarden voor een functionerend innovatiesysteem voor de energietransitie.  
Sinke beschouwt de energietransitie als een mooie kans voor niet alleen de CO2-reductie maar ook de
economie. Hij geeft aan dat draagvlak van belang is, zeker in de initiële fase, dat ontwerpen van 
belang zijn. ‘We moeten nu al nadenken over wat er gebeurt als zon en wind concurrerend worden 
met elektriciteit uit het net. Denken aan nieuwe toepassingen, méér dan elektriciteit, zoals licht, 
kracht, apparatuur, warmte, brandstof en water (pompen, zuiveren, ontzilten). 

Tweede stelling en discussie 

Na de presentatie over een innovatiesysteem voor versnelling van de energietransitie reageren de 
deelnemers in groepen aan discussietafels o.l.v. professionals van de Topsector Energie op de stelling: 

‘Het beroepsonderwijs maakt maar zeer beperkt deel uit van ons innovatiesysteem’

Aan de discussietafels werden de volgende conclusies getrokken:

1.  Het beroepsonderwijs maakt nog maar   een te beperkt onderdeel uit van ons 
innovatiesysteem, maar zou een substantieel onderdeel moeten zijn

2. In de leidende opvatting over innovatie in Nederland heeft het beroepsonderwijs doorgaans 
helemaal geen plek, maar zou dat wel moeten hebben. 

3. Het innovatiesysteem wordt breed geïnterpreteerd: innovatie van energietechnologie, 
concepten, leertechnologieën én sociale innovatie.

4. De lectoren in het hbo zijn gericht op innovatie en verwerven een steeds stevigere positie. Het 
mbo heeft nog een kloof te dichten en maakt hier stappen in door het aanstellen van practoren. 
Dit onderzoek zou meer gebundeld moeten worden (zoals nu gebeurt met de lectorenplatforms).

5. De centres of expertise en de centra voor innovatief vakmanschap werken in de regio’s als 
katalysatoren voor innovatie. Zij verbinden vraagstukken van bedrijven (behoefte aan kennis, 
praktische oplossingen) aan teams van studenten, begeleid door docenten in een regionale 
context. 

6. De huidige financiering van innovatie wordt vertaald naar subsidies, terwijl er veel meer 
behoefte is aan meerjarige investeringen. 

Rol beroepsonderwijs bij schaalvergroting en kostenverlaging 
Het beroepsonderwijs is essentieel als het gaat om schaalvergroting en kostenverlaging. Immers dit 
vergt voldoende arbeidscapaciteit en daaraan kan het mbo fors bijdragen. Het gaat hier niet alleen 
om jong talent, maar om een leven lang ontwikkelen. Voor kostenverlaging is innovatie nodig. In de 
regio’s werken hogescholen bottom-up aan het bouwen van het innovatiesysteem in een eigen 
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netwerk met gemeenten en bedrijven via de centres. Hier bestaan al goede voorbeelden van zoals 
SEECE, Entrance en de Duurzaamheidsfabriek, die meer navolging verdienen.

Transitie vereist flexibel en lerend onderwijs 
Tegelijkertijd speelt het vraagstuk dat alles in transitie is: het onderwijs leidt op voor een bewegend 
doel. Bovendien hebben bedrijven, zoals de netbeheerders, in het verleden eigen bedrijfsscholen 
opgezet, omdat zij vonden dat het mbo tekort schoot in het opleiden van mensen. In deze 
bedrijfsscholen worden mensen opgeleid in de nieuwste werkwijzen en technieken. De deelnemers 
zijn van mening dat in het huidige tijdsbestek het beroepsonderwijs wendbaar moet zijn om 
adequaat te reageren en mensen op te leiden in de actualiteit. Juist door bedrijfsscholen, 
innovatieprojecten en regionale agenda’s (energie, economie, arbeidsmarkt) te verbinden ontstaat 
een adaptief netwerk waar iedere speler vanuit zijn eigen rol inspeelt op actuele situaties en samen 
werkt aan het oplossen van vraagstukken. In deze zienswijze heeft het beroepsonderwijs de rol van 
moderator. Dit vraag om flexibel onderwijs in een lerende organisatie waar aandacht is voor teach 
the teacher activiteiten om kennis snel uit te wisselen 

Menselijk kapitaal voor energie en klimaat 
Samenvatting presentatie Marsha Wagner 

Voorspellingen over de arbeidsmarkt zijn vergelijkbaar met voorspellingen over de ontwikkeling van 
de energietransitie: we zitten er vaak naast. De reden is dat beroepen en de context waarin we 
werken voortdurend veranderen. Een voorbeeld: de installatiebranche voorspelt de komende jaren 
jaarlijks een tekort van 3.000 installateurs. Dit werkt frustrerend op onze ambities om van het gas los 
te gaan. De vraag is echter of we deze aantallen wel echt nodig hebben de komende jaren. Immers de
bouw werkt in toenemende mate met geïntegreerde bouwdelen waardoor het werk verschuift naar 
de werkplaats en er nieuwe competenties nodig zijn op een ander denk- en werkniveau. De vraag is 
op welk moment in de tijd deze manier van bouwen een vlucht gaat nemen voor welke type van 
renovaties. En met welke technologieën, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van smart buildings. 
Volgens Marsha Wagner, programmamanager Human Capital Agenda van de Topsector Energie, is het
daarom onmogelijk om op de lange termijn betrouwbare voorspellingen te doen over de behoefte 
aan arbeidscapaciteit. Wel weten we dat de energietransitie werkgelegenheid creëert: meer en ander
werk. 

Werken aan Learning communities 
De film ‘Learning Communities’ illustreerde een nieuw perspectief op een leven lang leren en 
ontwikkelen in de presentatie van Wagner. Om de transitie mogelijk te maken wil de Topsector 
Energie dat de komende jaren wordt gewerkt aan learning communities. In learning communities 
werken publiek-private partijen samen aan de regionale energieopgave door leren, werken en 
innoveren te verbinden. Met de andere topsectoren werkt de Topsector Energie dan ook samen met 
het Platform Bèta Techniek aan het ontwikkelen van een instrument en stelt samen met NWO een 
onderzoeksagenda op. 

Tot slot | meer informatie 

Tot zover de impressie van de Energie Outlook Conferentie op 9 februari 2018. Hier volgen enkele 
links naar meer informatie: 
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● Via https://topsectorenergie.nl/human-capital-agenda alles over de Human Capital Agenda 
● Blijf op de hoogte van het laatste nieuws met de Topsector Energie nieuwsbrief. 
● Geïnteresseerd in Learning Communities? Vind er alles over op de pagina  Documenten 

Human Capital Agenda 
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