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Aansluiting onderwijs en  arbeidsmarkt;
kan dat wel?



Waar    wil  ik  het  over  hebben?

• Het  MBO

• De  arbeidsmarkt

• Jongeren

• Waar  hebben  wij  het  over  als  we  het  hebben  over  
aansluiting?

• Mijn  conclusies
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Het  MBO
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Aandeel  niveaus
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De  arbeidsmarkt;  is  die  wel  te  voorspellen?
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Werkloosheid daalde 
afgelopen drie maanden tot 
7 procent
16 APRIL 2015
De werkloosheid is de afgelopen drie maanden gedaald 
van 7,2 naar 7 procent. Dat heeft het CBS vanochtend 
gemeld. Gemiddeld 6.000 mensen zijn in die periode 
weer aan het werk gegaan. Vooral jongeren hadden vaker 
werk. Het werkloosheidspercentage onder jongeren 
daalde van 11,8 naar 10,8 procent. De beroepsbevolking 
steeg van 65,2 naar 65,3 procent. Van de 12,7 miljoen 
mensen tussen de 15 en 75 jaar hadden 8,3 miljoen een 
betaalde baan. In maart waren 626 duizend mensen 
werkloos. Het aantal werkende jongeren (15-25 jaar) 
steeg in vergelijking met een jaar eerder met 63 duizend 
tot 1,25 miljoen. (NRC



Jongeren
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Jongeren
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Generatie  Z

• Willen  beleven
• Geïnspireerd  worden
• Uitgedaagd  worden
• Zijn  verbonden  met  de  

omgeving
• Gaan  voor  het  maximale
• Houden  van  comfort
• Houden  van  maatwerk
• Willen  werken  aan  een  

betere  wereld
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In  2010  55%  vmbo
In  2015  50%  vmbo

Dalend   leerling  
potentieel

Wat  gaat  de  BBL  
doen?



Hoe  leven  wij  in  2060?
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Onze  huidige  gediplomeerden  moeten  nog  45  jaar  werken

Wat  moeten  ze  daarvoor   leren/geleerd  hebben?



Waar  hebben  wij  het  over  bij  aansluiting?
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Werknemers  voor  banen  van  de  toekomst
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Wat  doen  MBO  en  HBO    in  NNL  daarvoor?

• Formuleren  human  capital agenda  Noord  Nederland
• Formuleren  strategie  leven  lang  leren
• Open  houden  opleidingen  die  voor  economie  Noorden  van  

belang  zijn
• Op  die  terreinen  doorlopende   leerlijnen  MBO-‐HBO-‐WO
• Aandacht  voor:  ondernemerschap,   digitalisering,  en  Engels
• Samen  werken  in  “kristallisatiepunten”;   ook  aan  innovatie

– Voorbeelden:   chemie  Emmen,  Water  Leeuwarden,  
Windenergie  Delfzijl,  

13



Wat  doet  individuele  instelling?

• Aanbod  opleidingen  afstemmen  op  de  regio  en  andere  

opleidingsinstellingen

• Zorgen  voor  voldoende  keus  voor  leerlingen  

• Inspelen  op  wensen  voor  bedrijfsopleiding  of  opleiding  voor  

meerdere  bedrijven  die  elkaar  gevonden  hebben

Randvoorwaarde:   voldoende  klassengrootte  om  rendabel  te  zijn
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Hoe  afzonderlijke  opleidingen  afstemmen?

• Landelijk  kwalificatie  dossier;  per  branche  goedgekeurd  door  werkgevers  en  

opleidingsinstellingen

• In  instelling  werkveldadviescommissie    vanuit  bedrijven  in  de  regio

• De  stages  van  leerlingen

– BOL:  1000  uur,  5  dagen  onderwijs,  waarvan  40%  in  stage

– BBL:  4  dagen  in  bedrijf  en  1  dag  stage

– Experimenten  met  volledig  leren  in  de  praktijk

• Stages  docenten
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Toch  kritiek  bedrijven  en  instellingen

Oorzaken:

• Jongeren  nu  anders  dan  vroeger;  generatie  Z

• Avo  vakken  belangrijker:   taal,  rekenen,  Engels

• Minder  smalle  en  meer  brede  opleidingen

• Niet  ieder  bedrijf    ziet  belang  21  ste eeuwse vaardigheden

• Bedrijven  hebben  taak  in  leven  lang  leren.  Dat  vindt  niet  iedereen   leuk  
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Oplossingen  voor  onderkant  alleen  door  
praktisch  samenspel

• Samenwerking  opleidingsinstituten   en  gemeenten   in  leerwerkcentra  (vaak  met  SW  
bedrijven)

• Intake  >>>  school  of  werk

Vervolgens:  
• Trajecten  met  combinaties:  taal,  gedrag,  werkervaring,  stage,  Entree  of  

branchecertificaten
• Meest  succes  als  er  samengewerkt  wordt  met  bedrijven
• Invoegstrook  voor  hen  die  nog  publiek  onderwijs  kunnen  volgen

Er  moet  meer  met  minder  geld:  efficiënt  middelen  combineren

Voorwaarde  resultaat:  samenwerking  gemeenten,  bedrijven  en  onderwijsinstellingen
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Mijn  conclusies

Aansluiting  onderwijs-‐arbeidsmarkt   maar  beperkt  mogelijk

• Arbeidsmarkt  onvoorspelbaar

• Jongere  laat  zich  niet  sturen  <<<  zo  hoog  mogelijk  diploma  ook  erg  

belangrijk

• Wij  kennen  beroepen  van  de  toekomst  niet

• Opleiden  kost  tijd
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Onderwijs  instellingen  bewijzen  arbeidsmarkt  
beste  dienst  door

• Leerlingen  voor  te  bereiden  op  leven  lang  leren
• Leerlingen   leren  talenten  te  ontwikkelen
• Leerlingen  21  ste eeuwse vaardigheden   leren
• Samenwerken  met  bedrijven  op  alle  niveau’s van  opleiding

– Inhoud  opleiding,  bedrijfsopleiding,  of  opleidingen  voor  groep  bedrijven
• Bedrijven  stimuleren  tot  BBL  plekken
• Samenwerken  met  gemeenten  en  bedrijven  voor  lagere  niveau’s
• Opleidingen  afstemmen  op  economische  prioriteiten   regio
• Doorlopende   leerlijnen  MBO-‐HBO-‐WO
• Samenwerken   bedrijven  en  onderwijs   in  kristallisatiepunten  aan  

innovatie
• Managen  van  verwachtingen  van  bedrijven  wat  van  beginnend  

beroepsbeoefenaar   mag  worden  verwacht.  
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Dank  u  wel
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