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1. Wat vooraf ging
De energietransitie zal veel impact hebben op decentraal niveau: zon-PV, warmtepompen,
elektrische auto’s, energiezuiniger of energieneutraal maken van woningen en andere
gebouwen, nieuwe energiediensten, etc. Daar komt veel werk bij kijken, vaak van producten en
diensten die nu nog onbekend zijn bij bedrijven en hun personeel. Hoe zorgen we ervoor dat er
voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is voor de realisatie van de energietransitie?
Het gaat tenslotte om veel werk, dat ook nog eens om snelle uitvoering vraagt. Allerlei
innovaties (nieuwe energieconcepten, duurzame energie-innovaties, bouwconcepten, lokale
opwekking van energie en meer) moeten niet alleen bedacht maar juist ook gerealiseerd en
gebouwd. 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 dat personeelstekort in onder meer de installatiebranche de grootste
beperkende factor is bij de implementatie van duurzame energie-oplossingen1. Er is op dit
moment (april 2018) 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 en zeker bij het MBO.
Tussen september 2017 en april 2018 is daarom een verkenning uitgevoerd met als centrale
vraag op welke manier ROC’s samen de noodzakelijke versnelling kunnen realiseren. Hoe kunnen
de ROC’s zich zo organiseren dat meebewegen met de ontwikkelingen in de energietransitie
mogelijk is? Kan samenwerking op nationaal niveau hieraan bijdragen? Helpt dit ROC’s in het
beantwoorden van de vragen die zich continu aandienen nu de energietransitie echt op gang
komt? En kan het mbo zo haar bijdrage aan de energietransitie versterken?
Deze verkenning is
uitgemond in de
ondertekening van een
vijfpunten-plan op 17
april 2018, een
manifest2, waarin
inmiddels 28 ROC’s en
AOC’s onderschrijven
dat ze gezamenlijk
meer snelheid willen
maken specifiek op het
thema energie en
klimaat werkend vanuit
een gezamenlijk
programma “De
Uitdaging”.
In bijlage 1 is een overzicht van alle deelnemers/ondertekenaars opgenomen.

1
2

https://nos.nl/artikel/2228035-overal-zonnepanelen-en-boilers-maar-te-weinig-mensen-om-ze-aan-te-leggen.html
https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/rocs-en-aocs-bundelen-hun-krachten-voor-de-energietransitie
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In dit programma gaan we samen werken aan:
1. de ontwikkeling van leermiddelen en de digitale ontsluiting daarvan in een leerplatform;
2. experimenten met energie innovatieprojecten en leren van elkaar;
3. de ontwikkeling van een kwalificatiekader met meer vrijheidsgraden;
4. een klimaat- en energieagenda als handreiking voor vmbo’s en mbo’s om zo focus aan te
kunnen brengen in hun eigen (onderwijs)ontwikkelagenda’s;
5. De ontwikkeling van fysieke infrastructuur (en tech hubs) zodat vmbo en mbo samen met
bedrijven in learning communities alle verschillende vormen van leren (voor een diploma, in
het werk en om te kunnen innoveren) kunnen faciliteren met goede voorzieningen.
Dit werkplan vormt de uitwerking van dit manifest. We beschrijven eerst een aantal
uitgangspunten (hoofdstuk 2), gaan daarna in op de actielijnen uit het manifest (hoofdstuk 3) en
sluiten af met organisatie, de benodigde financiën en een globale tijdslijn (hoofdstuk 4).

4

2. Gezamenlijke opdracht, uitgangspunten en noodzakelijkheden
a) Gezamenlijke opdracht/missie
Wij opereren in een complexe en snel veranderende omgeving met continu veranderende eisen.
We doen dat in een economische setting waarin groei gepaard gaat met grote tekorten op de
arbeidsmarkt. We werken allemaal hard aan oplossingen voor de hieruit voortkomende human
capital en opleidingsvraagstukken gericht op de grote opgave van de energietransitie.
Met “de Uitdaging” hebben we de gezamenlijke ambitie geformuleerd om onze bijdrage aan
deze grote maatschappelijke opgave 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. Samen komen we verder en zijn we krachtiger. In de
komende jaren intensiveren we onze samenwerking via de doelen van “de Uitdaging”.
Deze grootschalige landelijke samenwerking op een specifiek inhoudelijk thema (de
energietransitie) is een experiment buiten de gebaande paden. Deze uitdaging gaan we
gezamenlijk aan. We maken ons samen sterk voor een aanzienlijk grotere instroom, inhoudelijke
vernieuwing van ons onderwijs, nascholing van werkenden en de realisatie van een regionale
opleidingsinfrastructuur. Daarmee willen we in de komende jaren gezamenlijk met alle
betrokken partijen (overheden, opleidingsbedrijven, bedrijven, ROC’s, vmbo’s) in deze
veranderende setting onze bijdrage leveren.
Onderstaande elementen zijn leidend voor onze aanpak en de context waarin we werken. In de
aanpak willen we met “De Uitdaging” vooral dienend en faciliterend zijn en vooral geen dingen
doen die al gedaan zijn en/of beter door anderen gedaan kunnen worden. Want dat is duidelijk
geworden uit de voorafgaande verkenning: er gebeurt al heel veel!
Op veel plekken in het land zijn ROC’s hard aan het werk om oplossingen te bedenken, zaken
anders aan te pakken, samenwerking te intensiveren en nog veel meer. Ook is duidelijk
geworden dat veel initiatieven zich vaak beperken tot de regio of stad waar ze ontwikkeld zijn. In
veel gevallen kunnen op de ene plek ontwikkelde initiatieven, aanpakken, opleidingen of
leermiddelen uitstekend op andere plekken gebruikt worden.

b) Complexe samenhangende vraagstukken.
De Human capital agenda en de energietransitie zijn sterk met elkaar samenhangende complexe
vraagstukken in een ingewikkeld speelveld.
De energietransitie en het human capital vraagstuk zijn op zichzelf al complex. Veel stakeholders
en (grote) belangen zonder eenduidige antwoorden. Daar komt bij dat ook het mbo-speelveld
ingewikkeld is.
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.
Het gaat met andere woorden - in goed Nederlands - om een “wicked problem”. Bovendien zijn
beide vraagstukken communicerende vaten! De energie-transitie loopt vertraging op zonder
voldoende arbeidscapaciteit. Vertraagt de energietransitie – bijvoorbeeld door achterblijvend
overheidsbeleid of financiering of sturing – dan loopt de ontwikkeling van werkgelegenheid in de
energietransitie gevaar3. In onderstaand beeld hebben we gepoogd dit te visualiseren.

3

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/20/volop-zonnestroom-maar-de-kabel-is-te-dun-a1617181
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Zie bijlage 2 voor een verdere schetsmatige uitwerking van de middencirkels

c) Zoeken van gedeelde belangen
De uitdagingen zijn dermate groot dat oplossingen niet gerealiseerd kunnen worden zonder
krachtige coalities in de regio en op landelijk niveau. Voorbeeld: het helpt niet om tussen regio’s
te concurreren op arbeidscapaciteit of studenten van andere ROC’s af te snoepen. Dat vraagt
een grote bereidheid om over eigen schaduwen heen te stappen, eigen belangen los te laten en
in de regio te verenigen op gedeelde belangen en hogere doelen.

d) Oude agenda’s/aanpakken passen niet meer.
We hebben te maken met sterk samenhangende complexe vraagstukken waarop oude agenda’s
en aanpakken niet meer passen. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. De
antwoorden liggen dan ook niet in verbetering of vernieuwing van het bestaande (met andere
woorden: eerste en tweede orde leren), maar in ingrijpende verandering van het systeem en dus
ook de ontwikkeling van passende (deels nog onbekende) opleidings- en scholingsconcepten
(derde orde leren dus). En omdat ook geldt: “It's tough to make predictions, especially about the
future.” (Yogi Berra, honkbalspeler) is er ook de noodzaak om blijvend flexibel te zijn. Wie weet
dient zich morgen een nieuwe disruptieve techniek aan.

e) Met het programma collectieve intelligentie organiseren.
Tempo, omvang en complexiteit van de energietransitie vereisen een wendbaar sociaal systeem
in de regio’s waarvan publiek-private samenwerking een essentieel element is. We willen de
ontwikkeling van zo’n systeem in de regio ondersteunen en faciliteren door thema’s te
agenderen onder meer aan de hand van de op te stellen klimaat- en energieagenda. We
faciliteren de uitwisseling. We bieden (proces)aanpakken, voorbeelden, stappenplannen,
faciliteiten (zoals digitale platforms), etc. We kiezen voor een en/en aanpak waarin we
bestaande aanpakken en oplossingen verbinden en verspreiden èn het systeem vernieuwen. We
willen meebouwen aan een flexibel, zelfregulerend en veerkrachtig ecosysteem.
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f) De regio is leidend. Het programma is dienend!
Het SER-advies is helder over de gevolgen van de energietransitie voor de werkgelegenheid4.
De impact van de energietransitie is verschillend per regio, maatwerk is nodig. Dat vraagt het per
regio opstellen van een geïntegreerde human capital agenda in de driehoek onderwijs,
ondernemen, overheden (en onderzoek?). Deze uitdaging willen we ondersteunen. Daarnaast
willen we faciliteren dat ieder ROC de juiste dingen kan doen. We stellen daarvoor een
procesaanpak op die gehanteerd kan worden in de regio, bestaande uit een stappenplan met
handvatten, voorbeelden van successen inclusief hobbels, valkuilen en contactpersonen die
kunnen meedenken. Doel is de ontwikkeling van een veerkrachtige regionale Human capital
agenda, een flexibel publiek-privaat leer- en ontwikkelsysteem en een soepele arbeidsmarkt.

g) Ambitie
Bij de regionale ecosystemen ligt de uitdaging om zich open te stellen voor het concept “leven
lang ontwikkelen” en in relatie daarmee breed te kijken naar doelgroepen en naar potentiele
instroomvergroting via andere doelgroepen. Een deel van de energietransitie is een bewustzijns
en gedragsvraagstuk, dus dat vraagt meer dan alleen een technology push.
Daarom is het van belang ook andere doelgroepen te activeren en op te leiden ten behoeve van
de energietransitie.
In combinatie daarmee willen we een context creëren waarin de energietransitie zichtbaarder
wordt, zichtbaarder in de (nieuwe) techniek, de techniek daarmee ook anders te framen. Op die
manier willen we meer mensen motiveren om te kiezen voor techniek.
Dan kan bijvoorbeeld door de samenhang te laten tussen de energietransitie als positieve
uitdaging en als mogelijkheid om voor de langere termijn te werken aan meer welzijn en comfort
in wonen, werken, vervoeren en recreëren (in plaats van het frame van grote kosten en
karigheid).
We willen een context creëren waarin scholen en bedrijven structureel samen aan het leren zijn
en innovatie vanzelfsprekend onderdeel van onderwijs is onder andere door goede praktijken te
verzamelen en te verspreiden, door PPS-en te ondersteunen bij het versnellen, etc.

h) Praktisch/aanpak
We willen snelheid maken èn versnellen qua doorlooptijd. Dat wil zeggen dat we enerzijds een
korte klap willen maken, het beroemde laaghangende fruit plukken èn anderzijds ook zorg willen
dragen voor verduurzaming en opschaling van opbrengsten. We willen niet concurreren met al
bestaande initiatieven, programma’s, aanpakken en dergelijke. Daar waar relevant zoeken we
vooral de samenwerking. Omdat we snelheid willen maken kiezen we voor klein beginnen en zo
snel mogelijk verbreden. Een belangrijke vraag is wat de beste route is om die versnelling te
realiseren. Het is iedereen wel duidelijk dat we samen moeten werken en ook dat het delen van
kennis en van succesvolle vernieuwingen helpt. Omdat we ervan uit gaan dat als het eenvoudig
was, het al gedaan zou zijn, is onze vervolgvraag: hoe organiseren we dat?

i) En tot slot nog…
Hoe maken we de energietransitie just en fair? Met andere woorden: hoe krijgen we de kosten
omlaag? En wie zijn daarbij relevante partijen? Dat vraagt meer dan techniek. Ook de aansluiting
vmbo-mbo is een belangrijk thema. Hoe kunnen ROC’s en vmbo’s meer gezamenlijk aan deze
uitdaging werken? Dat is nu nog open. Er zijn al wel mooie voorbeelden. Daarbij sluit het
vraagstuk van de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo aan.
4

https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2018/energietransitie-werkgelegenheid.aspx
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3. De actielijnen van “De Uitdaging”
Per actielijn gaan we:
- ontwikkelingen agenderen en bijsturen op ontwikkelingen
- leren van elkaar
- ontwikkelen en dit expliciet maken om daarmee te kunnen communiceren
- situationeel netwerken bouwen rondom vraagstukken

i.

Ontwikkeling leermiddelen en digitale ontsluiting in een leerplatform.

Uitgangspunten hierbij zijn:
• 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 materialen5. Op verschillende plekken worden deze al gedidactiseerd voor gebruik in het
reguliere onderwijs (Summacollege, Graafschapcollege 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.
Samenvattend: we onderzoeken beschikbare platforms, brengen de Build Up Skills-materialen in
beeld en delen deze als experiment via het best passende platform (zie ook bijlage 3) en/of via
een nieuw te ontwikkelen platform.

ii. Experimenten energie innovatieprojecten en leren van elkaar.
Het toekomstbeeld: het mbo ontwikkelt een wendbaar en adaptief systeem voor het
ontwikkelen van mensen en het realiseren van oplossingen met de focus op vergroting van de
instroom, snelheid (van scholing) en continue inhoudelijke vernieuwing. Daarvoor is het nodig de
belofte naar de omgeving en de partners waar te maken dat “het mbo onderdeel is van de
innovatieketen” en moeten we aan een aantal aspecten werken:
a. Agenderen
Via publiek-private samenwerking, de deelname van het mbo aan de innovatieketen en via
energieloketten en living labs zetten we het thema op de agenda’s.
b. Leren van elkaar
Door voorbeelden en best practices van innovatieprojecten en techhubs (fysieke ontwikkelen test omgeving met state-of-the-art apparatuur) te delen.
c. Communiceren: ontwikkelen en expliciet maken
Innovatie in relatie tot ‘leven lang ontwikkelen’. Op veel plekken bestaat de overtuiging dat
als je maar voldoende onderwijs/nascholing aanbiedt en dat modulair doet, dat je dan een
“leven lang ontwikkelen” gerealiseerd hebt. De vraag is wat wij kunnen doen om dit beeld te
veranderen. Hoe kunnen we het begrip “leven lang ontwikkelen” meer inhoud geven?
d. Situationeel netwerk rondom vraagstuk afstandsleren
Voor de verdere uitwerking van punt 2 zie bijlage 4.

5

Zie: https://buildupskills.otib.nl
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iii. Flexibeler invulling van kwalificatiedossiers.
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 O,C&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. Als gunstig
bijeffect hopen we te bewerkstelligen dat docenten zich minder zullen laten leiden door de
kwalificatiedossiers en veel meer door de vragen en uitdagingen van de buitenwereld.
In bijlage 5 is de gespreksleidraad voor de gesprekken opgenomen.

iv. Klimaat- en energieagenda voor mbo en vmbo.
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 Energy6 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. We zetten de volgende stappen:
1. Oktober 2018: formeren van de expertgroep met in ieder geval vertegenwoordigers van de
Topsector Energie, de TKI Urban Energy, OTIB, Uneto VNI, Bouwend Nederland en mboonderwijsexperts.
2. Vanaf oktober 2018: inventariseren behoeftes bij de ROC’s.
3. Vanaf november 2018: uitwerken van de agenda. Gereed februari 2019.

v. Ontwikkeling fysieke infrastructuur
Waar we vooral naar streven is dat iedere regio nadenkt over wat slim, efficiënt en duurzaam is
voor de betreffende regio. Met als uitgangspunt “De regio is leidend. Programma is dienend!”
maken we een stappenplan als advies aan de ROC’s, daarbij gebruik makend van het schema in
bijlage 6. Kern van zo’n stappenplan is het uitwerken van een scenario of een combinatie van
scenario’s dat voor een specifieke regio het meest optimaal is.
Dat wat er al beschikbaar is aan kennis, voorbeelden van aanpakken en scenario’s in de
kopgroep bundelen we met een stappenplan. We voegen daar voorbeelden uit de verschillende
regio’s aan toe die succesvol zijn. Belangrijk uitgangspunt in zo’n scenario-aanpak is dat de
partijen in een regio op zoek gaan naar het hoger liggende gezamenlijk belang (gekoppeld aan de
regionale Human capital agenda). Breng ook in kaart wat er al is in de regio bijvoorbeeld met een
interactieve kaart. We gaan vooral uit van het basisidee: “Delen is het nieuwe hebben”!
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.

Zie ook:
https://topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/HCA/Orienterende%20verkenning%20Human%20Capit
al%20voor%20Urban%20Energy.pdf
6
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vi. Leven lang ontwikkelen: slimme strategieën voor bij-, op- en omscholing
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
sectoren. 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.
Daartoe zetten we de volgende stappen.
1. Oktober - december 2018: we inventariseren de succesvolste scholingstrajecten per regio.
2. Vanaf januari 2019: we delen deze successen via de website van “De Uitdaging”.
3. Vanaf oktober 2018: we monitoren de succesvolle scholingstrajecten, identificeren
belemmeringen en adresseren deze bij de juiste partners/stakeholders.
4. Vanaf oktober 2018: we identificeren wat nodig is voor opschaling van succesvolle trajecten.
Wie kunnen daarbij een rol spelen? Welke infrastructuur is daarvoor nodig? Welke
opleidingscapaciteit?
5. November 2018 - februari 2019: we ontwikkelen een masterclass/workshop met als
onderwerp: hoe succesvolle scholingstrajecten te vertalen naar andere regio's. De doelgroep
van deze masterclass wordt gevormd door de 3 O's (ondernemers, overheden, opleiders).
6. Maart - mei 2019: we voeren een pilot uit, evalueren die en stellen bij.
7. Juni 2019: we bieden de masterclass/workshop landelijk aan.

vii. Vernieuwing van werkprocessen: slimmer werken met minder mensen
“De Uitdaging” gaat over het versnellen en opschalen van alle vormen van scholing: vergroten
van de instroom, aanboren van andere doelgroepen, delen van succesvolle aanpakken en
ontwikkelde leermiddelen.
We gaan er van uit dat deze inspanningen succesvol zijn en zullen leiden tot meer instroom.
Toch blijft dan de vraag staan of dat voldoende is.
Als we de grote aantallen die op verschillende plekken al eerder beschreven zijn7 en de
prognoses van brancheorganisaties en netbedrijven zoals Stedin en Alliander in ogenschouw
nemen, dan moeten we ook de vraag stellen of we naast de grote uitdagingen ten aanzien van
om-, bij- en nascholing ook andere invalshoeken mee moeten nemen.
Concreet bedoelen we dan: werkprocessen anders inrichten, automatiseren, industrialiseren,
etc. om op die manier het werk met minder mensen uit te kunnen voeren!
Kunnen we vanuit multifunctionaliteit organiseren? Zo ja hoe?
Kunnen we nog effectievere processen ontwerpen? Zo ja hoe?
Hoe kun je slimmer werken? Kunnen we versnellen op leerprocessen? Zo ja hoe?
Voor deze vragen van een geheel andere orde richten we een tijdelijke expertgroep in, een
groep die we samen met brancheorganisaties breed samenstellen. De nadere uitwerking van
deze actielijn volgt na 4 oktober.

Research Centre for Education and the Labour Market (ROA): De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot
2022. December 2017. ISBN: 978-90-5321-575-3.
http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-content/uploads/2018/01/ROA_R_2017_10.pdf
7
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4. Organisatorische kant, financiering en tijdlijn
a) Organisatorische kant
Belangrijke aspecten voor de organisatorische kant van “De Uitdaging”.
a. Op basis van het uitgangspunt: “wij moeten het werk niet doen, de regio’s gaan zelf aan de
slag en wij faciliteren dat proces” willen we geen topzware programma-organisatie. In plaats
daarvan willen we een open netwerkstructuur. We zoeken de balans tussen lean
organiseren, snelheid maken en stakeholders aangesloten houden. Daarom zoeken we een
slimme aanpak daarvoor waarin we, gegeven de omvang, een goede balans tussen sturing
en zelfsturing hebben.
b. Bestuurlijk willen we uiteraard de inbedding goed organiseren.
c. Hoe kunnen we het proces na 4 oktober, na presentatie van het plan op de werkconferentie
van de Topsector, snel op gang te brengen? We moeten snelheid maken. Belangrijk daarbij is
hoe we vanuit de inhoudelijke lijnen het proces op gang krijgen en hoe we faciliterend
kunnen zijn naar de regio’s vanuit het landelijke niveau.
d. We willen een netwerk van ambassadeurs vormen die elkaar weten te vinden en ook
inhoudelijk zaken aan kunnen zwengelen in regio’s en binnen ROC’s.
e. We willen niet te veel regelen, niet dichtregelen. Dat kan ook helemaal niet. Dus: hoe
regelen we dat we niet te veel regelen?
f. We opereren in een constant veranderende omgeving vol uitdagingen en ongebaande
paden.
We hebben dus een “structuur” nodig waarin mensen intensief betrokken worden en waarbij
veel aandacht is voor de inbreng van andere perspectieven. Een ‘lerende’ aanpak. Als de
percepties van de werkelijkheid niet veranderen, zullen we geen beweging zien. Mensen moeten
de gelegenheid krijgen hun perceptie van de werkelijkheid te veranderen.
Een eerste aanzet voor de “organisatie” is te vinden in bijlage 7.

b) Financiering
Bij de lichte netwerkstructuur hoort vanzelfsprekend ook een zo minimaal mogelijke
financiering. We schatten in dat we de komende jaren (geschatte periode 5 jaar) voor de
landelijke organisatie en de uitvoering van het programma jaarlijks een budget van ongeveer
k€100 nodig zullen hebben. Dat budget bestaat vooral uit personele kosten (ongeveer k€70) en
out of pocket kosten voor bijvoorbeeld communicatie, bijeenkomsten, e.d. (ongeveer k€30).
We gaan uit van eigen kracht en willen dus niet structureel gebruik maken van bijdragen van
anderen.
Als 26 deelnemende ROC’s ieder ongeveer k€ 4 per jaar bijdragen is die k€100 gedekt.
We schatten in het eerste jaar k€ 40 extra nodig te hebben voor tijdelijke extra expertise,
ontwikkeling van platforms, communicatiemiddelen en dergelijke.
Deze k€ 40 willen we eenmalig via tijdelijke bijdragen ophalen (vanuit de Topsector, O&Ofondsen, etc.). Ons uitgangspunt is dat het programma een multipliereffect moet hebben voor
de ROC’s: k€ 4 per jaar levert een veelvoud op via delen van (leer)middelen, gezamenlijk
ontwikkelen, aanpakken, innovatieprojecten, kennisdeling, netwerkvorming, verbinden op
inspirerende inhoud, etc. De voorlopige begroting voor het eerste jaar is opgenomen in bijlage 8.
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c) Tijdlijn
September 2018

Financiering na 4 oktober inclusief backoffice

September 2018

Eerste aanzet communicatielijnen en vormen na 4
oktober

September 2018

Eerste aanzet website

September 2018

Samenstellen van tijdelijke procesgroepen/
projectgroepen voor uitwerking actielijnen

Oktober – december 2018

Tijdelijke procesgroepen/projectgroepen voor
uitwerking actielijnen aan de slag (zie ook bijlage 7)

Oktober – december 2018

Ontwikkeling samenwerking ROC’s, bedrijven, fondsen
en andere betrokken partijen
Doorpakken en opschalen…

2019 en verder
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Bijlage 1: deelnemers/ondertekenaars van “De Uitdaging”
Da Vinci College
Deltion College
Drenthe College
Noorderpoortcollege
Alfacollege
Nordwincollege
ROC Friese Poort
Frieslandcollege
Terra MBO
Graafschapcollege
mboRijnland
Nova College
ROC Aventus
ROC de Leijgraaf
ROC Flevoland
ROC Kop van Noord Holland
ROC Midden Nederland
ROC Mondriaan
ROC Nijmegen
ROC Rijn IJssel
ROC Scalda
ROC van Amsterdam
Techniek College Rotterdam
Techniek College Zuid-Limburg
ROC Koning Willem 1
ROC Ter Aa
ROC van Twente
ROC de Leijgraaf
Wellantcollege
TKI Urban Energy
Topsector Energie
Uneto VNI
Van Dorp installatietechniek
Vti Amsterdam
Stedin
Energy College
OTIB
O&O-fonds WENb
NWEA (Ned. Wind Energie Associatie)
Metaalunie
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Bijlage 2: energietransitie en human capital agenda in samenhang

Energietransitie
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Human capital agenda
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Bijlage 3: actielijn 1, digitaal platform
Resultaten eerste verkenning
Wat betreft digitale platforms voor leermiddelen en online leren is op dit moment al heel veel
mogelijk, is ook al veel ontwikkeld. Een aantal voorbeelden:
1. www.klimapedia.nl
Klimapedia is een kennisbank voor bouwfysica, binnenmilieu, installaties en duurzaamheid.
Op de site wordt les- en kennismateriaal aangeboden van universiteiten, hogescholen en
vakgerichte cursussen. Docenten en cursusleiders kunnen hier hun dictaten, presentaties,
toetsen, oefeningen en achtergrondinformatie delen en beschikbaar stellen voor collega’s,
studenten en andere geïnteresseerden.
2. https://www.stichtingblei.nl/leermiddelen
De BLEI (Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek) heeft
gekozen voor een eigen omgeving waarop ingelogd kan worden eventueel vanuit de
elektronische leeromgevingen van de ROC's maar ook buiten deze omgevingen om.
3. Er bestaan diverse platforms (bijvoorbeeld Coursera, edX) voor MOOC’s (Massive Open
Online Courses) waar onder andere de Nederlandse universiteiten hun MOOC’s delen.
a. www.coursera.org
b. www.edX.org
4. www.khanacademy.org
Khan Academy offers practice exercises, instructional videos, and a personalized learning
dashboard that empower learners to study at their own pace in and outside of the
classroom. We tackle math, science, computer programming, history, art history, economics,
and more.
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Bijlage 4: actielijn 2, experimenten energie innovatieprojecten
"In het bestuursakkoord is afgesproken om sterk in te zetten op de bijdrage van het mbo aan
innovatie. De mbo-sector heeft de afgelopen jaren een flinke kwaliteitsslag gemaakt. Tegelijkertijd
moet het mbo innoveren om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving bij te
houden. Mbo-scholen krijgen daar meer ruimte voor. Dit sluit ook aan bij de ambitie uit het
regeerakkoord om meer ruimte te bieden voor innovatie van het onderwijs en het verbeteren van de
aansluiting van het onderwijs op de regionale behoeften. In het bestuursakkoord wordt onder
andere afgesproken om een brigade in te stellen, bestaande uit docenten, studenten en andere
deskundigen, die de bestaande regelgeving gaat doorlichten op onnodige belemmeringen voor
innovatie”
Toekomstbeeld: het mbo ontwikkelt een wendbaar en adaptief systeem voor het ontwikkelen van
mensen en oplossingen met focus op vergroting instroom, snelheid (van scholing) en continue
inhoudelijke vernieuwing
De uitdaging
- burger heeft onvoldoende de technologische mogelijkheden op het netvlies staan, weet niet
wanneer wat (technologisch, sociaal) impact gaat op hebben op welke schaal
- terugvallende instroom 2018/2019
- Samenwerken in de regio werken aan een kwalitatief goede en duurzame arbeidsmarkt
- volgende stap met bedrijven is meer in de omgeving samen optrekken
- de mbo-instelling als spin-in-het-web (instroom, snelheid en inhoud)
- samen met bedrijven werken aan oplossingen die nog niet geschikt zijn voor de markt en daar
een testomgeving voor bieden (mbo als onderdeel van de innovatieketen)
- en hoe accepteren burgers de technologische toepassing en hoe passen zij deze toe
- innovatie zit ook in het ‘resetten’ van het denken van mensen (dieper inzicht geven in geheel
niet op een apparaat)
- energietransitie ‘zichtbaar’ maken voor studenten, docenten, bedrijven, burgers, werknemers
- verbinding vernieuwing en scholing aan het geven van advies en voorlichting aan burgers
(energieloket)
- voor innovaties de maatschappelijke uitdaging als vertrekpunt nemen, meerdere sectoren en
disciplines verbinden om tot oplossingen te komen waar nodig
Wederkerige relaties bouwen doordat je bijdraagt aan elkaars doelgroepen:
- student die zich ontwikkelt tot professional
- docenten en medewerkers die zich kunnen ontwikkelen in de nieuwste oplossingen
- bedrijven die gebruik kunnen maken van toepassingen
- leveranciers die prototypes verder willen ontwikkelen/testen
- overheid en burgers worden meegenomen door studenten rol te laten vervullen in
‘energieloket’
Innovatie dus vanuit twee perspectieven:
- in de techniek en de sociale impact die dat heeft: de toepassing in de sector
- in het systeem: hoe het mbo zijn onderwijs wil verzorgen
Kennis van burger vergroten wordt als vliegwiel gezien voor innovatie en instroom
Om de belofte “mbo is onderdeel innovatieketen” naar de omgeving en partners waar te maken, zal
aan een aantal condities moeten worden gewerkt:
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Agenderen
- Publiek-private samenwerking: bedrijven en onderzoekers kunnen hierin helpen door
beschikbaar stellen expertise en participeren in onderzoeks- en innovatieprojecten en
bedrijfsopdrachten verstrekken (innovators kunnen het mbo op gang helpen en helpen
begrijpen wat de ontwikkelingen zijn en wat het mbo ermee kan)
Proces organiseren waarin mensen kunnen instappen (theorie, praktijk) met toegevoegde
waarde voor hun loopbaan en toekomstperspectief, dit stelt andere eisen aan docenten,
bedrijven, studenten
- Onderdeel innovatieketen: concretiseren rol (op basis van reeds opgedane ervaringen),
neerleggen op juiste tafels (missie-gedreven meerjarige innovatieprogramma’s TKI’s/NWA),
regio/Techniekpact, klimaatagenda hbo
- Energieloket en living labs: verbinden aan scholing (zoals Elbe Campus in Hamburg), voorlichting
over bedrijven in de regio gekoppeld aan de opleiding van hun mensen (zie nieuwsbericht over
het bedrijf Kuipers) en verbinden aan duurzame energieprojecten in de regio (aangejaagd door
regionale energietransitie strategie)
Leren van elkaar
- Innovatieprojecten: alleen bij techniek want daar zit een motortje achter (TIMA, mbo/hbo
projecten, dynamic maritime test facilities (MKE, 3 bedrijven, begeleiden niveau 2 jongens in
maakhal, AD 20 echte bedrijfsopdrachten en dan 20 weken lang mbo/hbo))
Projecten zijn onderdeel van het curriculum en niet andersom. Er is een projectenperiode in het
onderwijs geprogrammeerd. Duurzaamheidsfabriek/Da Vincicollege heeft alle ingrediënten om
tot innovatieprojecten te komen en ze succesvol uit te voeren
- Techhub: fysieke ontwikkel- en test omgeving met state-of-the-art apparatuur/software
Communiceren: ontwikkelen en expliciet maken
- Leven lang ontwikkelen: mensen van bedrijven komen naar leeromgeving om bepaalde
ontwikkeling door te maken, met elkaar betere beelden te construeren over wat leven lang
ontwikkelen is, werkgevers moeten met bepaalde doelgroepen niet wachten tot het te laat is
maar investeringen doen op het moment dat het nog kan (bouwvakker niet op 55 jaar een
andere pad in slaan, maar 45-50 jaar, wat kun je de komende jaren doen om ander werk te
vinden? Na verloop van tijd iets anders doen en dat als ‘gegeven’ beschouwen is ook innovatie)
meer maatwerk en anders, het gaat met name om de gewone gemiddelde medewerker waar je
iets mee moet in ontwikkeling brengen (dit is de grootste groep), proactief mee aan de slag
gaan, nieuwe manieren om ontwikkelvragen te bedienen (hoe gaan wij dat voor elkaar krijgen)
"Hoe kunnen we het beeld openbreken van modulair lost de leven lang ontwikkelen problemen
op?”
Leven lang ontwikkelen: scherper maken dan holle frase, cursussen/modulair, is een wens
(benen op tafelsessie hebben), wat meer beeld bij geven/concreet maken, mockup model
Situationeel netwerk rondom vraagstuk afstandsleren
Bijvoorbeeld verbrandingsmotoren zit dun verspreid over het hele land, overal een training
aanbieden loont niet. Afstandsleren: in Den Helder is een ruimte waar jongens uit de regio naar toe
kunnen, docent staat in de Duurzaamheidsfabriek, dus kunnen ze wel les hebben.
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Bijlage 5: actielijn 3: ontwikkeling kwalificatiekaders.
Doel kwalificatiekaders:
A. Flexibeler MBO –opleidingen
o Sneller inspringen op innovaties met name op het gebied van duurzaamheid
(energietransitie, klimaatverandering, milieu etc.), en technische/maatschappelijke terreinen
o Meer individueel passende opleidingsroutes (zie inhoudskaders ii)
o Flexibiliteit t.a.v. opleidingsniveau (zie inhoudskaders iii)
B. Sterke samenwerking onderwijs-bedrijfswerkveld
o Snelle afstemming onderwijsinhoud en –uitvoering tussen ROC/AOC’s en bedrijven (ook
afstemming VMBO en HBO)
o Versterkt commitment professionals
Kaders:
1. Samenwerkingskaders
a. Onderwijs-Bedrijfswerkveld
i. Borging input naar onderwijs
ii. Objectiviteit input
iii. Gemeenschappelijkheid
iv. Gedragen leerdoel
b. Onderwijs-Onderwijs
i. Samenwerking VMBO/AOC/HBO
2. Onderwijskaders
a. Pedagogisch-didactische standaarden
b. Inhoudskaders
i.
Onderwijsinhoud, -complexiteit,-uitvoering en examinering in samenwerking met
bedrijfswerkveld
ii.
Opleiding opgebouwd in modules (gedachtegang)
▪ Basismodules, specialistische modules, doorstroommodules
▪ ECTS systematiek (niveau, complexiteit)
▪ Module gaat uit van een omschreven situatie/probleemstelling/vraagstelling vanuit
het werkveld
▪ Module biedt gerichte vakkennis/vakvaardigheden/ werknemersvaardigheden
volgens vraaggericht onderwijs binnen een hybride leeromgeving
▪ Module sluit af met voorwaardelijke toetsing/afsluiting gerelateerd aan de
omschreven situatie/vraagstelling/probleemstelling
iii. Leerroute student
▪ Student volgt basismodules en kiest smalle of brede specialisatie en evt.
doorstroommodules
▪ Student kan modules kiezen van verschillend niveau
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Bijlage 6: actielijn 5: schema ontwikkeling fysieke infrastructuur
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Bijlage 7: Organisatie “De Uitdaging”
1. Kerngroep
De kerngroep bestaat uit:
- Martin de Haan, programmadirecteur VTi Amsterdam
- Robert Koch, directeur Tech College, Bouw & Interieur ROC Midden Nederland
- Cesar Trijselaar, coördinator Energy College Noord Nederland
- Armand Langendoen, teamleider techniek Technisch College Rotterdam
- Klaas Boer, programmamanager Groenpact AOC Wellant
- Robert Koerts, programmamanager techniek ROC van Amsterdam
- Marsha Wagner, programmamanager Human capital agenda Topsector Energie
- Kees de Vries, vestigingsdirecteur Van Dorp Installaties Amsterdam
- Gerdien de Vreede, innovatie-analist TKI Urban Energy
- Jan van Laake, directeur Techniek & ICT mboRijnland
- Brenda Witzier, beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt Bouwend Nederland
- Alex Verdel, manager opleidingen Stedin
- Jan Lokker, sectordirecteur Techniek en Media ROC da Vinci
- Judith van Heeswijk, Programmamanager Ontwikkeling, Scholing en Arbeidsmarkt Uneto VNI
- Jan Oosting, projectleider “De Uitdaging”
Deze groep wordt aangevuld met deelnemers van drie ROC’s, OTIB en O&O-fonds WENb.
De kerngroep is verantwoordelijk voor het uitzetten van de grote lijnen, de relatie met de
verschillende partijen (ROC’s, MBO-raad, bedrijven, Topsector, overheden, etc.).
Leden van de kerngroep hebben de taak en verantwoordelijkheid om eigen organisaties op de
hoogte te brengen van wat zich binnen “De Uitdaging” afspeelt en andersom actief de
betrokkenheid van de eigen organisatie aan het proces te bevorderen.
2. Verbinding met grotere geheel
De grotere groep betrekken we door regelmatig in de kantlijn van andere bijeenkomsten
(zoals de vergaderingen van de MBO-raad; CVI-conferentie; etc.) oploopjes voor de grotere
groep te organiseren. Met andere woorden: slim organiseren van ontmoetingen in groter
verband (aanhakend bij bijeenkomsten die er toch al zijn).
Daarnaast is het creëren van goeie communicatiemiddelen (en ze uiteraard ook gebruiken)
erg belangrijk.
3. Jaarlijkse conferentie
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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4. Tijdelijke proces/projectgroepen

Op basis van de huidige doelen van “De Uitdaging” zijn onderstaande tijdelijke groepen gevormd.

Tijdelijke proces/projectgroepen
Doelstelling

Wie

1. Ontwikkeling leermiddelen en digitale
ontsluiting in platform

Jan Oosting,

2. Innovatie-experimenten

Jan van Laake, Marsha Wagner, Robert Koerts, Robert
Koch/René van Mourik

3. Kwalificatiekader

Robert Koch; Robert Koerts, Brenda Witzier (Bouwend
Nederland), Judith van Heeswijk (Uneto VNI)

4. Klimaat- en energieagenda

Armand Langendoen, Cesar Trijselaar, Jan Oosting, Kees de
Vries, Marc Donkers, Gerdien de Vreede

5. Fysieke infrastructuur

Martin de Haan, Marsha Wagner, Installatiewerk, Bouwend
Nederland

6. Communicatie

Jan Oosting, Jasper Witte, Alex Verdel

7. Werkprocessen

Jan Oosting, iemand uit HBO, Judith van Heeswijk (Uneto
VNI), OTIB, Loek Nieuwenhuis (lector beroepspedagogiek)

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

Jan Oosting, Marsha Wagner, Marc Donkers, OTIB
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Bijlage 8: begroting 2019 “De Uitdaging”

Begroting 2019 “De Uitdaging”
Inkomsten
Bijdrage ROC’s (€4000 per ROC, 25 ROC’s)
Subsidies (alleen eerste jaar)
Totaal inkomsten 2019

€ 100.000
€ 40.000
€ 140.000

Uitgaven
Projectorganisatie
Inhuur expertise op actielijnen
Organisatie & administratie ROC Midden Nederland
Organisatie bijeenkomsten
Ontwikkeling communicatiemiddelen (nieuwsbrief en
dergelijke)
Uitvoeringskosten communicatie/website
Onvoorzien
Totaal uitgaven 2019

€ 60.000
€ 40.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 22.000
€ 140.000

Dit is een uitgave in het kader van de Human Capital Agenda
van de Topsector Energie
Meer informatie: www.topsectorenergie.nl
Oktober 2018

