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De snelle en structurele veranderingen in de economie 
vereisen een goede wisselwerking met de arbeidsmarkt.  
 SER Brabant 2015) 
 
 
Versterken van de kwaliteit en inzet van de 
beroepsbevolking , skills ontwikkelen die toerusten voor de 
toekomsten loopbaanleren: op-, om- en bijscholen, 
informeel leren om duurzaam inzetbaar te blijven op de 
dynamische arbeidsmarkt van de toekomst.  
(Toelichting OECD skills-strategie Nederland; SER (2016)) 
 
 
Het beroepsonderwijs is heel belangrijk voor Nederland. Met 
zijn praktijkgerichte opleidingen, die tot stand komen in 
nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, heeft het 
middelbaar beroepsonderwijs goud in handen  
(SER november 2017) 
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1. Het ontwikkelen van nieuwe opleidingen of delen van opleidingen 

2. Een regionaal opleidingsaanbod op maat  ( MACRODOELMATIG) voor 
jonge aankomende werknemers TALENT) 

3. Een regionaal educatief aanbod voor mensen in WW ,WWB en andere 
doelgroepen met oog op maatschappelijke - en arbeidsparticipatie.  
( TALENT) 

4. Een Brabant breed modulair aanbod voor werkenden en/of 
werkzoekenden (Permanent Leren/ TALENT) 
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Kennispact MBO Brabant 
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Doel:  
Behoud en ontwikkeling van het logistieke arbeidskapitaal 
•  Voldoende en goed geschoolde beroepsbeoefenaars 
•  Voldoende en adequate leerwerkplekken voor 

logistieke opleidingen op alle niveaus.      
•  Instroombevordering voor mensen die nu geen werk 

hebben ( WW en WWB) 
 
Instrumenten: 
•  Mobiliteitscentrum  
•  Logistieke academie Midden Brabant (LAMB) 

Human Capital Agenda 
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regie 
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Logistieke Academie Midden Brabant 

Spin	  en	  neutrale	  factor	  in	  scholingsweb:	  
Logis6eke	  Academie	  Midden	  Brabant/	  ROC	  Tilburg	  

Regionaal	  
Opleidingsfonds	  
Logis6ek	  (	  SOOB)	  
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Samenwerking tussen regio’s  
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•  Zijn de initiatieven van de MBO instellingen voldoende verankerd in de 
regio’s? 

•  Sluiten educatietrajecten in de regio aan op beroepsonderwijs om zo de 
talenten die nu geen baan hebben naar werk te begeleiden? 

•  Werken de partijen in de verschillende regio’s met regionale arrangementen   
(of Human Capital Agenda’s) waarbij MBO instellingen optimaal betrokken 
zijn? 

 
	  
	  

Tafeldiscussie: 


