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Ambtelijke activiteiten en aanpak samenwerking in het kader van 
versterking technisch VMBO-MBO 

De snelle technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt maken dat 

onderwijs en bedrijfsleven steeds meer de krachten moeten bundelen en vragen om structurele 

samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, landelijk, (cross)sectoraal en regionaal. 

De Regering wil onder andere verkennen hoe de beperkende werking van de kwalificatiedossiers 

voor innovatie en regionale invulling van het onderwijsprogramma van mbo-opleidingen kan worden 

verbeterd. Dit sluit aan bij de Brabantse ambities en de samenwerking in Kennispact 3.0, een 

initiatief van de Brabantse MBO’s samen met VNO-NCW Brabant/ Zeeland. In het kader van 

macrodoelmatigheid houden ze zich o.a. bezig met de kansrijke beroepen en doorlopende leerlijnen 

in aansluiting op vraag van de regio. 

 

Ambitie  

We zetten in op versterking technisch VMBO/MBO. Om dit inhoudelijk te verdiepen, is 8 december 

2017 een bijeenkomst instroom techniek in VMBO/MBO geweest, georganiseerd samen met het 

landelijke Techniekpact.  

Er is door alle contacten rondom de bijeenkomst (V)MBO techniek een ‘hernieuwde’ basis gelegd 

voor een structuurnetwerk technisch VMBO/MBO. Brabant kent een zeer goede dekking met 

netwerken, die geworteld zijn in de “eigen” regio.  

Versterking van het (V)MBO past naadloos in het in gang gezette beleid en de uitvoering daarvan in 

Noord-Brabant. Vanuit dat gegeven, evenals dat we snelheid willen maken, ligt een afspraak hierover 

– ook in financiële zin – tussen de Regering en het Provinciaal bestuur voor de hand. In de 

bijeenkomst van 8 december is besproken om te komen tot een Brabants bod versterking technisch 

V(MBO) vanuit de regio. 

. [‘We stellen structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor een dekkend aanbod en 

versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het VMBO. – Regeerakkoord 2017-2021 

‘Vertrouwen in de toekomst’] 

  

Veranderde spelregels vanuit Regering  

Met de huidige ontwikkelingen in de uitwerking van de regeringsafspraken hebben we op dit 

moment te maken met een veranderde werkelijkheid. Door de nauwe contacten met het Landelijk 

Techniekpact en Platform Bèta techniek (en het korte lijntje van hen richting OCW) werden wij de 

afgelopen periode steeds van de ontwikkelingen en de meest recente stand van zaken met 

betrekking tot de verdeling van de middelen in relatie tot versterking V(MBO) op de hoogte 

gehouden. Bijgevoegde informatie  is van 26 maart jl. en komt via Platform Bèta techniek. Deze 

informatie heeft impact op het vervolg van de te lopen stappen in verband met een gezamenlijk bod 

vanuit de regio. 
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 Najaar 2018: (50 miljoen) 

• Aanvullende bekostiging voor schoolbesturen voor investeringen voor 

vernieuwing vmbo voor profielen PIE (installatietechniek), BWI (Bouw) en 

MTR    (metaal) . Dit is bedoeld voor bijv. herinrichten lokalen, opzetten van 

nieuwe lesprogramma’s, etc. 

  • Subsidieregeling om vorming van regionale plannen op gang te brengen. 

  

  • Subsidieregeling voor professionalisering beroepsgerichte docenten,  

   Loopt door in 2019 en 2020. 

 
Deze eerste subsidieverstrekking gaat naar de ‘harde’profielen zoals Metaal, Bouw en 

Installatietechniek en geeft geen mogelijkheden tot aanhaken vanuit de provincie. Wat betreft de 

subsidieregeling ‘vorming van regionale plannen ‘en’ professionalisering beroepsgerichte docenten’ 

zijn we met de 5 Toptechniek in Bedrijf-regio’s  in gesprek.  

Omdat de specifieke invulling en rolverdeling binnen het te lopen subsidietraject nog niet duidelijk is, 

blijft de in te nemen rol van de provincie ook nog onduidelijk.  

 

  

 Vanaf 2019: (100 miljoen per jaar) 

  • Regionaal fonds samenwerking om een duurzaam en dekkend   

  onderwijsaanbod te realiseren van hoge kwaliteit. Schoolbesturen   

  kunnen in samenspraak met mbo-instellingen en bedrijfsleven een plan  

 indienen voor een goed, duurzaam en doelmatig aanbod van technisch    vmbo 

in hun regio. Aanvraag voor vier jaar. 

 

Bovenstaande subsidieregeling geeft mogelijkheden om te komen tot een Brabants bod versterking 

technisch V(MBO). 

 
Ook voor bovenstaande regeling geldt dat specifieke invulling en rolverdeling binnen het te lopen 

subsidietraject nog niet duidelijk is en blijft de in te nemen rol van de provincie ook hier nog 

onduidelijk.  

 

Aanpak  

Op dit moment geven we uitvoering aan het onderdeel versterking VMBO en inzet op bèta 

technische kennis en vaardigheden vastgelegd in het uitvoeringsprogramma ‘Naar een veerkrachtige 

arbeidsmarkt 2016-2019’ en specifiek aan het bod versterking technisch V(MBO) vanuit de regio. 

 

Samenwerking is essentieel binnen deze versterking. Zoals aangegeven wil het rijk inzetten op brede 

samenwerking binnen en rondom het technisch voorbereidend beroepsonderwijs. Samen met de 

Toptechniek In Bedrijf- regio’s, Kennispact MBO Brabant (voorheen Kennispact 3.0) en bedrijfsleven 

willen wij inzetten op een deel van de subsidie die het rijk in de komende 4 jaar hiervoor vrijmaakt.  

 

In onze aanpak ondersteunen wij de betrokken partijen waar passend vanuit onze verbindende en 

faciliterende rol en verantwoordelijkheid. Waarbij we de relaties leggen op lokaal, bovenlokaal, 

provinciaal en landelijk niveau.  
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Primair is de provincie een actieve partner in het initiatief. Waar we het beeld hebben dat een 

versnelling in het proces nodig is, ook vanuit het perspectief van de realisatie van onze doelen zullen 

we partijen bij elkaar brengen om te bevorderen dat duidelijke keuzes worden gemaakt. Gemaakte 

keuzes zullen bij voorkeur worden uitgevoerd met partners uit de lokale en regionale samenleving.  

Door gebruik te maken van deze samenwerking en de natuurlijke organisatiekracht van Brabant 

staan we samen sterker in lobby richting het rijk. Door Brabant breed op te trekken kunnen we 

prikkels die averechts werken in het vernieuwen van onderwijs met het oog op de toekomst, positief 

sturen.  En door kennis en experimenten met elkaar te delen, kunnen we tot opschaling van 

succesvolle aanpakken komen.  

We willen in de komende tijd op ambtelijk niveau deze samenwerkingsmogelijkheden en de 

ingezette trajecten verder uitdiepen. Op korte termijn (eind mei begin juni) wordt een afspraak 

georganiseerd met Brabantse VMBO- bestuurders die aangedragen zijn door de 5 Top Techniek in 

Bedrijf-regio’s. 

 

Planning 

Met betrekking tot het Brabants bod willen wij sturen op een gedragen regionaal voorstel dat medio 

december 2018 het niveau bereikt heeft van indiening. Voor deze en de deelsubsidies zouden we 

onze verdere verkenning verder willen doorzetten. 

 

 

 


