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Kennispact MBO Brabant



Doel Kennispact MBO Brabant
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Kennispact MBO Brabant:

➢verbindt, 
➢deelt kennis en 
➢draagt bij aan de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

door een samenwerking van bedrijfsleven, overheid en mbo-instellingen. 

Brabant en de regio’s kennen een macrodoelmatig opleidingsaanbod dat 
samen met overheid en ondernemers tot stand is gekomen.



Actielijnen en thema’s Kennispact MBO Brabant
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• Het ontwikkelen van nieuwe opleidingen of delen van opleidingen

• Een regionaal opleidingsaanbod op maat (Macrodoelmatigheid)

• En regionaal educatief aanbod voor mensen in WW, WWB en andere 
doelgroepen met oog op maatschappelijke- en arbeidsparticipatie 
(Educatie)

• Een Brabant breed modulair aanbod voor werkenden en/of 
werkzoekenden (Leven lang ontwikkelen, Talent)



Kennispact MBO Brabant bestuursakkoord mbo
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Kennispact MBO Brabant  Rol en Belang
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Arbeidsmarkt van de werkende

Acties gericht op: 

• Instroom

• Duurzame inzetbaarheid

• Vitaliteit

• Mobiliteit

Arbeidsmarkt voor de 

werkzoekende

Acties gericht op: 

• Arbeidsparticipatie

• Jeugdwerkloosheid

• Bijzondere doelgroepen

• Werklozen/werkzoekenden

Rol MBO Brabant

Goede kennisinfrastructuur:

• Adequaat aanbod van reguliere 

opleidingen

• Opleidingen ten behoeve van duurzame 

inzetbaarheid / employability (een leven 

lang ontwikkelen

• Een passend en 

samenhangend educatief 

aanbod voor de te 

onderscheiden doelgroepen

• Afgestemd met en tussen de 

gemeenten en provincie
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Kennispact MBO Brabant regionale vertaling
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Kennispact MBO Brabant regionale vertaling
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HCA

Logistiek

Logistiek 

academie

Midden 

Brabant

HCA

Leisure

Expertise 

centrum

HCA

Zorg

Zorg 

academie

HCA

Techniek

Deltaplan 

techniek

Arbeidsmarkt van de werkenden
Hoofdthema’s

Jeugdwerkloosheidsvrije zone

Regionaal Werkbedrijf / Baanafspraken

Arbeidsmarkt voor de werkzoekenden

H A’s gericht op:

• Instroom

• Duurzame 

inzetbaarheid

• Mobiliteit

• Innovatie i.r.t. 

innovatie 

bedrijfsprocessen

Faciliteiten / instrumenten / randvoorwaarden

I. Economische barometer

II. Voorzieningen

• Leer werk loket

• Huis van de Logistiek

• Huis van de Leisure

• Gate 2

• Techniekcampus (kennis)

• Ondernemershuis / Transfercenter

• Kennisinfrastructuur

III. Instrumenten

• Personeelsbarometer

• Tool Reshoring

• Bedrijfsscan Excelleren.nu

• Regionaal dashboard / arbeidsmarktinformatie

• MKB United

• Mobiliteitscentra

• Scholingscentra / Expertisecentra

IV. Randvoorwaarden/Financiën

• Techniekpact

• 3e Tranche sectorplan

• Middelen Provincie

• Middelen SZW

• Middelen Hart van Brabant

45+ programma 
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Kennispact MBO Brabant regionale vertaling
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Kennispact MBO Brabant regionale vertaling
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Kennispact MBO Brabant regionale vertaling



Kennispact MBO Brabant Leven Lang Ontwikkelen
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➢ Het aanbod voor LLO met regionale accenten en economische inkleuring voor 

het regionale bedrijfsleven, waarbij kleine opleidingen/niches/maatwerk mogelijk 

zijn. 

➢ Start met LLO techniek in samenwerking met FME, Koninklijke Metaalunie, 

Uneto-VNI en de opleidingsfondsen.



Provincie Noord Brabant

Techniek Coalitie: Brancheorganisaties/ Onderwijsinstellingen

Arbeidsmarkt-
regio’s

• Deltaplan 
techniek

• VMBO 
investeringen

• ….

Kennispact mbo 
Brabant

• Nieuwe 
technische 
beroepen

• Leven lang 
ontwikkelen

• Hybride
docenten

• Expertisecentra

Faciliteiten

• Sharing
facilities

• Robot 
experience 
centers

Tijdelijk bureau 
ter 
ondersteuning 
regionale 
aanvragen 
vmbo

Cross overs

Automatisering, 
digitalisering, 
robotisering 
t.b.v. zorg, 
logistiek etc.

Samenwerking triple helix partners techniek Brabant

VRAAG

AANBOD

Ontwikkeling ECO systeem  techniek Brabant breed en regionaal

Kennispact MBO Brabant Techniekcoalitie
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Kennispact MBO Brabant   Opbrengsten
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➢ Ontwerpkader onderwijs Kennispact MBO Brabant
➢ Producten vanuit Educatie
➢ Eindrapportage werkatelier Industriële automatisering
➢ Pilot keuzedeel “Gezonde Leefstijl”
➢ Interactieve pdf Het Beste van Brabant
➢ Businesscase MOOC
➢ Inspiratiedocument experimenteerruimte
➢ Adviesnotitie Leven Lang Ontwikkelen
➢ Beleidsnotitie “Hybride docentschap, hefboom voor actueel 

beroepsonderwijs”.
➢ Toolkit techniekdocentschap HR-instrumenten

➢ module Ondernemersvaardigheden 
➢ keuzedeel Lean en Creatief 
➢ module Robotica 
➢ module Energiespecialist 
➢ module Lifestyle Coach
➢ certificaat “zorg” 
➢ schakeltraject inburgering mbo 
➢ als inburgering niet mogelijk is (alfa c) 
➢ sociale redzaamheid (amif) 
➢ van ISK naar werk en opleiding (route 4). 



Kennispact MBO Brabant Educatie
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Wat is de urgentie van dit moment?

Vanuit arbeidsmarkt:

• Dreiging van veel vacatures op arbeidsmarkt, ook op lagere niveaus als gevolg van de groeiende 

vraag op arbeidsmarkt én dalen omvang beroepsbevolking 

• Nog steeds afstand tot arbeidsmarkt van laag opgeleiden, langdurig werklozen, 50-plussers, mensen 

met arbeidsbeperking 

• Belang van het versterken positie werkenden (o.a. laag geletterden in bedrijven)

Vanuit maatschappelijke participatie:

• In samenleving 15% laag geletterden die vaak amper maatschappelijk participeren



Kennispact MBO Brabant Educatie
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Regionale arrangementen

De MBO instellingen willen samen met de regionale partners (3 O’s en welzijn) werken vanuit 

gezamenlijke regionale visie met als doel:

✓ Een goed educatief aanbod ten behoeve van 

➢ Mensen met onbetaald werk (zoals inburgeraars, werkzoekenden die werkervaring opdoen);

➢ Mensen die deelnemen aan georganiseerde activiteiten (zoals inburgeraars, gehandicapten zonder 

werk;

➢ Mensen in geïsoleerde positie (zoals inburgeraars, mensen zonder sociale contacten).

✓ Samenhang in maatregelen en activiteiten

✓ Voorkomen dat middelen versnipperd raken

✓ Partners in de regio inzetten op eigen kracht… datgene waar ze goed in zijn

✓ Samen bouwen aan een regionale infrastructuur



Kennispact MBO Brabant Educatie
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Vooraankondiging  Inspiratiemiddag 

“Voor een succesvolle samenwerking in de regio t.b.v. inburgeraars, laaggeletterden en werkzoekenden

Donderdagmiddag 15 november


