
 

 

 

Verslag Werksessie Ambtelijk Pact d.d. 11 juni 2019  

Aanwezig: Patty Claassens, Irene Rouwenhorst, Peter van Ierland, Roy Willems,  
Erik Lubbers, Marion de Rooij, José van Rosmalen, Martijn van Buuren,  
Jan Willem Stad, Nico Lansbergen (programmamanager Summit Kennis en  
Onderwijs B5) en Frank Tuerlings (projectleider Onderwijs en Kennis  
Provincie). 

Afwezig met kennisgeving:  
Astrid Persons, Eva Jeremiasse, Astrid Louwers en Petra van de Riet.  

 
1. Opening en mededelingen       
- Provincie heeft een opdracht uitgezet voor de evaluatie van het provinciaal arbeidsmarktbeleid. 

Verschillende deelnemers aan dit overleg zijn daarvoor geïnterviewd. Komende weken vinden 
nog groepsgesprekken plaats, waarna begin juli het rapport wordt opgeleverd. 

- Bestuursakkoord is inmiddels beschikbaar. Belangrijke elementen: door met bestaand beleid. 
Arbeidsmarkt neemt een prominente plaats in dwars door beleidsvelden. Komt een 
Actieprogramma Arbeidsmarkt. Middelen zijn niet op voorhand toegewezen, voorstel wordt 
ambtelijk in overleg met gedeputeerde gemaakt daarbij zijn regio’s nadrukkelijk in beeld. 

- Bestuursakkoord opnemen in agenda bestuurlijk Pact. 
 

2. Voorbereiding Bestuurlijk Pact 11 juli 2019     
Het Bestuurlijk Pact staat volledig in het teken van het thema Modernisering Onderwijs. 
Het ambtelijk Pact wordt om die reden als een werksessie in gericht ter voorbereiding van het 
bestuurlijk overleg. 
 
Agenda Bestuurlijk Pact:      
1) Verslag Bestuurlijk Pact 9 mei j.l. (bijlage 1) 
2) Kennismaking met de nieuwe gedeputeerde 
3) Bestuursakkoord ter bespreking 
4) Themabespreking Modernisering onderwijs 
5) Rondvraag 

 
Ambtelijke voorbereiding: Werksessie 

 
Hoe geven we het onderwijs en scholing van de toekomst vorm passend bij de vraag van markt 

en maatschappij op de maat van het individu? Dat is één van de cruciale vraagstukken voor de 

komende jaren. 

Na een korte presentatie (bijgevoegd) gaat de groep uiteen in twee werkgroepen. 

Opbrengst uit de twee werkgroepen: 

 
  



 Verslag Werksessie Ambtelijk Pact d.d. 11 juni 2019                                                                                    2 
 

Groep 1: 

 

Hoe 

Wat 

a b c d 

1) 

Maatschappelijke 

opgave 

Toepassen 

kennis→ 

onderwijs 

faciliteren 

Onderwijs in de 

maatschappij ( 

buiten school bv. 

Zorg) 

Traditioneel 

ingericht naar 

bedrijf 

van experiment, 

naar 

modernisering 

naar structuur 

2) Onderwijs-

arbeid 

(Modulair/hybride) 

bedrijfs Van buiten naar 

binnen 

Vraag articulatie 

bedrijfsleven  

Vraag articulatie 

bedrijfsleven 

3) Bildung onderwijsopgave onderwijsopgave onderwijsopgave onderwijsopgave 

 

Groep 2: 

1) Inhoudelijke vraag: 

- Organisatorische modernisering--→ over grenzen heen 

- Inhoudelijke modernisering--→ voor alle talenten 

- Methodische modernisering→ nieuwe technieken, innovatie ( zoals digitalisering) 

Belangrijk thema: Hybride onderwijs, docent/werknemer 

 

2) A) Kennisverspreiding/verbreding 

- Sta open voor anderen 

- Energietransitie aanpak als voorbeeld 

- LLO-→ VNO/NCW aan zet, arbeidsintensief, worden wel veel bedrijven gemist 

- Loopbaan APK 

B) Kennisdeling in de regio’s 

C) Onderwerpen/inzichten vanuit de regio’s laten komen-→ waar zit de gezamenlijkheid? 

 

3) -    Maak kartrekkers 

- Welke faciliteiten heb je dan nodig? 

- Pact neem de regierol 

- Onderwijs neem op onderdelen het initiatief. 

 

Algemeen: Beleving, samen willen doen, ophalen en aanpakken knelpunten. 

 

Discussie: Op basis van de twee terugkoppelingen vindt er een discussie plaats, die geeft de volgende 

opbrengst: 

a) Van experiment naar structuur: als je alle experimenten ziet, wat wil je dan als opbrengst 

daarvan terug zien? Structureer dat. 

b) Van op iedere plek hetzelfde naar Doelmatigheid; waarom heb je welke opleiding op welke plek? 

c) Van eigen kring naar samenwerken: Er zijn andere partners, ook buiten de gangbare partners, 

nodig om tot fundamentele verandering te komen. 

d) Creëer doorzettingsmacht: maak het Pact (of elke ander orgaan maar kies) tot een beslissend 

college. 

e) Van bovenaf naar onderop: organisch ontwikkelen van onderaf met een belangrijke rol voor de 

regio’s. 

f) Faciliteer de vernieuwing. 
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3. Mededelingen         
- Er komt, naar aanleiding van het bestuurlijk overleg, een bestuurlijke werkgroep        “ 

Benutting arbeidsreserve” bemenst door Esmah Lahlah ( wethouder Tilburg), Jeanet 

Verhoeven ( bestuurder CNV) en José van Rosmalen ( ambtelijke ondersteuning). 

Roy Willems sluit aan vanuit het ambtelijk Pact. 

 

4.   Rondvraag 

Nvt 

 

 

André van Gils 

18 juni 2019 


