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INLEIDING 

 

Deze Statenmemo beschrijft de uitkomsten van de Statenontmoeting Onderwijs en arbeidsmarkt op 

16 maart 2016 bij het Alfa College te Hoogeveen. De Statenmemo kan betrokken worden bij het 

uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs 2016-2019, die in de tweede helft van dit jaar wordt 

verwacht
1
. Deze memo ondersteunt het Drents Parlement in hun kaderstellende rol; het 

Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs wordt ter goedkeuring aan Provinciale Staten (PS) 

voorgelegd. 

 

In de Startnotitie van het uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs (GS brief d.d. 20-01-2016 

kenmerk 2/3.2/201600035) wordt aangegeven, dat het uitvoeringsprogramma samen met 

stakeholders en andere overheden wordt opgesteld. Het gaat hierbij naast gemeenten onder andere 

om onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Een aantal van deze 

stakeholders hebben presentaties verzorgd tijdens de Statenontmoeting.  

 

De directeur van het Alfa College, de heer Van der Wijk, heette de Statenleden welkom, waarna 

mevrouw De Graaff, lid van het College van Bestuur, vertelde over de strategische uitgangspunten en 

diverse initiatieven. Het eerste deel van de ochtend werd afgesloten met een presentatie en 

rondleiding door drie opleidingsmanagers. In het tweede deel verzorgden enkele samenwerkings-

partners van het Alfa College een presentatie. In de bijlage is een overzicht met sprekers opgenomen. 

De presentaties zijn opgenomen in de digitale bibliotheek op de website van het Drents Parlement.  

 

Uit de presentaties bleek, dat gesignaleerde knelpunten, opvattingen en ideeën over het onderwijs en 

de arbeidsmarkt door de sprekers gedeeld werden. Daarnaast bleek dat al veel initiatieven bestaan 

rond het thema onderwijs en arbeidsmarkt en dat op dit gebied ook sprake is van samenwerking. In 

deze Statenmemo wordt ingegaan op de ervaren knelpunten, bestaande initiatieven en 

samenwerking. Tijdens de Statenontmoeting is ook ingegaan op de mogelijke rol van de provincie, dit 

wordt in het laatste deel van deze memo besproken.    

 

A. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt: samenwerken  

 

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt als essentieel gezien door alle aanwezigen. 

Het gaat hierbij om aansluiting van het onderwijsaanbod bij de vraag op de arbeidsmarkt, maar ook 

om aansluiting bij nieuwe, vaak technologische, ontwikkelingen. Alle aanwezigen onderstrepen in dit 

kader het belang van samenwerken, dit gebeurt al op grote schaal. Zo geeft mevrouw De Graaff aan 

dat  het Alfa College onderdeel is van een netwerk van onderwijsinstellingen, maatschappelijke 

organisaties,  ondernemers en overheden
2
. Het gaat hierbij om het afstemmen en ontwikkelen van 

onderwijs, stages en het onderwijzen in een praktijkomgeving.   

 

De samenwerking tussen arbeidsmarkt en onderwijs kan, in de ogen van de aanwezigen, verbeterd 

en geïntensiveerd worden. Hieronder wordt de problematiek rond de aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt besproken, daarnaast wordt ingegaan op de bestaande initiatieven en de 

verbeterpunten die gezien worden.    

 

Problematiek   

Zoals hierboven beschreven, sluiten onderwijs en beroepspraktijk onvoldoende op elkaar aan. De 

oorzaak hiervan is tweeledig: 

                                                      
1
 Dit blijkt uit de Startnotitie uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs 2016-2019, bijlage bij GS-brief d.d. 20-01-2016, 

kenmerk 2/3.2/201600035.  
2
 In het strategisch beleid 2015-2019 ‘Doelbewust naar buiten’ wordt uitgebreid ingegaan op samenwerking: 

http://www.alfacollege.nl/overons/documents/strategie,%20missie,%20visie/strategieboekje_compleet.pdf  

http://www.alfacollege.nl/overons/documents/strategie,%20missie,%20visie/strategieboekje_compleet.pdf


 2 

1. Onderwijsinstellingen hebben onvoldoende zicht op de collectieve vraag vanuit de praktijk, 

onder andere omdat technologische en andere innovatieve ontwikkelingen hebben gezorgd 

voor een snel veranderende beroepspraktijk.  

2. Steeds minder leerlingen kiezen voor vakopleidingen zoals installatietechniek. Hierdoor is 

sprake van een tekort aan vakkrachten, met name in de bouwsector. Vanuit het Alfa College 

en RSG Wolfsbos wordt aangegeven, dat zorgen bestaan over het voortbestaan van de 

technische opleidingen. Deze ‘kleinere’ opleidingen zijn relatief kostbaar vanwege het beperkt 

aantal leerlingen en de dure, soms verouderde, praktijkruimten. Aangegeven wordt, dat deze 

opleidingen alleen in stand kunnen worden gehouden met grote opleidingen ernaast en door 

middel van samenwerking tussen onderwijsinstellingen in de regio. 

 

Bestaande initiatieven van samenwerking 

 

Regionaal co-makership 

In juni 2015 is door de Minister van Onderwijs een subsidie toegekend uit het ‘Regionaal 

investeringsfonds mbo (RIF)’ voor het zogenaamde regionaal co-makership. Dit is een onderwijs- en 

samenwerkingsmodel tussen onderwijsinstellingen (Alfa College, Stenden Hogeschool) en 80 

partners, waaronder partners uit het bedrijfsleven, gemeenten en provincies. Ook provincie Drenthe 

maakt hier onderdeel vanuit. Studenten werken samen met partners aan innovatie vraagstukken. Op 

dit moment lopen 8 projecten die voortkomen uit het regionaal co-makership, waarvan 5 in Drenthe
3
.   

 

Praktijk Instituut voor Techniek (PIT) 

Het PIT is opgericht door het Alfa College in samenwerking met Hoogeveense bedrijven zoals Ardagh 

Group en Ten Kate installatietechniek. Door het onderwijs gezamenlijk vorm te geven en deels in de 

praktijk te laten plaatsvinden, sluiten opleidingen beter aan bij de vraag uit de praktijk.   

 

Top Techniek in Bedrijf (TIB) 

In het programma TIB
4
 werken onderwijs, bedrijfsleven en overheden, waaronder de provincie 

Drenthe, samen met als doel voldoende geschoolde technische vmbo en mbo vakkrachten te 

genereren. Er wordt getracht de  in- en uitstroom naar  (technisch) vakmanschap te verhogen en 

daarnaast innovatie te bevorderen via zogenaamde centra voor innovatief vakmanschap, dit zijn 

publiek-private samenwerkingsverbanden gericht op innovatie.  

 

‘Lang leren leven trajecten’ 

Binnen het Alfa College wordt bij bepaalde opleidingen gewerkt met ‘Lang leren leven trajecten’. 

Studenten leren beter in een realistische omgeving, om die reden werken studenten in dit traject twee 

dagen per week samen met ondernemers; een soort ‘Gilde onderwijs’.  

 

Het aanleren van praktijkvaardigheden 

Een aantal taken mogen recent afgestudeerden  in de praktijk niet meteen uitvoeren, bijvoorbeeld 

leidinggeven. Dergelijke taken worden in het onderwijs verwerkt. Een voorbeeld hiervan is dat 

leerlingen bij Parc Sandur de intake en het vertrek van gasten verzorgen, waarbij zij onder leiding 

staan van medeleerlingen. Zo wordt ervaring opgedaan met deze taak tijdens de opleiding.  

 

Verdere afstemming vraag en onderwijsaanbod 

Door aanwezigen wordt aangegeven dat de samenwerking geïntensiveerd zou moeten worden. De 

heer Brinks, ondernemer en accountmanager voor de koppeling tussen bedrijfsleven en onderwijs bij 

het Alfa College, geeft hierbij aan dat het betrekken van ondernemers én het zicht krijgen op de 

                                                      
3
 Zie voor een uitgebreide uitwerking: http://www.bladerbarebrochure.nl/brochures/Alfa-College-KOERS-Magazine-okt2015/ 

4
 Zie voor meer informatie: http://www.toptechniekinbedrijf.nl/ 

http://www.bladerbarebrochure.nl/brochures/Alfa-College-KOERS-Magazine-okt2015/
http://www.toptechniekinbedrijf.nl/
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collectieve vraag lastig is. Dit komt, omdat ondernemers de afweging maken wat samenwerking kost 

en wat het oplevert. Als voorbeeld wordt de overlap tussen zorg en techniek genoemd bij het 

levensloopbestendig maken van woningen. Naast dat samenwerking tot verbetering van opleidingen 

rond zorg en techniek leidt, levert dit opdrachten op voor de ondernemers. Door dergelijke 

samenwerking kantelt het beeld van ondernemers en zijn zij meer bereid tot samenwerking. 

 

Afstemming tussen onderwijsinstellingen 

Voor de afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs is niet alleen samenwerking tussen partijen uit 

het onderwijs en de arbeidsmarkt noodzakelijk, maar ook tussen onderwijsinstellingen onderling. Deze 

samenwerking is ook nodig om het leerlingentekort bij technische opleidingen op te vangen. Tijdens 

de Statenontmoeting is met name gesproken over voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Het 

hoger onderwijs speelt echter ook een rol bij de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Ook in 

het hoger onderwijs is sprake van samenwerking en afstemming  met de arbeidsmarkt. Zo kent de 

Rijksuniversiteit Groningen een samenwerking met IBM en Astron. Het is van belang dat hoger 

onderwijsinstellingen betrokken worden bij de hierboven beschreven samenwerkingsverbanden.  

 

B. Focus op maakindustrie en toerisme  

 

Op 2 september 2015 is het Sectorplan ‘Vierkant voor werk’ goedgekeurd door het Rijk. In het 

sectorplan hebben werkgevers, gemeenten, provincie Drenthe, UWV en vakbonden uit de 

Arbeidsmarktregio Zuid-Oost Drenthe (Emmen, Coevorden en Hoogeveen) en de gemeente 

Hardenberg projecten voorgesteld om meer banen in de regio te krijgen en te behouden en om 

langdurig werklozen weer aan het werk te krijgen. Naast economie en werkgelegenheid richt Vierkant 

voor werk zich op sociale problemen en de sociaal economische structuur van het gebied.   

 

Het versterken van de verbinding tussen bedrijven en onderwijs en de afstemming tussen vraag en 

aanbod is onderdeel van het sectorplan
5
. In het plan ligt de focus op de industriële sector, met name 

High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en toerisme. De focus op deze thema’s is mede 

ingegeven door het lopende onderzoek van de Commissie Vollebregt/Alberda van Ekenstein. De 

Commissie is onderdeel van Vierkant voor werk en stelt momenteel een economisch actieplan op, die 

halverwege dit jaar wordt verwacht. Hierin wordt aansluiting bij onderwijsinstellingen gezocht. Het 

actieplan komt onder andere tot stand door middel van gespreken met vele betrokkenen waaronder 

de gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en ook de provincie. Het actieplan van de 

commissie wordt niet gezien als eindproduct, maar als een vertrekpunt voor een proces met werkende 

agenda en organisatie waarin het plan tot uitvoering komt.
6
    

 

C. Grensoverschrijdende samenwerking 

 

Naar aanleiding van de Statenontmoeting grensoverschrijdend werken op 9 maart jl. brachten 

Statenleden dit thema ter sprake. Aanwezigen gaven aan, dat er wordt samengewerkt met Duitse 

onderwijsinstellingen, gemeenten, instellingen en ondernemers, met name op het gebied van stages. 

Binnen het Alfa College is de belangstelling voor stages in het buitenland wisselend. Voor sommige 

opleidingen is een tekort aan stageplaatsen. Duitsland kent veel meer stagemogelijkheden.  

 

Het vak Duitse taal en cultuur is voor een aantal (economische) opleidingen in de eerste twee jaar 

verplicht. Bij andere opleidingen bestaat de mogelijkheid om een certificaat Duitse taal en cultuur te 

                                                      
5
  Zie voor meer informatie:  http://www.vpb-emmen.nl/useruploads/files/folder_sectorplan_vierkant_voor_werk.pdf  

6
 Bron: presentatie Commissie Vollebregt cs. d.d. 25 april 2016 over de voortgang van het onderzoek. Deze presentatie is op 

verzoek van een aantal Statenleden recentelijk per mail verzonden aan PS en te bekijken in de digitale bibliotheek van het 

Drents parlement.  

http://www.vpb-emmen.nl/useruploads/files/folder_sectorplan_vierkant_voor_werk.pdf
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halen. Binnen de opleiding ‘International’ werken voorts Duitse en Nederlandse leerlingen een aantal 

maanden aan een gemeenschappelijk project.  

 

Op het gebied van grensoverschrijdend werken wordt samengewerkt tussen het Alfa College, Stenden 

Hogeschool en het Drenthe College. Deze samenwerking krijgt onder andere vorm in de 

Rijnlandacademie, een samenwerkingsverband waarin bedrijven, UWV en overheden participeren. De 

Rijnlandacademie heeft als doel bij studenten en docenten de aandacht en kennis te vergroten over 

Duitsland en de Duitse taal. Door het bundelen en aanjagen van projecten wordt daarnaast 

geprobeerd de contacten met ‘Duitsland’ te vergroten en de vraag vanuit de arbeidsmarkt en het 

onderwijsaanbod in de grensregio beter op elkaar af te stemmen.  

 

Het Nuffic, organisatie voor internationalisering van onderwijs, houdt zich bezig met diplomaerkenning. 

Het probleem van diplomaerkenning in Duitsland wordt momenteel door aanwezigen als een gegeven 

gezien. De oplossing ligt nu nog  in het zich richten op mogelijkheden die er wel zijn.      

 

D. Passend onderwijs en voorkomen vroegtijdig school verlaten 

 

Naast het probleem van aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, speelt het probleem van 

onvoldoende kans op de arbeidsmarkt doordat geen passend onderwijs geboden kan worden, of door 

vroegtijdig school verlaten. Een aantal van de aanwezigen richt zich hierop.   

 

Eduwiek 

De heer Weishaupt vertelde over Eduwiek, een concept voor passend onderwijs, waarbij samen wordt 

gewerkt door onderwijs- en maatschappelijke instellingen: Regionaal Expertise Centrum Noord 

Nederland (RENN4), Ambiq (orthopedagogisch behandel-centrum), Onderwijscentrum de Twijn, 

Stichting Legato en gemeente Hoogeveen. Leerlingen, waarvoor regulier onderwijs niet genoeg zorg 

kan bieden, wordt een passend traject geboden. Het gaat bijvoorbeeld om leerlingen met psychische 

problematiek, een lichamelijke beperking en hoogbegaafde leerlingen. De leerlingen worden 

ondersteund door de instellingen binnen Eduwiek. De kracht van de werkwijze is, volgens de heer 

Weishaupt, dat deze partijen niet als individuele instellingen werken, maar samen als één geheel
7
.  

 

Schoolverlaters 

Het Alfa College voert gericht beleid ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten. Met 3,5% is het 

percentage schoolverlaters relatief laag. Het Alfa College kent een loopbaancentrum met 

loopbaanadviseurs en orthopedagogen. Daarnaast worden zogenaamde entreeopleidingen 

aangeboden waarvoor een vmbo diploma geen vereiste is.  

 

E. Rol van de Provincie 

 

Alle aanwezige partijen geven aan, dat momenteel in verschillende initiatieven al wordt samengewerkt 

met de provincie, zoals bijvoorbeeld bij de hierboven genoemde initiatieven als het co-makership en 

TIB. Daarnaast zijn samen met de provincie interreg aanvragen gedaan. De verdere gewenste rol van 

de provincie ligt niet in financiële ondersteuning, maar in onderstaande rollen en thema’s.   

 

Het verbinden van partijen op de arbeidsmarkt en onderwijsinstellingen   

Op een groot aantal punten is al sprake van samenwerking tussen onderwijsinstellingen en partijen op 

de arbeidsmarkt, maar de vragen uit de praktijk en het onderwijsaanbod kunnen  beter op elkaar 

afgestemd worden. Het zicht op de collectieve vraag uit de praktijk ontbreekt bij onderwijsinstellingen; 

                                                      
7
 Begin 2017 wordt een gezamenlijk gebouw opgeleverd, waarin sprake zal zijn van één geïntegreerd geheel en niet van  losse 

instelling in één gebouw. PS worden te zijner tijd uitgenodigd voor een werkbezoek.   
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aanwezigen geven aan dat het van belang is, dat vanuit bedrijven en maatschappelijke instellingen 

deze gezamenlijke vraag kan ontstaan in plaats van het (meer ad hoc) benoemen van individuele 

behoeften. Voor de provincie wordt hierbij een actief verbindende, faciliterende en regierol gezien.  

 

Concreet wordt uitgesproken dat er symposia en soortgelijke bijeenkomsten door de provincie 

georganiseerd zouden kunnen worden voor onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke 

instellingen. De provincie zou hierbij de regie kunnen nemen en in samenspraak met de betrokken 

onderwijsinstellingen tot een concreet programma voor dergelijke bijeenkomsten kunnen komen. Eén 

en ander zou uitgewerkt kunnen worden in het uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en onderwijs van 

de provincie die in de tweede helft van 2016 verschijnt. Zoals hierboven beschreven, worden bij het 

opstellen van de uitvoeringsagenda verschillende partijen als onderwijsinstellingen en ondernemers 

betrokken. De provincie zou gebruik kunnen maken van deze overlegstructuur. 

 

Tijdens de Statenontmoeting is door de aanwezigen expliciet benoemd dat de meedenkende en 

verbindende rol bij de problematiek in de techniek (tekort aan vakkrachten en het stimuleren van 

innovatie) zeer gewenst is. Deze behoefte geldt zowel voor de ROC’s als voor het voortgezet 

onderwijs (vmbo).  

 

Aansluiting zoeken bij het actieplan van de commissie Vollebrecht/Alberda van Ekenstijn en het 

Sectorplan ‘Vierkant voor werk’ 

Het actieplan van de commissie Vollebregt cs., die halverwege dit jaar verschijnt, biedt tezamen met 

het Sectorplan ‘Vierkant voor werk’ aanknopingspunten voor samenwerking tussen en het meer aan 

laten sluiten van onderwijs en arbeidsmarkt. In het sectorplan ligt de focus op de industriële sector, 

met name High Tech Systemen en Materialen (HTSM), daarnaast ligt de nadruk op toerisme. Zoals 

hierboven aangegeven wordt het actieplan van de Commissie Vollebregt cs. gezien als een 

vertrekpunt van een proces waarin het plan tot uitvoering komt. Dit plan biedt daarom goede 

handvaten om, samen met betrokken partners, op voort te bouwen.   

 

In het Uitvoeringprogramma van de provincie zouden deze thema’s en projecten rondom deze 

thema’s, in samenspraak met onderwijsinstellingen en bedrijven, nader uitgewerkt kunnen worden. 

Hierdoor kan de beoogde focus op de industriële sector aangebracht worden. Hoewel het sectorplan 

en het actieplan zich richten op de gemeenten Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg, zou 

deze ook bredere inzichten voor overige delen van Drenthe op kunnen leveren 

 

Borgen bereikbaarheid 

Er wordt een rol gezien voor de provincie bij het borgen van een goede bereikbaarheid van 

onderwijsinstellingen met het openbaar vervoer.  

 

Lobby 

Vanuit Eduwiek wordt aangegeven, dat support van de provincie nodig is. Ook hier is geen financiële 

ondersteuning nodig, maar een lobby/bekendheid bij het Ministerie van Onderwijs voor passend 

onderwijs en de aanpak van Eduwiek hierbij; de samenwerking tussen instellingen die als één 

geïntegreerd geheel onder één dak opereren. GS zouden dit bijvoorbeeld onder de aandacht kunnen 

brengen in het licht van het actieplan van de commissie Vollebregt/Alberda van Ekenstein.  

 

Rol Provinciale Staten 

Bovenstaande heeft betrekking op de kaderstellende rol van PS; het Uitvoeringsprogramma 

Arbeidsmarkt en onderwijs wordt ter goedkeuring aan Provinciale Staten (PS) voorgelegd. Door 

bovenstaande rollen en thema’s nader uit te werken in het Uitvoeringsprogramma kan de aansluiting 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder verbeterd worden; er ontstaat zicht op de collectieve vraag 

van de partijen op de arbeidsmarkt.    
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Bijlage 

 

Lijst met sprekers 

Naam Organisatie 

Dhr. K. Berends Opleidingsmanager Alfa College 

Dhr. H. Brinks Accountmananger Alfa College en Brinks Advies 

Dhr. L. Dercksen Opleidingsmanager Alfa College 

Mevr. C. de Graaff Lid van het College van Bestuur van het Alfa College  

Dhr. A.W. Hiemstra Wethouder Hoogeveen (Vierkant voor werk) 

Dhr. J. Voortman Opleidingsmanager Alfa College  

Dhr. A. Weishaupt Roelof van Echten College (Eduwiek) 

Dhr. J.B. van der Wijk Regiodirecteur Alfa College  

 

 




