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Lijst met afkortingen

AD Associate degree
BBL Beroepsbegeleidende Leerweg
BOARD Amsterdam Economic Board 
BOL Beroepsopleidende Leerweg
CvB College van Bestuur
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
ECBO Expertisecentrum beroepsonderwijs 
HBO Hoger beroepsonderwijs
HMC Hout- en Meubileringscollege 
LOB  Loopbaanoriëntatie- en begeleiding
LOD Last onder dwangsom
Ma Mediacollege Amsterdam
MBO Middelbaar beroepsonderwijs

MKB Midden- en Kleinbedrijf
MRA Metropoolregio Amsterdam 
OCW  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap
PPS Publiek-private samenwerking
RMC  Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
ROC Regionaal opleidingscentrum
ROCvA ROC van Amsterdam
RVE  Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
SBB  Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven
VSV Voortijdig schoolverlaten
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Inleiding

Voor u ligt de Amsterdamse MBO-Agenda. Deze 
agenda richt zich op de instellingen voor middelbaar 
beroeps onderwijs in Amsterdam. Hierbij is het 
uit gangspunt dat alle jongeren die in Amsterdam  
dit type onderwijs volgen recht hebben op goed 
onderwijs. Onder wijs dat talenten optimaal tot 
ontwikkeling laat komen en jongeren in staat stelt 
om hun weg in de samenleving en op de arbeids-
markt te vinden.

In het collegeakkoord ‘Amsterdam is van iedereen’ 
zijn de ambities van de huidige coalitie van D66, SP 
en VVD vastgelegd. Een van deze ambities is het 
opstellen van een MBO-Agenda die gericht is op  
de verbetering van de kwaliteit van het onder wijs, 
gemeentelijke hulp bij het aanbod van stages, het 
verder terugdringen van voortijdig schoolverlaten  
en het realiseren van goede vakopleidingen. 

Deze agenda moet worden geplaatst in de specifieke 
context van leren en opleiden in de stad Amsterdam. 
Vandaar dat dit een Amsterdamse MBO-Agenda is. 
Amster dams vanwege de grote mate van diversi teit 
en verscheidenheid in de stad. Kenmerkend voor 
Amsterdam zijn onder andere het grote aantal 
zzp’ers dat in onze stad werkt, maar ook de relatief 
grote creatieve sector en de maakindustrie zorgen 
voor innova ties en specifieke bedrijvigheid waar de 

mbo-instellingen in de stad op kunnen en moeten 
inspelen. Daarnaast zijn de sectoren horeca en 
toerisme van oudsher van groot belang voor de 
Amsterdamse economie. Kortom, de Amsterdamse 
arbeids markt biedt volop kansen en uitdagingen 
voor de Amster damse mbo-studenten. 

MBO-Agenda is een agenda van en voor het 
onderwijs
De MBO-Agenda is een agenda van en voor het 
onderwijs. Deze agenda is tot stand gekomen na 
intensieve gesprekken met de mbo-instellingen, 
docenten, studenten, onderwijsexperts, vertegen-
woordigers van het (regionale) bedrijfsleven, 
belangen behartigers, de stadsdelen en het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW). Samen zien we kansen, maar ook 
uitdagingen.

Met meer focus op het middelbaar beroepsonderwijs 
zorgen we er in Amsterdam voor dat de instellingen 
sterk onderwijs bieden, dat jongeren voorbereidt  
op de eisen van de samenleving en de arbeidsmarkt,  
nu en in de toekomst. 
Om dit te bereiken is een nauwe  samenwerking  
op en tussen de domeinen onderwijs, arbeidsmarkt  
en werk essentieel, zowel binnen als buiten de 
gemeente. 

In deze MBO-Agenda staan de volgende drie ambities centraal:

�p De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed.
  Het middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam is van goede kwaliteit, er werken 

bevoegde en competente docenten met veel kennis van de beroepspraktijk. Jongeren 
worden op elk niveau uitgedaagd en gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.

�p Elke jongere doorloopt met succes de schoolloopbaan. 
Jongeren krijgen in het voorgezet onderwijs de ruimte om een goede keuze voor  
een vervolgopleiding in het mbo te maken. Wat kan ik (capaciteiten)en wat wil ik 
(motivatie) staan hierbij centraal. Het onderwijs sluit aan bij de persoonlijkheids-
ontwikkeling die jongeren doormaken, maar ook op hun specifieke ondersteunings-
behoefte. Het onderwijs is interessant en uitdagend. Jongeren gaan graag naar 
school.
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�p Het middelbaar beroepsonderwijs sluit goed aan op de (regionale) arbeidsmarkt. 
Jongeren oriënteren zich goed op de arbeids markt, beheersen werknemers-
vaardigheden en zijn in staat een sollicitatie procedure goed te doorlopen. Er zijn 
voldoende stage- en leerwerkplekken van goede kwaliteit. De onderwijs instellingen 
en het bedrijfsleven weten elkaar goed te vinden als het gaat om arbeidsmarkt-
relevant opleiden. 

College investeert in nieuwe maatregelen
Het college investeert de komende vier jaar ruim  
19 miljoen euro om deze ambities samen met  
de onderwijsinstellingen en het (regionale) bedrijfs-
leven te realiseren. Voor een groot deel zijn dit 
nieuwe maatregelen, zoals onder andere:
�p Een Amsterdamse Lerarenbeurs voor het mbo;
�p Een Amsterdamse Scholenbeurs voor het mbo;
�p  Een Amsterdamse Talentenbeurs voor getalen-

teerde  mbo studenten op alle niveaus;
�p Extra inzet op leerwerkcoaches;
�p Extra inzet op het voorkomen van voortijdig 

schooluitval;
�p Invoering van de vervroegde inschrijving;
�p Een Amsterdamse College tour;
�p Inzet op vakopleidingen samen met werkgevers;
�p Inzet op begeleiding van alumni die nieuwe 

pro ducten op de markt willen zetten of 
opdrachten willen aannemen. 

Waar staan we over vier jaar? Op een aantal doelen 
willen we verbetering zien:
�p De waardering onder studenten en hun ouders, 

docenten en werkgevers neemt toe;
�p De instellingen en verschillende opleidingen 

stijgen in de landelijke rankings;
�p Het tij van tegenvallende verzuim- en uitvalcijfers 

wordt gekeerd;
�p Stagetekorten worden kleiner en de begeleiding 

tijdens de stage verbetert;
�p Mbo-studenten stromen succesvol uit naar werk 

of een vervolgopleiding.

Om de vooruitgang ten aanzien van deze doelen  
in kaart te brengen, wordt een monitor opgesteld, 
waarin we de verschillende maatregelen en activi-
teiten die worden ingezet kunnen volgen door de  
tijd en zien wat succes heeft en bijdraagt aan het 
reali seren van de drie ambities. Uitgangspunt van  
de MBO-Agenda: wat niet werkt wordt bijgesteld of 
afgebouwd. 

Onderwijsveld committeert zich aan de  
MBO-Agenda
Deze agenda is samen met onderwijs tot stand 
gekomen. De onderwijsinstellingen committeren  
zich aan de aanpak en werkwijze van deze MBO-
Agenda. Per schooljaar dienen zij een project plan 
in waarbinnen zij aangeven welke speerpunten 
voor hen in dat jaar prioriteit hebben en welke 
aan vullende maatregelen zij willen inzetten om de 
gezamenlijke ambities te realiseren. In de monitor 
wordt over de jaren heen gevolgd welke maat-
regelen zijn ingezet, of deze maatregelen goed 
lopen en welk resultaat dit oplevert. Op basis van 
deze informatie kunnen plannen indien nodig 
worden bijgesteld.

In de uitwerking van de MBO-Agenda is dankbaar 
gebruik gemaakt van de voorstellen van de PvdA en 
GroenLinks, zoals aangedragen met het initiatief-
voorstel ‘Amsterdamse mbo-scholieren verdienen 
de beste scholen’. Veel van deze voorstellen zijn dan 
ook terug te vinden in deze agenda en in de concrete 
maatregelen en activiteiten. 

Het middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam
In Amsterdam zijn vijf mbo-instellingen actief.  
Dit zijn het ROC van Amsterdam, ROC TOP, het 
Hout- en Meubileringscollege, het Mediacollege 
Amsterdam en het Wellantcollege1. In totaal bieden 
zij in Amsterdam onderwijs aan zo’n 33.000 jongeren 

1  Het Wellantcollege heeft twee locaties voor middelbaar 

beroepsonderwijs in het groene domein in Amsterdam. Deze 

twee locaties zijn klein, met zo’n 160 deelnemers in totaal. De 

locaties richten zich op de meer kwetsbare groep enerzijds en 

op mbo niveau 4 met aansluiting naar het hbo (FoodAcademy) 

anderzijds. In de gesprekken over de MBO-Agenda is het 

Wellantcollege meegenomen. Gezien de kleine omvang in 

Amsterdam, zullen zij in de uitvoering met name op de binnen 

de eerste ambitie geformuleerde speerpunten aansluiten en 

mogelijk bij een aantal andere speerpunten.
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in de leeftijds categorie 16 tot 27, met verschillende 
cognitieve mogelijkheden, verschillende leerstijlen 
en uit een lopende wensen en ambities ten aanzien 
van hun toekomst. Het middelbaar beroeps onder-
wijs (mbo) is ook als zodanig georganiseerd. Je hebt 
entree- en beroeps opleidingen op niveau 2, 3 en 4. 
Niveau 2 voor een beginnende beroeps beoefenaar 
en niveau 3 en 4 voor vakmensen en specialisten. 
Daarnaast zijn er twee typen leer wegen: een 
beroeps opleidende leerweg en een beroepsbegelei-
dende leerweg. Een divers systeem voor een diverse 
doel  groep. Maatwerk speelt binnen het mbo dan 
ook een belangrijke rol. Zeker in Amster dam met 
zijn diverse populatie is dit van belang. 

Tripartite inzet ter verbetering van de aansluiting 
onderwijs – arbeidsmarkt
Voor dit college is goed onderwijs cruciaal. In het 
primair -en voortgezet onderwijs wordt met de 
Lerarenagenda een impuls gegeven aan de profes-
sionalisering van docenten en scholen. In het mbo 
gebeurt dit via de MBO-Agenda, waarbinnen ook 
expliciet aandacht is voor het versterken van de 
aansluiting tussen onderwijs en de (regionale) 
arbeidsmarkt. Immers, hoe meer jongeren met een 
startkwalificatie het onderwijs verlaten, hoe groter 
de kans dat zij zich in de samenleving en op de 
arbeidsmarkt weten te redden.

Om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrij-
den wordt vanuit de MBO-Agenda, aan vullend op 
het Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid, ingezet op  
het versterken van onderwijs voor jongeren in een 
kwets bare positie bijvoorbeeld door middel van: 
�p Blijvend investeren in het voorkomen van voor-

tijdig schoolverlaten; 
�p Het vergroten van het aanbod van praktijk leer-

routes in samenwerking met het bedrijfs leven;
�p Het investeren in leerwerkmakelaars om de 

arbeidstoeleiding van de jongeren voor wie dit 
niet vanzelfsprekend is toch succesvol te laten 
verlopen;

�p Het maken van afspraken met onderwijs instel-
lingen om vanuit het BBL-offensief2 opgehaalde 
leerwerkplekken in te kunnen vullen.

2   Vanuit het Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid is een BBL-Offensief 

gestart. Dit offensief is gericht op het substantieel vergroten van 

het aantal BBL-plekken in Amsterdam en omgeving. 

De samenleving, economie en de arbeidsmarkt 
ver anderen in een steeds hoger tempo. Goede 
samen werking tussen het beroepsonderwijs en 
het bedrijfsleven is dan ook steeds meer een rand-
voorwaarde om jongeren met de juiste vaardig-
heden en vakkennis de arbeidsmarkt te laten 
betreden. Om duurzame economische groei in de 
Metropoolregio Amsterdam te realiseren wordt 
er vanuit de Amsterdam Economic Board (Board) 
ingezet op het stimuleren van innovatie en samen-
werking tussen bedrijfsleven, onderwijs instellingen 
en overheid. Eind 2014 is het regioplan ‘Werk maken 
van Talent, van de Board goedgekeurd. Dit plan 
richt zicht op het optimaal benutten van talent op 
de regionale arbeidsmarkt. De komende twee jaar 
worden tien maatregelen uitgevoerd om talenten 
op te leiden of om te scholen voor banen in kansrijke 
sectoren. Voor het realiseren van de ambities van 
de MBO-Agenda maakt het college gebruik van 
een aantal van deze maatregelen, dan ook in deze 
agenda zijn opgenomen. 

Het college heeft er vertrouwen in dat met de 
maat regelen en activiteiten die binnen deze agenda 
worden opgepakt, het middelbaar beroepsonderwijs 
in Amsterdam dusdanig wordt versterkt dat het in 
staat is om adequaat in te spelen op de verande-
rende samenleving. 
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Leeswijzer 

Deel 1: 
Na de inleiding en een samenvatting worden in deel 1 de gezamenlijke ambities en 
de speerpunten van de Amsterdamse mbo-instellingen en de gemeente Amsterdam 
toegelicht. Ook worden concrete maat regelen/activiteiten genoemd waar de mbo-
instellingen samen met de gemeente en indien nodig het (regionale) bedrijfsleven  
de komende jaren op gaan inzetten. 

Deel 2: 
In deel 2 wordt aangegeven wat de waarde van de tot stand gekomen dialoog is en  
op welke wijze deze dialoog wordt gecontinueerd. 

Deel 3: 
Tot slot wordt in deel 3 een toelichting op de financiën en de toe kenningssystematiek 
gegeven.
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Samenvatting

De 33.000 jongeren die middelbaar beroeps-
onderwijs volgen in Amsterdam hebben recht op 
goed onderwijs en een goede aansluiting van hun 
studie op de arbeidsmarkt. Het mbo draagt bij aan 
hun verdere persoonlijkheidsontwikkeling en zorgt 
ervoor dat ze als zelfverzekerde vakmensen de 
arbeidsmarkt kunnen betreden.

De gemeente Amsterdam wil er samen met de 
instellingen en het (regionale) bedrijfsleven voor 
zorgen dat alle jongeren in het mbo de kans krijgen 
om de schoolloopbaan te doorlopen die past bij hun 
capaciteiten. We dagen ze uit het beste uit zichzelf 
te halen en zorgen ervoor dat ze opgeleid worden 
tot uitstekende vakmensen. Vakmensen die door het 
bedrijfsleven ook als zodanig worden gewaardeerd.

Deel 1: Focus op sterk middelbaar 
beroepsonderwijs 
De mbo-instellingen in Amsterdam werken al 
geruime tijd aan een kwaliteitsverbetering en niet 
zonder succes. De kwaliteit van het onderwijs kent 
een voldoende oordeel van de Inspectie van het 
Onderwijs, het jaarresultaat van de instellingen gaat 
omhoog en het aantal voortijdig schoolverlaters 
is de afgelopen jaar fors teruggedrongen. Nieuwe 
ontwikkelingen als de invoering van de entree-
opleidingen, passend onderwijs en de decentralisatie 
van de jeugdhulp bieden kansen om nog meer 

jongeren de schoolloopbaan te laten doorlopen die 
bij hen past. Maar er zijn ook uitdagingen. Na jaren 
van dalende vsv-cijfers, zien we voor schooljaar 
2013-’14 een stagnatie van de cijfers, het verzuim is 
onverminderd hoog gebleven en jongeren met een 
mbo-opleiding hebben een grotere kans om op de 
huidige arbeidsmarkt werkloos te worden. Trends  
als digitalisering, internationalisering en robotisering 
maken dat de arbeidskansen van mbo-opgeleiden  
in bepaalde sectoren nog meer onder druk komen  
te staan. 

Een volgende kwaliteitsslag moet de mbo-
instellingen in Amsterdam in staat stellen nog meer 
jongeren het onderwijs te kunnen bieden wat bij  
hen past en de kansen op de arbeidsmarkt, ook in  
de secto ren die onder druk staan, te vergroten. 

Met deze MBO-Agenda wordt ingezet op de 
volgende verbeteringen:
�p De waardering voor het mbo neemt toe 

bij studen ten en hun ouders, docenten en 
werkgevers;

�p De instellingen en de verschillende opleidingen 
stijgen in de landelijke rankings;

�p Het tij van tegenvallende verzuim- en uitvalcijfers 
wordt gekeerd;

�p Meer mbo-studenten stromen succesvol uit naar 
werk of een vervolgopleiding.

Om dit te realiseren wordt ingezet op een drietal ambities. Deze ambities zijn:

�p De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed. 
  Het middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam is van goede kwaliteit, er werken 

bevoegde en competente docenten met veel kennis van de beroepspraktijk, jongeren 
worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en er is ruimte voor  excellentie. 

�p Elke jongere doorloopt met succes de schoolloopbaan. 
  Jongeren in het voorgezet onderwijs krijgen ruimte om een goede keuze voor  

een vervolgopleiding in het mbo te maken. Wat kan ik (capaciteiten) en wat wil ik 
(motivatie) staan hierbij centraal. Het onderwijs sluit aan bij de persoonlijkheids-
ontwikkeling die jongeren doormaken, maar ook op hun specifieke ondersteunings-
behoefte. Het onderwijs is interessant en uitdagend. Jongeren gaan graag naar 
school.
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�p Het middelbaar beroepsonderwijs sluit goed aan op de (regionale) arbeidsmarkt. 
  Jongeren oriënteren zich goed op de arbeidsmarkt, beheersen werknemers-

vaardigheden en zijn in staat een sollicitatieprocedure goed te doorlopen. Er  
zijn voldoende stage -en leerwerkplekken van goede kwaliteit. De onderwijs-
instellingen en het bedrijfsleven weten elkaar goed te vinden als het gaat om 
arbeidsmarktrelevant opleiden. 

Tien speerpunten staan hierbij centraal.

Speerpunt 1: 
Investeren in professionele leraren en teams
In navolging van de Amsterdamse Lerarenbeurs 
en Scholenbeurs voor primair -en voortgezet 
onderwijs worden deze beurzen ook voor het mbo 
ingericht. Met deze beurzen kunnen docenten 
en teams werken aan kwaliteitsverbetering en 
professionalisering. Dit biedt de mogelijkheid om 
maatwerk te bieden en in te spelen op specifieke 
kansen en behoeftes.

Speerpunt 2:
Meer aandacht voor talent
De Amsterdamse mbo-instellingen zetten in op 
excellentie, zij zien hier kansen voor een aanvulling: 
de Amsterdamse Talentenbeurs. Hierdoor worden 
talentvolle studenten in gelegenheid gesteld hun 
talent verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door 
de mogelijkheid om in het buitenland een stage te 
lopen en zo hun dromen na te jagen. 

Speerpunt 3: 
Verzuim en uitval worden effectief terug
gedrongen
De gemeente heeft de afgelopen jaren flink 
geïnvesteerd in het terugdringen van verzuim en 
voortijdig schoolverlaten. Dit is succesvol gebleken. 
Er zijn nu fors minder vsv’ers dan bij aanvang van 
Aanval op de Uitval 2005-’06. Echter, na jaren van 
daling stagneert het resultaat nu. Er wordt dus 
extra ruimte gemaakt om vsv opnieuw effectief 
te bestrijden. We houden vast aan de ambitie van 
maximaal 1.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters  
in 2016.

Speerpunt 4: 
Jongeren kiezen bewuster voor een mbo-
opleiding 
Investeren in loopbaanoriëntatie en begeleiding 
(LOB) is belangrijk om een goede schoolkeuze te 
kunnen maken. In de transitie van vmbo naar mbo 
lopen jongeren een groter risico om uit te vallen.  
De gemeente en het Amsterdamse onderwijs zetten 
daarom vooruitlopend op landelijke wetgeving in 
op de vervroegde aanmelding per 1 mei 2015. Om 
vmbo-scholieren bewuster te laten kiezen voor 
vervolgonderwijs wordt ingezet op het versterken 
van de programma’s voor LOB, extra ondersteuning 
voor jongeren met een verhoogd risico op uitval  
in de zomerperiode en meer begeleiding in de  
eerste drie maanden na de overstap naar het mbo. 

Speerpunt 5: 
De inzet rondom kwetsbare jongeren in het 
onderwijs wordt versterkt 
Voor de groep jongeren voor wie het halen van 
een startkwalificatie niet vanzelfsprekend of niet 
haalbaar is, wordt geïnvesteerd in voorzieningen die 
ervoor zorgt dat deze jongeren toch een passende 
plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Dit gebeurt 
onder meer door de inzet van leerwerkcoaches en 
de continuering van de plusscholen bij het ROC van 
Amsterdam en ROC TOP. 

Speerpunt 6: 
De thuisomgeving wordt actiever betrokken bij  
de schoolloopbaan
De thuisomgeving heeft een belangrijke invloed 
op de schoolloopbaan van studenten in het mbo. 
Ouders, vrienden en andere leden van de sociale 
gemeenschap buiten de school vormen een sociaal 
netwerk dat studenten voorziet van hulpbronnen 
die hen helpen in hun schoolloopbaan. Dit sociale 
netwerk gaan we activeren door het organiseren 
van informatie- en discussieavonden, studiegenoten 
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(peers) in positie te brengen als mentor binnen de 
school en op de stageplek en het netwerk van mbo-
studenten in de buurt van de school te vergroten.

Speerpunt 7:
Er zijn voldoende stage- en leerwerkplekken  
van goede kwaliteit
Ervaring op doen in de beroepspraktijk is een 
essentieel onderdeel van het mbo. Hierbij maken 
studenten niet alleen kennis met de beroepspraktijk, 
zij leren ook hoe het is om als werknemer in een 
bedrijf aan de slag te zijn. Dit gaat vaak goed, 
maar helaas niet altijd. Daarom worden de 
arbeidsmarktteams van de twee in Amsterdam 
gevestigde roc’s versterkt met extra capaciteit 
en nieuwe taken, komen er meer stagemakelaars 
en zorgen we ervoor dat vijf spraakmakende 
Amsterdamse werkgevers het mbo adopteren. 

Speerpunt 8: 
Jongeren gaan goed voorbereid en met de juiste 
vakkennis de arbeidsmarkt op
Naast vakkennis moeten jongeren ook beschikken 
over basale werknemersvaardigheden, zoals op tijd 
komen en omgaan met structuur. Daarnaast is het 
steeds belangrijker dat jongeren over vaardigheden 
beschikken waarmee ze kunnen inspelen op 
veranderingen op de arbeidsmarkt. Het aanbod van 
trainingen voor werknemersvaardigheden wordt 
vergroot, we gaan samen met het onderwijs en het 
regionale bedrijfsleven een keuzedeel Amsterdamse 
vaardigheden voor de Amsterdamse arbeidsmarkt 
ontwikkelen en er komt jaarlijks een open dag waar 
het bedrijfsleven het mbo en de studenten ontmoet. 

Speerpunt 9: 
Jongeren worden gestimuleerd om door te leren
Om minder kwetsbaar te zijn op de arbeidsmarkt 
is het belangrijk dat jongeren doorleren, zeker in 
bepaalde sectoren. Met alle examenkandidaten 
worden daarom gesprekken gevoerd over hun 
toekomst en de mogelijkheden om door te leren of 
te verbreden. Daarnaast versterken we de matching 
van vraag en aanbod voor bbl-plekken. We zorgen 
voor een adequaat aanbod van associate degrees 
om de overstap naar het hbo voor meer jongeren 
toegankelijk te maken.

Speerpunt 10:
Het onderwijs speelt goed in op innovaties op  
de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en nu 
misschien wel meer dan ooit. Het onderwijs en het 
bedrijfsleven moeten daarom nauw samenwerken 
om vraag en aanbod voortdurend goed op elkaar 
te laten aansluiten. De nieuwe keuzedelen bieden 
nieuwe mogelijkheden. We stimuleren nieuwe vor-
men van publiek-private samenwerking, lanceren 
een Zorgpact en zetten in op het creëren van moge-
lijk heden om alumni te begeleiden bij hun over stap 
naar de arbeidsmarkt als ondernemer of zzp’er. 
Startups moeten de kans krijgen.

Deel 2: Een structurele dialoog 
Om te komen tot deze MBO-Agenda is een inten-
sieve dialoog gestart over het middelbaar beroeps-
onderwijs en de kracht van dit type onder wijs 
voor een stad als Amsterdam. Er is gesproken met 
studenten, docenten, beleidsmakers, bestuurders, 
onderwijsexperts en vertegenwoordigers van het 
(regionale) bedrijfsleven.
Deze dialoog is als zeer positief en waardevol 
ervaren en wordt daarom structureel in stand 
gehouden. Door samen te spreken over kansen en 
uitdagingen kunnen we het onderwijs optimaal 
ontwikkelen en jongeren tot bloei laten komen.

Deel 3: Financiën
De gemeente Amsterdam investeert de komende 
vier jaar ruim 19 miljoen in het middelbaar beroeps-
onderwijs. Er komen drie beurzen waar docenten, 
teams en talentvolle mbo-studenten een beroep op 
kunnen doen en daarnaast werken de instellingen 
jaarlijks in een projectplan uit op welke speerpunten 
wordt ingezet, wat zij gaan doen en wat het 
beoogde resultaat is. 

Om zicht te hebben op de voortgang van de verschil-
lende activiteiten en de mate waarin resultaten 
worden behaald, wordt een monitor opgezet. Daar-
naast wordt ingezet op effect onderzoek ten aanzien 
van de verschillende maatregelen. Uitgangs punt van 
de MBO-Agenda: wat niet werkt wordt bijgesteld of 
afgebouwd.
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Speerpunt 1  
Investeren in professionele 
leraren en teams

1

2

3

4

Lerarenbeurs  
voor het mbo

Scholenbeurs 
voor het mbo

Kennisdeling 
mbo-instellingen  

Meer opleidingen 
oordeel ‘goed’  

1

2

3

Speerpunt 2  
Meer aandacht voor talent

Talentenbeurs  
voor het mbo

Keuzedeel Amsterdamse 
vaardigheden voor 
Amsterdamse arbeids-
markt
Kennisdeling in
excellentie-
programma’s

Wat gaan we doen? Wat gaan we doen?

Ambitie: De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed

Speerpunt 3  
Verzuim en uitval worden 
effectief teruggedrongen

1

2

3

4

Extra onderzoekscapaciteit 
voor sterke analyses

Inrichting VSV-Team

Inrichting bestuurlijk  
VSV-Alarmteam  

Extra budget 
vsv-bestrijding  

1

2

3

Speerpunt 4  
Jongeren kiezen bewuster 
voor een mbo-opleiding

Vervroegde inschrijving 
per 1 mei in mbo

Uitstekende loopbaan-
oriëntatie en begeleiding 
in voorgezet onderwijs

Meer volledige mbo-inschrij-
vingen voor zomervakantie

Wat gaan we doen? Wat gaan we doen?

Speerpunt 5  
De inzet rondom kwetsbare 
jongeren in het onderwijs 
wordt versterkt

1

2

3

4

Inzet leerwerkcoaches 
entree en niveau 2

Arbeidsmarktroute voor 
leren en werken tegelijk

Realisatie opleidings-
werkplaats De Hal 

Continuering uitvals-
voorzieningen ROC’s  

4 Extra begeleiding in eerste 
drie maanden op mbo  

1

2

3

Speerpunt 6  
De thuisomgeving wordt 
actiever betrokken bij de 
schoolloopbaan

Informatie- en debatavonden
 voor ouders

Benutten van studiegenoten
(peers)

Buurtinitiatieven door 
mbo-studenten

Wat gaan we doen? Wat gaan we doen?

Ambitie: Elke jongere doorloopt met succes de schoolloopbaan

Speerpunt 7  
Er zijn voldoende stage- en 
leerwerkplekken van goede 
kwaliteit

1

2

3

4

Versterken arbeidsmarkt-
teams ROC’s

Stagemakelaars 
niveau 3 en 4

Verbeteren matching op 
BBL-plekken  

Vijf Amsterdamse werk-
gevers adopteren mbo  

1

2

3

Speerpunt 8  
Jongeren gaan goed voorbereid 
en met de juiste vakkennis de 
arbeidsmarkt op

Versterken werknemers-
vaardigheden

Open dag van mbo voor 
bedrijfsleven

Amsterdamse College Tour

Wat gaan we doen? Wat gaan we doen?

Speerpunt 9  
Jongeren worden gestimuleerd 
om door te leren

1

2

3

Doorstroom- en ombuig-
gesprekken voeren

Goede aansluiting 
mbo – hbo

Vergroten aanbod associate 
degrees 

4 Goede informatie over 
arbeidsmarktperspectief  

4 Begeleiding alumni bij
start carrière 

1

2

3

Speerpunt 10  
Het onderwijs speelt goed in op 
innovaties op de arbeidsmarkt

Bestuurlijk overleg over 
macrodoelmatigheid

Inrichting Masterplan Zorg

Creëren van publiek-private 
samenwerking mbo

Wat gaan we doen? Wat gaan we doen?

Ambitie: Het middelbaar beroepsonderwijs sluit goed aan op de (regionale) arbeidsmarkt
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1.  Focus op sterk middelbaar beroepsonderwijs

De gemeente Amsterdam en de mbo-instellingen  
in de stad zijn van mening dat het middelbaar 
beroepsonderwijs nog beter kan. Voor de positie  
van Amsterdam als kennisstad is het cruciaal dat 
talenten van mensen zoveel als mogelijk worden 
ontwikkeld en het beroepsonderwijs de snel ver-
ande rende arbeidsmarkt kan bijhouden door 
jongeren op te leiden die innovatief en creatief,  
maar bovenal ook goede vakmensen zijn.

De instellingen werken al geruime tijd aan kwaliteits-
verbetering. Dit doen zij vanuit hun eigen visie op 
goed onderwijs en de ontwikkeling die ze daarin 
voorstaan, maar ook op aangeven van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 
Vanuit het ministerie is voor de komende jaren extra 
budget vrijgemaakt om de kwaliteitsontwikkeling 
opnieuw een verdere impuls te geven en het onder-
wijs innovatiever, uitdagender en herken baarder te 
maken voor zowel studenten en ouders, als voor het 
regionale bedrijfsleven. Het onderwijs krijgt de 
mogelijkheid om innovatiever, klein schaliger en 
meer op de regio georganiseerd onderwijs aan te 
bieden. Kortere en intensievere leerroutes moeten 
studenten meer uitdagen en hen beter voorbereiden 
op wat de regionale arbeids markt vraagt. In zo-
genaamde kwaliteitsplannen geven de instellingen 
aan hoe zij de algemene onderwijskwaliteit verder 
willen verbeteren, met daarbinnen extra aandacht 
voor professionalisering, intensivering van het taal- 
en rekenonderwijs, kwaliteit van de beroeps-
praktijkvorming (stages en leerwerkplekken), 
excellentie, voortijdig school verlaten, waaronder  
de kwetsbare jongeren vallen en studiesucces.  
Op basis van deze kwaliteits plannen komen de 
instellingen in aanmerking voor extra financiering, 
deels resultaatafhankelijk.

De Amsterdamse mbo-instellingen werken hard aan 
het formuleren van hun kwaliteits plannen. Hoewel 
we zien dat de nodige verbeteringen al zijn door-
gevoerd, kan en moet het nog beter. Nieuwe ontwik-
kelingen als passend onderwijs, de invoering van de 
entreeopleiding en de decentralisatie van de jeugd-
hulp bieden kansen om nog meer jongeren met de 

juiste ondersteuning hun talenten te laten ontdek-
ken en ervoor te zorgen dat zij succesvol deel uit 
kunnen maken van de samenleving en de arbeids-
markt. Maar er zijn ook zorgelijke signalen die een 
verdere kwaliteitsverbetering noodzakelijk maken. 
Zo zien we dat de prestaties ten aanzien van het 
aantal voortijdig schoolverlaters stagneren, blijft het 
verzuim in het mbo onverminderd hoog en lopen 
juist jongeren met een mbo-diploma een groter 
risico om geen baan te vinden. 

We zien we dat de arbeidsmarkt juist voor mbo-
opgeleiden sterk is veranderd. Dit heeft voor een 
deel te maken met de recente economische en 
financiële crisis, maar ook met de snelheid waarmee 
beroepen als gevolg van nieuwe technieken, digitali-
sering en internationalisering veranderen.

Van de beroepsbevolking in Amsterdam heeft 29% 
een mbo-diploma t.o.v. van 37% landelijk. Ruim 37% 
van alle Amsterdamse jongeren in de leeftijd 16 tot 
21 die onderwijs volgen, staan echter ingeschreven 
bij een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs. 
Tegelijkertijd zien we dat de werkgelegenheid voor 
het midden segment onder druk staat en dat net 
afgestudeerde mbo’ers moeizamer een baan vinden. 
De werkloosheid onder jongeren met een mbo-
diploma is gestegen naar 12% t.o.v. 8% voor jonge-
ren met een hbo of wo-diploma. Daarbovenop 
neemt de werkgelegenheid voor dit middensegment 
structureel af door trends als digitalisering, inter-
natio nalisering en robotisering. Dit maakt het des  
te belangrijker dat jongeren met een mbo-diploma 
uitstekende vakmensen zijn en dat het onderwijs 
adequaat inspeelt op deze snel veranderende 
arbeids markt. 
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De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk om de instellingen bij deze volgende 
kwaliteitsslag te ondersteunen, te faciliteren en daar waar nodig financieel tegemoet te 
komen. Sterk onderwijs staat hierbij centraal. Op deze manier bieden we zoveel mogelijk 
jongeren de kans om zich te ontwikkelen, zodat zij met succes het mbo doorlopen en een 
duurzame plek vinden in de samenleving en op de (regionale) arbeidsmarkt.

In deze MBO-Agenda staan daarom de volgende drie ambities centraal:

�p De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed.
  Het middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam is van goede kwaliteit, er werken 

bevoegde en competente docenten met veel kennis van de beroepspraktijk. 
Jongeren worden op elk niveau uitgedaagd en gestimuleerd het beste uit zichzelf  
te halen.

�p Elke jongere doorloopt met succes de schoolloopbaan.
  Jongeren krijgen in het voorgezet onderwijs de ruimte om een goede keuze voor 

een vervolgopleiding in het mbo te maken. Wat kan ik (capaciteiten) en wat wil 
ik (motivatie) staan hierbij centraal. Het onderwijs sluit aan bij de persoonlijk-
heidsontwikkeling die jongeren doormaken, maar ook op hun specifieke onder-
steunings behoefte. Het onderwijs is interessant en uitdagend. Jongeren gaan graag 
naar school.

�p Het middelbaar beroepsonderwijs sluit goed aan op de (regionale) arbeidsmarkt.
  Jongeren oriënteren zich goed op de arbeidsmarkt, beheersen werknemers-

vaardigheden en zijn in staat een sollicitatieprocedure goed te doorlopen. Er 
zijn voldoende stage- en leerwerkplekken van goede kwaliteit. De onderwijs-
instellingen en het bedrijfsleven weten elkaar goed te vinden als het gaat om 
arbeidsmarktrelevant opleiden. 

Tevredenheid (2014) *

Het rapportcijfer dat de student geeft voor de school als geheel.

* bron: www.mbotransparant.nl    ** bron: vsv-cijfers 2014, Min. OCW

Jaarresultaat Gediplomeerden per studiejaar (2012-2013) *

Totaal aantal gediplomeerden, als percentage van hetzelfde aantal

gediplomeerden plus het totaal aantal schoolverlaters dat in dat jaar 

geen diploma heeft gehaald. 
71,2%           68,1%            68,2%          59,3%

  7,3                      6,4                                 6,5                       6,8

Voortĳdige Schoolverlaters - vsv (2014) **
Jongeren tot 23 jaar die geen onderwijs volgen en die niet in het

bezit zijn van een startkwalificatie.
 2,9%                     7,8%                      4,6%                     3,9%
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Ambitie: 
De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed

Het Amsterdamse middelbaar beroeps onderwijs en 
de gemeente hebben de ambitie om het middel baar 
beroeps onderwijs verder te verbeteren. De onder-
wijs inspectie concludeert dat de kwaliteit van het 
middelbaar beroeps onderwijs in Amsterdam op 
orde is en voldoet aan de basiskwaliteit. Dit geldt 
voor alle in Amsterdam gevestigde mbo-instelling-
en3. Uit verschillende bronnen blijkt dat de mbo-
instellingen in Amsterdam zich op een positieve 
manier ontwikkelen. Het ROC van Amsterdam 
(ROCvA) wordt gekenmerkt door een grote diversi-
teit aan kwalitatief goede opleidingen op alle 
niveaus. Dit regionale opleidingscentrum (roc) biedt 
bijna 290 opleidingen aan die allen van voldoende 
kwaliteit zijn. Het ROCvA heeft de afgelopen jaren 
veel expertise opgedaan met interne benchmarking, 
waardoor er bij de onderwijsteams een constante 
focus op kwaliteit is ontstaan. Daarnaast staat ROC 
TOP in de top vijf van beste regionale opleidings-
centra in de in decem ber 2014 verschenen Keuzegids 
mbo4 en lopen het HMC en het Mediacollege 
Amster dam voorop in het uitwerken van excellentie-
programma’s. Uit de benchmark van de MBO Raad 
naar studiesucces blijkt dat het jaarresultaat van de 
mbo-instellingen in Amsterdam de afgelopen jaren 
is gestegen. Dit betekent dat er meer jongeren per 
jaar met een diplo ma hun opleiding afronden5.  
De jaarlijkse monitor van de Jongeren organisatie 
Beroeps onder wijs laat zien dat de student tevreden-
heid langzaam omhoog gaat, zeker als het de 
te vre den heid over de opleiding betreft. Positieve 
ontwik kelingen, maar nog geen reden om achter-
over te leunen. Zeker als we landelijk vergelijken 
lopen we niet overal voorop. De instellingen en de 
gemeente zijn het erover eens dat de kwaliteit 
verder omhoog kan en moet.

Om een verdere kwaliteitsimpuls te realiseren gaan 
we meer gebruik maken van de kracht van het mbo. 

3  www.onderwijsinspectie.nl
4  www.keuzegids.org
5   Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2013. Bouwsteen 

studiesucces. Sectorrapportage, november 2014.

De docenten en teams staan hierbij centraal. De 
mbo-instellingen worden gedragen door de teams. 
De organisatie in teams maakt het mogelijk om 
studenten te kennen en passend onderwijs te 
bieden. Het onderwijs wordt hierdoor persoonlijk. 

We zijn ervan overtuigd dat door de teams centraal 
te zetten we het onderwijs verder in beweging 
krijgen, de kwaliteit van het onderwijs omhoog  
gaat en er meer ruimte voor innovatie ontstaat.  
Een onder zoekende houding van docent en teams 
wordt hierbij belangrijker. Door veranderingen te 
onder zoeken op effect en dit structureel te bespre-
ken, ont staat er een lerende cultuur, waardoor een 
continue kwaliteitsverbetering mogelijk wordt. 
Kennis  uitwisseling en het delen van goede prak-
tijken is hierbij essentieel.

We hebben vertrouwen in de professio nali teit van  
de docent, de teams en de instellingen als geheel. 
Op basis van dit vertrouwen werken we samen  
met instellingen aan de gewenste kwaliteits-
ontwikkeling.

De gemeente Amsterdam en de instellingen zetten 
binnen deze MBO-Agenda gezamen lijk in op twee 
speerpunten om deze kwaliteits ontwikkeling een 
verdere impuls te geven. Dit is aanvullend op de 
inspanningen die de instellingen zelf al plegen om  
de kwaliteit op orde te houden en verder te ver-
beteren via hun interne processen van kwaliteits-
bewaking en via de kwaliteitsplannen die in 2015 in 
opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Weten schap (OCW) worden opgesteld. 
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Speerpunt 1:
Investeren in professionele leraren en teams

Kwalitatief goed onderwijs vereist vakkundige, 
professionele medewerkers. Daarom is professiona-
li sering van het personeel een belangrijk onderdeel 
van de onderwijs ontwikkeling. Studenten moeten 
van een docent kunnen en willen leren. Dit ervaren 
ze het meest bij gepassioneerde docenten die 
duidelijk op de hoogte zijn (en blijven) van wat er 
speelt in hun vakgebied. Docenten in het middelbaar 
beroepsonderwijs willen graag in de gelegenheid 
gesteld worden om meer tijd in de beroepspraktijk 
door te brengen, zodat ze weten wat de laatste 
ontwikkelingen in hun vakgebied zijn, een uitgebreid 
netwerk hebben en jongeren goed kunnen voor-
bereiden op wat de arbeidsmarkt nu en in de toe-
komst van hen vraagt. Ook vinden ze het belangrijk 
om goed om te kunnen gaan met de verschillen in 
niveaus en de verschillende leerstijlen van jongeren. 
Pedagogisch-didactische vaardigheden staan 
daarbij centraal.

Alle instellingen werken binnen hun organisa ties 
met onderwijsteams. Elk team verzorgt een of meer 
opleidingen. Docenten geven aan juist graag in 
teamverband te werken aan hun eigen ontwikkeling 
en de ontwikkeling van het onderwijs binnen hun 
team. Ieder team heeft zo zijn eigen uitdagingen, 
afhankelijk van het niveau, het type opleiding en 
de jongeren die in de klas zitten. Voor het ene 
team is het vergroten van ouderbetrokkenheid erg 
belangrijk, terwijl voor een ander team juist het 
vergroten van ICT vaardigheden of meer samen-
werking met de beroepspraktijk centraal staat. 
Van en met elkaar leren is voor hen heel belangrijk. 
Tot slot geven docenten aan niet alleen binnen 
hun eigen teams of eigen instelling te willen leren 
en ervaringen uit te wisselen, maar zouden ze 
kennis deling tussen de verschillende instellingen 
in Amsterdam zeer nuttig vinden. “Je werkt met 
dezelfde jongeren, maar de aanpak kan net anders 
zijn, daar kun je veel van leren”. Ook de mogelijkheid 
om bijvoorbeeld via docentstages actuele kennis 
over het beroep op te halen uit het bedrijfsleven 
spreekt de instel lingen aan.

Wat gaan we doen?

�p De Amsterdamse Lerarenbeurs wordt beschikbaar gesteld voor het mbo.
  De gemeente Amsterdam stelt de Amsterdamse lerarenbeurs ook beschikbaar 

voor het mbo. Met deze beurs kunnen docenten werken aan kwaliteitsverbetering 
en professionalisering. Dit biedt de mogelijkheid om maatwerk te bieden en 
in te spelen op specifieke kansen en behoeftes. De verantwoordelijkheid voor 
onderwijsverbetering wordt hiermee bij het onderwijsveld zelf belegd. Docenten 
weten goed hoe invulling te geven aan kwaliteitsverbetering en hun verdere 
professionaliseringsbehoefte. Met deze beurs stelt de gemeente Amsterdam hen 
ook in staat dit te doen, in overleg en afstemming met hun opleidingsmanager/CvB.
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De Amsterdamse Lerarenbeurs in het mbo, een voorbeeld

Ik ben docent Installatietechniek op het mbo. Ik werk al geruime tijd in het onderwijs en kom 
daardoor minder dan ik zou willen in de beroepspraktijk. In het kader van de Amsterdamse 
Lerarenbeurs zou ik een aantal dagen stage willen lopen bij een installatiebedrijf. Met deze 
beurs kan mijn vervanging voor de klas geregeld worden en leer ik de laatste technieken en 
bedrijfsprocessen kennen, vergroot ik mijn netwerk in de beroepspraktijk en kan ik studenten beter 
onderwijzen.

�p De Amsterdamse Scholenbeurs wordt beschikbaar gesteld voor het mbo.
  Ook in het mbo zet de gemeente in op het stimuleren van kwaliteitsverbetering vanuit 

het onderwijs en de instellingen zelf. Binnen de mbo-instellingen zetten we daarvoor 
de teams centraal. De teams weten welke verbeteringen wenselijk zijn ten aanzien 
van de opleidingen die zij bieden, de jongeren aan wie zij onderwijs geven en wat de 
arbeidsmarkt van deze jongeren verwacht. We stimuleren het doen van praktijkgericht 
onderzoek naar het effect van scholingtrajecten en werken samen met de teams aan 
een agenda voor praktijkgericht onderzoek.

  Met de Amsterdamse Scholenbeurs voor het mbo kunnen ook de teams werken aan 
hun kwaliteitsverbetering en professionalisering. De beurs maakt maatwerk mogelijk 
en zorgt ervoor dat de teams in kunnen spelen op specifieke kansen en behoeftes.

De Amsterdamse scholenbeurs in het mbo, een voorbeeld

Het team juridische dienstverlening niveau 4 wil graag de pedagogische-didactische vaardig-
heden van het hele team versterken om zo beter om te kunnen gaan met de diversiteit van de 
studenten. Hierbij wordt gestreefd naar een meer activerende houding, grotere betrok kenheid 
van de studenten en het in de eigen kracht plaatsen van studenten. Met de Amsterdamse 
Scholenbeurs is het mogelijk om hier als team gezamenlijk aan te werken. Het team onder zoekt 
wat het effect van de inzet van deze pedagogisch-didactische vaardigheden is. Op deze manier 
kunnen de ervaringen binnen dit team, breder gedeeld worden en bij positief resultaat ook door 
andere teams worden toegepast.

�p Kennisdeling tussen en met de docenten en teams van alle mbo-instellingen wordt 
gerealiseerd. 

  De gemeente organiseert jaarlijks de gelegenheid voor docenten en teams om ervarin-
gen over en weer binnen en tussen de mbo-instellingen uit te wisselen en kennis met 
elkaar te delen. Dit doen we aan de hand van specifieke thema’s. De uitwisseling is 
gericht op leren van elkaar. Goede praktijken staan centraal.

�p Meer opleidingen behalen het oordeel ‘goed’. 
  Op dit moment zijn er geen zeer zwakke opleidingen bij de mbo-instellingen. Dit is een 

mooi resultaat. De instellingen zetten in op het handhaven van dit resultaat. Vanaf  
1 augustus 2016 geldt een nieuw toezichtkader voor het mbo. De inspectie onderzoekt 
hoe opleidingen die net boven het basisniveau (voldoende oordeel) functioneren, ge sti-
muleerd kunnen worden tot verdere kwaliteits verbete ring. Hier mee wordt het oor deel 
‘goed’ geïntroduceerd. Samen met de instellingen wordt bekeken of er teams zijn die 
aan deze pilots mee willen doen en wat er nodig is om dit concreet vorm te geven.
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Speerpunt 2: 
Meer aandacht voor talent

In het middelbaar beroepsonderwijs lopen veel 
talentvolle jongeren rond. Amsterdamse mbo-
studenten zijn speciaal, zij hebben net dat beetje 
extra, waar een werkgever in Amsterdam goed 
gebruik van kan maken. Het zijn wereldwijze, 
cultureel sensitieve, ondernemende en creatieve 
jongeren. Stuk voor stuk eigenschappen die we als 
een kracht definiëren, maar die niet altijd zo 
gewaardeerd worden. Hier gaan we verandering in 
aanbrengen. De uniciteit van de Amsterdamse 
leerling zetten we op de kaart. 

Vaak associëren we excellentie eerder met het hoger 
beroepsonderwijs en universitair onderwijs. Dit 
willen we in Amsterdam doorbreken. Jongeren in het 
mbo moeten ook in de gelegenheid gesteld worden 
hun talenten te kunnen ontwikkelen. En dit moet 
voor studenten op alle niveaus mogelijk zijn. Het 
stimuleren van talentontwikkeling kan op verschil-
lende manieren. Dit kan tijdens de opleiding, in de 
overstap naar werk of in de aansluiting op het hoger 
beroepsonderwijs. Mogelijkheden zijn de meester-
gezel route steviger positioneren in het Amster-
damse onderwijs, meer keuzevakken aan bieden 
bovenop het reguliere onderwijs pro gram ma, zoals 
een extra taal, een module ondernemers vaardig-
heden of een vakspecialisatie in de vorm van een 
masterclass.

Excellentie in Amsterdam, een voorbeeld

Het HMC en het Mediacollege Amsterdam hebben  
twee nieuwe excellentieprogramma gelanceerd. 

Het HMC is dit schooljaar gestart met het talenten-
programma Innovatief Meubelmaker. Geselecteerde 
studenten worden hier opgeleid tot het ‘meesterschap’. 
Het meubel maken gebeurt tegenwoordig steeds meer 
door high tech machines, waar technologieën als 3-D 
printing, lasersnijden en 3-D scannen de manier van 
produceren en het vakgebied erg hebben veranderd. 
Hierdoor zijn het ontwerpen, tekenen en programmeren, 
naast het ambachtelijke, steeds belangrijker geworden. 
Dat vraagt om modern vakmanschap. Dit talenten-
programma speelt daar goed op in. 

Het Mediacollege Amsterdam heeft het excellentie-
programma ‘Conceptontwikkeling voor de media’ 
opgezet, waarin getalenteerde studenten uit verschil-
lende opleidingen in een multidisciplinaire setting 
samenwerken aan het ontwikkelen van levensvatbare 
commerciële en/of maatschappelijk relevante concep ten. 
Toonaangevende mensen uit de media- en communi-
catiebranche worden bij het programma betrokken als 
adviseur of gastdocent. 

Wat gaan we doen?

�p De Amsterdamse Talentenbeurs voor talentvolle mbo-studenten op alle niveaus 
wordt ingevoerd.

  We starten met een talentenbeurs voor mbo-studenten op alle niveaus. Op deze 
manier stellen we jongeren maximaal in de gelegenheid hun talent verder te ont-
wikkelen. Dit kan bijvoorbeeld. door het lopen van een stage bij een specifiek 
bedrijf of in het buitenland, door te werken aan een business plan of aan verdere 
persoonlijke ontwikkeling. De beurs is een tegemoetkoming in kosten. Elke mbo-
instelling kan jaarlijks een aantal jongeren hiervoor voordragen. De ervaringen die 
jongeren hierdoor opdoen, delen zij met hun medestudenten.

2
1

3
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�p Het keuzedeel Amsterdamse vaardigheden voor de Amsterdamse arbeidsmarkt 
wordt ontwikkeld.

  Er wordt een keuzedeel6 uitgewerkt waarin typisch Amsterdamse eigenschappen 
die van nut zijn voor de Amsterdamse arbeidsmarkt als een kracht worden uit-
gewerkt. Op deze manier benutten we het Amsterdamse talent, maar bereiden 
we deze jongeren ook goed voor op de specifieke eisen van de Amsterdamse 
arbeidsmarkt. Dit keuzedeel wordt ontwikkeld door onderwijs en het bedrijfsleven 
samen.

 
�p Kennisdeling beste praktijken excellentieprogramma’s wordt gestart.

  De instellingen en daarbinnen de teams werken aan een invulling van excellentie 
die past bij de opleidingen die ze aanbieden en de studenten die deze opleidingen 
volgen. Kennisdeling wordt georganiseerd, zodat de teams hun ervaringen binnen 
en met excellentieprogramma’s kunnen delen en van elkaar kunnen leren.

6   Een keuzedeel is een nieuw onderdeel in de mbo-opleiding. Met dit keuzedeel kan een mbo-student  

zich verbreden of verdiepen. Het basis-, profiel- en het keuzedeel vormen gezamenlijk de mbo-opleiding. Het keuzedeel maakt geen deel 

uit van de slaag-zak regeling, maar moet wel geëxamineerd worden.
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Ambitie: 
Elke jongere doorloopt met succes de schoolloopbaan

Het is belangrijk dat jongeren naar school gaan. 
Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwik-
keling van jongeren, zorgt voor overdracht van 
maatschappelijke en culturele verworvenheden en 
leert jongeren om mee te doen in de samen leving. 
Jongeren moeten de schoolloopbaan kunnen 
door lopen die bij hen past, zodat ze zelfverzekerd 
keuzes maken en klaar zijn voor de stap naar de 
arbeidsmarkt. Dit is niet voor iedereen een vanzelf-
sprekendheid. Jongeren blijven zitten, stromen af 
naar een lager niveau, maken een verkeerde studie-
keuze, wisselen van opleiding of vallen zonder 
diploma uit. Sommige jongeren weten niet goed  
wat ze willen, missen de motivatie om door te gaan 
in moeilijke tijden. Andere jongeren hebben te 
maken met problemen in de privésfeer als schulden, 
ver slavingsproblematiek, zijn in aanraking gekomen 
met politie en/of justitie of kampen met gezond-
heids problemen. Ook jongeren in een kwetsbare 
positie moeten zich goed kunnen voorbereiden op 
de arbeidsmarkt en deelname aan de samenleving, 
dat vraagt iets extra’s van het onderwijs, de 
gemeente (o.a. leerplicht), ketenpartners en het 
regionale bedrijfsleven.

Juist omdat jongeren een eerlijke kans op een goede 
toekomst verdienen (en soms ook een tweede kans) 
is het belangrijk ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk 
jongeren met succes de schoolloopbaan doorlopen 
en die met een (vak)diploma afronden. De afgelopen 
jaren is daarom binnen het convenant Aanval op de 
Uitval7 fors geïnvesteerd in het bestrijden van 
voortijdig schoolverlaten. In Amsterdam zijn we 
gedaald van 3.532 vsv’ers in schooljaar 2005-’06 naar 

7    In het convenant Aanval op de Uitval zijn alle vo- en mbo-

instellingen in de RMC-Regio 21 samen met de verschillende 

gemeenten in deze regio en het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap afspraken aangegaan om voortijdig 

schoolverlaten in de RMC-regio effectief te bestrijden. De duur 

van het convenant is onlangs op initiatief van OCW verlengd tot 

en met schooljaar 2015-2016. Jaarlijks kent het ministerie de 

RMC-Regio een budget van 1,8 miljoen toe om vsv te bestrijden.

1.541 vsv’ers in schooljaar 2012-‘13. Een zeer goed 
resultaat. Uit de voorlopige cijfers voor schooljaar 
2013-’14 blijkt echter dat we de sterk dalende trend 
niet hebben weten vast te houden. Het aantal 
vsv’ers is licht gestegen naar 1.5618. Een zorgelijke 
ontwikkeling. De instellingen en de gemeente 
Amsterdam zijn het erover eens dat we de ambitie 
om terug te gaan naar maximaal 1.000 vsv’ers in 
2016 niet los laten en alles op alles zetten om deze 
doelstelling te realiseren. 

We zetten in op de volgende speerpunten:

Speerpunt 3: 
Verzuim en uitval worden effectief  
terug gedrongen. Op naar maximaal  
1.000 nieuwe vsv’ers.

De gemeente Amsterdam heeft zich de afgelopen 
jaren samen met de instellingen hard gemaakt 
voor het beter in beeld brengen van verzuim, het 
terugdringen van verzuim en het voorkomen van 
uitval. Ondanks de grote sprongen vooruit, zien we 
nu een stagnatie. Verzuim kan een voorbode voor 
uitval zijn. Juist om die reden is het belangrijk het 
verzuim tijdig te stoppen en recidive van verzuim  
te voorkomen. 

Uit controles van Leerplicht blijkt dat de verschil-
len de opleidingen voor middelbaar beroeps onder-
wijs het verzuim de afgelopen jaren beter zijn gaan 
melden en dat zij een verbeterslag hebben gemaakt 
in het interne verzuimbeleid. Het verzuim is nu veel 

8    Op basis van de voorlopige cijfers nieuwe voortijdig 

schoolverlaters. Convenantjaar 2013-2014, kamerbrief “nieuwe 

cijfers over voortijdig schoolverlaters”, 9 februari 2015.
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beter in beeld dan enkele jaren geleden. Hierdoor 
constateren we ook dat het verzuim in het mbo nog 
steeds heel hoog is. In schooljaar 2013-’14 was er 
naar schatting bijna 1.450 keer verzuim op 1.000 
leerlingen9. 

Daarnaast zien we ook dat na een aantal jaren van 
daling, het aantal voortijdig schoolverlaters in het 
mbo in Amsterdam weer is gestegen. Amsterdam 
slaagt er niet in de landelijke trend van verdere 
daling te volgen. Daarnaast zien we ook dat het 

9    Bureau Onderwijs en Statistiek, ‘Niet gemeld verzuim PO, (V)

SO, VO en MBO schooljaar 2013/’14’, januari 2015.

vooral de twee regionale opleidingscentra zijn die
er onvoldoende in slagen vsv te voorkomen en/
of terug te dringen. Zoals gezegd, een zorgelijke 
ontwikkeling.

Om het aantal vsv’ers terug te dringen naar 
maximaal 1.000 nieuwe vsv’ers in 2016 moeten 
we anders naar deze groep gaan kijken. Wat is de 
oorzaak voor uitval van deze jongeren en welke 
oplossingen kunnen onderwijs, ketenpartners en 
gemeente daarvoor bieden? Om de gezamenlijk 
doelstelling van 1.000 vsv’ers te halen moet een 
nieuwe koers gevaren worden. Een individuele 
aanpak en meer maatwerk zijn het uitgangspunt. 

Wat gaan we doen?

�p Extra onderzoekscapaciteit voor sterke analyses.
  We investeren in voldoende onderzoekscapaciteit om sterke analyses te maken, zodat 

we gericht maatregelen kunnen inzetten. Daar waar de cijfers te hoog zijn doen we 
onderzoek op casus niveau. Waar zijn aanvullende maatregelen nodig, waarbij we ook 
op individueel niveau extra inzet kunnen plegen. 

�p Een VSV-Team wordt ingericht.
  De gemeente richt samen met ROCvA en ROC TOP een gezamenlijk VSV-Team in.  

Dit team bekijkt op basis van de maandelijkse gegevens van de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) welke jongeren dreigen uit te vallen, wat de oorzaken zijn en welke 
acties ingezet worden of aanvullend nodig zijn om uitval te voorkomen.

�p Er wordt een bestuurlijk VSV-Alarmteam ingericht.
  Op bestuurlijk niveau bespreken ROCvA, ROC TOP en de gemeente lastige casuïstiek, 

waarbij naar concrete oplossingen wordt gezocht, zodat jongeren toch hun plek in het 
onderwijs of passende leerwerkroute vinden.

�p Extra budget ter bestrijding van vsv.
  De gemeente stelt een aanvullend budget, bovenop de jaarlijkse subsidie van OCW10, 

beschikbaar voor het actief bestrijden van uitval. Hiermee wordt ruimte gecreëerd om 
op innovatieve wijze vsv verder terug te dringen. De maatregelen binnen dit budget 
worden onderzocht op effectiviteit, waarbij het principe geldt dat daar waar de 
maatregel effectief blijkt deze geborgd wordt in de organisatie. In de project plannen 
per instelling worden concrete maatregelen voor komend schooljaar uitgewerkt. 

10  De jaarlijkse subsidie van OCW voor de uitvoering van het convenant “Aanval op de Uitval” is tot en met 

schooljaar 2015-’16. Het is nog onduidelijk of deze middelen daarna worden gecontinueerd. Hierop vooruit-

lopend investeert de gemeente Amsterdam nu al aanvullende middelen om vsv effectief te blijven bestrijden.
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Speerpunt 4:
Jongeren kiezen bewuster voor een mbo-
opleiding

Leerlingen op middelbare scholen moeten relatief 
vroeg belangrijke studiekeuzes maken. Vmbo-
leerlingen kiezen in het tweede jaar een sector. In 
het vierde jaar, als zij 15 of 16 zijn, kiezen ze een 
vervolgopleiding, waarmee ze meteen een keuze 
maken voor een mogelijk beroep. Veel jongeren 
vinden dit lastig: een verkeerde studiekeuze blijkt 
een belangrijke reden voor uitval in de bovenbouw 
en de eerste jaren van het mbo. Vooral jongeren in 
de bovenbouw vmbo en jongeren die overstappen 

naar niveau 1 of 2 lopen dit risico. Gedurende deze 
transitiefase zijn jongeren extra kwetsbaar en lopen 
ze een groter risico op uitval direct na de overstap of 
later in het schooljaar. Het is daarom belangrijk om 
stevig te investeren in goede loopbaanoriëntatie  
en -begeleiding in het vo, maar juist ook in het mbo. 
Het is belangrijk het bedrijfsleven hier goed bij te 
betrekken, zodat jongeren een goed beeld krijgen 
van wat beroepen inhouden en wat dit van je vraagt 
qua kennis en vaardigheden.

Het is cruciaal dat leerlingen en ouders door het vo, 
mbo en het bedrijfsleven goed worden begeleid bij 
hun oriëntatie en de overstap naar het vervolg-

�p Een Amsterdamse Zomerschool wordt opgezet.
  Het aanbieden van onderwijs gerelateerde activiteiten in de zomer positief kan 

bijdragen aan het verminderen van uitval rond de overstap van het vmbo naar het 
mbo. Jongeren blijven zich verbonden voelen met het onderwijs, kunnen achter-
standen wegwerken of zich voorbereiden op de overstap naar het mbo en het lopen 
van stages. De Zomerschool biedt ook plek om talenten verder te ontdekken of te 
ontwikkelen.

�p Er zijn voldoende tussenvoorzieningen.
  In Amsterdam zijn verschillende tussenvoorzieningen, waar jongeren die uitvallen 

gedurende het schooljaar per direct ingeschreven kunnen worden voor specifieke 
onderwijstrajecten of jongeren weer kunnen instromen na uitval eerder in het jaar. 
Denk hierbij aan voorzieningen als Winkel&Werk11 en GO!Onderwijs12. Het aantal 
plekken binnen deze voorzieningen lijkt niet altijd toereikend of de reeds bestaande 
voorzieningen zijn niet voor iedereen geschikt. Gekeken wordt of uitbreiding 
mogelijk is en/of nieuwe voorzieningen ingericht moeten worden. 

11  Winkel&Werk is voor zwaar overbelaste studenten op niveau 1 en 2 die extra begeleiding vragen.  

De opleiding wordt op locatie verzorgd, zowel in Zuidoost als in Nieuw-West. Er wordt gewerkt met kleine 

groepen en elke docent is loopbaanbegeleider en stagebegeleider van een groep. De leerlingen 

in Winkel&Werk volgen een BOL-opleiding, maar lopen wel 4 dagdelen per week stage. Ze leren op deze 

manier op praktische wijze assisteren bij de goederenontvangst en -opslag, het onderhouden van artikel-

presentaties, assisteren bij het verzorgen van de winkel en/of het magazijn, ontvangen van klanten in de 

winkel en het assisteren van collega’s bij het verkoopgesprek.
12    GO!Onderwijs is een samenwerkingspartner van ROC TOP. Jongeren kunnen hier een erkend ROC TOP 

mbo-diploma halen. Bij GO!Onderwijs kunnen jongeren gedurende het schooljaar worden aangemeld 

wanneer zij dreigen uit te vallen.
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onderwijs. Goede loopbaanoriëntatie en 
-begeleiding (LOB) is hiervoor cruciaal. Via LOB 
leren jongeren te kiezen en het keuzeproces te 
door gronden. Een goede loopbaanoriëntatie en 
-begeleiding zorgt ervoor dat jongeren stilstaan bij 
vragen als wat kan ik, wat wil ik, hoe wil ik dat mijn 
werk er later uit ziet, waar voel ik me op mijn plaats, 
hoe maak ik de juiste keuzes en wie heb ik daarbij 
nodig? 

Goede LOB bevat dus onderdelen als capaciteiten-
reflectie, motievenreflectie, werk exploratie, loop-
baansturen en netwerken. Jongeren ervaren en 
doorlopen met hoofd, hart en handen het studie-
keuzeproces, waarbij ze idealiter geholpen worden 
door school en ouders en waarbij ze reflecteren op 
(praktijk)ervaringen en gebeurtenissen. 
In Amsterdam vinden we het belangrijk dat jongeren 
op een goede manier de overstap maken naar het 
mbo. Juist omdat deze jongeren al op jonge leeftijd 
moeten kiezen is het belangrijk hier de juiste 
ondersteuning te organiseren. Voor een deel zit dit 
in het op een goede wijze kiezen, een duidelijk beeld 
hebben van beroepsgroepen, maar ook in een goede 
begeleiding in de eerste maanden na de overstap.
Vooruitlopend op landelijke wet- en regelgeving 
voeren we in Amsterdam met ingang van 1 mei 2015 
de vervroegde aanmelding in. Dit betekent dat 

vmbo-scholieren zich voor 1 mei moeten hebben 
aangemeld voor een vervolgopleiding in het mbo. 
Dit betekent ook dat vo-scholen hun LOB-pro gram-
ma hierop moeten inrichten, zodat zoveel mogelijk 
leerlingen ook op tijd deze keuze op een goede 
manier kunnen maken of de ondersteuning krijgen 
die zij hiervoor nodig hebben. Maar dit vraagt ook 
dat mbo-opleidingen zorgen voor een gevarieerd 
aanbod om kennis te kunnen maken met het mbo en 
het bijbehorende beroepenveld. Verschillende 
instrumenten zijn hiervoor voor handen zoals open 
dagen, meeloopdagen, snuffelstages, studenten-
uitwisselingen, etc. 

Met tijdig aanmelden zijn we er nog niet. Behalve 
het naar voren halen van de aanmelddatum, zetten 
we ook in op het eerder afhandelen van deze 
aanmeldingen tot volledige inschrijvingen, zodat 
jongeren zoveel als mogelijk voor de zomer al weten  
of zij definitief geplaatst zijn.

Vo, mbo en gemeente werken nauw samen, zodat 
jongeren die toch een risico lopen uit te vallen 
gedurende deze overstap tijdig in beeld zijn en de 
juiste ondersteuning krijgen om na de zomer toch 
met de nieuwe opleiding te beginnen en zo uitval te 
voorkomen. 

Wat gaan we doen?

�p Jongeren melden zich in Amsterdam per 1 mei 2015 aan voor een mbo-opleiding.
  In Amsterdam voeren we de vervroegde aanmelding al per 1 mei 2015 in. Hiermee 

lopen we vooruit op landelijke wet- en regelgeving.

�p Het voortgezet onderwijs in Amsterdam kent uitstekende programma’s voor 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

  Samen met het voortgezet onderwijs, het mbo en het bedrijfsleven in Amsterdam 
wordt bepaald op welke manier het programma voor loopbaanoriëntatie en 
-begeleiding verder versterkt kan worden, om jongeren zo goed als mogelijk voor 
te bereiden op dit studiekeuze proces. Concrete aanpassingen worden komend 
schooljaar ingevoerd.
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�p De mbo-instellingen zorgen voor meer volledige inschrijvingen voor de zomer-
vakantie.

  Jongeren horen soms pas laat na hun aanmelding of ze daadwerkelijk zijn inge-
schreven. Dit vergroot het risico op uitval. Daarom gaan we dit proces versnellen.  
De ambitie is om minimaal 80% van de aanmeldingen die op 1 mei binnen zijn ook 
voor de zomervakantie (15 juli) te hebben afgehandeld als een definitieve inschrijving 
en plaatsing. Jongeren en hun ouders worden hier tijdig over geïnformeerd.

�p Sterke begeleiding in de eerste drie maanden na de overstap naar het mbo.
  De eerste drie maanden in het mbo zijn een kwetsbare periode voor jongeren die 

niet zo goed weten wat ze willen, een te grote afstand tot het onderwijs voelen 
of onvoldoende gemotiveerd zijn. De kans op uitval is daardoor in de eerste 
drie maanden groter. We zetten in op het vroegtijdig signaleren van jongeren 
die in deze periode mogelijk extra begeleiding nodig hebben en zorgen ervoor 
dat deze begeleiding geboden kan worden. Er moet ruimte zijn om naar aan 
beroepenoriëntatie te doen. 

�p Niveau 2 kent voldoende schakelklassen.
  Juist jongeren op niveau2 weten soms nog niet goed wat ze willen of kampen met 

andere problemen waardoor het maken van een juiste studiekeuze lastig is. We 
zetten in op het realiseren van voldoende schakelklassen, waarin jongeren zich 
breed kunnen oriënteren en vervolgens een definitieve studiekeuze maken. 

Speerpunt 5: 
De inzet rondom kwetsbare jongeren in het 
onderwijs wordt versterkt

De groep jongeren die zich in een kwetsbare posi-
tie bevinden is een diverse groep. Het gaat om 
jongeren die extra aandacht nodig hebben om goed 
voorbereid te zijn op de toenemende eisen die de 
samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt 
aan hen stellen. Het is belangrijk dat onderwijs, 
gemeente en het bedrijfsleven hier gezamenlijk in 
optrekken. 

Hoe meer jongeren in een kwetsbare positie uit-
einde lijk toch een entree of niveau 2 (vak)diploma 
halen, hoe groter de kans dat deze jongeren zich ook 
duurzaam in de samenleving en op de arbeidsmarkt 
weten te redden. De gemeente zet stevig in op het 
goed begeleiden van deze jongeren. Dat doen we 

via verschillende maatregelen die in het Aanvalsplan 
Jeugdwerkloosheid zijn opgenomen, maar daar 
bovenop is het belangrijk dat het onderwijs vol-
doende instrumenten heeft om deze jongeren 
goed te begeleiden naar de arbeidsmarkt en het 
bedrijfsleven ook actief investeert om deze jongeren 
op de werkvloer te laten leren.

Vanuit de rijksoverheid zijn onderwijs en gemeenten 
opgeroepen om extra inspanningen te plegen om te 
voorkomen dat de kwetsbare jongeren tussen wal en 
schip vallen13. Nieuwe wetgeving14 heeft gemeenten

13   Brief ‘Extra aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie’, 

OCW, 12 december 2014.
14   Denk hierbij o.a. aan de wet passend onderwijs, de jeugdwet en 

participatiewet.
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en onderwijs meer taken en bevoegdheden ten 
aan zien van deze groep gegeven. Hoewel deze 
wetswijzigingen kansen bieden, is er ook landelijk 
beleid dat deze kansen tegenwerkt, zoals de steeds 
hogere eisen die aan taal en rekenen binnen het 
mbo worden gesteld. Toch verdienen deze jongeren 
de kans om beoordeeld te worden op wat ze wel 
kunnen en niet afgerekend te worden op wat ze niet 
kunnen. 

De introductie van de termen schoolbaar en leerbaar 
door OCW maken het mogelijk om scherper te kijken 
wat een jongere kan en aanvullend nodig heeft om 
dit te realiseren en welke setting daar het beste bij 
past. Kan een jongeren leren binnen een schoolse 
setting of niet. En zo niet, welke setting biedt dan 

wel een omgeving waarbinnen een jongere kan 
leren. Een jongere die schoolbaar is, is cognitief in 
staat om te leren en vertoont ook het gedrag dat 
noodzakelijk is om binnen een onderwijsinstelling 
een opleiding te kunnen volgen. Soms is dit tijdelijk 
niet haalbaar of is het onderwijs niet de juiste setting 
voor een jongere om in te leren. Dan moet er een 
alternatieve leerroute in de praktijk mogelijk zijn, 
deze jongeren zijn (tijdelijk) niet schoolbaar. Dit 
onderscheid biedt handvatten om gezamenlijk te 
bepalen welke jongere gebaat is bij het leren in een 
school en welke jongere meer gebaat is bij werken 
en leren in een praktische setting. Een goede samen-
werking tussen het regionale bedrijfsleven, het 
onderwijs en de gemeente is hiervoor essentieel.

Wat gaan we doen?

�p We stellen aanvullend leerwerkcoaches beschikbaar voor de intensieve toeleiding 
naar de arbeidsmarkt voor entree en niveau 2 voor ROCvA en ROC TOP.

  Bij ROCvA en ROC TOP gaan we werken met leerwerkcoaches speciaal voor de 
entree en niveau 2. Een leerwerkcoach vervult een essentiële functie voor goede 
arbeidsmarkttoeleiding voor jongeren die een vakdiploma halen binnen de entree 
of op niveau 2. Dit met het doel om jeugdwerkloosheid te voorkomen.

  Deze persoon besteedt gedurende een langere periode aandacht aan de daad-
werke lijke toeleiding naar werk en coacht de jongere hier intensief bij. Daarnaast 
richt de leerwerkcoach zich op het accrediteren van geschikte stage- en leerwerk-
plekken voor deze doelgroep en wordt er geïnvesteerd in deskundigheids  -
bevordering van de leermeesters op de werkvloer. Op deze manier investeren  
we in een duurzame relatie tussen het onderwijs en de werkgevers specifiek voor 
deze doelgroep. De begeleiding op het werk krijgt hiermee ook een meer duur-
zaam karakter. Deze leerwerkcoaches zijn in staat om op jaarbasis zo’n 500 
jongeren op deze intensieve manier te begeleiden. 

�p Er komt een Amsterdamse arbeidsmarktroute voor leren en werken tegelijk.
  We investeren in een Amsterdamse arbeidsmarktroute voor leren en werken 

tegelijk in de entree en op mbo niveau 2, waarbij de arbeidstoeleiding vanuit 
het onderwijs beter wordt vormgegeven. Kenmerkende werkgevers voor de 
Amsterdamse arbeidsmarkt committeren zich aan deze leerroute. Er wordt 
een regionaal netwerk ingericht met vertegenwoordigers vanuit onderwijs, 
bedrijfsleven en gemeentelijke diensten. Dit pakken we integraal op, waarin we 
ook samen werken met het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs 
en het vmbo om de arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding met elkaar 
te organiseren (doorgaande leerlijn). Ook wordt gebruik gemaakt van reeds 
bestaande vangnetvoorzieningen zoals School2Work.
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�p De Opleidingswerkplaats De Hal wordt gerealiseerd.
  De Opleidingswerkplaats De Hal, één van de toegekende maatregelen uit het 

Regioplan Human Capital ‘Werk maken van talent’, biedt 200 jongeren zonder 
startkwalificatie de kans om een compact en beroepsgericht oriëntatie- en oplei-
dings programma te doorlopen. In 12 weken maken deze jongeren bij opleidings-
werkplaats De Hal kennis met de bouwtechniek. Bij succesvolle afronding ont-
vangen de jongeren een certificaat. Het doel van dit programma is jongeren op  
deze manier te interesseren voor een beroep en het onderwijs, zodat ze hierna 
weer instromen in de entree om een (vak)diploma te halen.

�p De Uitvalsvoorzieningen ROC op Maat en de Amsterdamse Plus houden we in stand
  We houden de uitvalsvoorzieningen bij ROC van Amsterdam (ROC op Maat) en ROC 

TOP (Amsterdamse Plus) in stand. Binnen deze voorziening worden jongeren in 
een kwetsbare positie opgevangen. Deze jongeren zijn op dat moment niet in staat 
regulier onderwijs te volgen. Ze zijn wel leerbaar, maar onvoldoende schoolbaar.  
De ondersteuning is erop gericht om jongeren weer schoolbaar te maken, zodat  
zij alsnog met een (vak)diploma en/of startkwalificatie de arbeidsmarkt op gaan.  
In deze voorziening is jaarlijks plek voor ongeveer 800 jongeren. 

Entree    assisterende functies

         op de arbeidsmarkt

Niveau 3 vakman of vrouw

Niveau 4 vakspecialisten

Niveau 2 beginnend beroeps-

    beoefenaar

Uitvalsvoorziening

Onderwĳs

Jongeren die hun baan

verliezen en niet zelf-

standig een andere baan 

kunnen vinden worden 

geholpen in de zoektocht

naar een nieuwe baan of

begeleid richting onder-

wijs als dat nog kan.

Jongerenpunt Arbeidsmarkt

MBO Amsterdam

Leer-

Werkcoach

Goede voorzieningen voor jongeren in een kwetsbare positie
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Speerpunt 6: 
De thuisomgeving wordt actiever betrokken 
bij de schoolloopbaan

De thuisomgeving heeft een belangrijke invloed op 
de schoolloopbaan van studenten in het mbo. 
Ouders, vrienden en andere leden van de sociale 
gemeen schap buiten de school vormen een sociaal 
netwerk dat studenten voorziet van hulpbronnen die 
hen helpen in hun schoolloopbaan. Uit onderzoek 
blijkt dat juist jongeren die een groter risico lopen uit 
te vallen minder toegang hebben tot dergelijke 
hulp bronnen. Daarnaast zijn niet alle studenten even 
vaardig in het benutten van deze hulpbronnen. 
Jongens in het mbo lijken meer moeite te hebben 
om de hulpbronnen in hun thuisomgeving te 
identificeren en te benutten15. 

Voor mbo-instellingen is het belangrijk om de 
be trok  kenheid van ouders bij de schoolloopbaan 
hun kinderen zoveel mogelijk te stimuleren.

15   Elffers, L., The transition to post-secondary vocational 

education Students’ entrance, experiences and attainment 

(2011), Amsterdam.

De afgelopen jaren hebben de instellingen dan ook 
meer werk gemaakt van ouderbetrokkenheid. 
Ouders zijn welkom op open dagen en voorlichtings-
bijeenkomsten, worden uitgenodigd voor de intake 
en actief op de hoogte gehouden over de studie-
voortgang. Bij sommige instel lingen organiseren de 
studenten zelf een ouderinformatieavond in het 
eerste half jaar van het betreffende schooljaar. Ook 
in het bestrijden van verzuim en uitval zijn ouders 
eerder in beeld. Leerplicht nodigt ook de ouders uit 
als een jongere bij leerplicht moet komen in verband 
met verzuim. Dit doen we ook bij jongeren van 18 
jaar en ouder. Dit lijkt effectief. 

Toch zien we nog mogelijkheden om de betrokken-
heid van de thuisomgeving te vergroten.Dit kan door 
de thuisomgeving nog beter te informeren, meer te 
verbinden aan de school en de samenwerking tussen 
thuisomgeving en school verder te versterken. 
Hierbij moet ook gedacht worden aan de kracht 
van ‘peer tutors’, studiegenoten kunnen een 
waardevolle hulpbron zijn voor elkaar of externe 
mentorprojecten, waarmee het sociale netwerk van 
studenten wordt uitgebreid.

Wat gaan we doen?

�p Informatie- en debatavonden voor ouders worden georganiseerd.
  We organiseren samen met de instellingen informatieavonden voor ouder(s)/

verzorger(s) of andere betrokken mensen uit de directe omgeving van jongeren 
ter voorbereiding op de overstap naar het mbo en het succesvol doorlopen van de 
opleiding. Hier kunnen ook thema’s aan bod komen als toegang tot ondersteuning/
zorg, schuldhulpverlening, stageplekken, toeleiding naar de arbeidsmarkt, etc. 
Hiervoor nodigen we ook bedrijven uit.

�p Studiegenoten (peers) worden sterker benut als waardevolle hulpbron voor het 
succesvol doorlopen van de schoolloopbaan.

  Binnen de instellingen wordt op verschillende manieren ook de kracht van de 
studenten zelf benut. Zo zijn er stagebedrijven waar studenten van verschillende 
niveaus tegelijk op stage gaan. De ouderejaars of hogere niveaus begeleiden de 
jongerejaars of de studenten op een lager niveau gedurende deze stageperiode.  
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Ook worden praktijklessen tegelijk voor meerdere niveaus aangeboden op deze 
manier kunnen de studenten elkaar onderling helpen. Studenten geven ook aan 
dat dit stimulerend werkt om betere prestaties te leveren, de drempel om advies 
te vragen ligt dan lager. Ook zijn er projecten binnen verschillende teams waar 
jongeren elkaar begeleiden bij het vinden van hun weg op school en bij het vinden 
van stageplekken. Er wordt bekeken waar dergelijke projecten van toegevoegde 
waarde zijn om de prestaties van studenten verder te versterken. De studentenraden 
kunnen hier voorstellen voor doen.

�p De stadsdelen organiseren samen met de instellingen een buurtinitiatief waarbij de 
studenten iets terug doen voor de buurt en tegelijkertijd werken aan hun sociale- en 
werknemersvaardigheden. 

  De stadsdelen zijn de ogen en oren van de buurt en de schakel naar het stadhuis. 
De instellingen zijn verspreid over de stad gevestigd. Elk stadsdeel heeft wel een of 
meerdere mbo-locaties. Samen met de stadsdelen en de instellingen wordt bekeken 
waar mbo-studenten een bijdrage in de buurt kunnen leveren om zo te werken 
aan hun sociale- en werknemersvaardigheden, hun netwerk vergroten, relevante 
ervaring op doen en tegelijk iets terug kunnen doen voor de samenleving. Jongeren 
kunnen in de buurt van de opleidingslocatie aan de slag bij een maatschappelijke 
organisatie zoals de lokale sportvereniging, kinderboerderij, buurthuis of 
verzorgingstehuis. De relatie tussen de onderwijsinstellingen en de buurt wordt zo 
versterkt wat bijdraagt aan de positieve beeldvorming van mbo-studenten. 
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Ambitie: 
Het middelbaar beroepsonderwijs sluit goed aan op de (regionale) arbeidsmarkt

De samenleving, economie en arbeidsmarkt ver-
anderen in een steeds hoger tempo. Dat geldt ook 
voor de vaardigheden waarover jongeren moeten 
beschikken op het moment dat zij de arbeidsmarkt 
betreden. We weten dat jongeren die in het bezit  
zijn van een startkwalificatie vier keer zoveel kans 
heb ben op werk als jongeren die zonder start-
kwalificatie de arbeidsmarkt betreden. Daar naast 
geldt dat jongeren die via de beroeps begelei den de 
leerweg (BBL) de arbeids markt betreden meer kans 
op werk hebben dan jongeren die via een afgeronde 
beroepsopleidende leerweg (BOL) de arbeidsmarkt 
betreden. Dit is echter ook logisch, immers bij BBL  
is bij aanvang van de opleiding al sprake van een 
arbeids contract. De dynamiek op de arbeidsmarkt 
vraagt om beroepsonderwijs dat jongeren voldoen-
de vakkennis meegeeft, maar ook investeert in de 
vaardigheden om met verande ringen op de arbeids-
markt om te kunnen gaan.
 
Jongeren maken tijdens hun opleiding kennis met  
de beroepspraktijk, lopen stage om praktijkervaring 
op te doen en werken daarmee tevens aan hun werk-
nemersvaardigheden. Tenslotte is het onderwijs 
er samen met het bedrijfsleven verantwoordelijk 
voor dat opleidingen goed aansluiten op de vraag 
van de arbeidsmarkt. Van oudsher is er altijd ver-
binding geweest tussen het beroepsonderwijs en 
de beroeps praktijk waartoe dit onderwijs opleidt. 
De huidige arbeidsmarkt vraagt om een continue 
samenwerking en afstemming tussen het (regionale) 
bedrijfsleven en het onderwijs.
 
De Amsterdamse instellingen en het regionale 
bedrijfsleven geven beide aan dat deze ambitie er 
bij uitstek een is waarin de gemeente een grote 
rol te vervullen heeft, zowel in het stimuleren en 
facili teren van samenwerking als in het investeren 
om innovaties mogelijk te maken. Het college 
heeft aangegeven dat in het voorjaar van 2015 een 
Actie plan Innovatief Vakmanschap voor de regio 
Amster dam wordt gepresenteerd. In dit Actieplan 
wordt onder meer ingezet op het in beeld brengen 
van de ontwikkelingen van vraag en aanbod, zodat 

er uiteindelijk een betere samenhang en dus betere 
matches op de arbeidsmarkt ontstaan. Denk 
hier bij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van zgn. 
Opleidings huizen waarbij onderwijs en bedrijfsleven 
gezamenlijk opleidingen verzorgen.
 
Er wordt ingezet op de volgende speerpunten:

Speerpunt 7: 
Er zijn voldoende stage- en leerwerkplekken 
van goede kwaliteit 

In bepaalde sectoren is het voor studenten lastiger 
om stageplekken te vinden. Met name voor de twee 
roc’s is dit een onderwerp van aandacht. Wanneer 
studenten geen stageplek kunnen vinden, lopen zij 
mogelijk studievertraging op of zijn zij in het uiterste 
geval genoodzaakt hun studie voortijdig af te 
breken. Naast een kwantitatieve uitdaging, zorgen 
voor voldoende stageplekken, is er ook kwalitatieve 
verbetering mogelijk. Bedrijven uit de stad, zowel 
het MKB als de grotere bedrijven, geven aan dat 
studenten beter voorbereid zouden moeten worden 
op hun stage. Denk hierbij aan het verbeteren 
van de werknemersvaardigheden van studenten 
of betere aansluiting van de theorielessen op de 
beroepspraktijk. 

Ook geeft het bedrijfsleven aan dat het contact 
tussen onderwijs en leerbedrijven verbeterd kan 
worden. Andersom laten de mbo-instellingen 
weten meer betrokkenheid vanuit bedrijven 
te willen organiseren rond de kwaliteit van de 
begeleiding op de stageplek. Gesprekken met 
studentenorganisaties bevestigen het beeld dat 
stagebegeleiding op veel fronten kan worden 
verbeterd. In het lopende schooljaar 2014-2015 
zijn de eerste ervaringen opgedaan met de 
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zogenaamde arbeidsmarktteams bij het ROC 
van Amsterdam en ROC TOP. De inzet van de 
arbeids marktteams richt zich op het enerzijds 
opvangen van problemen die zich nu voordoen rond 

stagebegeleiding en stagetekorten, anderzijds om 
de organisatiestructuur rondom het zoeken van 
stages en stagebegeleiding op de eigen instelling 
permanent te versterken.

Wat gaan we doen?

�p De arbeidsmarktteams bij ROCvA en ROC TOP worden versterkt.
  We versterken de capaciteit van de arbeidsmarktteams bij beide roc’s. Deze teams 

moeten goed vindbaar zijn voor studenten en werkgevers en actief studenten en 
werkgevers benaderen. De arbeidsmarktteams zijn de contactpunten binnen de 
instelling waar het gaat om het vinden of melden van een stageplek. Zowel voor 
studenten, docenten, werkgevers als stadsdelen. De stageplekken die vanuit de 
stadsdelen worden opgehaald, in bijvoorbeeld de stagestraten, worden via deze 
teams bekend gemaakt en ingevuld. 

�p Er komen stagemakelaars bij ROCvA en ROC TOP voor niveau 3 en 4.
  De functie van stagemakelaar wordt op niveau 3 en 4 versterkt. Voor de student 

betekent dit onder andere concrete ondersteuning bij het vinden van een stageplek, 
de voorbereiding op de sollicitatieprocedure en aandacht voor persoonlijke pre-
sen ta tie en motivatie. De stagemakelaar verzorgt daarnaast workshops en groeps-
trainingen en heeft een inloopspreekuur voor studenten. Ook onderhoudt de stage-
makelaar contact met een groot netwerk van leerwerkbedrijven.

�p De lokale arbeidsmarkt wordt geactiveerd.
  Binnen het Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid hebben stadsdelen de opdracht gekre-

gen om de lokale arbeidsmarkt te activeren. Het is voor lokale werkgevers fijn als 
ze stagiairs kunnen vinden uit de buurt, maar het is vooral belangrijk dat lokale 
werkgevers een goede ingang hebben op die onderwijslocatie die past bij de sector. 
Vaak hangt een goede match nu te veel af van bekende netwerken, dit moet beter 
en structureel worden georganiseerd, zodat meer jongeren bereikt worden. De 
stadsdelen kunnen hiervoor rechtstreeks bij de arbeidsmarktteams van ROCvA en 
ROC TOP terecht. 

�p De matching tussen jongere en beschikbare BBL-plekken wordt verbeterd.
  Vanuit het BBL-offensief, dat vanuit het Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid wordt 

ingezet, komen er meer BBL-plekken beschikbaar voor Amsterdamse jongeren.
In verschillende van de landelijk goedgekeurde sectorplannen is opgenomen dat er 
BBL-plekken beschikbaar worden gesteld16. We weten dat het voor een groot aantal 
jongeren kansrijker is om te leren in de praktijk. Als een jongere zich meldt bij een 
instelling met een voorkeur voor BBL wordt direct een link gelegd met het BBL-
offensief. We maken afspraken met de instellingen hoe we dit concreet vorm kunnen 
geven. Op deze manier worden jongeren zonder werkgever niet weggestuurd als zij 
zich willen inschrijven voor een BBL-opleiding. 

16   Zie: http://www.stvda.nl/nl/actieteam-crisisbestrijding/goedgekeurde-sectorplannen.aspx  

voor overzicht van de goedgekeurde sectorplannen en bijbehorende BBL-plekken. 
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�p Amsterdamse leerbedrijven moeten op eenduidige en eenvoudige wijze erkend 
kunnen worden.

  Een bedrijf dat een leerbedrijf wil worden moet dit op eenduidige en eenvoudige 
wijze kunnen doen. Er zijn inmiddels landelijk verbeteringen doorgevoerd, maar 
dit verdient blijvende aandacht. We blijven dan ook in gesprek met de Stichting 
Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om ervoor te zorgen dat 
in Amsterdam leerbedrijven zo eenvoudig en snel als mogelijk erkend kunnen 
worden. We richten onze aandacht hierbij in het bijzonder op het faciliteren van 
het Amsterdamse midden- en kleinbedrijf juist omdat daar een grote vraag is naar 
stagiaires. 

�p Vijf spraakmakende Amsterdamse werkgevers adopteren het mbo.
  Met vijf spraakmakende Amsterdamse werkgevers maken we afspraken over  

het aantal stage- en leerwerkplekken dat zij beschikbaar stellen. Denk hierbij  
aan sectoren als banken, toerisme, creatieve industrie, Amsterdamse haven, etc.

Speerpunt 8: 
Jongeren gaan goed voorbereid en  
met de juiste vakkennis de (regionale) 
arbeidsmarkt op

Al tijdens hun studie komen mbo-studenten in 
aanraking met het bedrijfsleven. Dit hoeft niet 
alleen ingevuld te worden door de verplichte stage-
uren, maar kan ook vorm krijgen door meeloop-
dagen, gastcolleges en door rolmodellen het 
onderwijs in te halen. Daarnaast is het belangrijk  
dat behalve aan vakkennis, juist ook aan werk-
nemers vaardigheden wordt gewerkt. Dit gaat  
ook over basale vaardigheden als op tijd komen,  
je represen ta tief kleden en je dienstbaar opstellen.  
Als jongeren toch vastlopen binnen de gekozen 
opleiding, moet voorkomen worden dat jongeren 
zonder diploma uitvallen. Dit kan door gericht in te 
zetten op een nadere beroepenoriëntatie. Het is 
belangrijk te achterhalen wat een jongere dan wel 
wil en kan, zodat hij/zij zich bij een andere opleiding 
kan inschrijven en alsnog met een startkwalificatie 
op zak de arbeidsmarkt kan betreden. 

Het landelijke beleidskader biedt daarnaast een 
aantal (nieuwe) mogelijkheden om jongeren 
beter voorbereid en met de juiste vakkennis de 
arbeidsmarkt op te laten gaan. Dit zijn de nieuwe  
moge lijkheden voor de vakmanschapsroute 
(niveau 2) en de beroeps route (niveau 3 en 4). 
De vakmanschaps route biedt vmbo-leerlingen 
de mogelijkheid om direct in te stromen in een 
oplei ding, zonder extra overstap, leidt tot een 
mbo niveau 2 diploma. De nieuwe beroepsroute 
moet studenten een door lopende leerlijn bieden 
van het vmbo naar het hoger beroepsonderwijs. 
Daarnaast wordt het voor instellingen eenvoudiger 
gecombineerde leerroutes aan te bieden, waarbij 
studenten de basis in de schoolbanken leren en 
praktijkervaring opdoen bij een werkgever. Ook 
krijgen scholen de gelegenheid om opleidingen 
aan te passen aan de regio, zodat ze beter kunnen 
inspelen op de behoeftes van werk gevers in hun 
regio. Er is in Amsterdam bij enkele vmbo-scholen 
al ervaring opgedaan met deze routes, maar dit kan 
nog breder worden opgepakt. 
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Wat gaan we doen?

�p Van meer jongeren worden de werknemersvaardigheden versterkt.
  Werkgevers geven regelmatig aan dat de mondige Amsterdamse jongeren niet 

beschikken over basale werknemersvaardigheden. Jongeren vinden het lastig 
om te gaan met de structuur en (sociale) regels die op een werkplek gelden. 
Dat vraagt om een dialoog tussen de beroepspraktijk en instellingen. Samen 
zorgen zij ervoor dat jongeren met een goede basis van deze vaardigheden in 
het werkveld terechtkomen. Daarom investeren we de komende jaren in de 
werknemersvaardigheden-trainingen voor 1.000 jongeren.

 
�p Het keuzedeel Amsterdamse vaardigheden voor de Amsterdamse arbeidsmarkt 

wordt ontwikkeld.
  Er wordt een keuzedeel uitgewerkt waarin typisch Amsterdamse eigenschappen die 

van nut zijn voor de Amsterdamse arbeidsmarkt als een kracht worden uitgewerkt. 
Op deze manier benutten we het Amsterdamse talent, maar bereiden we deze 
jongeren ook goed voor op de specifieke eisen van de Amsterdamse arbeidsmarkt. 
Dit keuzedeel wordt ontwikkeld door onderwijs en het bedrijfsleven samen. Door 
middel van het aanbieden van keuzedelen kunnen mbo-studenten zich verder 
verbreden of verdiepen. 

�p Jaarlijks wordt er een open dag voor het bedrijfsleven georganiseerd door mbo-
studenten. 

  De mbo-studenten van de verschillende instellingen organiseren een open dag voor 
het bedrijfsleven. Tijdens deze open dag staat de student centraal en laat hij / zij 
op een positieve manier zien wat hij / zij toevoegt aan bedrijven. Bedrijven leren zo 
meer over het mbo, de opleidingsmogelijkheden en ze leren de potentiële stagiairs 
en werknemers van hun bedrijf al in een vroeg stadium kennen. 

�p Amsterdamse College Tour.
  In 2015 wordt gestart met de Amsterdamse College Tour. Hiervoor worden 

spraakmakende personen die een mbo-opleiding hebben gevolgd naar de 
onderwijsinstellingen gehaald om studenten breed te interesseren en inspireren.

�p Studenten worden goed geïnformeerd over de opleiding en arbeidskansen.
  Scholen informeren aspirant-studenten uitgebreid: over de school, het opleidings-

aanbod, de verschillende leerwegen, het arbeidsmarktperspectief, de inhoud en 
inrichting van het onderwijs, de examinering, de vooropleidingseisen en de kwaliteit 
van de opleidingen (naar het oordeel van de inspectie). De studiebijsluiter ‘Studie 
in cijfers’17 wordt niet bij wet verplicht, maar is wel het middel om aan de wettelijke 
informatieverplichting over arbeidsmarktperspectieven te voldoen. Vanuit de 
gemeente bekijken we of dit voldoende gebeurd en bevragen we studenten hier 
actief op. Zowel in de rondetafelgesprekken met studenten als in de bestuurlijke 
gesprekken met de verschillende studentenraden. Hier hoort ook bij dat instellingen 
transparant zijn over hun kerngegevens. 

17 Zie ook: http://www.s-bb.nl/studie-in-cijfers.html
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Speerpunt 9: 
Jongeren worden gestimuleerd  
om door te leren

Uit recente analyses van de arbeidsmarkt blijkt dat 
jongeren met een diploma op niveau 2 en dus in het 
bezit van een startkwalificatie in sommige sectoren 
toch kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het is 
daarom belangrijk jongeren die in staat zijn om een 
hoger opleidingsniveau te behalen te stimuleren 
dit ook te doen. In de sector techniek zien we bij-
voorbeeld dat jongeren niet doorleren op niveau 3, 
omdat het moeilijk is een BBL-plek te vinden. Samen 
met het bedrijfsleven in deze sector bekijken we 
hoe deze leerwerkplekken toch gerealiseerd kunnen 
worden, zodat meer jongeren door kunnen leren en 
een diploma op mbo niveau 3 behalen.Hierin zijn al 
goede resultaten behaald het afgelopen schooljaar 
waardoor 100 jongeren uiteindelijk op een hoger 
niveau en meer kans op een baan uit het onderwijs 
zullen stromen. 

Mbo-studenten die doorstromen naar het hoger 
onderwijs zijn te vaak niet succesvol. Het is daarom 
goed om te investeren in een goede aansluiting 
tussen mbo en hbo. Een associate degree (AD) is 

hier een goede opstap voor, maar deze programma’s 
zijn schaars in Amsterdam. Vanuit economisch 
perspec tief is het juist gunstig voor deze jongeren 
om door te leren. Dit levert zowel de jongere als de 
stad Amsterdam veel op. De mbo-instellingen geven 
daarnaast aan dat het lastig is om studenten goed 
voor te bereiden op de overstap naar het hbo. Het 
Mediacollege Amsterdam, ROCvA en ROC TOP 
hebben samen met de hbo-instellingen in de regio 
een handreiking voor een generieke doorstroom-
module ontwikkeld18. Deze module kan gezien 
worden als een voorloper op het keuzedeel mbo-
hbo. Een goede uitwerking van dit keuzedeel 
verdient nog extra aandacht.

18  Vanuit het Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland-

Flevoland

Gemeente Amsterdam als voorbeeld 

De gemeente draagt ook zelf haar steentje bij als stagebedrijf. De gemeente Amsterdam is een 
grote en complexe organisatie waarin studenten veel kunnen leren. Denk bijvoorbeeld aan een 
communicatiestage bij het programma prostitutie, een P&O-stage bij Bedrijfsvoering of een 
juridische stage bij Veiligheid. Binnen de gemeente zijn stageplekken beschikbaar op zowel 
mbo, hbo als wo-niveau en in veel verschillende studierichtingen zoals Economie, Financieel, 
Informatie Technologie, Communicatie en Secretarieel/Administratief. 

Wat gaan we doen:
�p Er komt een gemeentelijk traineeprogramma voor net afgestudeerde mbo’ers; 
�p Er worden meerdere meeloopdagen zowel bij het stadhuis als bij de gemeentelijke  

diensten georganiseerd. Op deze manier krijgen jongeren een goed beeld wat werken  
bij de gemeente op mbo-niveau betekent.
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Wat gaan de doen?
 
�p Doorstroom- en ombuiggesprekken voeren.

  We stimuleren jongeren om langer door te leren voor een beter arbeidsmarkt-
perspectief. Mbo-instellingen voeren gesprekken met studenten die op het punt 
staan hun opleiding met een diploma af te ronden. In deze gesprekken worden 
de jongeren erop gewezen dat ze een beter perspectief krijgen op werk als ze hun 
opleiding vervolgen met een opleiding op een hoger niveau (mbo-2 -3 -4 of ad/
hbo) of vervolgen met een (verwante) opleiding met een beter perspectief op de 
arbeidsmarkt.

�p Betere aansluiting tussen het mbo en het hbo.
  De aansluiting tussen het mbo en het hbo wordt verbeterd. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan in de samenwerking tussen het ROC 
van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam in de bouwopleidingen. 

�p Het aanbod van associate degrees in Amsterdam wordt vergroot.
   Te vaak moeten net afgestudeerden mbo’ers de stad uit om een associate degree te 

kunnen volgen. Dit is zonde. Een associate degree is een mooie manier om je kennis 
en vaardigheden binnen afzienbare tijd naar een hoger niveau te brengen en biedt 
mogelijkheden om ‘leven lang leren’ verder te stimuleren. Jongeren die hier een 
associate degree kunnen volgen blijven veelal ook in Amsterdam wonen en werken, 
wat weer goed is voor de Amsterdamse economie. Samen met de instellingen 
voor mbo, hbo en het bedrijfsleven wordt bekeken waar deze opleidingen van 
toegevoegde waarde zijn en hoe deze vervolgens ook gerealiseerd kunnen worden. 

�p Meer mbo’ers stappen succesvol over naar het hbo. De gemeente Amsterdam werkt 
samen met het regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland-Flevoland.

  Mbo-instellingen horen van hun alumni terug dat de kennis en kunde die ze hebben 
niet goed wordt benut in het hbo. Vaak is de vervolgopleiding veel theoretischer 
waardoor reeds opgedane praktijkkennis niet als kracht wordt benut. Te veel 
jongeren lopen hierdoor tegen een glazen plafond aan. Uiteindelijk haken ze af en 
ronden ze de hbo-opleiding niet af. De komende jaren zetten we in op het versterken 
van de doorgaande leerlijn van het mbo naar het hbo en gaan hierover actief in 
gesprek met de mbo- en hbo-instellingen in de stad/regio. Het reeds bestaande 
Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland-Flevoland wordt hiervoor benut.

  De mbo -en de hbo-instellingen binnen dit netwerk hebben een ‘Handreiking 
generieke doorstroom module mbo-hbo’ ontwikkeld; deze vormt de basis voor het 
keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’ voor de mbo-instellingen in de regio en beoogt de 
doorstroom naar het hbo te verbeteren.
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Speerpunt 10: 
Het onderwijs speelt goed in op  
innovaties op de arbeidsmarkt

De regionale arbeidsmarkt is zeer divers en omvang-
rijk. Een aantal sectoren springt er echt uit als 
speci  fiek van belang voor de Amsterdamse arbeids-
marktregio. Dit zijn: toerisme en congressen, de 
creatieve industrie, techniek, logistiek en ICT. In 
deze sectoren is ook een blijvende behoefte aan 
goed geschoolde mbo’ers. Juist daarom moeten er 
in Amsterdam goede vakmensen worden opgeleid. 

Het onlangs in de Tweede Kamer aangenomen 
wets voorstel Macrodoelmatigheid draagt zorg voor 
het verder verbeteren van de de aansluiting van het 
onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt verder 
wordt verbeterd vanuit het beroepsonderwijs. Dit 
betekent dat er tussen instellingen afstemming, 
samenwerking en overleg moet zijn over de doel-
matigheid van het opleidings aanbod. Het bestuurlijk 
overleg dat de gemeente met de mbo-instellingen 
in de stad initieert in het kader van deze MBO-
Agenda leent zich goed om dit thema op de agenda 
te houden. 

Om goed te kunnen inspelen op de arbeidsmarkt 
heeft het onderwijs goede informatie over deze 
arbeidsmarkt nodig. In het voorjaar van 2015 wordt 
de eerste regionale onderwijs- en arbeidsmarkt-
monitor voor de MRA gepubliceerd. In deze monitor 
wordt inzichtelijk gemaakt hoe de samenhang is 
tus sen het aantal vacatures en banen per opleidings-
niveau en sector en de uitstroom cijfers uit het 
onder wijs. De informatie uit deze monitor helpt  
ons in het voeren van de gesprekken over het 
opleidingsaanbod in deze regio.

Er is via het Regionaal Investeringsfonds mbo 
landelijk in totaal € 300 miljoen beschikbaar 
voor innovatief beroepsonderwijs dat studenten 
beter voorbereidt op de toekomstige praktijk. Dit 
fonds beoogt publiek-private samenwerking in 
het beroeps onderwijs te stimuleren, met als doel 
studenten en docenten voortdurend kennis te 
laten maken met nieuwe innovaties uit de beroeps-
praktijk. Vanuit het ROCvA zijn, met financiële en 
organisatorische steun van de gemeente en de regio, 
aanvragen gedaan voor publiek-private samen-
werking in de logistiek, bouw en mobiliteitstechniek. 

Wat gaan we doen?

�p De gemeente gaat structureel in gesprek met de instellingen over macro-
doelmatigheid.

  In het bestuurlijk overleg wordt aandacht besteed aan het thema macro doelmatig-
heid. Bij signalen dat dit onvoldoende het geval is, bespreekt de gemeente dit met  
de instellingen en wordt actief naar een oplossing gezocht. 

�p De gemeente richt samen met de instellingen en het bedrijfsleven een masterplan 
Zorg in.

  De sector zorg is voortdurend in beweging. Er zijn veel ontwikkelingen binnen 
deze branche waardoor er veel eisen aan de opleidingen worden gesteld. Maar hier 
liggen juist ook kansen. Om deze kansen optimaal te benutten zetten we in op een 
masterplan Zorg naar analogie van het masterplan Techniek. We gaan werken met 
Opleidingshuizen waarin bedrijfsleven en onderwijs gezamenlijk zorg dragen voor 
goed en contextrijk onderwijs dat aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het Vakcollege Verpleegkunde van ROC TOP.
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�p We creëren meer mogelijkheden voor publiek-private samenwerking in het beroeps-
onderwijs. 

  De gemeente onderzoekt samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in 
welke sectoren publiek-private samenwerkingen meer van de grond moeten komen 
en kansrijk zijn om de aansluiting op de regionale arbeidsmarkt te verbeteren.  
Dit wordt in het Actieplan Innovatief Vakmanschap verder uitgewerkt.

�p Jonge talentvolle mbo’ers bieden we een goede kans op een succesvol bestaan  
als ondernemer/zzp’er.

  Amsterdam is bij uitstek de plek waar creativiteit tot uitdrukking komt in nieuwe 
producten en technieken en daarbij behorende bedrijfjes (start ups) en zzp’ers. 
Jonge talentvolle mbo’ers moeten de kans krijgen om een plek op de arbeidsmarkt 
te verwerven als ondernemer of zzp’er. Dit doen we door incubatorprogramma’s en 
startersateliers financieel te ondersteunen en te faciliteren. Binnen deze program-
ma’s kunnen docenten de net afgestudeerde mbo’ers begeleiden. We zoeken 
naar plekken waar reeds gevestigde namen en studenten van bv. hbo-opleidingen 
zich ook aan willen committeren. Creativiteit komt het best tot zijn recht in een 
inspirerende en uitdagende omgeving, waar verschillende disciplines elkaar 
versterken. 

Publiek-private samenwerking, een voorbeeld

In september 2013 is het ROC Top in samenwerking met het VUmc gestart met de Vakschool 
Verpleegkunde. Aanleiding voor deze vakschool was de ontevredenheid van het VUmc over  
de kwaliteit van de studenten. Jongeren volgen hier de BBL-opleiding MBO-verpleegkundige 
niveau 4, die volledig gezamenlijk wordt vormgegeven. De aansluiting van dit onderwijs op  
de arbeidsmarkt is 100%; alle opgedane kennis en vaardigheden sluiten direct aan bij de 
beroepspraktijk. In deze vakschool wordt de inhoud van het onderwijs samen met het VU 
ziekenhuis bepaald. Praktijkopleiders en docenten verzorgen samen de lessen en de beroeps-
praktijkvorming voor de jongeren. Alle toetsen en examens worden gezamenlijk geëvalueerd. 
Het VU Ziekenhuis heeft op deze manier maximaal invloed op de kennis en vaardigheden van 
nieuwe werknemers. De verwachte voordelen van deze Vakschool Verpleegkunde zijn: minder 
uitval onder de studenten, de opleidingsduur is maatwerk en de werelden van opleiden en 
werken worden dichter naar elkaar toegebracht. Alle afgestudeerde jongeren (11) hebben 
inmiddels een baan bij het ziekenhuis, nadat ze hun diploma hebben behaald.
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Ruimte voor innovatie in het onderwijsaanbod, een voorbeeld

Het Centrum voor Innovatief vakmanschap Creatieve industrie (CIVCI) van het ROC van 
Amsterdam ontwikkelt innovatieve lesprogramma’s samen met bedrijven uit de creatieve 
industrie  Daarbij professionaliseren studenten zich in goed toegeruste Talent Labs met 
moderne apparatuur uit het werkveld. Deze innovatieve onderwijsprogramma’s worden 
uitgevoerd op creatieve hotspots in Amsterdam (Hallen, IJ-oever) en in Hilversum (Media 
Park). De praktijklessen worden ingevuld door partners als United, Tolhuistuin, ID&T en 
House of Denim. In het House of Denim zijn grote bedrijven uit de denim branche zoals 
HTNK, G-star en Hilfigger verenigd. Een onderdeel daarvan, de Jean School, is in 2015, 
ook gestart met de ‘Jean School International Course’.

MBO

Leerlingen afkomstig uit Amsterdam           Leerlingen afkomstig uit omliggende 

                                                                       gemeenten

Totaal aantal leerlingen 1.509    27.261     4.350         2.160    

Amsterdamse leerlingen    199    10.975                2.859                       371
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2.  Een structurele dialoog

De kern van deze MBO-Agenda is dat de mbo-
instellingen, teams en docenten zelf bepalen 
op welke manier de gezamenlijk geformuleerde 
ambities gerealiseerd kunnen worden en met wie 
zij daarvoor een samenwerking aan moeten gaan. 
Zowel ouders als het (regionale) bedrijfsleven zijn 
belangrijke samenwerkingspartners. De gemeente 
faciliteert dit proces.

Gezamenlijke agenda
Om te komen tot deze MBO-Agenda is een inten-
sieve dialoog gestart over het middelbaar beroeps-
onderwijs en de kracht van dit type onderwijs 
voor een stad als Amsterdam. Er is gesproken met 
studenten, docenten, beleidsmakers, bestuurders, 
onderwijsexperts en vertegenwoordigers van het 
(regionale) bedrijfsleven.

Er zijn verschillende rondetafelgesprekken georgani-
seerd waar aan de hand van thema’s verkend is 
welke uitdagingen er voor het mbo zijn en welke 
kansen er zijn om als gemeente, onderwijs en soms 
ook het (regionale) bedrijfsleven gezamenlijk op 
te trekken om bepaalde doelen te bereiken. Deze 
rondetafelgesprekken zijn opgevolgd door ver-
diepende sessies met studenten en docenten.  
Door middel van co-creatie zijn ideeën opgehaald 
hoe verder te gaan met problemen als onvoldoende 
studiekeuzeoriëntatie, stagetekorten en uitval19. 
Daarnaast zijn verdiepende gesprekken gevoerd 
met (onderwijs)experts. Ook heeft de wethouder 
onder wijs in de vorm van meerdere werkbezoeken 
uitgebreid kennisgemaakt met de vier mbo-
instellingen in de stad om goed in beeld te krijgen 
wat het enorme opleidingsaanbod is, de diversiteit 
van de studenten en hun potentieel. Tijdens deze 
bezoeken is de wethouder in gesprek gegaan met 
zowel studenten, docenten, opleidingsmanagers 
als locatiedirecteuren op de verschillende locaties. 
Op basis van deze werkbezoeken zijn de ambities en 
speerpunten verder aangescherpt. 

19   Middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam. Rapportage 

onderzoek en cocreatie met studenten en docenten. 

YoungWorks, oktober 2014, Amsterdam.

Ook zijn de instellingen zelf met elkaar in gesprek 
gegaan en hebben kennis en ideeën uitgewisseld 
om gezamen lijk, maar ook ieder voor zich, verder 
te komen in de kwaliteitsontwikkeling die zij 
voorstaan.

Blijvend in gesprek
Deze dialoog is als zeer positief en waardevol 
ervaren. De open houding van de gemeente heeft 
geresulteerd in goede, maar ook kritische gesprek-
ken, waarbij vertrouwen in elkaars expertise belang-
rijk is gebleken. 

De komende periode zal de gemeente ook 
nadrukkelijk in gesprek blijven over de uitvoering 
van deze agenda. De wethouder onderwijs richt 
hiervoor een structureel bestuurlijk overleg met de 
mbo-instellingen in. Daarnaast laat de wethouder 
onderwijs zich via gesprekken met studenten, 
ouders, docenten en vertegenwoordigers van het 
(regionale) bedrijfsleven voeden over de uitwerking 
en het resultaat van de MBO-Agenda.

Vertrouwen vooraf, ruimte voor maatwerk en 
verantwoording achteraf
De gemeente slaat een nieuwe weg in. Nadrukkelijk 
wordt gekozen om de verantwoordelijkheid 
voor onderwijsverbetering neer te leggen bij het 
onde r wijsveld zelf. De instellingen, teams en 
docenten weten zelf het beste invulling te geven 
aan kwaliteitsverbetering ten aanzien van de drie 
geformuleerde ambities. Zij worden dan ook in de 
gelegenheid gesteld om zelf te formuleren waar zij 
de komende jaren extra op willen inzetten en welke 
resultaten ze hiermee willen boeken ten aanzien van 
de tien gezamenlijk geformuleerde speerpunten.  
Op onderdelen in overleg en in de uitvoering samen 
met ouders en het (regionale) bedrijfsleven. 

De Amsterdamse Lerarenbeurs en Scholenbeurs 
voor het mbo bieden ruimte om op basis van het 
initiatief van docenten en/of teams bepaalde 
veranderingen te onderzoeken en door te voeren. 
Op deze manier wordt de professional centraal gezet 
en vertrouwen we op de kansen en uitdagingen 
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die zij zien voor het onderwijs en hun studenten. 
Een leercurve van binnenuit wordt hiermee 
gestimuleerd.

Daarnaast kunnen de instellingen per jaar aangeven 
op welke speerpunten zij willen inzetten, op welke 
manier zij dit willen doen en welke resultaten dit 
moet opleveren. Deze projectplannen maken het 
mogelijk om vanuit de gemeente de gewenste en 
noodzakelijke impuls daar te geven waar die het 
hardst nodig is. We doen recht aan de verschillen 
tussen de instellingen en maken het mogelijk om 
deze verschillen juist ook als kracht te benutten. 
Hiermee wordt zowel een dekkend aanbod qua 
opleidingen als qua onderwijsconcepten mogelijk 
gemaakt.
De projectplannen worden in het voorjaar ingediend 
en gezamenlijk door gemeente en instellingen 
beoordeeld. Bestuurlijk wordt bekrachtigd welke 
projectplannen uitgevoerd kunnen worden. Voor 
een nadere toelichting op de procedure zie deel 3 
onder aanvraagroute.
 
De gemeente heeft vertrouwen in het onderwijs en 
kiest daarom voor een verantwoording achteraf. 
Hierover worden heldere afspraken gemaakt 
met de mbo-instellingen en indien nodig met het 
betrokken bedrijfsleven. Achteraf moet transparant 
gemaakt worden hoe de middelen zijn besteed en 
wat dit heeft opgeleverd. Naast verantwoording 
over de middelen wordt ook gestimuleerd dat de 
instellingen, teams en docenten de opgedane kennis 
delen met collega’s en dit inzichtelijk maken richting 
de studenten, mogelijk via de studentenraden. 

Monitoring en onderzoek
Om bovenstaand beleid succesvol in te zetten, zal 
nauw worden gevolgd in welke mate de verschillen-
de maatregelen en activiteiten die ingezet worden 
onder de drie ambities leiden tot het gewenste 
resul taat. Aan de hand van een monitor wordt 
geregistreerd in hoeverre de verschillende project-
aanvragen worden uitgevoerd, op schema lopen en 
wat de behaalde resultaten zijn. Op basis van deze 
inzichten wordt met de instellingen bekeken of 
tussentijdse bijstelling nodig is en op welke acties de 
focus in het daaropvolgende schooljaar zou moeten 
liggen. De monitor zal samen met de instellingen 
worden opgesteld.

Het volgen van de voortgang moet inzicht geven  
in hoeverre vooruitgang ten aanzien van de drie 
ambities wordt gerealiseerd. Daarnaast streeft de 
gemeente ernaar om tot een gezamenlijke onder-
zoeksagenda te komen, waarbinnen bepaalde maat-
regelen op effectiviteit kunnen worden onder zocht. 
Op deze manier kan gezamenlijk besloten worden 
wat gecontinueerd, uitgebreid of afge bouwd moet 
worden. 

Inspireren en stimuleren
De gemeente zet in op activiteiten om het onder-
wijs veld te inspireren, te stimuleren en actief met 
elkaar in contact te brengen. In overleg met de 
instellingen, teams, docenten, studenten en het 
(regionale) bedrijfsleven wordt bekeken welke 
activiteiten hiervoor nodig zijn en welke thema’s 
hierbij centraal moeten staan.

De MBO-Agenda is geslaagd wanneer dit type 
onderwijs en de studenten beter worden gewaar-
deerd. Zowel door studenten, ouders, docenten  
als werkgevers.
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3.  Financiën

Focus op het middelbaar beroepsonderwijs in Amster -
dam. Focus door gericht een financiële impuls te 
geven daar waar die nodig is. Het college inves teert 
de komende vier jaar ruim 19 miljoen euro in het 
middelbaar beroepsonderwijs. Deze inves terin gen 
komen ten goede aan de professionaliteit van de 
docenten en de teams, stimuleert talent ont wikkeling 
en versterkt het onderwijs zodat uitval en werkloos-
heid zoveel als mogelijk voorkomen kunnen worden.

Deze agenda richt zich specifiek op het versterken 
van het onderwijs. Het mbo vormt jongeren, draagt 
bij aan de persoonlijkheidsontwikkeling en levert 
zelfbewuste jongvolwassen af. Het mbo is meer dan 
alleen opleiden voor een beroep.

Het college investeert dan ook aanzienlijk op juist 
het versterken van het onderwijs zelf.

Begroting

Inzet per schooljaar  2015-´16   2016-´17   2017-´18   2018-´19   Totaal 

Ambitie: 

De kwaliteit van het mbo is goed 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 7.000.000

Ambitie: 

Elke jongere doorloopt met succes  

de schoolloopbaan 1.630.000 1.630.000 1.630.000 1.630.000 6.520.000

Ambitie: 

Het mbo sluit goed aan op de  

regionale arbeidsmarkt 850.000 850.000 850.000 850.000 3.400.000

Onderzoek, kennisdeling, communicatie,  

coördinatie 675.000 550.000 550.000 475.000 2.250.000

Totaal 4.905.000 4.780.000 4.780.000 4.705.000 19.170.000

Binnen deze MBO-Agenda worden drie specifieke 
regelingen uitgewerkt. Te weten de Amsterdamse 
Lerarenbeurs voor het mbo, de Amsterdamse 
Scholenbeurs voor het mbo en de Amsterdamse 
Talentenbeurs voor mbo-studenten. Deze regelin-
gen vallen onder ambitie 1. Jaarlijks stelt het college 
respectievelijk € 375.000, € 1.125.000 en € 250.000 
beschikbaar voor deze regelingen.
Daarnaast is er vanuit het Aanvalsplan Jeugdwerk-
loos heid in de eerste twee schooljaren aanvullend 

€ 500.000 beschikbaar gesteld voor verschillende 
maatregelen. Dit volledige bedrag wordt ingezet 
voor het beschikbaar stellen van leerwerkcoaches 
voor de entree en niveau 2. De leerwerkcoaches 
moeten jaarlijks zo’n 800 jongeren in een kwetsbare 
positie effectief begeleiden in hun overstap naar de 
arbeidsmarkt.

Voor het overige budget binnen de drie ambities 
zijn de projectplannen leidend. Op basis van een 
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inhoudelijke beoordeling van deze plannen door  
de instellingen en de gemeente gezamenlijk wordt 
bepaald welke maatregelen/activiteiten per school-
jaar in gang worden gezet.
Tot slot stelt het college een budget beschikbaar 
voor onderzoek, kennisdeling, communicatie en 
coördinatie. Dit budget wordt vanuit de gemeente 
beheerd en daar waar nodig ingezet. 

Aanvraagroute
De mbo-instellingen dienen in het voorjaar een 
projectplan in voor het schooljaar daarop. Bij het 
indienen van een projectplan dient men gebruik 
te maken van een format dat door de gemeente 
beschikbaar wordt gesteld.

Aanvragen voor 2015-‘16 moeten worden ingediend 
voor 1 mei 2015. In het format worden de instellin-
gen verzocht aan te geven:
�p Op welke speerpunten wordt ingezet;
�p Wat de beoogde doelen zijn;
�p Wat de beoogde activiteiten zijn die de instelling 

wil ondernemen en wat de verwachte resultaten 
zijn om de gestelde doelen te realiseren;

�p De begrote kosten, inclusief de eventuele eigen 
bijdrage door de instelling;

�p Op welke wijze de instelling na het uitvoeren 
van de activiteit(en) aantoonbaar maakt of de 
gestelde doelen zijn bereikt.

Het ingevulde format wordt door het College van 
Bestuur ingediend bij de gemeente Amsterdam. 

Voor het aanvragen van de middelen voor de 
Amsterdamse Lerarenbeurs, Scholenbeurs en 
Talentenbeurs geldt de route via de subsidieregeling 
die onder de ASA wordt gepubliceerd in het voorjaar 
van 2015. 

De gemeente neemt het besluit of een projectplan 
wordt gehonoreerd. De toetsing is gebaseerd 
op peer review. De instellingen kijken op elkaars 
projectplannen mee, gezamenlijk wordt een advies 
afgegeven in hoeverre de projectaanvraag inderdaad 
bijdraagt aan het realiseren van een of meer van de 
drie gezamenlijk geformuleerde ambities.

Toekenning
De gemeente zal in 2015 uiterlijk half mei bekend 
maken of de projectaanvragen voor schooljaar 2015-
’16 zijn gehonoreerd. Voor de volgende schooljaren 
zullen de projectaanvragen uiterlijk voor 1 februari 
van het betreffende kalenderjaar ingediend moeten 
zijn en wordt de honorering uiterlijk 1 maand later 
bekend gemaakt.
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Lijst met gesprekspartners

Alliander
Robert Berends

Annette Diender -  
Samenwerking rondom onderwijs
Annette Diender

Bonaventura college Leiden
Marlies Otte

Calvijn College
Marte van den Hoed
Margret te Stroete

Hogeschool van Amsterdam
Marcelle Peeters

Hout-en Meubileringscollege
Frans Veringa 
- vz CvB
Heleen van Baarsen
Stephan Welie

Jinc
Marloes Bakema

JOB
Taco de Ruiter
Martijn Grul 
- Bestuurslid

Maastricht University
Louise Elffers

Manpower
Radboud Fransen

MBO Raad
Jan van Zijl

Mediacollege Amsterdam
Han Smits 
- vz CvB
Jan de Haas
- lid CvB
Martin Bouma
Peter van der Blom

Ministerie van OCW
 Hans Schutte 
-  Directeur-generaal  Hoger onderwijs, 

Beroeps onderwijs, Wetenschap en 
Emancipatie

Loes Evers 
- Directie MBO

Ministerie van OCW 
Sander Baljé 
- Directie MBO
Jeroen de Weger 
- Directie VO

Onderwijsexperts
Marc van der Meer 
-  Wetenschap pelijk adviseur voor de mbo-

sector, SBB, REFLECT Universiteit Tilburg
Pieter Winsemius 
- Voormalig lid WRR
Sjoerd Karsten 
- Emeritus hoogleraar UvA

ROC Top
Ineke van der Linden 
- vz CvB
Hans Bol 
- lid CvB
Mia de Graaf
Ria Jochems
Jeroen Klooster
Yolanda Gersen
Saja Remijnse
Pim van den Berg
Peter van Leeuwen
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Lijst met gesprekspartners (vervolg)

ROC van Amsterdam
Edo de Jaeger 
- vz CvB
Ronald Wilcke 
- lid CvB
Ricardo Winter 
- lid CvB
Dirk Huiberts  
Jobartha van Metelen
Peggy van der Reijden
Jomara Riesenbosch
Sonja Hoogendoorn
Mirjam Riethof
Miriam Leus
Ben Visscher

SBB
Martin de Wolf

StreetPro
Ivolaine de Nobrega

Talent voor Techniek
Petra Taams

Tinteltuin
Cor Schuurman

Veban
Yvonne Koppers 

Wellant College
Edith Petri
Dirk Jongkind
Inge Breukelman
Han Veenstra

Werkgeversservicepunt
Monique Jonkers

Youngworks
Joris Schuurman

Zaam
Dorien van Renselaar

Studentenraad ROC TOP 
Studentenraad ROC van Amsterdam 
Studentenraad Hout -en Meubilerings-
college
Studentenraad Mediacollege Amsterdam
Diverse studenten en docenten van de  
verschillende instellingen
Diverse medewerkers van Bureau 
Leerplicht
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De Amsterdamse mbo-instellingen

Hout- en Meubileringscollege

Het Hout- en Meubileringscollege (HMC) is 
sinds 1929 een kleinschalige, zelfstandige 
MBO-vakschool, die zich uitsluitend richt op 
creativiteit, vakmanschap en ondernemerschap. Het 
HMC leidt op voor de hout- en meubelbranche en 
voor de woon- en interieurbranche. Deze branches 
zijn nauw bij de school betrokken. De opleidingen 
sluiten daardoor goed aan bij de praktijk. Dit zorgt 
er ook voor dat jongeren met een diploma geen 
probleem hebben om een baan te vinden. Zo’n 
40% van de studenten gaat doorstuderen aan een 
instelling voor hoger beroepsonderwijs (hbo).
Het HMC heeft twee vestigingen. Een in 
Rotterdam en een in Amsterdam. De instelling 
biedt opleidingen aan op niveau 2, 3 en 4 in zowel 
BOL als BBL-varianten. De opleidingen passen 
binnen de domeinen: Interieur & Wonen, Meubel 
& Hout en Design & Mode accessoires. Zo kun 
je een opleidingen volgen voor meubelmaker, 
interieuradviseur, creatief vakman, verkoper wonen, 
timmerman, woning- of meubelstoffeerder, maar 
ook voor pianotechnicus. In Amsterdam wordt 
onderwijs geboden aan ruim 1.500 leerlingen, 
waarvan bijna 15% uit Amsterdam afkomstig is.

Het HMC is een relatief kleine school. Dit geeft 
de school een persoonlijk karakter en een veilige 
sfeer. Er wordt lesgegeven door professionele 
docenten die zelf vaak jarenlang in de praktijk 
hebben gewerkt of dat nog steeds doen. De school 
kent levensechte werkplaatsen die ideaal zijn als 
praktische leeromgeving. De inrichting van het 
gebouw is zoveel als mogelijk een afspiegeling van 
de beroepspraktijk.

Het HMC is een mbo vakschool gericht op de 
ontwikkeling van vakmanschap, creativiteit en 
ondernemerschap tot het hoogst mogelijke 
niveau, in een schoolcultuur die wordt gekenmerkt 
door persoonlijke aandacht, betrokkenheid en 
branchegerichtheid.
Het traditionele vakmanschap wordt gecombineerd 
met de nieuwste trends en ontwikkelingen. 
Zo worden leerlingen gedegen innovatief en 
ondernemend opgeleid.

Voorbeelden van projecten om de kwaliteit van het 
onderwijs te vergroten en de schoolloopbaan te 
versterken:
�p Start van het excellentieprogramma innovatief 

meubelmaker;
�p Alumni worden ingezet als onderwijsassistent. 

Meer aandacht voor studenten in de klas. 
Mooie opstap voor oud-studenten om aan het 
onderwijzen te proeven;

�p Sterke inzet op het vergroten van de ouder-
betrokkenheid. Leerlingen doen een AMN test om 
persoonlijke eigenschappen en leervermogen in 
beeld te brengen, de uitslag wordt met de leerling 
en ouders besproken.
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ROC van Amsterdam

Het ROC van Amsterdam (ROCvA) heeft vestigingen 
in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en 
Hilversum. In totaal volgen er 27.000 studenten 
onderwijs, waarvan ruim 17.500 op de Amsterdamse 
vestigingen. De mbo-studenten zijn voor ruim 40% 
afkomstig uit Amsterdam en voor het overige deel 
uit naburige gemeenten zoals Almere, Amstelveen, 
Zaandam, Haarlem, Hilversum en Hoofddorp. 
Daarbij komen voor sommige opleidingen studenten 
uit heel Nederland. 

Het ROCvA heeft 9 MBO Colleges, waarvan er 6 in 
Amsterdam gevestigd zijn. Dit zijn de MBO Colleges 
Centrum, Noord, West, Westpoort, Zuid en Zuid-
oost, met in totaal 45 onderwijsteams.Het ROCvA 
verzorgt opleidingen op vier niveaus (Entree, niveau 
2, 3 en 4) binnen 16 domeinen. Dit zijn: Handel & 
Ondernemen/ Mode; Horeca, Bakkerij & Facilitair; 
ICT; International Studies; Kunst & Cultuur; 
Luchthaven; Marketing, Economie & Administratie; 
Media & Vormgeving; Mobiliteit & Logistiek; Sport 
& Veiligheid; Techniek & Technolo gie; Toerisme & 
Recreatie, Uiterlijke Verzorging en Zorg & Welzijn. 

In de meerjarenstrategie nemen de onderwijsteams 
een centrale plaats in, met bedrijven/instellingen 
en studenten als voornaamste stakeholders. Voor 
de teams worden de belangrijkste drijfveren voor 
verdere kwaliteitsverbetering gevormd door de 
ontwikkelingen in de branches, de veranderende 
eisen vanuit het HBO (waar inmiddels 50% van de 
studenten niveau 4 wil doorstuderen) en de vraag 
van studenten naar gedegen, uitdagend en modern 
beroepsonderwijs. 

Voorbeelden van projecten voor onderwijs verbete-
ring die de MBO Colleges verbinden zijn: 
�p Taal en rekenen in het MBO; 
�p De pilot ‘Verdraaid goed onderwijs‘, waarin wordt 

gezocht naar een andere manier van organiseren 
en werken met de relatie docent - student 
centraal; 

�p Route 21, de werknaam voor een platform van 
medewerkers die bezig zijn met toepassing van 
vaardigheden van de 21ste eeuw in het onderwijs; 

�p De invoering van de Entree-opleidingen naar  
een samenhangend geheel in samenwerking met 
ROC TOP;

�p De uitbouw van School-Ex naar alumnibeleid en 
verdergaande samenwerking met gemeenten en 
bedrijfsleven;

�p Human Capital-programma van de Economic 
Board Amsterdam. MBO Colleges Zuid en 
Zuidoost participeren in een aanvraag van de 
board in het kader van de regeling sectorplannen 
(stimuleren van excellentie bij studenten). 
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�p

ROC TOP

ROC TOP verzorgt sinds het schooljaar 
2012-2013 middelbaar beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie in Amsterdam en Almere. In 
totaal volgen zo’n 5.000 jongeren een opleiding bij 
ROC TOP. Bijna 3.000 daarvan zijn afkomstig uit 
Amsterdam. 
Zestig opleidingen worden op de verschillende 
niveaus aangeboden, zowel BOL als BBL-varianten. 
De verschillende domeinen zijn: Economie & 
Administratie, Handel & Ondernemerschap, 
Horeca, Mobiliteit & Voertuigen, Sport, Toerisme & 
Recreatie, Veiligheid en Zorg & Welzijn. 

ROC TOP stelt zich ten doel jongeren uitdagend 
en kleinschalig mbo-onderwijs te bieden dat hen 
goed voorbereidt op het bedrijfsleven of een 
vervolgstudie. ROC TOP onderscheidt zich door 
de persoonlijke aandacht die aan studenten wordt 
gegeven.
ROC TOP gelooft in kleinschalig onderwijs, waar 
studenten meer zijn dan student alleen. “We zijn 
onderdeel van de samenleving en verbonden met 
het werkveld. We zijn gegrondvest op betrokken en 
bevlogen medewerkers”.

Prioriteit hebben: 
�p Persoonlijke (loopbaan) begeleiding van 

studenten, aandacht voor de student;
�p Onderwijs dat aansluit aan bij de ambities, 

mogelijkheden en leerstijl van de student met 
ruimte voor verdieping, ondernemerschap en 
excellentie;

�p Praktijkgericht onderwijs vormgegeven met het 
werkveld, uitgevoerd in nauwe samenwerking 
met het werkveld en mogelijk op locatie in 
bedrijven en instellingen met aandacht voor 
werknemersvaardigheden en vakmanschap;

�p Verankering in de regio, samenwerking met 
ketenpartners voor een optimale voorbereiding 
van onze studenten op participatie in de 
(grootstedelijke) samenleving;

�p Innovatief onderwijs door samenwerking met 
opleidings- en onderzoeksinstituten;

�p Onderwijs gericht op kwaliteit en ambitie: we 
gebruiken onze ervaringen om het onderwijs te 
verbeteren en hechten aan professionalisering 
van de medewerkers en stimuleren van 
teamontwikkeling.

Voorbeelden van projecten die ROC TOP uitvoert 
met name gericht op verbinding tussen studenten 
en de arbeidsmarkt zijn:
�p Oud-voor-jong, waarin oudere werkzoekenden 

(55+) studenten coachen die extra begeleiding 
nodig hebben bij het vinden van een stageplaats;

�p Extra ondersteuning voor studenten met een 
diploma om de overstap naar de arbeidsmarkt 
goed te laten verlopen (uitbouw van School-Ex);

�p De invoering van de entree-opleiding in 
samenwerking met het ROC van Amsterdam.
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Het Mediacollege Amsterdam

Het Mediacollege (Ma) is een vakschool voor de 
media. De mbo-opleidingen van Ma zijn onder te 
verdelen in creatieve, technische, interactieve, 
management, redactie en productieopleidingen. In 
totaal biedt Ma 34 opleidingen aan op de niveaus 
2, 3 en 4. Er volgen bijna 2.200 jongeren onderwijs, 
waarvan zo’n 400 uit Amsterdam.
Kies je voor Ma, dan kom je op een praktijkgerichte 
opleiding. Studenten worden voorbereid op een 
baan in de media. Ze gaan aan de slag met verschil-
lende projecten. Soms alleen, soms met andere 
studenten. Ze werken bijvoorbeeld aan een poster, 
tijdschrift, website, game, app of film.

De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Sommige 
beroepen verdwijnen; nieuwe beroepen ontstaan. 
Ma volgt de ontwikkelingen in de mediabranche 
en speelt daar op in. Met nieuwe opleidingen en 
aanpassingen van bestaande. Studenten leren niet 
alleen bepaalde technieken die belangrijk zijn in 
een vak, maar ook hoe je met klanten en collega’s 
omgaat en hoe je functioneert in de samenleving.

Vanuit het Mediacollege Amsterdam is in 2012 het 
Practoraat Sociale Media opgestart. Het Practoraat 
Sociale Media is een samenwerking tussen het 
Mediacollege Amsterdam, Grafisch Lyceum Utrecht, 
Hogeschool Inholland, Kenniscentrum GOC en het 
expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo). Hierin 
worden in de praktijk en met toegepast onderzoek 
de mogelijkheden van social media in het onderwijs 
in kaart gebracht en uitgeprobeerd. Dit bestrijkt een 
heleboel gebieden zoals; hoe studenten om 
(kunnen) gaan met social media, social media en de 
stage, de inzet van social media op het gebied van 
doorstroom van vmbo naar mbo naar hbo en hoe 
docenten om (kunnen) gaan met social media in  
hun lessen. Maar ook inzet van social media in het 
bedrijfs leven is onderwerp van het Practoraat. 

Vanuit het bedrijfsleven werkt ma samen met drie 
partners: IDG Nederland, Pakhuis de Zwijger en de 
Publieke Omroep Amsterdam. Binnen dit laatste 
deelgebied bekijkt het Practoraat de uitwisselbaar-
heid van social media-oplossingen tussen onderwijs 
en bedrijfsleven. Door de veelheid en verscheiden-
heid van partijen wordt iedereen door iedereen op 
ideeën gebracht. 

Andere kenmerkende projecten voor het 
Mediacollege Amsterdam:
�p De inrichting van het ouderloket om ouders zo 

beter te bereiken, te informeren en te verbinden 
aan de school.

�p Bellen bij verzuim: bij afwezigheid wordt altijd 
direct contact opgenomen met de student en de 
ouders/verzorgers. Ook bij studenten van 18 jaar 
en ouder. Met positief resultaat: minder verzuim 
en minder uitval. 

�p Het werken met een intakeregisseur maakt het 
mogelijk tijdig de juiste informatie van en over de 
kandidaat student te weten. Dit zorgt ervoor dat 
kandidaten beter gematcht kunnen worden, de 
ondersteuningsbehoefte tijdig en goed in kaart is 
gebracht en ook de afleverende school weet waar 
in de intakeprocedure een kandidaat zich bevindt.
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Het Wellantcollege

Het Wellantcollege is een toonaangevende, profes-
sionele onderwijsinstelling met scholen in Noord-
Holland, Zuid-Holland en Midden-Nederland.  
Het Wellantcollege biedt vmbo-onderwijs en mbo-
opleidingen. De mbo-opleidingen vinden plaats op 
11 locaties.

De visie van Wellant is dat zij zich ook richt op 
modern groen onderwijs in grootstedelijke om-
geving, waarbij kwaliteit, innovatie, duurzaam heid 
en internationaal de pijlers zijn.

Twee locaties zijn gevestigd in Amsterdam. Dit  
gaat om de vestiging op de Boelelaan en de locatie 
Linnaeus. Op de Boelelaan worden de opleidingen 
food, global green trade en natuurlijk design ver-
zorgd. Dit zijn BOL-opleidingen op niveau 4. Het 
gaat om een locatie met 60 deelnemers in schooljaar 
2014-’15, waarvan in het eerste leerjaar ongeveer 
30% Amsterdamse leerlingen zitten. De ambitie 
is om door te groeien naar zo’n 200 studenten. Dit 
is afhankelijk van de breedte van het opleidings-
portofolio. De samenwerking en aansluiting met 
Inholland in het kader van de Food Academy ligt 
hieraan ten grondslag.
Op de locatie Linnaeus worden de opleidingen 
stedelijk groen & natuurbeheer, groen, recreatie & 
toerisme en de entreeopleiding verzorgd. Dit gaat 
om BBL-opleidingen op niveau entree, niveau 2 en 3. 
Dit is een locatie met 100 deelnemers in schooljaar 
2014-’15.
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