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1. Samenvatting 
Met het voorliggende regioplan Sterk Techniekonderwijs (STO) beoogt de regio een duurzaam, dekkend en kwalitatief 
sterk vmbo-techniekonderwijs te realiseren binnen de regio, dat aansluit op het middelbaar beroepsonderwijs en de 
toekomstige technische arbeidsmarkt in de regio. De ontwikkelingen op het gebied van techniek gaan razendsnel. Dat 
vraagt om continue inhoudelijke afstemming van onderwijsaanbod op de behoeften van de regionale arbeidsmarkt en 
om training van 21ste-eeuwse vaardigheden zoals flexibiliteit, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Ook vraagt 
het om continue professionalisering van het onderwijspersoneel. Belangrijke regionale thema’s voor de toekomst 
hebben betrekking op de energietransitie en duurzaamheid. Het gaat om: smart mobility, smart logistics, smart 
farming (agrofood en technologie) en biobased toepassingen in onder meer de bouw1. 
Daarnaast heeft het technisch en technologisch vormgegeven vmbo in de regio, zoals elders, te maken met dalende 
leerlingenaantallen en een slecht imago. De vraag naar technisch en technologisch geschoold personeel zal 
daarentegen naar verwachting stijgen, vooral op niveau 3 en 4. Ook wordt kennis van technologie hoe langer hoe 
relevanter voor sectoren zoals de zorg.  
Om de ambitie van een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk vmbo-techniekonderwijs te kunnen vervullen binnen de 
regio zijn nodig: vergroting van de instroom (1), inhoudelijke afstemming op de behoefte van de toekomstige regionale 
arbeidsmarkt (2), vergroting van de doorstroom naar het technisch en technologisch mbo (3) en beschikking over 
basisvoorwaarden voor sterk en eigentijds techniekonderwijs (4). Daarom formuleert dit plan vier corresponderende 
doelstellingen. Hoe – en met welke middelen – de regio deze doelstellingen wil bereiken wordt uitgewerkt in het 
activiteitenplan, respectievelijk de begroting. 
 

2. Typering en afbakening van de regio  
2.1 Bedrijvigheid in de regio 
West-Brabant Midden is een groot en relatief landelijk gebied ten westen van Breda met enkele gemeentelijke kernen. 
De regio loopt van noord naar zuid gezien van Moerdijk en Halderberge naar Roosendaal en Etten-Leur. Met 
uitzondering van het gebied rond Moerdijk betreft het vooral kleinere bedrijven. Daarnaast is er sprake van een breed 
spectrum aan bedrijvigheid: een deel van de bedrijven maakt hoog innovatieve producten, terwijl andere bedrijven 
vooral te typeren zijn door ambachtelijkheid. 
Omdat (v)mbo’ers in West-Brabant Midden meer dan landelijk gebruikelijk is blijven wonen en werken in de regio waar 
zij opgegroeid zijn, werft het regionale bedrijfsleven vooral regionaal en vindt de samenwerking bedrijfsleven-
onderwijs dan ook binnen deze regio plaats. 
 

 
Figuur 1 De regio Roosendaal, Halderberge, Rucphen en Etten-Leur in beeld 
 
Ten oosten van deze regio ligt het stedelijk conglomeraat rond Breda met zijn bedrijvigheid. Ten westen heeft de 
Brabantse Wal rond Bergen op Zoom zijn eigen accenten op het terrein van techniek. 
 
2.2 De vmbo-scholen en hun relaties in de regio 
De kerngemeenten van deze regio hebben ieder een school voor voortgezet onderwijs waarin techniekonderwijs 
gegeven wordt. Dat zijn: 
• Munnikenheide College met een vestiging in Etten-Leur en in Rucphen, biedt techniekonderwijs in alle vmbo-

leerwegen; 
• Markland College in Halderberge, biedt techniekonderwijs in alle vmbo-leerwegen; 

 
 

 

1 Zie https://www.west-brabant.eu en https://www.ebwb.nl/uploaded/docs/EBWB/Agrofood_Biobased.pdf?u=1SJpAM.  
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• Da Vinci College in Roosendaal, biedt techniekonderwijs in het praktijkonderwijs en de kaderberoepsgerichte en 
basisberoepsgerichte leerwegen (kbl en bbl); 

• Norbertus Gertrudis Mavo in Roosendaal, biedt m.i.v. schooljaar 2019/2020 techniekonderwijs in de gemengde en 
theoretische leerwegen (gl en tl).  

De laatste twee scholen behoren tot OMO Scholengroep Tongerlo. 
 
Het praktijkonderwijs van het Da Vinci College heeft een regionale functie. Leerlingen stromen vanuit het 
praktijkonderwijs idealiter door naar loonvormend werk. Enkelen stromen door via niveau 1 naar mbo niveau 2. Een 
ander deel zal gaan werken in een beschermde werkomgeving. Samenwerking met bedrijven is van eminent belang om 
hen na school een arbeidsplaats te kunnen geven waar zij zich verder kunnen ontwikkelen en scholen. 
 
Vmbo-mbo 
De vmbo-leerlingen uit de regio stromen meestal door naar het Markiezaat College en het Radiuscollege; beide scholen 
heten m.i.v. september 2019 Curio Tech en maken deel uit van Curio (voorheen ROC West-Brabant geheten). Het mbo 
is een belangrijke partner, enerzijds voor de samenhang in het onderwijs en anderzijds om te zorgen dat leerlingen 
kiezen voor een technische opleiding – waarbij het uiteindelijke doel de keuze voor een technisch beroep is. 
 
Curio heeft met meerdere regioplannen te maken. Om te voorkomen dat activiteiten dubbel worden ondernomen, zal 
de regio West-Brabant Midden waar wenselijk en mogelijk aansluiten bij projecten uit de plannen van andere, 
naburige, regio’s. 
 
Vmbo en bedrijven 
Scholen werken voornamelijk met individuele bedrijven, met grote onderlinge diversiteit. Het betreft hier voornamelijk 
samenwerking op het gebied van stageplaatsen voor vmbo-leerlingen. Ook werken de scholen samen met instituties in 
de verschillende branches. In het kader van Sterk Techniekonderwijs is een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
met: Bouwmensen Zuid-West, InstallatieWerk Nederland Regio Brabant-Zeeland, Nijkamp aanneming, NOA 
Opleidingsbedrijf, Bouwschool Breda, Inframensen Zuid, Stichting Vakopleiding Metaal, Koninklijke Metaalunie, Otib en 
Stichting Procestechniek Zeeland-West-Brabant (PZW).  
Hiermee zijn vrijwel alle branches vertegenwoordigd in een samenwerkingsovereenkomst. Met bedrijven of 
koepelorganisaties uit de ontbrekende branches, waaronder de logistiek en motorvoertuigentechniek, zullen 
samenwerkingen worden aangegaan in het kader van het huidige STO-project, als onderdeel van doelstelling 42. 
  
Vmbo-primair onderwijs 
De (vmbo-)scholen zijn in hun gemeentes (beperkt) actief om toekomstige brugklassers al in het primair onderwijs 
(po) te interesseren voor techniek. In het kader van Sterk Techniekonderwijs heeft de Stichting WTE (scholennetwerk) 
namens de po-scholen (intensivering van) de samenwerking in een samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd. 
 
2.3 Conclusie afbakening regio 
Binnen de regio West-Brabant Midden bestaan reeds samenwerkingsverbanden tussen de vmbo-scholen 
met technisch en technologisch vormgegeven onderwijs enerzijds en po, mbo en bedrijfsleven anderzijds. 
Het ligt voor de hand om deze bestaande samenwerkingsverbanden in het kader van STO te verstevigen 
door middel van verdieping en inhoudelijke uitbreiding. Nieuwe samenwerkingsverbanden zullen zich ook 
binnen de hierboven beschreven regio afspelen omdat het regionale bedrijfsleven voor personeel vooral 
afhankelijk is van werknemers uit de regio.    

3.1 Analyse van de arbeidsmarkt3 
West-Brabant Midden is onderdeel van de arbeidsmarktregio West-Brabant. Deze heeft een bijzondere economische 
positie in het hart van de Nederlands-Vlaamse Delta. West-Brabant heeft een Bruto Regionaal Product van 24,1 miljard 
euro, meer dan 36.000 bedrijven en is een van de economische topregio’s in Nederland (West-Brabant, 2017).  

Er is geen sprake van één sterk vertegenwoordigde sector binnen de techniek, maar van bedrijvigheid in alle 
technische sectoren. Het aantal vacatures voor mbo-opgeleiden in de techniek neemt (figuur 7 en 8, Bijlage A 
Regioportret arbeidsmarkt) toe door de economische groei. De groei voor middenkader en specialisten (niveau 3 en 4) 
is meer constant dan die voor basis- en kaderberoepen. Dit wordt bevestigd door de prognose baankansen (tabel 6, 
Bijlage A Regioportret arbeidsmarkt).  
 

 
 

 

2 Zie Activiteitenplan, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, activiteit 4A. 
3 Bijlage A Regioportret arbeidsmarkt bevat een uitgebreidere analyse; de gegevens van West Brabant. 
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In de gemeente Etten-Leur vormt de sector industrie de belangrijkste werkgever (23%). Etten-Leur scoort hiermee 
ruim boven het gemiddelde van West-Brabant (12%). De sector industrie blijft steeds verder groeien in Etten-Leur. 
Ook in Rucphen vormen de sectoren industrie (14%) en bouw (14%) een grotere werkgever dan gemiddeld in West-
Brabant. In de gemeente Halderberge vormen de sectoren vervoer en opslag (14%) en bouw (8%) een grotere sector 
dan gemiddeld in West-Brabant. Ook in de gemeente Roosendaal vormt de sector vervoer en opslag (7%) een 
belangrijke sector. De werkgelegenheid binnen deze sector is hoger dan gemiddeld in West-Brabant (6%)4.  

Verder zijn de belangrijkste trends binnen deze arbeidsmarktregio ontgroening en vergrijzing. De sectoren zorg en 
welzijn en industrie hebben op relatief korte termijn met grote uitstroom van werknemers te maken.  
De krapte op de arbeidsmarkt concentreert zich in West-Brabant vooral in techniek, transport en logistiek, bouw, ICT 
en zorg. Uit diverse bronnen (tabel 5 figuur 2, Bijlage A Regioportret arbeidsmarkt) blijkt dat er grote vraag is naar 
autotechnici, installatietechnici, procesoperators, bouwvakkers, elektrotechnici en monteurs.  

Werkgevers noemen – naast het tekort – vooral het ontbreken van de juiste kwalificaties bij sollicitanten als reden 
waarom vacatures moeilijk vervulbaar zijn (Regio in Beeld: West-Brabant, UWV 2018). Daarbij zorgt digitalisering voor 
het ontstaan van nieuwe beroepen en nieuwe inhouden van beroepen, zoals app-specialist of 3D-print specialist. 
Werkgevers verwachten dat werknemers over ‘21st century skills’ beschikken om met deze digitalisering om te kunnen 
gaan. Daarnaast verlangen werkgevers vaker ‘soft skills’ en richten zij zich steeds meer op duurzame technologieën 
(Regio in Beeld: West-Brabant, UWV 2018).  
 
Hoe het aantal technische en technologische banen binnen de industrie, bouw en transport en logistiek zich de 
komende 5-10 jaar in de regio precies zal ontwikkelen is moeilijk te voorspellen. E.e.a. hangt af van de economische 
groei. Toch is de verwachting dat een - grote - vraag naar technisch en technologisch geschoolde arbeidskrachten zal 
blijven bestaan, vooral op het vlak van (proces)industrie, bouw, ICT en transport en logistiek, hetgeen voor wat betreft 
de industrie, de bouw en transport en logistiek samenhangt met de vergrijzing.  
Ook zullen techniek en technologie in toenemende mate relevant worden voor andere sectoren, zoals de zorg en de 
voedingsindustrie.  Dat veronderstelt flexibiliteit en inlevingsvermogen van werknemers (Regio in Beeld: West-Brabant, 
UWV 2018).  
Digitalisering zal binnen alle sectoren in toenemende mate een rol spelen, waarbij onder meer kennis van 
programmeren en robotisering belangrijke ontwikkelingen vormen. Ook duurzaamheid en energietransitie zijn 
belangrijke thema’s, waar werknemers van de toekomst mee te maken zullen krijgen. In dat kader staan binnen de 
regio smart mobility, smart logistics, smart farming (agrofood en technologie) en biobased toepassingen in onder meer 
de bouw hoog op de agenda5. 

3.2 Analyse van het onderwijsveld 
 
3.2.1 De scholen 
Onderstaand schema geeft weer welke scholen welke leerwegen en profielen aanbieden.6 
 

Scholen Profiel Basisberoepsge
richte leerweg 
 

Kaderberoepsge
richte leerweg 
 

Gemen
gde 
leerweg 
 

Theoretis
che 
leerweg 
 

Munnikenheide 
College 
  
  
  
  
  
  

Bouwen, wonen en interieur 
x x x  

Dienstverlening en producten 
  x  

Economie en ondernemen 
x x x  

Mobiliteit en transport 
x x x  

Produceren, installeren en 
energie 

x x x  

Zorg en Welzijn 
x x x  

 Theoretische leerweg 
   x 

Bouwen, wonen en interieur 
x x   

 
 

 

4 Werkgelegenheidsenquête 2017, gemeenten West-Brabant: https://www.west-
brabant.eu/index.php?option=com_westbrabant&Itemid=134&view=project&id=54  
5 Zie https://www.west-brabant.eu en https://www.ebwb.nl/uploaded/docs/EBWB/Agrofood_Biobased.pdf?u=1SJpAM.  
6 Bijlage B Informatie scholen bevat uitgebreidere informatie. 
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Scholen Profiel Basisberoepsge
richte leerweg 
 

Kaderberoepsge
richte leerweg 
 

Gemen
gde 
leerweg 
 

Theoretis
che 
leerweg 
 

Markland College 
Oudenbosch 
  
  
  
  
  

Dienstverlening en producten 
  x  

Horeca, bakkerij en recreatie 
x x   

Produceren, installeren en 
energie 

x x   

Zorg en Welzijn 
x x   

 N.v.t. (theoretische leerweg) 
   x 

Da Vinci College 
  
  
  
  

Economie en ondernemen 
x x   

Horeca, bakkerij en recreatie 
x x   

Produceren, installeren en 
energie 

 x   

Vakmanschapsroute Techniek 
(EDL) 

x x   

Vakmanschapsroute Zorg en 
Welzijn (EDL) 

x x   

Norbertus Gertrudis 
Mavo7 

 Dienstverlening en producten 
  x  

Zorg en Welzijn 
  x  

 N.v.t. (theoretische leerweg) 
   x 

 
Opmerkingen: 
• Op het Munnikenheide College wordt Dienstverlening en Producten (D&P) technologisch vormgegeven door een 

aanbod aan techn(olog)ische en ICT-keuzevakken. 
• Het Munnikenheide College is voornemens om vanaf schooljaar 2020/2021 technologisch vormgegeven D&P aan 

te bieden binnen de kaderberoepsgerichte leerweg. 
• Het Markland College Oudenbosch is voornemens om vanaf schooljaar 2020/2021 D&P technologisch vorm te 

geven middels techn(olog)ische keuzevakken. 
 

3.2.2 Leerlingenaantallen per leerweg in de technische profielen 

In schooljaar 2018/2019 bood de regio aan 1456 leerlingen vmbo-onderwijs in leerjaar 3 en 48.  

De verdeling van de leerlingen over de leerwegen, leerjaren en profielen (plus vakmanschapsroutes) is per school 
weergegeven in Bijlage C Leerlingenaantallen STO Regio West-Brabant Midden 2018/2019. Opvallend is het lage aantal 
leerlingen BWI op het Markland College Oudenbosch. De school geeft aan dat BWI in schooljaar 2019/2020 een grotere 
instroom kent: 18 leerlingen in leerjaar 3. 
De cijfers uit Bijlage C Leerlingenaantallen STO Regio West-Brabant Midden 2018/2019 zijn afkomstig van 
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/leerlingen-per-vestiging-sto-regio en van de Norbertus Gertrudis Mavo.  
 
Voor het totale technische vmbo in de regio geldt het volgende. 
• 141 leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) volgen een technisch profiel (44 BWI, 31 PIE, 25 M&T en 

41 Vakmanschapsroute Techniek). Dat is 45,6% van alle bbl-leerlingen; 
• 204 leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) volgen een technisch profiel (51 BWI, 74 PIE, 29 M&T en 

50 Vakmanschapsroute Techniek). Dat is 38,1% van alle kbl-leerlingen; 
• 58 leerlingen uit de gemengde leerweg (gl) volgen een technisch profiel (10 BWI, 29 PIE en 19 M&T). Dat is 

13,1% van alle gl-leerlingen; 
• 403 leerlingen in totaal volgen een technisch profiel. Dat is 27,7% van alle vmbo-leerlingen met een 

beroepsgericht profiel (incl. vakmanschapsroutes). 

 
 

 

7 De Norbertus Gertrudis Mavo is niet opgenomen in het Regioportret, vermoedelijk omdat het tot en met schooljaar 
2018/2019 een tl-school betrof die weliswaar ook de gl aanbiedt, maar zonder techniek in de gl. In schooljaar 
2019/2020 biedt deze school in de gl D&P aan met het technologische keuzevak Innovatie en Prototyping.   
88 Dit aantal verschilt met het leerlingenaantal uit het Regioportret. Dat houdt verband met het feit dat het 
Regioportret de Norbertus Gertrudis Mavo buiten beschouwing laat, zie ook de voetnoot hierboven. Deze school 
behoort echter wel tot de regio en biedt zowel de gl als de tl aan. 
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Voor D&P geldt: 
• 242 leerlingen volgen D&P. Dat is 18,8% van alle vmbo-leerlingen met een beroepsgericht profiel (incl. 

vakmanschapsroutes); 
• D&P wordt (momenteel) alleen aangeboden in de gl (en tl); met ingang van 2020/2021 zal het aanbod ook 

bestaan in de kbl (zie paragraaf 3.2.1).  
 

3.2.3 Prognose leerlingen9 
Het leerlingaantal op het vmbo daalt naar verwachting met 19 procent tussen 2017-2033 (figuur 9, Bijlage D 
Regioportret onderwijs). In Etten-Leur is de verwachte daling minder sterk dan elders. Zo daalt het leerlingaantal in 
Etten-Leur ten opzichte van 2017 met 15 procent, in Halderberge met 27 procent en in Roosendaal met 25 procent.   

3.2.4 Instroomcijfers vmbo-technisch mbo10 
Zowel het percentage als het absolute aantal vmbo-leerlingen van vmbo bbl, kbl en gl dat voor een technisch profiel 
kiest in het vmbo, stijgt na een sterke daling sinds 2013 weer (figuur 10 en 11, Bijlage D Regioportret onderwijs). Van 
deze groep stroomt 70-80 procent door naar het technisch mbo (figuur 12, Bijlage D Regioportret onderwijs). Dit is 
een momentopname. Het absolute aantal leerlingen dat volgens DUO vervolgens doorstroomt vanuit het profiel PIE is 
dalende (figuur 13, Bijlage D Regioportret onderwijs). Vanuit de theoretische leerweg gaat in 2016 28 procent van de 
leerlingen door naar een technische studie. 
 
3.2.5 Kwaliteit, kansen en bedreigingen van het technisch en technologisch vormgegeven vmbo 
De kwaliteit van het technisch en technologisch vormgegeven vmbo is op de deelnemende scholen verschillend. 
Samengevat luiden de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen als volgt. 
 
Sterke punten zijn:  
• Goede slagingspercentages binnen het techniekonderwijs: Munnikenheide College 98,5%, Markland College 90% 

en Da Vinci College (99%) 
• Veel keuzemogelijkheden op het gebied van techniekonderwijs op het Munnikenheide College en het Markland 

College Oudenbosch door de aanwezigheid van alle profielen (Munnikenheide College) en alle leerwegen 
(Munnikenheide College en Markland College Oudenbosch); een breed palet aan keuzevakken op het 
Munnikenheide College. 

• Goede (soepele) aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw op het vakcollege van het Da Vinci College. 
• Aanbod van technische profielen in de gl van het Munnikenheide College, terwijl op het Markland College en op de 

OMO Scholengroep Tongerlo wordt/is gewerkt aan mogelijkheden om techniek in te bedden in het profiel D&P 
ofwel om aan te sluiten bij Bèta Challenge.  

• Aanbod van 21-eeuwse vaardigheden in het techniekonderwijs op het Munnikenheide College. 
• Doorlopende leerlijnen met het mbo ontwikkeld voor BWI en M&T (Munnikenheide College). 
• Mogelijkheid tot differentiatie op het Munnikenheide College en op het Markland College Oudenbosch. 
• Gemotiveerde docenten, grotendeels ook met innovatiekracht en brede inzetbaarheid (vooral op het 

Munnikenheide College en de Norbertus Gertrudis Mavo). 
• Groeiend aantal meisjes binnen de techniekopleidingen. 
• Goede betrekkingen met het bedrijfsleven voor stages, excursies en gastlessen. 
• Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in de bovenbouw is een belangrijke component binnen alle vier de 

scholen. 
• Mogelijkheden tot uitstroom op maat op het Markland College Oudenbosch. 
• Aanbod techniek in de onderbouw van het Markland College Oudenbosch en de Norbertus Gertrudis Mavo. 
 

Zwakke punten zijn: 
• Beperkt aanbod aan keuzevakken op het Markland College Oudenbosch en geen keuzemogelijkheden op het Da 

Vinci College. 
• Onvoldoende eigentijds karakter van het techniekaanbod in de onderbouw op het Munnikenheide College. 
• Verdeling over twee locaties op het Munnikenheide College en bij het Da Vinci College/de Norbertus Gertrudis 

Mavo. 
• Slechte aansluiting van de onderbouw op de bovenbouw (met uitzondering van het vakcollege op het Da Vinci 

College). 
• De vakmanschapsroute die het Da Vinci College in samenwerking met Curio (mbo) aanbiedt kent onvoldoende 

afstemming en is onvoldoende in de structuur van het mbo ingebed. 

 
 

 

9 Zie Bijlage D Regioportret onderwijs. 
10 Zie Bijlage D Regioportret onderwijs. 
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• Onvoldoende kennis op het gebied van innovatieve techniek en technologie bij docenten, evenals van kennis van 
de technische en technologische arbeidsmarkt. 

• Onvoldoende (hedendaagse) inventaris. 
• Niet-toekomstbestendige inrichting van de huidige onderwijsomgeving. 
• Onvoldoende aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden (met uitzondering van het Munnikenheide College). 
• Contacten met het bedrijfsleven zijn niet gericht op inhoudelijke samenwerking (alleen op stages en – in beperkte 

mate – op excursies en gastlessen). 

Kansen zijn: 
• Grote bereidheid van het bedrijfsleven tot samenwerking. 
• Uitstekend toekomstperspectief voor leerlingen in technische beroepen. 
• Totstandkoming van een nieuwe leerweg, waarbij leerlingen uit de tl ook onderwijs dienen te volgen met een 

praktijkgerichte component. 
• Maatregelen van de overheid om doorlopende routes vmbo-mbo op alle niveaus mogelijk te maken. 
• Innoverende kracht van een deel van de regionale bedrijven. 
• Mogelijkheid om D&P technologisch vorm te geven. 

Bedreigingen zijn: 
• Dalende leerlingenaantallen t.g.v. demografische krimp enerzijds en steeds hoger uitvallende schooladviezen 

anderzijds. 
• Krapte op de arbeidsmarkt in de zorg (waar ook veel mbo-geschoold personeel voor nodig is). 
• Versnippering (diversiteit) van het aanbod in de regio (arbeidsmarkt). 
• Hardnekkigheid van het ‘stoffige’ imago van het techniekonderwijs (onder ouders van potentiële leerlingen). 

3.2.6 Lopende projecten 
De aan de uitvoering van dit Regioplan verbonden scholen nemen geen deel aan een lopend project of netwerk voor de 
versterking van technisch of technologisch onderwijs. 

 
3.2.7 Docenten en hun bevoegdheden (geen instructeurs) 
Voor de bevoegdheid van technische docenten op het Munnikenheide College, het Markland College Oudenbosch, Da 
Vinci College en de Norbertus Gertrudis Mavo, zie onderstaande tabel. 
 

 Techniek Intersectoraal 

BWI PIE M&T MaT MVI-IT D&P 

Hoeveel docenten bezitten op 
1-1-2019 de juiste bevoegdheid 2e graad? 

6 3 3       1 

Hoeveel docenten moeten tussen 1-1-2019 en 2021 nog 
worden bijgeschoold t.b.v. volledige bevoegdheid 2e graad? 
Zoals aangegeven in de conversietabel. 

2 5 1      2 

Hoeveel docenten hebben behoefte aan scholing t.b.v. 
verdieping en/of verbreding aanvullend op 
professionaliseringstrajecten zoals aangegeven in de 
conversietabel?  

 3  3  1       

Hoeveel docenten moeten worden vervangen/opgevolgd 
door natuurlijk verloop binnen de huidige teams?   

 1 1         

 
Er is geen sprake van (ernstige) tekorten aan docenten in de regio. De verwachting is dat dit zo blijft. Wel zal er in de 
toekomst, in het kader van de uitvoering van dit Regioplan, behoefte zijn aan gespecialiseerde, innovatietechologische, 
kennis. 

3.3 Conclusie analyse arbeidsmarkt-scholen 
Uit het voorgaande blijkt dat er zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve mismatch bestaat tussen het 
techn(olog)isch onderwijs en de toekomstige techn(olog)ische arbeidsmarkt. Het schema hieronder vat deze mismatch 
samen en geeft aan wat nodig is om deze mismatch te ‘repareren’ in termen van doelstellingen en bijbehorende 
activiteiten. In het Activiteitenplan worden deze doelstellingen en activiteiten nader uitgewerkt. w
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Mismatch Doelstellingen Problemen/uitdagingen Activiteiten 

Situatie toekomstige 
regionale arbeidsmarkt voor 
middelbaar technisch en 
technologisch opgeleiden 

Situatie in het 
onderwijs (als er niets 
gebeurt) 

Wat moet er derhalve in het vmbo 
gebeuren? 

Welke problemen/uitdagingen 
spelen een rol bij het bereiken 
van de doelstellingen? 
 

Hoe kan het vmbo in de regio, 
onderling samenwerkend en 
met mbo en bedrijfsleven, 
(toch) oplossingen bieden 
voor de mismatch – en een 
duurzaam, dekkend en 
doelmatig onderwijs 
realiseren? 

Grote vraag naar 
techn(olog)isch geschoold 
personeel in de industrie, ICT, 
bouw en transport en logistiek 
alsmede in andere sectoren 
zoals de zorg. De nadruk ligt 
op banen op niveau 3 en 4. 

Te weinig aflevering van 
middelbaar technisch en 
technologisch opgeleiden 
(op niveau 3 en 4) voor de 
industrie, ICT, bouw en 
transport en logistiek 
alsmede voor andere 
sectoren zoals de zorg. 

Er moet meer instroom komen in de 
technische en technologisch 
vormgegeven profielen. (Dit geldt voor 
alle technische en technologisch 
vormgegeven profielen, maar een extra 
aandachtspunt is de instroom in BWI op 
het Markland College Oudenbosch.) 

• Dalende leerlingenaantallen 
t.g.v. dalende geboortecijfers 

• Steeds hoger uitvallende po-
adviezen 

• Slecht imago van het 
techniekonderwijs (onder 
ouders) 

• Neiging van meisjes om geen 
technisch profiel te kiezen 

Een doorlopende leerlijn po-vmbo 
onderbouw met op 
innovatietechnologie gerichte 
thema’s ontwikkelen en 
implementeren 
 
Promotie van op 
innovatietechnologie gerichte 
thema’s bij jongeren, met (extra) 
aandacht voor meisjes en ook 
gericht op ouders 

De doorstroom naar het techn(olog)isch 
mbo dient vergroot te worden vanuit de 
technische profielen, D&P en de tl, met 
de nadruk op niveau 3 en 4. 

• Dalende leerlingenaantallen 
t.g.v. dalende geboortecijfers 

• Onbekendheid van een deel 
van de vmbo-leerlingen met 
techniek/technologie en de 
inhoud van techn(olog)ische 
mbo-opleidingen (waardoor zij 
een vervolgopleiding in die 
richting onvoldoende 
overwegen) 

De overgang naar het mbo 
versoepelen en verstevigen 
middels doorlopende leerlijnen 
De overgang naar het mbo 
versoepelen en verstevigen door  
gezamenlijke projecten waarin 
vmbo-leerlingen op het mbo 
(onder leiding van mbo-
studenten) werken aan reële 
(lees: door het regionale 
bedrijfsleven geformuleerde), 
multidisciplinaire en 
toekomstgerichte projecten 
Leerlingen enthousiasmeren voor 
het technisch en (innovatieve) 
technologisch vervolgonderwijs, 
bijvoorbeeld d.m.v. 
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bedrijfsbezoeken, gastlessen 
door vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven en deelname aan 
technologie-evenementen 
D&P (verder) technologisch 
vormgeven 
Leerlingen uit de tl 
techn(olog)ische lessen 
aanbieden 

Vraag naar actuele, snel 
veranderende, technologische 
kennis, vooral op het gebied 
van duurzaamheid en 
energietransitie, met het 
accent op regionale thema’s als 
smart mobility, smart logistics, 
smart farming (agrofood en 
technologie) en biobased 
toepassingen in onder meer de 
bouw. 
 
Ook is technologische kennis 
op het snijvlak van 
techniek/technologie en andere 
sectoren, zoals de zorg, van 
groot belang. 

Leerlingen beschikken 
over te weinig actuele 
kennis van technologie, 
ook op het gebied van 
duurzaamheid en 
energietransitie wanneer 
het gaat om regionale 
thema’s als smart 
mobility, smart logistics, 
smart farming (agrofood 
en technologie) en 
biobased toepassingen in 
onder meer de bouw. 
 
Hun kennis, vaardigheden 
en beeldvorming zijn 
ontoereikend waar het 
gaat om technologische 
toepassingen op het 
snijvlak met andere 
sectoren, zoals de zorg. 
 
De leerlingen beschikken 
over onvoldoende 
vaardigheden om de 
snelheid waarin de 
technologische 
ontwikkelingen gaan, bij te 
houden. 
 
 
 
 

De leerlingen moeten structureel 
geschoold worden op het gebied van 
innovatietechnologie. 
Hierbij gaat het vooral om: 
• kennis van duurzaamheid en 

energietransitie, met het accent op 
regionale thema’s als smart mobility, 
smart logistics, smart farming 
(agrofood en technologie) en 
biobased toepassingen in onder 
meer de bouw 

• kennis en bewustwording van 
technologische toepassingen op het 
snijvlak met andere sectoren, zoals 
de zorg 

21ste-eeuwse vaardigheden, met het oog 
op een goede voorbereiding op het snel 
veranderende karakter binnen de 
techn(olog)ische beroepen en op het 
werken op het snijvlak met andere 
sectoren. 

• Gebrek aan faciliteiten (zie ook 
hieronder) 

• Gebrek aan actuele kennis bij 
docenten (zie ook hieronder) 

Naast het ontwikkelen en 
aanbieden van de hierboven 
genoemde reële (door het 
regionale bedrijfsleven 
geformuleerde), multidisciplinaire 
en toekomstgerichte projecten:  
• een aanbod aan innovatieve 

keuzevakken, zoals Slimme 
technologie, Robotica, 
Milieu, hergebruik en 
duurzaamheid, Ontwerp 
duurzame comfortwoning, 
Domotica en automatisering, 
3D-vormgeving en -
realisatie en Digispel 
ontwikkelen implementeren;  

• het keuzevak Innovatie en 
prototyping doorontwikkelen 
en verder implementeren 

Doorlopende leerlijn 21ste-eeuwse 
vaardigheden ontwikkelen en 
implementeren 
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Voorwaarde(n) voor het realiseren van bovenstaande doelstellingen 

 
 De basis op orde hebben: 

• structurele nauwe samenwerking 
met het bedrijfsleven 

• kunnen beschikken over een 
kwalitatief hoogwaardige, 
eigentijdse en motiverende fysieke 
leeromgeving 

• docenten en  
mentoren/studiebegeleiders die 
voldoende op de hoogte zijn van 
innovatietechnologische 
ontwikkelingen op hun vakgebied, 
resp. van de loopbaankansen/het 
arbeidsperspectief  

• kunnen beschikken over 
docenten/instructeurs met 
specialistische, 
innovatietechnologische, kennis op 
iedere school (flexibel) - zodat 
leerlingen een groter 
onderwijsaanbod hebben op hun 
eigen school 

• Tijd- en geldgebrek (zowel bij 
bedrijfsleven als bij onderwijs) 

• Ontbreken van eigentijdse 
inrichting van lokalen, 
machines en gereedschappen 

• De aanschaf van 
specialistische, state-of-the-
artapparatuur, -machines en -
gereedschappen (om 
innovatieve technologie op 
school te onderwijzen) is 
financieel niet haalbaar 

• Tekort aan actuele 
innovatietechnologische kennis 
bij docenten  

• Gebrek aan pedagogisch-
didactische kennis bij het 
bedrijfsleven. 

• Verspreiding van het 
onderwijsaanbod over de 
verschillende scholen en 
vestigingen (niet iedere school 
kan de leerlingen voldoende 
mogelijkheden bieden) 

Netwerk van bedrijven opbouwen 
en structureel onderhouden met 
het oog op: 
• professionalisering van 

docenten (middels onder 
meer docentstages en 
bijeenkomsten) 

• gastlessen en 
bedrijfsbezoeken 

• het kunnen beschikken over 
hybride docenten en hybride 
technisch instructeurs 

• kennismaking met en 
gebruikmaking van state-of-
the art faciliteiten (t.b.v. het 
onderwijs) 

Op orde brengen van fysieke 
randvoorwaarden zodat een 
kwalitatief hoogwaardige en 
motiverende leeromgeving 
ontstaat 
Professionaliseren van docenten 
(d.m.v. docentstages, 
bijeenkomsten, workshops, 
masterclasses, etc.) 
Het opbouwen en in stand 
houden van een pool van hybride 
docenten en technisch 
instructeurs; uitwisseling 
mogelijk maken tussen reguliere 
vmbo- en mbo-docenten en -
technisch instructeurs 


