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Werk en werksituaties veranderen. Beroepen verdwijnen. Nieuwe be-
roepen ontstaan. De baan voor het leven bestaat niet meer. Vandaag 
heb je een baan die bij je past. Maar is dat over twee of drie jaar ook 
nog zo? Het ROC West-Brabant kijkt vooruit en heeft, samen met an-
dere onderwijspartners, overheid en bedrijfsleven, de eerste regionale 
beroepsagenda in Nederland ontwikkeld. Twee zaken zijn leidend: de 
verwachte krimp vanwege de demografische ontwikkelingen en min-
dere populariteit van het beroepsonderwijs en de sterk toenemende 
vraag naar goed opgeleid personeel door een groeiende economie 
in West-Brabant. Het ROC leidt op voor de regionale arbeidsmarkt. 
Emplooi en curriculum gaan hand in hand. 

Soms moet je de balans opmaken. Zeker als je onder vuur ligt. Het is augustus 2017. 
Rob Neutelings is pas enkele maanden interim voorzitter van ROC West-Brabant als 
de brief van de onderwijsinspectie op de mat valt. ROC West-Brabant heeft volgens 
de inspectie onvoldoende in de gaten of het onderwijs bij de eigen opleidingen in 
orde is. De inspectie geeft de raad van bestuur in Etten-Leur een 'laatste kans' om 
orde op zaken te stellen. De boodschap is helder. Er is een hoop werk aan de winkel. 
De mouwen worden opgestroopt. Het roer moet om. 

De bakens zijn inmiddels verzet. ROC West-Brabant heeft daadkracht getoond en in 
korte tijd orde op zaken gesteld. Dat stelt de onderwijsinspectie na nieuw onderzoek. 
Na een reeks van interne maatregelen staat het ROC West-Brabant niet meer onder 
verscherpt toezicht. Een opgewekte Rob Neutelings ontvangt ons in het Prinsentuin 
College in Breda. We praten met hem over de Agenda Beroepsonderwijs West-Bra-
bant. Want er is een hele hoop gebeurd in West-Brabant na de brief van de onderwijs-
inspectie in augustus 2017. ROC West-Brabant is klaar om de toekomst met vertrou-
wen tegemoet te zien.

Eerste regionale agenda in Nederland
Waarom een Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant? “In West-Brabant is een bij-
zondere beweging op gang gekomen” zo verduidelijkt Neutelings.” In het najaar van 
2018 hebben bestuurders en vertegenwoordigers uit het beroepsonderwijs (vmbo, 
mbo en hbo), gemeenten en bedrijfsleven uit de regio West-Brabant werk gemaakt 
van één gezamenlijke agenda voor beroepsonderwijs. Hiervoor is een aantal ambities 
en speerpunten met concrete acties vastgesteld. Acties die moeten leiden tot een be-
tere aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt, tot een betere doorstroom 
tussen het vmbo, mbo en hbo en acties om veel meer mensen met perspectief aan 
het werk te krijgen.”
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De Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant is de eerste regionale agenda in Neder-
land waarin afspraken en ambities zijn vastgelegd over het stimuleren van doorlopen-
de leerroutes vmbo-mbo-hbo, maar er is ook aandacht voor het stimuleren van een 
leven lang ontwikkelen. “Bij het opstellen van de agenda waren voor ons twee zaken 
leidend”, zo gaat Neutelings verder. “De verwachte krimp vanwege de demografi-
sche ontwikkeling en de mindere populariteit van het beroepsonderwijs en de sterk 
toenemende vraag van goed opgeleid personeel door een groeiende economie in 
West-Brabant. De eerste is een bedreiging, de tweede een kans.“

Zowel de kans als de bedreiging wordt geadresseerd in de Agenda Beroepsonder-
wijs West-Brabant. Neutelings: “Brabant heeft een sterke mbo economie. Om deze 
gezond te houden en te laten groeien moet niet alleen de jonge generatie goed en in 
kansrijke richtingen worden geschoold. Ook voor de huidige werknemers en arbeids-
migranten is passende om- en bijscholing van belang om goed voorbereid te zijn op 
de nieuwe richtingen die ondernemingen kiezen. Met die om- en bijscholing kunnen 
we onder meer de krimp compenseren. Goed en aansluitend beroepsonderwijs, ‘een 
leven lang ontwikkelen’ en ‘nieuwe carrières’ vergen nauwe samenwerking tussen 
onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven om gezamenlijk te kunnen investeren 
in het regionale menselijke kapitaal.”

Ambities realiseren en moderniseren
Een ambitieuze agenda beroepsonderwijs heeft het licht gezien in het najaar van 
2018. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de ambities en speerpunten in deze agenda ook 
daadwerkelijk worden gerealiseerd? De bestuursvoorzitter is duidelijk: “De publicatie 
van de agenda is slechts het begin. Wij als ROC hebben inmiddels een behoorlijk bud-
get vrijgemaakt om samen met het bedrijfsleven projecten op te zetten die passen 
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binnen de agenda. Er is een stuurgroep geformeerd, met daaraan gekoppeld een 
programmateam dat onder leiding van Ad Verbogt van Rijnconsult Onderwijs beziet 
welke projecten nog meer passen en welke resultaten er worden behaald. De op-
brengsten van deze projecten worden in het najaar gepresenteerd in een conferentie. 
Van de successen kunnen we leren. We gaan ze proberen te reproduceren. Misschien 
zelfs in andere sectoren. De grenzen tussen sectoren maar ook tussen onderwijs en 
bedrijfsleven vervagen. Samenwerking is het leidende principe.”

Het beroepsonderwijs maakt een modernisering door. Naast de taken die de overheid 
oplegt gaat men samen met het bedrijfsleven de verantwoordelijkheid op zich ne-
men om de regionale economie te versterken. Een goed voorbeeld hiervan de Truck 
Academy West-Brabant die onlangs is gestart in het Radius College in Breda. Het 
doel is toponderwijs te realiseren door het verbeteren van de samenwerking tussen 
het beroepsonderwijs en de praktijk. Studenten leren het vak tijdens de mbo-studie 
al met één been in de praktijk. Regionale truckbedrijven hebben invloed op toekom-
stige medewerkers doordat ze meedenken en –werken aan het curriculum. Zo is de 
aansluiting tussen school en praktijk gegarandeerd. Daarnaast kunnen leerlingen zich 
specialiseren door extra gastlessen en cursussen te volgen, via de Academy.

Deze vorm van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven maakt dat het onder-
wijs nog meer toegespitst wordt op de vraag van de arbeidsmarkt en zelfs naar een 
hoger plan wordt getild. Bob Schalken, afdelingsmanager van Prinsentuin College, 
komt tijdens het interview met een ander aansprekend voorbeeld van een samenwer-
king tussen onderwijs en bedrijfsleven: de Led-cel en onderzoekend leren. Dit project 
wil met minder traditioneel onderwijs en meer innovatie een imagoverbetering van 
het teeltonderwijs bewerkstelligen. Het betreft een samenwerking van Prinsentuin 
College, HAS Hogeschool, Radius College en Markiezaat College. In het innovatie-on-
derzoeksproject wordt dakpansgewijs gewerkt aan een doorlopende leerlijn vmbo, 
mbo én hbo, waarbij ook de inbreng van het bedrijfsleven geborgd is. 

In de onderzoeksruimte van het Prinsentuin College kunnen vmbo-leerlingen, 
mbo-studenten én bedrijven onderzoeken wat licht met planten doet. De verschil-
lende kleuren van Ledverlichting hebben ieder een ander effect op de plant. Door 
de kleur blauw blijft de plant compact en krijgt een sterkere smaak en de kleur rood 
zorgt ervoor dat de plant sneller groeit. De juiste combinatie van kleuren zorgt voor 
een efficiënte manier van voedsel kweken. Met name het onderzoekend leren dat in 
dit project verankerd zit is nieuw. Het zou mooi zijn als ook hier weer een voorbeeld-
werking ontstaat en meerdere disciplines van het mbo-onderwijs onderzoek samen 
met het bedrijfsleven gaat uitvoeren.

Opleiden voor beroepen in de regio
Receptionisten, magazijnmedewerkers en boekhouders komen in de toekomst lastig 
aan het werk. Dan maar geen beroepsopleiding volgen? Natuurlijk wel benadrukt 
Neutelings. Hij lijkt zelfs een beetje boos. “Het ligt aan de ROC's zelf als zij studenten 
opleiden voor beroepen die straks niet meer bestaan. Wij hebben de insteek gekozen 
dat we opleiden voor de beroepen die nodig zijn in de regio. Dat betekent dat je bij 
ROC West-Brabant geen opleiding voor artiest of danser zult vinden. In West-Brabant 
is daar gewoon geen emplooi voor. We zijn heel kritisch op het marktperspectief in 
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de regio en zullen ook ons steeds aan de veranderende arbeidsmarkt proberen aan 
te passen. Daarbij gaan we uit van kansrijk en wendbaar onderwijs dat onze stu-
denten in staat stelt flexibel en zelfbewust in te spelen op de ontwikkelingen in de 
maatschappij.”

“Daarnaast zien we dat sommige beroepen door een toenemende democratisering 
van de digitalisering volledig veranderen en dat er beroepen zijn die daar minder last 
van hebben. Een kapper zie ik niet zo snel anders gaan werken, maar het werk van 
een automonteur bijvoorbeeld is over een paar jaar volledig veranderd. Dat heeft niet 
alleen consequenties voor de branche zelf. Het elektrificeren van auto's heeft bijvoor-
beeld ook effect op de brandweer. We hebben in het Radius College een cursus voor 
de brandweer ontwikkeld over het knippen en blussen van elektrische auto's die bij 
verkeersongelukken zijn betrokken of zijn gecrasht. De veranderende technologie 
vraagt ook van de brandweer dat men zich continu ontwikkelt. Het ROC biedt om-  
en bijscholing aan.”

Regionaal beroepsonderwijs werkt
Het regionaal beroepsonderwijs heeft volgens de bestuursvoorzitter toekomst, zeker 
in een regio als West-Brabant. Tenminste als de volgende ambities worden waarge-
maakt. Het beroepsonderwijs aanbod moet blijvend matchen met de vraag van de 
arbeidsmarkt relevante sectoren van de regio. Er dienen meer vmbo-leerlingen en 
mbo-studenten succesvol uitstromen naar werk of een vervolgopleiding. Het zou mooi 
zijn als er meer mensen met perspectief aan het werk gaan. Het volledig arbeidsmarkt-
potentieel moet met om- en bijscholing worden gemobiliseerd. Er moet een sluitend 
vangnet in de regio komen voor kwetsbare (minder zelfredzame) doelgroepen. En de 
afspraken uit het Taalakkoord rondom laaggeletterdheid zijn cruciaal.

“Daarbij wordt de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs steeds hechter”, al-
dus Neutelings. “De grenzen tussen school en bedrijfsleven vervagen. Steeds meer be-
drijven en instellingen gaan praktijk gestuurd leren faciliteren. Opleiding wordt gelijk 
toegepast in de praktijk. De praktijk wordt nog veel meer sturend voor de opleiding. 
Ik was laatst in gesprek met de commandant van Woensdrecht en die vertelde mij 
dat het motoronderhoud van de Joint Strike Fighters (JSF) in Europa door Nederland, 
Noorwegen en Turkije zal worden uitgevoerd. In Nederland wordt Vliegbasis Woens-
drecht verantwoordelijk voor het sleutelen aan de F-35-motoren. Wederom kansen 
voor een upgrade van leren door een coöperatie tussen bedrijfsleven en onderwijs.”

Modern beroepsonderwijs doe je samen
“Modern beroepsonderwijs doe je samen”, zo besluit de bestuursvoorzitter. “Als we 
ervoor zorgen dat de studenten van de afdeling vliegtuigtechniek van het Markiezaat 
College zich kunnen specialiseren in de JSF-motoren van Vliegbasis Woensdrecht dan 
snijdt het mes aan twee kanten. Er ontstaat een zichtbare, inhoudelijke en duurzame 
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en de innovaties uit de arbeidsmarkt 
- in dit geval het werken aan een super moderne vliegtuigmotor - komen binnen het 
bereik van in het onderwijs. Of dat dan een echte motor is die in de school staat of dat 
er wordt gewerkt in een virtual reality omgeving maakt voor het resultaat niets uit en 
vormt een win-win situatie voor alle betrokkenen.”
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