
Online kennisdeling
RAP MBO

7 oktober 2020

Mogelijk gemaakt door 



Afspraken tijdens de sessie

• Microfoon uit
• Vragen: Hand opsteken via de ‘’hand button’’ of via chatfunctie



Agenda

• Kennismaking deelnemers, rol en vanuit welke organisatie en RAP
• Welkom en inzichten RAP vanuit OCW
• SOM MBO en rol adviseurs RAP ondersteuning
• Regionale samenwerking binnen de RAP en MBO-inbreng/aanpak
• Mogelijkheden, knelpunten en vraagstukken m.b.t. arbeidsmarkt op 

te pakken
• Koppeling vmbo-mbo
• Bedrijfsleven en STO loketfunctie
• Bovenregionaal MBO netwerk



Doelstelling vandaag

1. Hoe kan de RAP binnen de regionale samenwerking met het vo en 
soms po echt het verschil voor het mbo maken?

2. Welke andere mogelijkheden biedt de samenwerking van po, vo en 
mbo om regionale onderwijsarbeidsmarktknelpunten en 
overkoepelende arbeidsmarktvraagstukken op te lossen?

3. Op welke wijze kan de regeling van bijvoorbeeld Sterk Techniek 
Onderwijs (STO) nog beter aan de RAP gekoppeld worden om 
zodoende een nog effectievere aanpak van de tekorten te 
bevorderen?

4. Peiling van de interesse voor een (boven) regionaal RAP-netwerk 
van mbo-instellingen.



Korte kennismaking:
Naam, functie/rol en RAP-regio



Seizoenstart RAP MBO

Dominique van der Elst 
7 oktober 2020 



Regionale aanpak personeelstekorten

Landelijk beeld
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• 67 regio’s 
• 26 vo 
• 21 met mbo
• 26 mbo instellingen doen mee 

(deel doet mee in meer regio’s = 32 
vestigingen)  

Website OCW:  
Aanpak Lerarentekort /   
Regionale samenwerking vo en mbo
En
Website SOM:
https://www.sommbo.nl/arbeidsmarkt-docenten-mbo/rap/

https://www.aanpaklerarentekort.nl/
https://ap.lc/OYiOH
https://www.sommbo.nl/arbeidsmarkt-docenten-mbo/rap/


Regionale aanpak personeelstekorten

• Activiteiten rond het (aantrekken en opleiden) van hybride docenten komen 
regelmatig voor.

• Er lijken nauwelijks/ geen activiteiten in de samenwerking vmbo-mbo. Daar zien wij 
kansen, jullie ook?

• Tekorten in mbo zijn (deels) specifiek. Wat zijn passende maatregelen?
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RAP uitdagingen komende periode

Vanuit OCW zien wij de volgende uitdagingen:

• Regionale aanpak in coronatijd.

• Inrichten regionale loketten in verbinding met het landelijk onderwijsloket.

• Van tekorten naar onderwijsarbeidsmarkt (samenwerking rond in ieder geval samen 
opleiden en tekorten: zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel).
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Landelijke ontwikkelingen

https://debaanvanhetleven.nl/#
features
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https://debaanvanhetleven.nl/


Landelijke ontwikkelingen

• Geïntensiveerde aanpak in G4 en Almere in po (en wat leren we daarvan voor de 
aanpak in de rest van het land).

• Procesregisseurs en onderzoek tekortvakken in vo (hoe komen we tot een gerichte en 
effectieve aanpak van tekortvakken).

• Convenant met opleidingen om tot flexibilisering van de opleidingen te komen 
(verbeteren evc, werken met leeruitkomsten, doelgroepgericht).
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Landelijke ontwikkelingen

Uitwerken aanbevelingen Samen sterk voor elk kind (Merel van Vroonhoven):

1. Duurzame (regionale) samenwerking: verbind RAP en SO&P

2. Zet de doelgroep centraal in de opleiding en betrek de beroepsgroep

3. Richt een taskforce (met een programmabureau) voor regie en slagkracht (los huidige 
versnippering op)

https://www.aanpaklerarentekort.nl/actueel/nieuws/2020/7/2/taskforce-om-aanpak-
lerarentekort-te-verstevigen
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https://www.aanpaklerarentekort.nl/actueel/nieuws/2020/7/2/taskforce-om-aanpak-lerarentekort-te-verstevigen


1. Regionale samenwerking RAP

Hoe kan de RAP binnen de regionale samenwerking met het vo en soms po echt het verschil voor 
het mbo maken?

Op welke wijze samenwerking PO/VO en MBO (en vmbo-mbo) in jouw regio?
• Integrale aanpak en daarom minder/geen differentiatie?
• Menukaart voor deelnemende partners
• MBO deel losstaand van PO/VO

• Op welke wijze kan het mbo het po/vo versterken en visa versa (hybride docent, zij-instroom, 
toeleveranciers mbo4 )?
• Waar aanbod op?
• Waar vraag op?

Vul in de chat de bovenstaande vragen in steekwoorden in



2. Mogelijkheden en knelpunten

Welke andere mogelijkheden biedt de samenwerking van po, vo en mbo om 
regionale onderwijsarbeidsmarktknelpunten en overkoepelende 
arbeidsmarktvraagstukken op te lossen?

• Welke knelpunten zijn er in de aanpak personeelstekorten?

• Welke mogelijkheden zijn er in de aanpak personeelstekorten?

• Met welke activiteiten boek jij al succes?

Vul in de chat de bovenstaande vraag in steekwoorden in



3. Bedrijfsleven, STO, regionaal loket

Op welke wijze kan de regeling van bijvoorbeeld Sterk Techniek Onderwijs 
(STO) nog beter aan de RAP gekoppeld worden om zodoende een nog 
effectievere aanpak van de tekorten te bevorderen?

• Samenwerking en afstemming met bedrijfsleven, kansen en ontwikkelingen
• Aansluiting RAP en STO aanpak
• Regionaal loket en rol MBO
• Koppeling regionaal loket vs werk naar werk 
• Kansen, afstemmen bedrijfsleven (SBB)

Vul in de chat de bovenstaande vraag in steekwoorden in



Bovenregionaal MBO netwerk RAP

Peiling van de interesse voor een (regionaal) RAP-netwerk van mbo-
instellingen.

• Welke behoefte  is er aan een (boven) regionaal MBO netwerk RAP?
• Onderwerpen die voor jullie van belang zijn om in dit netwerk te delen of 

organiseren
• Alleen kennisdelen of ook delen en doorverwijzen?
• Hoe kan SOM vanuit haar rol ondersteuning bieden?

Vul in de chat de bovenstaande vraag in steekwoorden in



Evaluatie bijeenkomst

1. Heeft de bijeenkomst aan uw verwachtingen voldaan?

2. Geef s.v.p. een toelichting per onderdeel
• Regionale samenwerking
• Mogelijkheden en knelpunten
• Bedrijfsleven, STO, regionaal loket
• Bovenregionaal MBO netwerk RAP



Evaluatie bijeenkomst

3. Welk rapportcijfer (1t/m10) geeft u als waardering voor de 
bijeenkomst in zijn geheel?

4. Verdere opmerkingen/suggesties?
5. Hoe heeft u het ervaren om met de MBO vertegenwoordigers 

samen te sparren? Is er behoefte aan een vervolgbijeenkomst in 
deze vorm?



Vervolg kennisdelingsactiviteiten

• 14 of 21 oktober (verschilt per regio): Tekortvakken: kansrijke 
initiatieven en aanpakken

• 25 november van 15.00u - 17.00u: Duurzaam arbeidsmarktbeleid
• November-december MBO regionaal netwerk
• Voortgangs- en (soms) startgesprek 


