
UITNODIGING KRIMPCAFÉ
28 SEPTEMBER 2017

‘LEREN EN WERKEN’ - over mbo en arbeidsmarkt

Steeds meer mbo’ers kunnen na de crisis weer direct vanuit de schoolbanken aan het 
werk, maar dat geldt niet voor ieder niveau en iedere sector. In de meeste krimpregio’s 
blijft de werkloosheid hoger dan gemiddeld in Nederland. Welke mismatch is er in vraag 
en aanbod, en hoe proberen onderwijs en arbeidsmarkt daarop in te spelen? Tijdens het 
Krimpcafé in Hoogeveen komen regionaal onderzoek en voorbeelden aan bod.
Dit jaar bracht de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland het advies uit: 
‘Het werkend alternatief voor Noord-Nederland’. Dit advies gaat vooral in op het verdwij-
nen van veel banen op mbo 2 en 3 niveau, tekorten in sommige sectoren en de nood-
zaak aan permanente om-, bij- en herscholing van lager en middelbaar opgeleiden. SER 
Noord-Nederland pleit voor regionale afspraken. Dr. Arjen Edzes, senior onderzoeker 
arbeidsmarkt aan de Rijksuniversiteit Groningen, schreef mee aan dit advies en geeft 
een inkijk in de snel veranderende arbeidsmarkt. 
Hoe reageert het mbo zelf? Jan Berend van der Wijk, regiodirecteur van het Alfa-college 
in Hoogeveen geeft zijn visie. In de workshops zullen onderzoekers, overheden, werk-
gevers en het vmbo- en mbo-onderwijs zelf ingaan op regionaal onderzoek, thema’s en 
best practices in de verschillende regio’s. Een actueel thema in de ‘mbo’ economie van 
Noord-Nederland, tegen de achtergrond van een verwachte daling van het aantal leer-
lingen.
Graag tot 28 september in Hoogeveen.

U kunt zich hier aanmelden / of via info@kennisnetwerkkrimp.nl

Datum: 28 september 2017
Tijd:  13:45 tot 17:00 uur (inloop vanaf 13:15 uur)
Locatie:  Alfa-college, Voltastraat 33, 7903 AA Hoogeveen

https://fd7.formdesk.com/hanzehogeschoolgroningen/krimpcafe
mailto:info%40kennisnetwerkkrimp.nl?subject=Aanmelden%20Krimpcaf%C3%A9%2018%20mei
https://goo.gl/maps/R3w3hrx7X812


Programma Krimpcafé 28 september 2017
13.15  Inloop (koffie/thee)
13.45  Welkom door Jan Berend van der Wijk, Alfa-college Hoogeveen
 Inleiding door Arjen Edzes, senior onderzoeker arbeidsmarkt aan de RUG: ‘Wat vraagt de  
 arbeidsmarkt in Noord-Nederland?’
14.45  Pauze
15.00  Workshops
16.30  Afsluitende borrel

1. Samenwerken in de praktijk
Cigdem Zantingh, Marjolanda Hendriksen en Gerard Krikken van het Alfa-college
Regionaal co-makership, lerende netwerken van onderwijs, ondernemers en overheden binnen 
een regio. Meer dan ooit zet het Alfa-college in op een nieuwe onderwijsvisie van samen leren en 
werken binnen de regio’s Zuid- en Midden-Drenthe, Noordoost-Overijssel en Groningen. Multidisci-
plinair en multilevel zijn kernbegrippen. In de workshop voorbeelden uit zorg, techniek, toerisme en 
leisure, maar ook de vraag om mee te denken over de mbo-werknemer van de 21e eeuw en de rol 
van het regionale bedrijfsleven.

2. Mbo in dunbevolkte gebieden
Radboud Engbersen van Platform31
Hoe doet Oost-Groningen het vergeleken met de Achterhoek en Zeeland? Platform31 sprak met 
leerlingen, hun ouders en docenten van het Noorderpoortcollege en constateert dat er in sommige 
sectoren direct een baan te vinden is, terwijl dat voor andere sectoren en niveaus moeilijk blijft. Hoe 
kiezen leerlingen, en hoe reëel zijn hun keuzes? Hoe reageren werkgevers? Is het een goed idee om 
weer te starten met bedrijfsscholen, zoals Witec en nog 4 bedrijven uit Oost-Groningen gaan doen.

3. Werk voor iedere Friese mbo’er?
Henk Fernee van het Fries Sociaal Planbureau (FSP)
Hoe gaat het met Friese mbo’ers na het afstuderen? Vinden ze een passende baan of niet? En 
hoe kijken de afgestudeerde mbo’ers naar hun eigen toekomst in de provincie? Is Friesland een 
 provincie waar mbo’ers goed kunnen leren, werken en wonen? Het Fries Sociaal Planbureau 
(FSP) bespreekt graag met u de eerste resultaten van dit nog lopende onderzoek aan de hand van 
cijfers en gesprekken die met jongeren zijn gevoerd. Het Friesland College en de regio Noordoost- 
Friesland geven voorbeelden over hun aanpak om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen.

4. Vmbo sorteert voor
Ton Sleeking - Procesbegeleider en Sanne Koster van Groos van Vierkant voor Werk
Drie vmbo-scholen in Emmen hebben de handen ineengeslagen om bij dalende leerlingen aantallen 
(30% minder in 20 jaar) belangrijke opleidingen overeind te houden. Bij de keuze is gekeken naar 
de behoeften op de arbeidsmarkt. Dit schooljaar moet de aanpak zich bewijzen, dan willen de 
drie scholen verder met doorlopende leerlijnen naar het mbo. Daarnaast krijgt u informatie over 
de bredere samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers in Zuid-Drenthe/Noord- 
Overijssel onder de titel: Vierkant voor Werk.


