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Topsectorenbeleid Nederland 

+

2012 2015



Van Topsectorenbeleid naar Maatschappelijke Uitdagingen 



Dutch Digital Delta

Sleutel technologieën Human Capital Agenda

- Big Data
- Cybersecurity
- Artificiële intelligentie
- Blockchain
- 5G communicatie

- Netwerken en verbinden
- Regionale samenwerking stimuleren
- Scholieren inspireren en informeren
- Versnellen kennisoverdracht nieuwe 
technologieën 

InternationaliseringMaatschappelijke 
Uitdagingen

- Landbouw, water & voedsel
- Gezondheid & zorg 
- Energietransitie & duurzaamheid 
- Veiligheid
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Regionale samenwerking stimuleren tussen onderwijs en bedrijfsleven

ONDERWIJS ARBEIDSMARKT



Regionaal Investeringsfonds

2014- 2017: 100 miljoen euro subsidie

2019-2022: 100 miljoen euro subsidie

Overheidssubsidie ter bevordering van publiek private samenwerking tussen MBO en bedrijfsleven.

• Overheidssubsidie ten minste € 250.000,– en ten hoogste € 2.000.000,– per subsidieaanvraag. Max. 1/3 van totaal.

• Arbeidsorganisaties/ bedrijfsleven/ O&O fondsen ten minste 1/3 en max. 2/3 van cofinanciering (in cash of in kind)

• Samenwerkingsverband van vier of vijf kalenderjaren

• Onderwijsinstelling is penvoerder van de subsidieaanvraag





CIV MET MARITIEME 
TECHNIEK NAAR DE TOP





Strategische agenda digitalisering mbo 2018-2022

Doelstellingen & acties

1. Inhoud van het onderwijs aanpassen
• Werk maken van een leven lang ontwikkelen
• Werken aan digitale burgerschapsvaardigheden

2. Flexibilisering van het onderwijs realiseren
• Er wordt gezamenlijk regie gevoerd op leermiddelen
• Elke student heeft een eigen dossier
• Onderwijslogistiek maakt flexibilisering mogelijk

3. Digitalisering van het leren faciliteren
• Docenten kunnen zich ontwikkelen en worden daarin gefaciliteerd
• Gebruik van data-ondersteunend-onderwijs
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Fieldlab Industrial Robotics

Locatie: Harderwijk

Partners: vmbo Harderwijk, Deltion College, 
Landstede, Windesheim, bedrijfsleven.

Ambitie: regionaal, provinciaal en zelfs nationaal 
opleidingen in robotica te kunnen bieden.
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P@CT

P@CT | Partners in Action for Cyber Talent

Locatie: Den Haag

Partners: ROC Mondriaan, Haagse Hogeschool, 
bedrijfsleven

Ambitie: Opleiden cybersecurityspecialisten, 
doorlopende leerlijn verbeteren, LLO stimuleren
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Centre of Expertise: iXperium

Locatie: Anhem/Nijmegen

Partners: Hogeschool Arnhem Nijmegen, 
Lerarenopleidingen (basis + vo), lectoraat ‘Leren met ICT’

Ambitie: praktijkgericht onderzoek om gepersonaliseerd 
leren met inzet van ict én ict geletterdheid in het 
onderwijs verder te ontwikkelen.
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Nationale AI Coalitie

- Big Data

- Cybersecurity

- Artificiële intelligentie

- Blockchain

- 5G communicatie

Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)

Fieldlab 5G

Sleuteltechnologieen



Dutch Blockchain Coalition

- MOOC: Blockchain voor Iedereen (MBO4 niveau)

- Blockchain in a Day

- Teach the Teacher 

Aanmelden? Mail tijs.koops@ecp.nl 
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Uitnodiging: Katapultdag 1 oktober, Utrecht

Aanmelden via de link!

https://www.wijzijnkatapult.nl/katapultdag+2019/default.aspx


Vragen?

Contactgegevens

Dominiek Veen
d.veen@ptvt.nl

0629593008

mailto:d.veen@ptvt.nl

