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Ambitie: versterken regionale samenwerking

• Het versterken van de structurele samenwerking tussen 
de toeleverende vo-scholen en mbo-instellingen en het 
hoger onderwijs met als doel de doorstroom vo – ho en 
mbo – hbo te verbeteren. 

 Vanaf 2018 oplopend € 30 mln. beschikbaar voor 
regionale samenwerkingsverbanden vo/mbo – ho en 
ho – bedrijfsleven.

• Kwaliteitsafspraken maken met instellingen in het hoger 
onderwijs én in het mbo over de samenwerking tussen vo-
scholen, mbo-instellingen en hogeronderwijsinstellingen.
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Enkele belangrijke ontwikkelingen

• Motie Jadnanansing/Mohandis.

• Daling vanuit het mbo in de instroom in het hbo.

• De invoering van keuzedelen.

• Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar de 
staat van het onderwijs.

• De motie Nijboer/Harbers.

• Wikken en wegen, Sociaal Cultureel Planbureau
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Waar staan we?

• Ontwikkelingen en ambities uit de SA aanleiding geweest 
om een tour langs regionale samenwerkingsverbanden te 
organiseren. 

• Doel: afstemmen ambities uit de Strategische Agenda en 
onderwijsinstellingen betrekken bij onze plannen.

• Vanaf 2018 een subsidieregeling voor regionale 
samenwerking.

• In totaal 10 netwerken mbo – hbo en vo – ho gesproken. 



Wat hebben we opgehaald?

• Geen blauwdruk voor samenwerking: verschillen in vorm, 
grootte, reikwijdte en activiteiten.

• Regio aan zet: laat de regio’s vrij.

• Uitwisseling docenten als meest effectieve manier om 
doorstroom te verbeteren.

• Samenwerking kwestie van lange adem.

• Beleidsinitiatieven vanuit het Rijk een trigger om elkaar op te 
zoeken.

• Verduurzaming vraagt nog wel aandacht.

• Veel behoefte aan kennisdeling. 
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Gelijke kansen in het onderwijs
• Aanleiding: rapport Inspectie van het Onderwijs en OESO.

• Kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijsstelsel staat 
onder druk; een zorgelijke ontwikkeling.

• Min OCW zet in op het versterken van kansengelijkheid in het 
onderwijs door het vormen van een gezamenlijk Gelijke Kansen 
Alliantie dat uit drie domeinen bestaat:

1. Leerling en student centraal.

2. Soepele overgangen tussen onderwijssectoren.

3. Sterke netwerken buiten en rond de netwerken.

• 31 oktober Kamerbrief over Gelijke Kansen en lancering van de 
Gelijke Kansen Alliantie.
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Soepele overgangen tussen onderwijssectoren

• Veel aandacht voor doorstroom mbo – hbo: emancipatoire 
route.

• In 2017 € 7,5 mln. beschikbaar voor aansluiting mbo – hbo. 

• Een rol voor studenten bij het indienen van plannen voor het 
versterken van de begeleiding mbo – hbo. 
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Ter bespreking

• Verduurzaming: wat is er nodig om succesvolle 
samenwerkingsverbanden te verduurzamen?

• Kennisdeling: e.e.a. wordt georganiseerd, maar blijkt nog niet 
voldoende te zijn. Waar is behoefte aan? En welke rol ligt hier 
voor instellingen, OCW en andere(n)?
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Vragen/Opmerkingen?

Neem contact met ons op:

Sabah Dakika

s.dakika@minocw.nl

Eeuwout Bauer

e.h.bauer@minocw.nl

Brigitte Lentz

b.a.m.lentz@minocw.nl
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