
 
 

Werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeente 

Amersfoort bundelen de krachten om de aansluiting 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te 

verbeteren. De gezamenlijke agenda heeft de volgende 

speerpunten:  

 

 Verhogen van perspectieven op de arbeidsmarkt voor 

minder kansrijke jongeren op vo en mbo  

 Snellere en betere match van stages en leerbanen bij 

mkb-bedrijven 

 Vergroten van enthousiasme en instroom van jongeren 

voor sectoren waar personeelstekorten zijn of dreigen 

 Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen 

 

Via deze update brengen we u op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen rond het thema.  

 

Corona: een vreemd schooljaar en een 

andere arbeidsmarkt 

Het schooljaar is voorbij. Voor iedereen is dit een bijzonder 

schooljaar geweest. Het coronavirus heeft een grote 

impact gehad op zowel het onderwijs als op de 

arbeidsmarkt. Scholen zijn dicht geweest en hebben het 

onderwijs in hoog tempo gedigitaliseerd, examens zijn op 

andere wijze afgenomen dan men gewend is. Ook de 

arbeidsmarkt is hard geraakt en onduidelijk is wat de 

impact zal zijn op lange termijn. Voor onderwijs met 

verplichte stages zal een weg moeten worden gevonden 

om dit in de nabije toekomst op een goede manier vorm te 

geven. Kijk bijvoorbeeld naar hoe MBO Amersfoort 

daarmee omging in Regionaal Perspectief (v.a. 17:20)  

Fatma Koşer Kaya, wethouder onderwijs en 

arbeidsmarkt: “Ik begrijp dat het voor niemand een 

makkelijke periode is en dat er zorgen zijn over de 

toekomst. Maar ik geloof in de veerkracht van onze stad. 

Het aanpassingsvermogen dat onderwijsprofessionals en 

het bedrijfsleven de afgelopen tijd hebben laten zien, 

geeft vertrouwen. Met elkaar zullen we oplossingen 

vinden voor de moeilijkheden van de corona-uitbraak.” 

 

Nieuws uit de projecten 

Corona heeft ook invloed op de lopende projecten die 

vanuit het Toekomstfonds worden ondersteund. 

 

 Steun in de rug op weg naar werk is nu 

Support2go 

De vanaf de start van het project zijn in totaal 14 studenten 

aangemeld voor een coachingtraject. Corona zorgde 

ervoor dat de intake en matching van jongeren stil kwam 

te liggen. In plaats daarvan is gekozen voor online 

matching. Het online coachen maakt wel dat het 

opbouwen van een relatie meer vraagt van coach en 

coachee. De verwachting is dat volgend jaar meer dan 30 

jongeren een coach kan worden aangeboden om de 

doelstellingen te halen. 

 

 Wijkkijk 

Eén van de doelstellingen van Wijkkijk is het 

enthousiasme voor het verpleegkundig beroep in de wijk 

bevorderen. Daar zijn in de tussenevaluatie al een aantal 

mooie resultaten teruggekoppeld: ‘ik weet nu dat de 

thuiszorg veel meer is dan een praatje maken en 

steunkousen aan doen, wat mij betreft ga ik er ooit nog wel 

in werken.’ Maar ook: ‘Boven verwachting! Ik dacht dat ik 

de thuiszorg niks zou vinden, maar ik vind het echt leuk.’ 

Door de impact van corona heeft het leren een meer 

hybride karakter gekregen. Zo zijn leermiddagen online 

georganiseerd en uitgevoerd, waar dat voor de 

contactbeperkende maatregelen ook nog op fysiek heeft 

plaatsgevonden. 

 

 Operatie Instroom Workforce Energietransitie 

Het doel van het project was het vergroten van de 

instroom naar technisch opleidingen in de techniek en 

specifiek ten behoeve van de energietransitie. De 

doelstelling is gehaald: Stichting Technotrend heeft in 

kaart gebracht wat een effectieve benadering is om de 

instroom te bevorderen. Ook voor de obstakels die daarbij 

komen kijken -zoals tijdgebrek op veel scholen- is gewerkt 
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https://www.amersfoort.nl/project/samen-werken-aan-betere-aansluiting-tussen-onderwijs-en-arbeidsmarkt.htm
https://regionaalperspectief.nl/2020/06/10/aflevering-5/


aan oplossingen. Er is uiteindelijk ook met meer bedrijven 

en scholen samengewerkt dan vooraf ingeschat. Een van 

de bevindingen was dat scholen meer behoefte hebben 

aan samenwerking met bedrijven, dan aan gastlessen 

vanuit het bedrijfsleven. 

 

Subsidies toegekend uit Toekomstfonds 

Onderwijs-Arbeidsmarkt  

Dit voorjaar kon weer subsidie worden aangevraagd voor 

initiatieven die bijdragen aan een betere aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt. Voor vier projecten is dit jaar 

subsidie verleend.  

 

De projecten die dit jaar met steun van het Toekomstfonds 

van start zullen gaan: 

 

 Lomans Academy  

MBO Amersfoort en Lomans starten de Lomans Academy. 

Een initiatief om jongeren te enthousiasmeren voor de 

techniek door het aanbieden van leerwerktrajecten. Door 

de Lomans Academy te starten, koppelt men de 

onderwijsexpertise van MBO Amersfoort aan de 

installatiekennis van Lomans waardoor men meer regie en 

invloed krijgt op het vinden, begeleiden en opleiden van 

toekomstige werknemers voor de installatiebranche in de 

regio Amersfoort. 

 

 Young Innovators komt naar Amersfoort 

Young Innovators is een onderwijsinitiatief van het 

Europese kennis- en innovatieplatform EIT Climate-KIC en 

komt ook naar Amersfoort. Het heeft als doel om jongeren 

(bovenbouw havo/vwo) vaardigheden aan te leren om de 

uitdaging van klimaatverandering aan te gaan en op deze 

manier een beeld te geven van beroepen die in de 

toekomst kunnen ontstaan. Dit past bij de duurzame 

ambities van de stad Amersfoort.  

 

 Professionaliseren binnenschoolse praktijk 

Om De Brinkhorst te laten fungeren als leerbedrijf voor het 

mbo is goede begeleiding van Entreestudenten en 

continue afstemming tussen beide partijen noodzakelijk. 

Het opleiden en leren in de praktijk is van grote 

meerwaarde voor Entreestudenten. De begeleiding van 

studenten en afstemming tussen school en SRO 

Natuurboerderij De Brinkhorst wordt uitgebreid en 

geprofessionaliseerd. Op deze manier worden studenten 

beter voorbereid op de arbeidsmarkt of het eventueel 

doorstromen naar een niveau-2 opleiding. 

 

 Duurzame toekomst op het Spoor 

In een tweejarig project wordt een programma ontwikkeld 

ten aanzien van duurzame technologie in de railsector 

voor het technische vmbo in de regio Amersfoort. Het 

programma geeft vmbo-leerlingen een beeld van een 

diversiteit aan technische beroepen in de railsector. Het 

programma dient tevens als opleidings- en 

beroepsoriëntatie en als stimulans om te kiezen voor 

opleidingen in het technische vmbo en mbo. 

 

Najaar tweede tranche Toekomstfonds Onderwijs 

Arbeidsmarkt 

Komend najaar zal het toekomstfonds Onderwijs-

Arbeidsmarkt hoogstwaarschijnlijk nogmaals worden 

opengesteld, aangezien er signalen waren dat partijen als 

gevolg van corona niet in staat waren om tot een aanvraag 

te komen. Met de toekenning van de subsidies aan de vier 

samenwerkingsverbanden is het fonds voor dit jaar nog 

niet volledig benut. Informatie over een nieuwe 

openstelling zal ook via dit kanaal worden 

gecommuniceerd. 

 

Amersfoort Nationale Onderwijsstad, ook in 

2021-2022 

In de vorige update was aandacht voor Amersfoort als 

Nationale Onderwijsstad 2020-2021. Als gevolg van het 

coronavirus is besloten de hoofdactiviteiten die gepland 

waren voor oktober een jaar uit te stellen. 

 

Fatma Koşer Kaya, wethouder onderwijs en 

arbeidsmarkt: “De veerkracht en flexibiliteit die de scholen 

laten zien, is indrukwekkend. We willen hen nu niet 

zwaarder belasten en het is geen optie om het 

programma voor de Nationale Onderwijsweek zonder het 

onderwijsveld vorm te geven. We doen het daarom 

samen in 2021.“ 

 

Voor informatie over de Nationale Onderwijsstad klik hier. 

 

Human Capital Agenda Regio Utrecht 

De regio Utrecht (waar Amersfoort integraal deel van 

uitmaakt) staat nationaal en internationaal bekend als een 

aantrekkelijke, sterke economische regio. Tegelijkertijd 

weten we dat de arbeidsmarkt komende jaren verandert. 

Deels zijn deze veranderingen al in gang gezet door de 

economische effecten van corona. Zo groeit de vraag naar 

gekwalificeerd personeel in de zorgsector en het 

onderwijs, terwijl in andere sectoren juist banen 

verdwijnen. Als regio maken we daarom een gezamenlijke 

Human Capital Agenda (HCA), die aansluit op de 

Regionale Economische Agenda (REA). Wilt u meedenken 

over de uitwerking van de Human Capital Agenda of wilt u 

input leveren? Stuur dan een e-mail naar Corine Bos, 

projectleider HCA bij Birch, via corine.bos@birch.nl.  

 

Fijne zomer! 

Voor iedereen een hele fijne zomerperiode toegewenst. 

https://www.mboamersfoort.nl/blog/bij-lomans-zijn-ze-zeker-van-hun-zaak-jong-en-oud-leren-van-elkaar/
https://stichtingtechnotrend.nl/young-innovators-2020
https://www.amersfoortonderwijsstad.nl/
https://www.economicboardutrecht.nl/nieuws/strategisch-personeelsbeleid-voor-de-utrechtse-regio
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-04/regionale_economische_agenda_2020-2027.pdf
mailto:corine.bos@birch.nl

