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Aanleiding
In het document “Mijlpalen van Meierijstad” staat dat we “verbinding en beweging creëren tussen
ondernemers, overheid en onderwijs”. In toenemende mate weten de 3O’s elkaar te vinden bij
initiatieven die bijdragen aan een betere aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt. De hoofdrolspelers
op het gebied van de 3O-samenwerking zijn inmiddels goed bij elkaar bekend, hebben elkaars
taal beter leren kennen en weten elkaar goed te vinden. Dit geldt voor de diverse niveau’s binnen
de driehoek onderwijs, bedrijfsleven en gemeente. Daardoor is snel schakelen met onderwijs en
ondernemers mogelijk.
Dit maakt dat initiatieven die zich aandienen meer kansrijk worden.
Kernboodschap
Recent hebben een aantal partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven en gemeente een
intentieovereenkomst ondertekend gericht op nader onderzoek naar de haalbaarheid van een
gezamenlijk project en wie daar wat in kan gaan betekenen.
Dit gezamenlijke project richt zich op het bieden van een innovatieve plek ten behoeve van
ervaringsgericht leren, - ontwikkelen en - werken. Techniekonderwijs speelt een hoofdrol. Het
project draagt bij aan de vakbekwaamheid van jonge technici, die zo beter toegerust worden voor
hun vak en loopbaan. Het project is uiteraard ook bedoeld om de belangstelling van leerlingen en
studenten voor de maakindustrie en technische beroepen te stimuleren.
De komende maanden worden gebruikt om het gezamenlijke onderzoek uit te voeren.
Zodra de bevindingen hieruit bekend zijn zullen we uw raad hierover verder informeren.
Communicatie
In de intentieovereenkomst is afgesproken om tijdens de duur van de overeenkomst niet extern te
communiceren.

Participatie
Aan het Haalbaarheidsonderzoek nemen een aantal partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven
deel.
Centrale thema’s Mijlpalen van Meierijstad
In het kader van het Haalbaarheidsonderzoek wordt nadrukkelijk een relatie gelegd met de
centrale thema’s in de MvM: participatie, duurzaamheid, leefbaarheid, innovatie en gezondheid.
Financiën
Vanuit de faciliterende rol van de overheid dragen wij ambtelijke capaciteit en beperkt in financiële
zin bij aan het Haalbaarheidsonderzoek.
Planning
De komende tijd gaan alle betrokkenen zich verder verdiepen in het onderzoek naar de
haalbaarheid van het plan en ieders inbreng daarbij. En is er dus even radiostilte. Begin 2021
zijn de onderzoeksresultaten bekend en afhankelijk daarvan wordt een vervolgovereenkomst,
passend bij de volgende fase, opgesteld door de samenwerkende partijen.
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