Voorwoord
Nieuwe Onderwijs Energie in Rijswijk

De wereld verandert in sneltreinvaart. En ook de arbeidsmarkt
verandert nu en in de nabije toekomst ingrijpend door
verdergaande digitalisering. Nieuwe technologieën schieten als
paddenstoelen uit de grond.

Daarom zet ik in op Nieuwe Onderwijs Energie Rijswijk!
Wij nemen de regie om de verbinding tussen onderwijs en
arbeidsmarkt te verbeteren.
Als gemeente gaan we voor het versterken van de driehoek tussen het
vak van docent, het onderwijs voor de leerling en het bedrijfsleven.

Het onderwijs is actueler dan ooit en vrijwel dagelijks in het nieuws.
De tekorten van leerkrachten en de werkdruk bij docenten zijn een De focus ligt hierbij op voldoende en aansprekende stageplaatsen op
zeer prominent onderdeel in het maatschappelijk debat geworden. het VMBO, het voorkomen van uitval op school en een goede
voorbereiding van leerlingen op het arbeidsproces, - we leiden
jeugdigen op tot waar vanuit het bedrijfsleven
Ook in Rijswijk.
vraag naar is. Ook ligt de focus op het inhoudelijk versterken van het
Niet zo vreemd natuurlijk. Goede onderwijsvoorzieningen zijn
docent vak door meer samenwerking en kennisuitwisseling met
immers een belangrijke voorwaarde voor ons economisch
bedrijfsleven te stimuleren. Bijvoorbeeld door het inzetten van hybride
vestigingsklimaat én de kenniseconomie en vormt daarmee een
docenten vanuit het bedrijfsleven en het organiseren van
essentieel onderdeel voor het verdienvermogen van onze
netwerkbijeenkomsten voor docenten.
gemeente.
De oplossing van de voorliggende maatschappelijke uitdagingen in Passievolle docenten en gedreven werkgevers die samen vol energie
het onderwijs komt vooral terecht bij diegenen die werkzaam zijn in onze jongeren voorbereiden op het werkveld.
het onderwijs; leraren, schoolleiders, ondersteuners en
Dat is de Nieuwe Onderwijs Energie in Rijswijk!
onderwijsbestuurders. Ook de gemeente kan hier een rol in
pakken.
Wij zijn immers allen gebaat bij goede en voldoende leraren voor
de klas, minder schooluitval en een goede aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt. Tegelijkertijd hebben wij door het
bieden van goede onderwijsvoorzieningen een enorme kans om
jongeren een mooie basis te geven voor kansrijke toekomst.

Johanna Besteman
Wethouder Onderwijs
Gemeente Rijswijk
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Inzetten op aansluiting/samenwerking onderwijsarbeidsmarkt (Coalitieakkoord Rijswijk 2019-2022),
Nieuwe Onderwijs Energie Rijswijk: Versterken van het vak,
het onderwijs en het bedrijfsleven.
Focus op voorkomen van uitval (minder risico
overgangsmomenten), voldoende (en aansprekende)
stageplaatsen VMBO, inhoudelijk versterken van het vak
door samenwerking met bedrijfsleven.
Primair ligt de verantwoordelijkheid bij het
onderwijs/schoolbesturen. Omdat we onderwijs zo belangrijk
vinden, leveren wij vanuit de gemeente nieuwe en extra inzet
door de regie te nemen.
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Urgentie van de aanpak
De wereld is in transitie. Banen veranderen nu en in de nabije toekomst ingrijpend. De bevolkingssamenstelling wordt meer
divers, de babyboomers gaan (of zijn) met pensioen en digitalisering en nieuwe technologieën schieten als paddenstoelen
uit de grond. Techniek is al lang niet meer de techniek zoals wij die kenden. Techniek is bijvoorbeeld ook werken met een
VR-bril, met Cobots en Robots, 3D printers en Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie).
Wij voorzien een acute behoefte om er voor te zorgen dat we onze jeugd goed voorbereiden op de sterk en steeds
veranderende arbeidsmarkt. We moeten aansluiten bij die ontwikkelingen zodat de overgang van opleiding naar
werk goed verloopt. En ook om er voor te zorgen dat we de jeugdigen opleiden waar vanuit het bedrijfsleven
vraag naar is. De gemeente wil daar vol op in zetten door de samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven te stimuleren, zodat de overgangsmomenten minder kwetsbaar worden.
Voortijdig schoolverlaten kunnen we ons niet permitteren want alle handen
en hoofden hebben we nodig. We zetten in op momenten
waar uitval zich relatief vaak voordoet (risicomomenten), namelijk bij
overgangsmomenten en gebrek aan (aansprekende en lerende)
stageplaatsen.
Het huidige lerarentekort vormt een bedreiging voor de schoolcarrière
van (Rijswijkse) leerlingen. Het tekort heeft een negatieve invloed op de
continuïteit van de opleidingen en op de kwaliteit van de lessen. Dit kan,
zeker voor kwetsbare leerlingen, leiden tot voortijdig schoolverlaten of tot
een lager niveau (niet hoogst haalbare). Dit risico moeten we met alle
kracht en middelen beperken en bestrijden.

Daarom spannen wij ons vanuit onze aanjagersrol in om Rijswijk dé plek voor en
van onderwijs te maken. Passievolle docenten en gedreven organisaties die samen met
het onderwijs vol energie onze jeugdigen voorbereiden op het werkveld. In
onderliggend document leggen wij uit hoe wij dat gaan aanpakken.
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Complex speelveld
Inventarisatie
In de periode maart-juli 2019 is door de nieuw aangestelde kwartiermaker een inventarisatie uitgevoerd op de huidige Rijswijkse
situatie t.a.v. de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
De inventarisatie is opgesteld op basis van gesprekken met stakeholders uit het Rijswijks onderwijs, bedrijfsleven, betrokken
domeinen binnen de gemeente (waaronder WSP, Jeugd, Onderwijs en Economie) én deelname aan regionale werkgroepen en
projecten.
Complex speelveld
Het thema aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt begeeft zich
In een complex speelveld:
• Intern speelveld: Het thema onderwijs-arbeidsmarkt raakt
intern meerdere beleidsvelden (jeugd, onderwijs, werk
(WSP)
en economie) en kan ook niet los van elkaar worden gezien.
• Extern speelveld: Het speelveld onderwijs-arbeidsmarkt is
zeer
divers. Van landelijke initiatieven, Rijkssubsidies en
innovaties tot aan regionale samenwerking en lokale
afspraken. De samenwerking en afstemming gebeurt in
diverse gremia op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. We
hebben te maken met verschillende onderwijsbesturen,
arbeidsmarkt regio’s, typen onderwijs, leerlingen van binnen
en van buiten Rijswijk, etc. Daarbij wordt Rijswijk omringd
door grote en invloedrijke spelers als de gemeenten Den
Haag en Delft en het ROC Mondriaan.
4

Thema aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt kent een doolhof aan
initiatieven en grote diversiteit aan stakeholders en belanghebbenden
Leerlingen, ouders, onderwijsbesturen, scholen, docenten, overheid,
bedrijven, regionale overlegstructuren, ondernemers

Rijswijkse uitdagingen
Lokale prioriteiten
Conform de landelijke uitdagingen zijn ook het lerarentekort en het voorkomen van (school)uitval voor Rijswijk twee
belangrijke uitdagingen. Het lerarentekort is primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen maar als gemeente zetten
we in op het inhoudelijk versterken van het vak door samenwerking met bedrijfsleven te stimuleren. Daarnaast vraagt de
lokale situatie ook om aandacht voor de relatie en samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven (elkaar
kennen, opzoeken, weten te vinden e.d.). In gesprekken en in onderzoeken geven zowel het bedrijfsleven als het onderwijs aan
dat ze elkaar niet goed genoeg weten te vinden. Ze zien elkaars belang en behoefte maar krijgen het niet voor elkaar om die met
elkaar te verbinden zodat er meer synergie ontstaat, met uiteindelijk doel de leerlingen en studenten goed voor te bereiden op
het werkveld, en om nieuw talent bereikbaar te maken voor het bedrijfsleven.

Een ander aandachtspunt is het tekort aan technisch medewerkers.
Het imago van de sector is niet sexy, en trekt daarom minder
leerlingen aan, waardoor het tekort alleen maar groter wordt. Ook in de
ICT sector worden de tekorten groter. Het schrijnende is dat we het
vak informatica op het VO langzamerhand zien verdwijnen waardoor
er ook geen c.q. te weinig nieuwe zaadjes gepland worden. bron:

Drie speerpunten:
I Voorkomen van uitval
Nu (onderwijs) en later (werk )
II Voldoende stageplaatsen

Radboud Universiteit, CentERdata.
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Het speerpunt “voorkomen van uitval” heeft daarom niet alleen betrekking op
onderwijsmomenten, maar ook later in werksituaties. We willen voorkomen dat
jeugdigen opgeleid worden voor iets waar ze eigenlijk geen passie voor hebben (en
later met een burnout uitvallen) of waar geen werk in te vinden is. In beide situaties
schuilt het risico dat er uiteindelijk een beroep wordt gedaan op sociale
voorzieningen. Het aantrekkelijker en bekender maken van beroepsgroepen waarin
(momenteel) tekorten zijn, verstaan wij daarom ook als onderdeel van het
voorkomen van uitval (faciliteren van relevant onderwijs).

III Versterken van
het vak

Aanpak en ambitie 1/3
Passende ambitie
Concluderend zien we zowel landelijk als regionaal een doolhof van
initiatieven en ambities gericht op het verbeteren van de aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt. Daarom is er gekozen voor een Rijswijk passende
ambitie. De gemeente zet zich proactief in op het versterken en faciliteren van
het onderwijs op de thema’s (hybride*) docenten, voorkomen van uitval bij
overgangsmomenten in het onderwijs en het structureel vinden van
stageplaatsen voor Rijswijkse leerlingen door langdurige samenwerking op te
zetten tussen het (Rijswijkse) bedrijfsleven en onderwijs.
Parallel wordt er aangesloten bij regionale initiatieven en Rijswijkse
economische/gebiedsontwikkelingen waar mogelijk en kansrijk, zoals het
regionale programma Sterk Techniek onderwijs, de ontwikkeling van Entree
opleidingen bij het ROC Mondriaan en het opzetten van een TOP Academie
in Rijswijk. Daarbij bedienen we niet alleen de doelgroep “kwetsbare
jongeren”, maar juist ook de overige leerlingen/reguliere doelgroepen.
In alle activiteiten en projecten die we gaan ontplooien zullen we naar haakjes
zoeken om ook de ouders te betrekken, informeren en inspireren. De invloed
van ouders op de school- en studiekeuze van hun kinderen is significant,
daarom willen we hen ook een zo goed mogelijk beeld geven van de kansen
en mogelijkheden van verschillende beroepsgroepen en hen betrekken in de
voorbereiding en voorlichting op de toekomst van hun kind bij diverse
opleidingen.

We starten bij de basis om leerlingen te inspireren en
motiveren. Ouderbetrokkenheid staat hoog in ons vaandel.
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*Een hybride docent k iest er voor deels als docent te werk en en daarnaast ook
werk zaam te zijn in een andere baan in loondienst of als zelfstandig ondernemer.

Aanpak en ambitie 2/3
Voor de korte termijn ligt de focus op “doen”. We
willen de negatieve vicieuze cirkel doorbreken door
de regierol te pakken in het verbinden van het lokale
bedrijfsleven en het onderwijs. We weten dat er
sprake is van een andere dynamiek en cultuur binnen
deze branches, maar ook dat er gezamenlijke
behoeften zijn. Door het faciliteren van (fysiek)
contact tussen de organisaties starten we met een
duurzame en wederkerige relatie.

Het aantrekkelijk maken van het onderwijs in
Rijswijk staat centraal en omdat het mensenwerk is
en blijft, gaan we vol investeren in de relaties en het
netwerk. Dat geldt ook voor de interne organisatie.

“De wielen van de bus…..”
We brengen onderwijs en bedrijfsleven
fysiek samen. Investeren in de relaties
en de kracht van het netwerk. Samen
gaan we doen, proberen, falen, leren,
verkennen, innoveren en elkaar
inspireren.

De kwartiermaker zal er zorg voor dragen dat de kennis en relaties structureel belegd worden bij Jeugd, Onderwijs, Werk en
Economie. Per (pilot) project wordt bekeken wie van de interne organisatie betrokken moet worden, en ook zal de kwartiermaker
zorgdragen voor een periodieke update over de voortgang, projecten en relaties, zodat de interne organisatie tijdig wordt
geïnformeerd en in staat wordt gesteld aan te sluiten waar nodig en mogelijk.
De rol en acties voor de gemeente (kwartiermaker) die mogelijk daaruit volgen zullen getoetst worden aan de ambitie, en indien deze
in lijn met elkaar zijn, pakken we het op. We hebben op hoofdlijnen onze richting uitgezet, maar maatwerk is mogelijk, mits de
betreffende partij actief en enthousiast de handschoen oppakt. Dan creëren we gezamenlijk nieuwe onderwijs energie!
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Aanpak en ambitie 3/3
Toekomstbestendig onderwijs
Nieuwe Onderwijs Energie Rijswijk
Uiteindelijk ambiëren we een ecosysteem* waarin zowel
onderwijs als bedrijfsleven structureel een bijdrage levert aan
elkaars behoeften, en alle partijen daar links of rechtsom van
profiteren. We koesteren de banden met overige stakeholders
(w.o. het WSP en de BBR) en willen bekijken hoe we het onderwijs
meer kunnen verweven in (bestaande) gremia. Daarom sluiten we
ook zoveel mogelijk aan bij overige programma’s zoals de
ontwikkeling van de Plaspoelpolder, het formuleren van een
nieuwe Economische Visie en het Lokaal Sociaal Akkoord.
Einddoel van de kwartiermakersfase (aanjagersrol van de
gemeente) is een actief netwerk van bedrijven en onderwijs die
elkaar weten te vinden en partnerships vormen (in kleine en grote
projecten).

Ecosysteem t.b.v. passievol onderwijs in Rijswijk
• Voor leraren: Inspirerende praktijkopdrachten en werkbezoeken waar je
energie van krijgt en de passie voelt (vuurtje wordt weer aangewakkerd)
• Voor bedrijven: Meest enthousiaste, gedreven en passievolle leerlingen en
docenten.
• Voor leerlingen: Leukste en meest bedrijfsbezoeken, tofste stageplaatsen.
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* Een ecosysteem beroepsonderwijs is een verzameling van bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke en politieke partners met een gezamenlijke ambitie, die op een
bepaald gebied afhankelijk van elkaar zijn, daarom met elkaar sociale interacties aangaan en cross - organisational, hybride functionele eenheden vormen binnen een bepaalde regio;
dit met het doel vanuit zelfvernieuwend vermogen de gezamenlijke en de individuele waardecreatie te verhogen om duurzaam succesvol te kunnen zijn.

Ambitie in een oogopslag
VAN

NAAR

Negatief imago
(praktijkgericht)
onderwijs

Positief imago
(praktijkgericht)
onderwijs

Tekort aan
docenten

Tekort op
arbeidsmarkt
(niet aansluitende
competenties)

Beperkte
aanmeldingen
(m.n.
technische/ICT
opleidingen)

Geen
aansprekende
stageplaatsen

1.

Stijgend aantal
aanmeldingen
(technische/ICT
opleidingen)

Aantrekken van
(gast/hybride)
docenten

Grotere aanwas
arbeidsmarkt
(met aansluitende
competenties)

PRAKTISCH VERBINDEN DOCENTEN,
STUDENTEN EN BEDRIJFSLEVEN
2.
STRUCTUUR AANBRENGEN
3.
DOEN!

Toffe
stageplaatsen

Kwartiermakersfase

Onderwijs is klaar voor
grotere ambities op
snijvlak onderwijs
arbeidsmarkt, er ontstaat
een lokaal ecosysteem.

Verbinden, regievoeren, investeren in relaties en mindset, communicatie (successen vieren), aansluiten bij regionale ontwikkelingen
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Strategisch pad
18.

Kwartie rmake rsfase

2020

Q4 2019

2021 e .v .

V ISUELE
WEERGA V E

B E T E R E A A N S L U I T I N G I N 4 STAPPEN

W e beginnen k lein. Met een groep(je)
ent hous ias t e doc ent en, s t udent en en
Door het ont wik k elen van
mens en uit het bedrijfs leven die open
een innovatief (digit aal) plat form dat
s t aan voor het ont dek k en van nieuwe
duurz aam bijdraagt aan het vinden en
manieren om s amenwerk ing vorm t e
binden van onderwijs en werk veld.
geven. De s uc c es s en gaan we vieren
NIEUWE ONDERWIJS ENERGIE IN
en we c reëren een olievlek van
Samenwerk ings verbanden
RIJSWIJK, DOOR EN MET HET
met c omplement aire partners
energie en ent hous ias me (pas s ie)
ONDERWIJS
waar organis c h meer s t udent en,
en aansluiten bij regionale
Uiteindelijk ambiëren we een grotere
doc ent en en bedrijven bij aans luit en. programma’s en projecten. Dat
ambitie, namelijk het realiseren van een
levert een boost aan synergie.
campusgedachte/ ecosysteem waarbij
N I E U WE
onderwijs, overheid en bedrijfsleven
H U L P M I DD EL E N
structureel en integraal samenwerken (in
aansluiting op de ontwikkelingen in
Plaspoelpolder).

P O S I T I EF I N G E ST EL D E N
E N T H OU SI AS T

S L I M VE R B I N DEN

Resultaat per doelgroep:

S TUDENTEN/ L E E RLI NG E N

ORGANI S ATI ES

DOCENTE N/ O ND E RW I JS

• Mak en vroegt ijdig k ennis met vers c hillende
beroeps groepen
• Doen relevant e praktijkervaring op en
ont wik k elen benodigde c ompet ent ie
• Rak en meer gemot iveerd door t offe
s t ageplek k en en bedrijfs bez oek en

• Nauwere bet rok k enheid en aans luit ing bij onderwijs /
invloed op ont wik k eling/ gez amenlijk een goede
Onboarding opz et t en → s neller op vlieghoogt e
• S t aan in de s pot light bij s t udenten (employ er
branding)
• Creëren goodwill bij s t ak eholders (MVO)

• Langdurige en concrete invulling geven aan
samenwerking met bedrijfsleven
• Relevant e sparringspart ners
• V erbet erde aansluiting werk veld opleiding
• Gave projec t en, geeft energie!

Randvoorwaarden

Om onderliggende aanpak efficiënt en effectief uit te voeren, geldt een aantal randvoorwaarden:
a) De opzet en werking moet (gaan) passen binnen de situatie en werkwijze van de gemeente Rijswijk zelf. Dat wil
zeggen dat er enthousiasme en bereidheid is op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau om bepaalde taken,
rollen en verantwoordelijkheden op te pakken en voort te zetten na de kwartiermakersfase.
b) Experimenteerruimte, zowel ambtelijk als bestuurlijk, is een kritische succesfactor.
c) Voorwaarde voor succes is ook dat er enthousiasme en commitment is bij actoren uit het externe speelveld.
Daarom starten we vraaggericht.
d) De rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren moeten zuiver en helder belegd zijn. Niet alleen
binnen de gemeente, juist ook bij de onderwijspartners en het bedrijfsleven. Rolvermenging en onduidelijkheid
in verantwoordelijkheden moeten worden voorkomen.
e) De opzet en werking moeten doelmatig worden vormgegeven en passen binnen het budgettaire kader en
daardoor sober en doelmatig vormgegeven zijn, zodat ook in de toekomst het haalbaar is om de regierol
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voort te zetten.
f) Communicatie is een kritische succesfactor. Laten zien welke successen we boeken, hoe klein dan ook, creëert
bewustzijn, nieuwsgierigheid en waardering (begrip en steun). En uiteraard hopen we ook dat het aanstekelijk
werkt zodat het enthousiasme rondom onze aanpak zich als een olievlek verspreid en we daardoor nog meer
impact kunnen maken. Interne ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan is
derhalve cruciaal.
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Actie overzicht
Verbetering aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
Activiteit
Het actieplan is dynamisch. De activiteiten w aarvan we nu al w eten
dat w e ze kunnen en gaan oppakken staan vermeld, maar door de
dynamiek van het speelveld zullen de activiteiten in de komende
maanden zeker nog verder uitgebreid w orden.

Betrokken partijen
PO

Banentour doorontwikkelen en uitbouw en (sterke behoefte PO)

x

Locatiebezoeken scholen (behoefte inventariseren, enthousiasme
peilen en relatiebeheer)

x

VO

Praktijk
Entree

x

MBO

Overig

Voorkomen
van uitval

x

x

x

x

x

x
x

Fysieke (inhoudelijke/thema) ontm oetingen (ontbijtsessies,
masterclasses bijv.) en excursies faciliteren tussen bedrijfsleven en
docenten t.b.v. inspiratie, concrete invulling samenw erking en
“teambuilding”

Verkennen haalbaarheid “adoptie” informatica vak VO door
bedrijfsleven

Gemeente
Rijsw ijk

x

Opzetten Top Academie Rijswijk

Opzetten en ontw ikkelen (digitale) Jaarkalender Onderwijs
(w anneer is behoefte aan stageplaatsen, thema presentaties,
bedrijfsbezoeken etc.)

(Rijsw ijks)
Bedrijfsleven

x

Bedrijfsbezoeken (behoefte, participatie en relatiebeheer)
gemeente ook als opdrachtgever/stageplaatsen faciliteren

Verkennen pilot loopbaanoriëntatie PO i.s.m. Spirit4You

Speerpunten

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zichtbaar m aken van de resultatenverbeterde aansluiting
onderw ijs-arbeidsmarkt (bijv. keurmerk/stempel voor bedrijven die
meedoen, ontw ikkelen dashboard met #stageplaatsen, gastcolleges,
evenementen etc.)

x

x

Samenw erking VO Raad i.z. banenafspraak

x

x

x

x

x
x

Overig: procesmanagement, relatiebeheer, bezoeken evenementen en bijeenkomsten, communicatie en (interne) afstemming etc.

Lerarentekort

x

x

Beleid ter bevordering aantrekken leraren (huisvesting, parkeren) en
stimuleren campus gedachte/ecosysteem (Onderwijsparagraaf in
Economische Visie i.o., onderw ijsvisie Kadernota, LSA, programma
Excellente Dienstverlening etc)

Ntb …..

Stageplaatsen

x

x

x

x

x

x

x

x

Planning acties
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