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Succesvolle samenwerking onderwijs-bedrijfsleven
Aantrekkelijk, eigentijds mbo-onderwijs, wie wil dat niet? Het ontstaat alleen niet vanzelf.
De sleutel hiervoor ligt in samenwerking met het bedrijfsleven. Met het Regionaal
Investeringsfonds MBO (RIF) stelt het Ministerie van OCW geld beschikbaar voor
duurzame publiek-private samenwerkingen (PPS) in het beroepsonderwijs. Daarmee wil
ze een betere aansluiting bereiken tussen mbo-onderwijs en de regionale arbeidsmarkt.
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Inhoud RIF-regeling

Het RIF stelt € 100 miljoen ter beschikking om mbostudenten nog beter voor te bereiden op de huidige en
toekomstige arbeidsmarkt. Een goede samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven is essentieel
om onderwijs- en innovatievragen duurzaam te
ontwikkelen. Hoewel deze samenwerkingen (PPS’en)
verschillen in focus, aanpak en activiteiten, is er een
aantal voorwaarden waaraan een nieuwe PPS in de
RIF-regeling moet voldoen:
• Er is een arbeidsmarktvraagstuk in de regio.
• Het betreft duurzame samenwerking tussen
onderwijs en bedrijf.
• Cofinanciering met twee derde van het
bedrijfsleven en regionale overheden
(één derde RIF).
De regeling heeft verder een aantal opvallende
accenten:
Extra erkenning voor aanvragen waarin aandacht
wordt besteed aan één van deze vier thema’s:
• professionalisering van docenten;
• het stimuleren van een leven lang ontwikkelen;
• het verbeteren van de aansluiting op de
arbeidsmarkt van jongeren in een entreeopleiding
in het middelbaar beroepsonderwijs;
• ontwikkeling van onderzoekende vaardigheden.

Voor de looptijd van de regeling is in totaal € 100
miljoen beschikbaar, verdeeld over verschillende
tranches. De subsidie wordt verleend aan de
onderwijsinstelling en verstrekt voor een periode van
vier jaar of vijf jaar. Je kunt een aanvraag indienen
uiterlijk 31 januari en 30 juni in de subsidieperiode.
Meer weten? De uitgebreide regeling vind je in de
Staatscourant of kijk op de RIF-website.

Met een toekenning van het RIF heb je toegang
tot het PTvT kennisprogramma ‘publiek-private
samenwerking’. Daarmee vergroot je de kans
op een duurzame PPS, wordt het businessplan
werkbaar en sluit het opgestelde vraagstuk beter
aan op de arbeidsmarkt.

Een haalbaar PPS-plan in de regio
Verkennen regeling

Wil je onderzoeken of een RIF-aanvraag iets voor
jou is? Wil je verkennen of je ideeën en ambities
passen bij het karakter en de voorwaarden van de
regeling? Voor een vliegende start van je PPS maak
je gebruik van ondersteuning door het Platform Talent
voor Technologie (PTvT voorheen PBT) en de formele
ondersteuning door Dienst Uitvoering Subsidies aan
Instellingen (DUS-i).

www.investeringsfondsmbo.nl

Ondersteuning door PTvT en Katapult
De RIF-aanvraag indienen

Je hebt een PPS-idee, en dan? Het opstellen van
een goede RIF-aanvraag lijkt soms een hele tour.
Wat lever je allemaal in, wat staat in een regionaal
visiedocument en hoe weet je of je plannen
voldoende onderbouwd zijn? Hulp ligt om de hoek.
Een RIF-aanvraag bevat in ieder geval de volgende
documenten:
• een regionaal visiedocument van de partijen in
het samenwerkingsverband;
• een plan van aanpak (businessplan) inclusief een
activiteitenplan;
• een meerjarenbegroting;
• een samenwerkingsovereenkomst die door de
partijen is ondertekend.
RIF-projectleiders denken en lezen de plannen met
alle plezier met je mee als critical friend: ze maken
een compacte sterkte-zwakte analyse op basis van de
specifieke vraag, beoordelen je concept businessplan
en geven concrete tips en aanwijzingen om je
regioanalyse en overige documenten te verbeteren.
In de maand van indienen kun je bovendien gebruik
maken van een ‘voorschouw’ op de conceptplannen.
DUS-I toetst de conceptplannen aan de formele
criteria van de regeling. Op de RIF-website lees je hier
meer over.

Kennisuitwisseling

Platform Talent voor Technologie heeft jarenlange
ervaring met het ontwikkelen en ondersteunen
van publiek private samenwerkingen. De
stimuleringsregeling heeft waardevolle
samenwerkingen opgeleverd op het gebied van
o.a. ICT, energietransitie, entree, duurzaamheid,
technologie, en het groene domein. Daar is veel
kennis en ervaring uit voortgevloeid die de experts
van PTvT, maar ook kartrekkers van lopende PPS’en,
graag delen met nieuwe initiatiefnemers. Zodat niet
iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.
Samen met ruim 180 PPS’en ontwikkelde PTvT
een kennisprogramma voor de PPS van onderwijs
(lokale) overheid en bedrijfsleven. Daarin laten
we inspirerende voorbeelden zien en stellen we
deskundigheid beschikbaar waar PPS’en in alle fases
van hun PPS-ontwikkeling een beroep op mogen doen.
Vanaf het eerste concept tot een verduurzaamde PPS.
Denk bijvoorbeeld aan:
• een startsessie voor een goed begin;
• introductie en kennismaken met het PPSkatapultnetwerk en DUS-i;
• deelname aan diverse Katapultbijeenkomsten
zoals: Het kan dus wel!, businessmodellen,
Katapult on tour in de regio;
• halverwege de projectperiode een midterm- of
peer review;
• thematische workshops zoals: verduurzaming
PPS, leven lang ontwikkelen, entree. Maar ook op
thema’s als circulaire economie, voedseltransitie
en energietransitie.
Op de Katapultwebsite vind je talloze voorbeelden
van succesvolle aanvragen, regio-analyses,
businessmodellen en analyses waarom bedrijven
meedoen.

Meer informatie?

Katapultnetwerk en nieuwsbrief:
www.wijzijnkatapult.nl

www.investeringsfondsmbo.nl
RIF website:

www.investeringsfondsmbo.nl

Het Katapultnetwerk ondersteunt PPS’en verder
bij landelijke en lokale inbedding. Voorbeelden:
Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV), Centre
of Expertise (CoE), Landsdelen van Techniekpact,
Topsectoren, Toptechniek in bedrijf, Jet-Net&TechNet,
Sterk Techniekonderwijs (STO) en diverse
themaprogramma’s. Bijvoorbeeld het project De
Uitdaging in het kader van de energietransitie of
Groenpact.
Benieuwd naar het PPS-netwerk en de
contactpersonen van PPS’en?
Sluit je aan bij het Katapultnetwerk of meld je aan
voor de Katapultnieuwsbrief.

