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Wat komt aan bod? 

-Wat is een Mkb-route in het hbo?

-De stand van zaken in de Mkb-route in het hbo

-Landelijk programma 2021-2023

-Ervaringen NHL Stenden met de Mkb-route

-Vragen



Waarom een landelijk programma Mkb-route in het hbo?

Goede ervaringen uit het verleden

MKB-actieagenda EZK, human capital: meer beter en hoger geschoold 
personeel nodig voor mkb, bijdrage aan het oplossen 
arbeidsmarkttekorten

Samenwerking hogescholen - mkb versterken (moties; structureel en 
landelijk)

Projectpartners: EZK, MKB-Nederland, OCW, VH (PTvT als 
uitvoeringsorganisatie)



Waarom een Mkb-route in het hbo? 
De urgentie voor het ontwikkelen van een ‘Mkb-route in het hbo’ is hoog:

-Mkb staat te springen om hbo-geschoold personeel, waarbij opleiding goede aansluiting 
biedt op de arbeidsmarkt. 

-De doorstroom van mbo BBL niveau 4 naar het hbo is slechts 6 procent, in vergelijking met 
41 procent vanuit de mbo BOL. Zijn gewend aan salaris, hebben een baan (en vaak ook een 
huis en gezin), en zijn praktisch ingesteld. 

-Uitval/studiewissel van praktisch ingestelde (mannelijke) havisten is hoog (9,4/23,5 %)

-De bestaande duale opleidingen structureel hoger gewaardeerd in leggen van een goede 
basis voor de arbeidsmarkt. Gemiddeld een 7,3 voor duaal ten opzichte van een 6,7 voor 
voltijd. 

-Duale studies trekken over het algemeen nog zeer weinig studenten. Het gaat om enkele 
procenten van het totaal. In vergelijking met het mbo is dit een fractie. 

-Sneller om-, op- en bijscholen door (meer) maatwerk (leven lang ontwikkelen): aansluiten 
bij kennis en ervaring student en leren op de werkplek. 

-Samenwerking hogescholen en mkb versterken: bekendheid, herkenning en erkenning.



Mkb-route in het hbo: definitie
Een Mkb-route in het hbo is een:

-tweejarige Associate degree of vierjarige Bachelor opleiding in het hbo;

-waarin het leren en werken tegelijkertijd plaatsvinden en met elkaar verbonden zijn;

-het grootste deel van het leren op de werkplek plaatsvindt;

-de student een salaris van de werkgever ontvangt;

-het werkend leren wordt vastgelegd door een tripartiete overeenkomst tussen student,
hogeschool en mkb-bedrijf;

-bedrijven, hogeschool en branchevereniging werken samen.

Binnen deze kaders kennen de ‘Mkb-routes in het hbo’ variëteit in opzet, inrichting en
uitvoering al naar gelang de behoefte van bedrijven en studenten in die regio of sector.



Huidige Mkb-routes

Bouwkunde (Avans/Stichting Bouwtalent en Bouwend Nederland)

Civiele Techniek (Avans/Stichting Bouwtalent en Bouwend Nederland)

Bouwtechnische bedrijfskunde (Avans/Stichting Bouwtalent en Bouwend Nederland)

Ad Technische bedrijfskunde (Windesheim en Metaalunie/OBM Oost)

Ad Bouwkunde (Saxion/Stichting Pioneering en Bouwend Nederland)

Ad Engineering (Saxion/Stichting Pioneering en Bouwend Nederland)

Ad Maritieme Techniek (NHL Stenden)

Ad Industriële Automatisering en Robotica (NHL Stenden)

Ad Logistiek (NHL Stenden)

Ad Ondernemerschap en Retailmanagement (NHL Stenden)



Landelijk programma 2021 -2023
Uitbreiding routes: deelname als pilotpartner, ontwikkelpartner, kennispartner

Concretiseren, versterken en doorontwikkelen van de pilots/routes naar een structureel (macro-)
doelmatig aanbod

Voortgangsgesprekken

Verbinden

Input ophalen ’vanuit de praktijk’ t.b.v. kennisontwikkeling, onderzoek/handreiking en Raad van
Advies

Eventueel financiële impuls



Landelijk programma 2
Vormgeven van landelijk (leer)netwerk

-Kennisontwikkeling, kennisdeling, intervisie, kennisdelingsbijeenkomsten

-Thema’s 2022: communicatie/hoe bereik je het mkb, onderzoek/handreiking Mkb-route in het
hbo, mkb-bedrijven ontzorgen, visie en concept opleiding (inclusief tripartiete overeenkomst) en
curriculum

Bekendheid, herkenning en erkenning

-Gezamenlijke communicatiestrategie

-Meerwaarde ‘label’

Branches en andere organisaties benaderen voor een duurzaam aanbod van ‘Mkb-routes in het
hbo’ in diverse sectoren

-Branche betrokken bij elke pilot/route



Landelijk programma 3
Onderzoeksagenda ingegeven door monitoring van de pilots, kwantitatief en kwalitatief onderzoek

-Met lectorennetwerken

Ontwikkelen van een roadmap/handreiking voor nieuwe deelnemers

-Evidence based

-Werkende mechanismen/succesfactoren

-Inventariseren van kansrijke politieke ontwikkelingen en sturen op perspectiefrijk toekomstig
beleid (o.a. subsidieregeling Praktijkleren, duaal opleiden).

Raad van Advies in actie: vijfpunten-plan en ronde tafel gesprekken CvB’s/VZ’s branches



Vragen?

Meer informatie:

Website

www.mkbrouteinhbo.nl

Email

mkbroutehbo@ptvt.nl


