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Voorwoord 

 

 

 

Het Provinciaal Platform Arbeidsmarkt Flevoland (PPA) is een netwerk van 

werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, onderwijs en overheid, 

dat een optimale werking van de regionale arbeidsmarkt wil bevorderen. 

 

De doelstellingen van het platform zijn: 

 het gezamenlijk genereren en delen van informatie over arbeidsmarktbeleid 

en het snijvlak van economie-arbeidsmarkt-onderwijs  

 het ontwikkelen van een strategische visie op arbeidsmarktbeleid en het 

snijvlak van economie-arbeidsmarkt-onderwijs in Flevoland  

 waar mogelijk synergie creëren tussen de agenda's en projecten van 

verschillende deelnemende partijen op dit terrein. 

 

Dat is op veel manieren te bereiken. Afgelopen jaar heeft het PPA een 

nieuwe manier beproefd: drie ‘werkcolleges Flevolandkunde’, zoals het 

informeel is gaan heten. Drie ambtelijke en drie bestuurlijke 

discussiebijeenkomsten van een uur onder leiding van adviesbureau 

Blaauwberg over arbeidsmarkt, economie en onderwijs van Flevoland. Ter 

afronding vond op 17 november een bestuurlijke werkconferentie plaats. 

 

De analyses waren gericht op debat en op scherpe eindconclusies: waar gaat 

het nou eigenlijk om in het arbeidsmarktbeleid van Flevoland? Wat zijn 

sterke kanten van Flevoland, waar zitten zwakke punten en wat betekent 

dat voor de koers van het PPA?   

 

Dit rapport presenteert een beleidsagenda van het PPA voor de komende 

vier jaar op basis van de drie discussiebijeenkomsten. 

 

Het tweede deel van dit rapport bevat een essayistische verwerking van de 

gebruikte ‘hand-outs’ en de gevoerde discussies in het PPA tijdens de 

bijeenkomsten en de werkconferentie. 

 

Blaauwberg, 25 januari 2012 

 

Jeroen Bos 

Aart van Bochove 

Michaël Roumen 
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Inhoud 

  

 

 

PPA-beleidsagenda 2012-2015: de lerende provincie 

 

1. Structuurversterking 

1.1 Flevoland: weerbaar in de recessie, maar ook kwetsbaar 

1.2 Structuurversterking nodig 

1.3 Conclusie: arbeidsmarktbeleid richten op lange termijn 

 

2. Onderwijs 

2.1 Onderwijsprestaties in basis en voortgezet onderwijs 

2.2 Naar een scholingsoffensief in vijf actielijnen 

2.3 Samenvatting onderwijsoffensief Flevoland 

 

3. Verkenning: de Wet werken naar vermogen 

3.1 De WWnV: een methodische blik 

3.2 Aanwijzingen voor een succesvolle praktijk in de WWnV 

 

4. Over de rol van het PPA 

4.1 Missie van het PPA Flevoland 

4.2 Speciale opgave binnen deze agenda: verbinden mkb-innovatie-

onderwijs 

4.3 Toegevoegde waarde PPA: uitgangspunten en waarnemingen 

4.4 Toegevoegde waarde PPA: bestuursfilosofie 

 

Bijlage: empirische achtergrond bij de beleidsagenda 

 

B1. Arbeidsmarkt 

B1.1 Werkgelegenheid en werkloosheid - B1.2 Opleidingsniveau van de 

beroepsbevolking - B1.3 Pendel - B1.4 Conclusies 

 

B2. Economie 

B2.1 Structuuranalyse - B2.2 Structuurversterking 

B3. Onderwijs 

B3.1 Opleidingsniveau beroepsbevolking - B3.2 Basisonderwijs - B3.3 

Voortgezet onderwijs - B3.4 Middelbaar beroepsonderwijs - B3.5 Hoger 

onderwijs - B3.6 Interventies 

 

Toegift: de Amerikaanse community approach door de ogen van een 

Nederlandse uitwisselingsstudent 
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PPA-BELEIDSAGENDA 2012-2015: DE LERENDE PROVINCIE 

 

 

 

 

Positionering: hardware, software en orgware van de economie 

Een goed functionerende arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol in het 

economisch functioneren en de sociaal-economische spankracht van een 

regio. Tot een jaar of tien geleden gaven ondernemers op de vraag wat hun 

grootste problemen waren, meestal ‘ruimte en bereikbaarheid’ als 

antwoord. Sindsdien is de personeelsvoorziening daarvoor in de plaats 

gekomen. Dat heeft niet alleen te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, 

maar ook met de structuurontwikkeling van de economie: de opkomst van 

de dienstensector, het vervagen van het onderscheid tussen 

productiefuncties en kantoorfuncties (productie, logistiek, laboratoria, 

kantoren en ondersteunende faciliteiten als kinderopvang kruipen fysiek 

naar elkaar toe), de flexibilisering van de werkplek en andere zaken.  

  

Wat zegt die ontwikkeling over de manier waarop we vanuit het beleid naar  

economie en arbeidsmarkt kunnen kijken? We kunnen analytisch 

onderscheid maken in de hardware, de software en de orgware van de 

economie (figuur 1).  

 

De laatste jaren neemt de belangstelling voor de software en orgware in het 

beleid snel toe. Het bijzondere is dat het dan om vestigingsvoorwaarden 

gaat die nauwelijks geld of ruimte kosten. Ze vergen vooral visie, 

organisatiekracht, vermogen tot samenwerking, ondernemerschap en 

vasthoudendheid.  

 

De opkomst van een kenniseconomie biedt daarmee nieuwe kansen aan 

regio’s die op het oog niet veel mogelijkheden hebben. Het is de Finland-

metafoor: Finland ligt overal ver vandaan, heeft een kleine thuismarkt, heeft 

qua taal en cultuur behoorlijke drempels en zat nog maar twintig jaar 

geleden economisch aan de grond. Maar het is nu een van de best 

functionerende stukken van de hele wereld, omdat de Finnen hun onderwijs 

en economie voortreffelijk georganiseerd hebben.  
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Figuur 1 Hardware, software en orgware van de economie 

 

 

 

Twee hoofdthema’s voor deze beleidsagenda 

Vanuit dat perspectief leverde de drie discussiebijeenkomst en de 

werkconferentie die ten grondslag liggen aan deze agenda (zie de 

hoofdstukken 2,3 en 4 voor het onderliggende materiaal) twee 

hoofdthema’s op: 

 prioriteit bij structuurversterking van arbeidsmarkt en economie 

 een onderwijsoffensief, om de kwaliteit van het Flevolandse onderwijs en 

het opleidingsniveau van de beroepsbevolking op te stuwen. 

 

Vanwege de actualiteit en de cross-over tussen arbeidsmarkt en economie 

die het afdwingt, vormt de komst van de Wet werken naar vermogen 

(Wwnv) een derde aandachtspunt. 

 

 
  

ECONOMISCH 

VESTIGINGSKLIMAAT 

 

HARDWARE 

Areaal en onderhoud 

van bedrijventerreinen, 

winkel- en kantoorareaal 

~ 

Bereikbaarheid , 

infrastructuur en 

parkeren 

 

SOFTWARE 

Sectorale structuur bedrijvigheid 

~ 

Groei- en krimpsectoren 

~ 

Werkgelegenheid 

~ 

Scholingsniveau en 
onderwijsinfrastructuur 

~ 

Vastgoedwaarde, leegstand en 
leegstandsbeleid 

ORGWARE 

Flexibiliteit in bestemmingsplannen, 
‘onderhandelbaarheid’ van vestigingseisen 

~ 

Kwaliteit in publieke dienstverlening, snelheid en 
berekenbaarheid in vergunningverlening 

~ 

Promotie, marketing en hospitality 

~ 

Organisatie van ondernemers, ondernemersfonds 

~ 

Ondernemend, innovatief, uitdagend klimaat 

~ 

Identiteit en diversiteit 

~ 

‘Corporate responsibility’ en duurzaamheid 

~ 

Gebiedsmanagement 



6 
 

1. Structuurversterking 

 

 

 

1.1 Flevoland: weerbaar in de recessie, maar ook kwetsbaar 

 

De economie van Flevoland is in de recessie behoorlijk weerbaar gebleken, 

maar behoeft op termijn structurele versterking om goed mee te kunnen 

blijven doen met de omliggende regio’s - de werkloosheid ligt nog op een te 

hoog niveau, het opleidingsniveau van de beroepsbevolking moet omhoog 

en de sectorstructuur van de economie is nog te kwetsbaar. 

 

Werkgelegenheid en werkloosheid: Flevoland redelijk crisisproof 

Flevoland is redelijk ‘crisisproof’ gebleken als het gaat om werkgelegenheid 

en werkloosheid. Dat is goed nieuws. Er zit ook relatief veel dynamiek in de 

Flevolandse economie en arbeidsmarkt. Tabel 1 zet een aantal belangrijke 

kenmerken van de Flevolandse economie en arbeidsmarkt op een rij. 

Algemene conclusie: de economie van Flevoland biedt veel kansen, maar 

heeft al met al toch ook kwetsbare kanten. 

 

Tabel 1 Sterktes en zwaktes in de Flevolandse arbeidsmarktcijfers 

 Beoordeling positie Flevoland 

ten opzichte van Nederland 

Ontwikkeling werkgelegenheid in crisisjaar 2009 Beter dan gemiddeld 

Conjunctuurherstel 2010 Beter dan gemiddeld 

Langdurig werkloosheid Lager dan gemiddeld 

Jeugdwerkloosheid Lager dan gemiddeld 

Arbeidsparticipatie Hoger dan gemiddeld 

Ontwikkeling werkgelegenheid in 2010 en 2011 Gemiddeld 

Aandeel zakelijke dienstverlening en industrie Gemiddeld 

Opleidingsniveau beroepsbevolking Gemiddeld 

Werkloosheid Hoger dan gemiddeld 

Bron: bijlagen 1 en 2 van dit rapport 

 

Zakelijke diensten en industrie: de grootste verdiensectoren 

Flevoland scoort ‘gemiddeld’ als het gaat om de omvang van twee 

belangrijke sectoren in de economie: de zakelijke diensten en de industrie. 

Dat zijn de twee sectoren met in Nederland het grootste verdienvermogen. 

Ze brengen veel toegevoegde waarde en hoog opgeleide werkgelegenheid 

met zich mee. Daarmee zetten ze ook een economische keten in beweging. 

Via toeleveranciers en services (logistiek, bouw, vervoer, detailhandel) zorgt 

hoog opgeleide werkgelegenheid met veel toegevoegde waarde voor banen 

elders in de economische keten. Met name Almere profiteert op dit punt 
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van haar ligging in de Metropoolregio Amsterdam en kent relatief veel 

zakelijke diensten. Elders in de provincie is de sector wat 

ondervertegenwoordigd. De industrie - landelijk goed voor 13 procent van 

het aantal banen en 16 procent van de toegevoegde waarde - zit in 

Flevoland op 12 procent voor zowel het aantal banen als de toegevoegde 

waarde (zie bijlage 2.1). Het verdienvermogen van de industrie kan dus nog 

omhoog. 

 

Dat leidt tot de situatie dat Flevoland gemiddeld scoort op de aanwezigheid 

van beide sectoren, maar dat enerzijds de zakelijke diensten in de 

aangrenzende regio’s van de Metropoolregio Amsterdam wat sterker 

aanwezig is dan in Flevoland en dat de industrie juist in het achterland van 

Overijssel en Gelderland beter naar voren komt. Flevoland zit er in beide 

gevallen en beetje tussenin. Dat is uiteraard niet slecht, maar ook niet 

onderscheidend. 

 

Arbeidsparticipatie kan nog omhoog 

De arbeidsparticipatie in Flevoland kan nog omhoog (in de Noordvleugel van 

de Randstad ligt die hoger dan in Flevoland) en er is nog winst te boeken 

opleidingsniveau – ook dat ligt lager dan de regio’s in de Noordvleugel van 

de Randstad en is tegenwoordig één van de belangrijkste concurrentie- en 

groeifactoren voor een regionale economie.  

 

Langdurig werkloosheid en jeugdwerkloosheid laag 

De laatste observatie uit tabel 1 is dat de langdurig werkloosheid en de 

jeugdwerkloosheid laag zijn. Dat duidt op een dynamische arbeidsmarkt: 

mensen vinden relatief snel weer een baan. Daar staat tegenover dat het 

niveau van de totale werkloosheid weer aan de hoge kant is.  

 

 

1.2 Structuurversterking nodig 

 

De agenda voor Flevoland blijft enerzijds het managen van groei. Dat is geen 

nieuws: de bevolking en van Flevoland zal blijven groeien en de 

verstedelijking gaat door, met als icoon de schaalsprong van Almere. Maar 

dat betekent niet dat de economie automatisch op dat schaalniveau 

meegroeit. 

 

De economie van Flevoland is nu eigenlijk nog te klein voor de bevolking. In 

Flevoland woont 2,3 procent van de bevolking van Nederland, maar het 

herbergt ‘slechts’  2 procent van de werkgelegenheid en 1,8 procent van de 

toegevoegde waarde (tabel 2). Dat is een conclusie die zich weerspiegelt in 

de grote uitgaande dagelijkse arbeidspendel. 
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Tabel 2 Flevoland herbergt: 

 2,3 % van de bevolking van Nederland 

 2,0 % van het arbeidsvolume van Nederland 

 1,8 % van de toegevoegde waarde van Nederland 

Bron: CBS Statline 

 

Een vogelvlucht over de economische structuur van Flevoland (zie bijlage 2) 

leidt tot een paar kernobservaties: 

 de economie kent een goede ruimtelijke spreiding (geen scheiding tussen 

woon- en werkgemeenten) 

 tegelijk is er sprake van inhoudelijk verschillende zwaartepunten: Almere is 

sterk in zakelijke dienstverlening, Lelystad heeft relatief veel 

werkgelegenheid in de publieke sector, de melkveehouderij en akkerbouw 

concentreren zich in de Noordoostpolder en Dronten, Zeewolde heeft 

verhoudingsgewijs veel logistiek, in Urk domineert de visverwerkende 

industrie 

 dat past bij het bijna bipolaire (en daarmee veelzijdige) karakter van 

Flevoland: enerzijds grootstedelijk in Almere en Lelystad -  met een 

bestuurlijk-economische oriëntatie gericht op de Noordvleugel van de 

Randstad en de Metropoolregio Amsterdam - en anderzijds het weidse 

buitengebied en de kleinere gemeenten in met noorden en oosten van de 

provincie, met een economische oriëntatie op de landbouw en op onder 

meer de regio Zwolle-Kampen 

 er is sprake van een relatief hoge WOZ-waarde op de Flevolandse 

industrieterreinen en daarmee van een redelijk grote kapitaalintensiteit van 

het zakelijk vastgoed en  

 Flevoland kent veel zelfstandig ondernemerschap, dat ook goed verdeeld is 

over de verschillende sectoren: zowel in de ict en zakelijke dienstverlening 

(hoog opgeleide sectoren met een hoge verdienvermogen) als in de 

conjunctureel wat kwetsbaarder bouw en handel. 

 

 

1.3 Conclusie: arbeidsmarktbeleid richten op lange termijn 

 

Conclusie is dat het arbeidsmarktbeleid zich niet zozeer op de korte, maar 

op de lange termijn moet richten. De arbeidsmarkt en economie van 

Flevoland zijn behoorlijk dynamisch: lage jeugdwerkloosheid, lage langdurig 

werkloosheid, veel starters. Daarbij zijn alle gemeenten in Flevoland zowel 

woon- als werkgemeente. De economie is goed verspreid en verankerd, zij 

het aan de kleine kant.   
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Daar staan tegenover dat Flevoland ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde weliswaar goed scoort als het gaat om arbeidsparticipatie en 

opleidingsniveau, maar dat het niveau wat achterblijft bij de aangrenzende 

regio’s in de Noordvleugel van de Randstad. Verder kent de provincie een – 

voor Nederlandse begrippen - structureel hoog werkloosheidsniveau 

(ondanks de dynamiek) en een enigszins kwetsbare sectorstructuur.  

 

Arbeidsmarktbeleid op korte termijn - werkloosheidbestrijding, re-integratie 

- is natuurlijk altijd van groot belang, maar sterker dan gemiddeld in 

Nederland gaat het in Flevoland om het inzetten op kwaliteit: kwaliteit van 

(hoger) onderwijs, een goed geschoolde beroepsbevolking, een hoge 

arbeidsparticipatie, kwaliteit van bedrijventerreinen om hoogwaardige 

bedrijven te faciliteren.  

 

Dat zorgt voor een weerbaarder economie op de langere termijn: investeren 

in het aantrekken of ontwikkelen van hoog opgeleid werk. Dat is overigens 

ook de beste strategie om voldoende werkgelegenheid aan de onderkant 

van de arbeidsmarkt te behouden. Het inzetten op laagopgeleide arbeid in 

laagwaardige (bulk)industrie of laagwaardige logistiek of bouw levert minder 

op, omdat dat soort werkgelegenheid kwetsbaar blijft voor concurrentie uit 

regio’s of werelddelen waar arbeid of grond goedkoper zijn. Bovendien staat 

laagwaardige werkgelegenheid door ontwikkeling van technologie en 

automatisering voortdurend onder druk. 

 

Voorbeelden in Nederland van regio’s die met succes een ‘toegevoegde 

waarde strategie’ volgen zijn Amsterdam, Eindhoven en Nijmegen-Arnhem-

Wageningen. Ook Twente en Limburg proberen door de inzet op 

hoogwaardige technologie de regionale economische structuur te 

versterken. Regio’s die inzetten op sectoren met een relatief laag 

verdienvermogen als logistiek en toerisme, blijven op termijn een kwetsbare 

regionaal-economische structuur houden.  

 

Hoge toegevoegde waarde, stuwende werkgelegenheid en specialisatie 

Bij structuurversterkende werkgelegenheid gaat het om drie achterliggende 

factoren. 

 

 Het gaat om bedrijvigheid met een hoge toegevoegde waarde, dat wil 

zeggen dat een arbeidsplaats relatief veel opbrengst (een hoge prijs) levert. 

In de regel kent hoogopgeleide werkgelegenheid een hogere toegevoegde 

waarde dan laagopgeleide. 

 

 Daarbij gaat het om het stuwende karakter, in tegenstelling tot verzorgende 

bedrijvigheid. Stuwende bedrijvigheid verdient geld voor de regio, omdat de 
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producten buiten de regio verkocht worden. Er stroomt dus geld van buiten 

de regio toe. Verzorgende bedrijvigheid is niet minder belangrijk voor de 

leefbaarheid van een regio, maar trekt vooral geld aan dat al binnen de 

regio aanwezig is. Zakelijke dienstverlening is voor een belangrijk deel 

stuwend en heeft vaak een hoge toegevoegde waarde. Dat geldt ook voor 

de moderne industrie. Landbouw is vaak stuwend, maar wel met een lage 

toegevoegde waarde. Horeca en detailhandel zijn bijna volledig verzorgend 

en kennen een lage toegevoegde waarde. Dat wil niet zeggen dat sectoren 

met een lage toegevoegde waarde niet belangrijk zijn - ze vervullen juist een 

belangrijke rol in het leefbaarheids- en vestigingsklimaat - maar ze zijn als 

het gaat om de versterking van de economische structuur van een regio 

volgend aan stuwende sectoren. 

 

 Het gaat om bedrijvigheid die past in een cluster van kennis, ontwikkeling, 

toeleveranciers, productie en diensten. Een kenniscluster “bestaat uit een 

netwerk van bedrijven en kennisinstellingen rond een specifiek onderwerp. 

Het doel ervan is meerwaarde te creëren op het gebied van 

kennisontwikkeling en het vermarkten van deze kennis in producten en 

diensten. … Wij zien kansen deze kennisclusters verder uit te bouwen 

waardoor meer spin-off voor het bedrijfsleven wordt gecreëerd.” 
1
 

Flevoland zet daarbij extra in op de speerpunten life sciences, composieten, 

agribusiness, zorg en toerisme en recreatie. 

 

Flevoland zet duidelijk in op bèta-innovatie en gezien de vestigingseisen en 

de aanwezige aanknopingspunten in Flevoland is dat ook terecht. 

Referentiegebieden voor Flevoland zijn in dit opzicht niet zozeer te vinden in 

de Randstad, maar in Eindhoven, Twente en de Gelderse Vallei (tabel 3). 

 

Voor het PPA is de techniek verder om twee redenen een interessant 

thema. Enerzijds vanwege de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en de 

verwachte tekorten aan techniekleerlingen en anderzijds vanwege de cross-

overs vanuit de techniek richting innovaties in bijvoorbeeld de zorg en 

landbouw. 

 

Daarbij is een bijzondere omstandigheid in Flevoland dat er geen grote 

innovatiecentra zijn, zoals universiteiten, science parken of grote 

technologie-bedrijven. Flevoland moet het hebben van relatief kleinschalige 

specialistische kenniscentra en het mkb. 

 

Dat betekent dat Flevoland zich kan profileren op (het versterken van): 

                                                                        
1
 Provincie Flevoland: 25.000 - uitvoeringsprogramma economie 20-08-2012 
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 ruimte om te ondernemen, maar wel goed georganiseerd en met een hoge 

kwaliteit: milieucontouren, parkmanagement, thematische toerusting, 

technologische voorzieningen 

 goede begeleiding van starters, om kwaliteit van ondernemerschap te 

bevorderen (bij elkaar brengen van technologische en 

ondernemersvaardigheden) 

 een woonmilieu rond natuur, ruimte en recreatie 

 het bevorderen van een ondernemersklimaat rond de thema’s 

transparantie, kennisuitwisseling, een goed georganiseerde aansluiting 

tussen onderwijs-arbeidsmarkt, goed georganiseerde  bedrijventerreinen en 

een goede platformfunctie (ontmoetingen, probleemdeling, kennisplatform) 

 de aanwezigheid van hoger onderwijs. 

 

 

Tabel 3 Omgevingscondities voor innovatie 

 Alfa en gamma innovaties Bèta innovaties 

Domeinen Financiële en zakelijke diensten 

Media 

Organisatie & advies 

Cultuur 

Industriële producten 

Techniek 

Life sciences 

Omgevingseisen Hoogstedelijk 

Rijke culturele context 

Historische context 

Stad als marktplein 

Sub-urbaan 

Sport en recreatie 

Campus context 

On line netwerk 

Entree voor starters Laagdrempelig 

Micro-onderneming 

Vaak in schaduw van grote 

ondernemingen 

Mate van 

bescherming kennis 

Kennis nauwelijks te beschermen 

Kennisproductie in openheid 

Informele netwerken 

Kennis goed te beschermen 

Kennisproductie in 

exclusiviteit 

Gestructureerde 

samenwerking 

Valorisatie Snel maar oppervlakkig Langzaam maar grondig 

Referentiegebieden Amsterdam 

Utrecht 

Eindhoven 

Twente 

Gelderse Vallei 

 

 

 

 

 

 

2. Een onderwijsoffensief 
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Goed onderwijs is een belangrijke economische groeivoorwaarde in de 

kenniseconomie. Flevoland kampt met twee onderwijs-knelpunten: nog een 

tekort in de infrastructuur (vanaf mbo niveau 3) en problemen met de 

kwaliteit (lage vwo-deelnamecijfers, schooluitval en zwakke basis en vo-

scholen). Beide punten staan al hoog op de urgentielijstjes van veel partijen 

in Flevoland. Het is zaak er voor te zorgen dat die urgentie de komende 

jaren ook tot uitvoering leidt. 

 

 

2.1 Onderwijsprestaties in basis en voortgezet onderwijs 

 

Er is iets mis met de huidige onderwijsprestaties in het basis- en voortgezet 

onderwijs in Flevoland (tabel 4). Maar er zijn veel initiatieven om het beter 

te gaan doen. Er zijn lokale educatieve agenda’s opgezet, die zich zowel 

richten op de schoolorganisaties en de kwaliteit van de instroom van 

docenten (in samenwerking met de Pabo) als op de leerlingen en ouders. 

 

Tabel 4 Sterktes en zwaktes in de Flevolandse onderwijscijfers 

 Beoordeling positie 

Flevoland ten opzichte 

van Nederland 

Aantal vmbo-scholen met inspectieoordeel ‘zwak’ Minder dan gemiddeld 

Aantal basisscholen met inspectieoordeel ‘zwak’ Meer dan gemiddeld 

Aantal havo- en vwo-scholen met inspectieoordeel ‘zwak’ Meer dan gemiddeld 

Aantal leerlingen in het vwo Minder dan gemiddeld 

Voortijdig schoolverlaten Meer dan gemiddeld 

Aandeel niveau 3 en 4 op mbo Minder dan gemiddeld 

Bron: § B3.2 - B3.5 van dit rapport 

 

Die urgentie is er ook op andere terreinen: er is nog een gebrek aan 

opleidingen op niveau 3 en 4 en er is sprake van een hoge uitval. De hbo-

infrastructuur staat aan het begin van een flinke ontwikkeling, nu 

Windesheim haar poorten opent in Almere en – in mindere mate – Lelystad. 

 

Afgaand op de beoordeling van de Onderwijsinspectie, het voortijdig 

schooluitval en de geringe doorstroom naar het vwo, staat de kwaliteit van 

het onderwijs in Flevoland onder druk. Dat probleem is breed en met 

urgentie onderkend en er wordt hard aan verbetering gewerkt. 

 

Daarnaast zijn voor het PPA nog twee conclusies van belang: 



13 
 

 de Flevolandse beroepsbevolking is te laag geschoold – dat probleem wordt 

ook ‘vanzelf’ ernstiger, omdat startkwalificatie sluipenderwijs van niveau 2 

naar niveau 3 gaat (niveau 2 geldt als startkwalificatie, maar biedt tegelijk op 

de arbeidsmarkt steeds minder perspectief) 

 de onderwijsinfrastructuur is nog onvoldoende (maar wel in ontwikkeling - 

zie bijlage 3).  

 

Voor het PPA lijkt het vooral zaak het isolement van het onderwijs te 

doorbreken en vorm te geven aan een veel steviger verankering van het 

onderwijs in andere domeinen van arbeidsmarkt en economie.  

 

 

2.2 Naar een scholingsoffensief in vijf actielijnen 

 

De staat van het onderwijs staat de economische dynamiek nog niet in de 

weg. En Flevoland staat ook niet alleen met het probleem. Maar dat maakt 

Flevoland niet minder kwetsbaar. Er is alle reden om in Flevoland tot een 

scholingsoffensief te komen en dat offensief ook te beschouwen als een van 

de majeure opgaven van samenleving, onderwijs, overheid en bedrijfsleven. 

 

We geven hier een voorzet voor vijf ingrediënten van zo’n offensief. 

Overigens moet de oproep voor een scholingsoffensief niet verstaan worden 

als een oproep om een nieuw en grootschalig deltaplan voor het onderwijs 

te maken. Er gebeurt al heel veel. Waar het veel meer om gaat, is al die 

inspanningen te voorzien van een inspirerende samenhang en van een 

energieke motor. Zonder al te martiaal te willen klinken: de frontlijn van het 

Nederlandse onderwijs ligt niet in Utrecht, Nijmegen, Amsterdam-Zuid of 

Leiden. Die frontlijn ligt in regio’s als Amsterdam-Zuidoost, Noord-Limburg, 

Zuidoost-Drenthe en in Flevoland. Daar is het verschil te maken.  

 

1. Een community approach 

De modale Nederlander brengt een kwart van zijn leven in het onderwijs 

door en ook een kwart van de rijksbegroting gaat naar het onderwijs. Die 

verhoudingen suggereren een grote maatschappelijke belangstelling voor 

het onderwijs. Maar die belangstelling wordt niet waargemaakt. 

Nederlandse scholen zijn van niemand, alleen van zichzelf.  

 

Dat is de uitkomst van een langdurig institutioneel proces, waarbij het 

onderwijs steeds meer is gepositioneerd als een op zichzelf staande 

organisatie. Dat betekent ook dat het onderwijs er goeddeels alleen 

voorstaat als er achterstanden optreden, ook als die (deels) te wijten zijn 

aan maatschappelijke problemen. De bemoeienis van politiek en 
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bedrijfsleven is geïnstitutionaliseerd in rapporten en richtlijnen en heeft 

geen persoonlijk gezicht meer. We zijn onderwijsconsument geworden.  

 

De vraag is of dat verstandig is en of de school niet (weer) meer van de 

hele gemeenschap moet worden, zodat meer ouders, bedrijven, politici en 

‘opinion leaders’ daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan het 

onderwijs. Zodat het onderwijs er niet alleen voor staat in de opgave het 

onderwijsniveau in Flevoland omhoog te tillen.  

 

Een voorbeeld vormen de giving back’-programma’s aan de public high 

schools in de Verenigde Staten: de gemeenschap stelt de student in staat 

te studeren, de student mag geacht worden daar iets voor terug te doen, 

al is het maar symbolisch.  Doel is een steviger publieke onderwijsmoraal 

te ontwikkelen, waarbij het onderwijs (weer) nadrukkelijk geldt als manier 

om op te klimmen op de maatschappelijke ladder en als drager van 

emancipatie.  

 

 De ‘community approach’ is niet zozeer een ‘grand design’. Het gaat vooral 

om een veelheid van heel concrete activiteiten en ontmoetingen. Maar 

wel kan de benadering conceptueel ondersteund worden door politici, 

bedrijfsleven, docenten en andere onderwijsbetrokkenen bij elkaar te 

brengen, bijvoorbeeld in een periodieke Dag van het Onderwijs, en daar 

ervaringen en observaties uit te wisselen en inspiratie te delen.  

 

2. Verwachtingsmanagement 

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (ROM) signaleert in een 

recent rapport steeds hardere culturele en maatschappelijke scheidslijnen 

tussen hoger en lager opgeleiden. Die scheidslijnen uiten zich ook in de 

verwachtingen te aanzien van het onderwijs. Die zijn niet meer eenduidig. 

Kort door de bocht gezegd: zwakke scholen hebben niet alleen te maken 

met relatief veel kinderen met een relatief geringe sociaal-economische 

bagage (wat de onderwijskansen drukt) ze hebben ook te maken met de 

omgeving van die kinderen (ouders en familie, maar ook andere kinderen 

in de buurt), die niet goed weet om te gaan met betekenis van onderwijs 

voor de kinderen buiten de schoolpoorten. En bijgevolg niet alleen te 

weinig ondersteuning biedt aan de kinderen, maar ook verkeerde beelden 

en verwachtingen over de school heeft.  

 

Het moet derhalve duidelijker worden wat school en - in de eerste plaats - 

de leerlingen en hun ouders over en weer van elkaar kunnen verwachten. 

Een soort breed gewortelde onderwijsondersteuning, als variant op de 

opvoedingsondersteuning die het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt. Niet 

zozeer door cursussen en trainingen (in opvoedingsondersteuning komt 
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het belang van onderwijs natuurlijk ook al aan de orde), maar in de 

publieke communicatie van politici, scholen, sportverenigingen en andere 

‘opinion leaders’. Een realistische, maar ook ‘strenge’ en emancipatoire 

onderwijsmoraal zou daarin centraal kunnen staan. Daar hoort overigens 

ook het ontmoedigen van ‘groenpluk’ bij, het fenomeen dat werkgevers 

jonge (en daarmee goedkope) jongeren zonder startkwalificatie een baan 

bieden, zonder dat ze daarbij verder leren en het halen van diploma 

stimuleren.  

 

3. De school als werkomgeving 

Zorg dat scholen geoutilleerd zijn als bedrijf en kunnen functioneren 

volgens het ritme van de werkdag: van negen-tot-vijf-roosters, goede 

docentenwerkplekken met eigen telefoonnummers en spreekuren, 

huiswerkruimtes, sportfaciliteiten en schoolopening tijdens vakanties, 

zodat leerlingen terecht kunnen voor werken aan werkstukken, studeren 

voor tentamens en sport, en bedrijven afspraken kunnen maken over 

stages en projecten. Daar hoort bij dat leerlingen gezamenlijk en op tijd op 

school verschijnen en ook gezamenlijk weer vertrekken en wel op een 

moment dat het huiswerk al goeddeels gedaan is.  

 

Het lijken ‘schoolse’ maatregelen. Maar het zijn ‘werkse’ maatregelen; het 

gaat om regels die in het beroepsleven normaal en geaccepteerd zijn.   

 

Er zijn in Nederland voorbeelden van de ‘school als bedrijf’ te vinden in het 

particulier voortgezet onderwijs en in een aantal vakscholen. Een 

bijzonderheid van die scholen is dat ze niet stil vallen: er zijn ook op 

zaterdagochtend en ook tijdens de schoolvakanties nog leerlingcontacten 

als dat nodig is. Zoals ook een marktvolgend bedrijf niet dicht gaat.    

 

4. Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo-hbo 

Een bekend punt, maar daarom niet minder belangrijk. Kwetsbare 

momenten voor schooluitval zijn de overgangen van de ene opleiding naar 

de volgende. Door de lange zomervakanties na het laatste schooljaar (die 

leerlingen kunnen verleiden toch maar in hun zomerbaantje te blijven 

hangen, omdat snel verdiend geld nou eenmaal goed voelt), maar ook 

door de gewenningsperiode die sommige leerlingen nodig hebben in hun 

nieuwe opleiding.  

 

Vaak genoemd zijn uni-locaties (vmbo 3 en 4 en de eerste jaren mbo op 

dezelfde locatie, maar ook middelbaar en hoger laboratoriumonderwijs 

samen levert in de praktijk succes) en een ‘warme overdracht’ van vmbo 

naar mbo als remedie.  
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Maar het kan verder gaan, door met het bedrijfsleven voor 

afgestudeerden, die na de zomervakantie beginnen aan een nieuwe 

opleiding, vakantiewerk aan te bieden op niveau, waarmee niet alleen 

ervaring bij bedrijven kan worden opgedaan, maar waarmee ook 

vrijstellingen kunnen worden behaald (via een evc-traject). Of met 

leerlingmentoraten door hbo’ers voor mbo’ers en door mbo’ers voor 

vmbo’ers, zodat leerlingen zich kunnen optrekken aan een niveau hoger en 

makkelijker een aanspreekpunt hebben als ze aan een nieuwe opleiding 

beginnen. En een kortere zomervakantie na het examenjaar zou wellicht 

ook helpen.   

 

5. Onderwijsverantwoordelijkheid van bedrijfsleven verder ontwikkelen 

Zowel onderwijs als bedrijfsleven zoeken naar een manier om bedrijven 

weer een zwaardere rol in het (beroeps)onderwijs te geven, die verder 

gaat dan alleen stages. Een belangrijke uiting daarvan zijn de vakcolleges in 

de techniek, die navolging hebben gekregen in de Centra voor Innovatief 

Vakmanschap. Het Technocentrum Flevoland schept met veel mkb-

bedrijven al een inspirerende praktijk, bijvoorbeeld rond thema’s als 

domotica en robotica. De insteek daarbij is gericht op cross-over thema’s 

(zoals techniek in de zorg, techniek en landbouw, techniek en logistiek, et 

cetera) te komen tot een modernisering van het regionaal technisch 

onderwijs en tot doorlopende leerlijnen mbo-hbo. 

 

Maar ook hier kan gezocht worden naar een volgende stap: betere 

verbindingen tussen de docenten en de werkvloer van de mkb-bedrijven 

organiseren. En nog verder: het uitplaatsen van praktijklokalen naar de 

werkvloer op bedrijven of bedrijven de verantwoordelijkheid geven voor 

praktijkonderdelen van de opleiding. Dan zijn er wel andere verhoudingen 

nodig tussen scholen en bedrijfsleven: bedrijven zouden dan ook 

aanspraak moeten kunnen maken op onderwijsgelden en daar zouden dan 

uiteraard scherpere prestatie-eisen tegenover moeten staan. Dat is een 

hele omslag, maar zou via experimentele weg onderzocht kunnen worden. 

En juist omdat er in Flevoland enerzijds sprake is van een al actief netwerk 

in de techniek en het mkb en anderzijds nog een tekort is aan 

infrastructuur op mbo niveau 3 en hoger, liggen er hier kansen. 
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2.3 Samenvatting onderwijsoffensief Flevoland 

 

Wat is het probleem? 

 beroepsbevolking te laag geschoold ~ onderwijsprestaties nog te laag ~ 

Flevolanders verlaten provincie voor vervolgonderwijs 

 

Wat is de remedie? 

 de ‘gewone’ dingen goed doen (kwaliteit, schooluitval bestrijden) 

 ontwikkeling hbo gebruiken voor opwaartse mobiliteit in leergebouw 

 

En verder vijf actielijnen: 

 eigen Flevolandse onderwijsmoraal ontwikkelen: community approach 

 verwachtingsmanagement 

 de school als werkomgeving 

 doorlopende leerlijnen vmbo-mbo-hbo 

 onderwijsverantwoordelijkheid bedrijfsleven verder ontwikkelen. 

 

Community approach: onderwijs als onderdeel van pionierssamenleving 

1. In personeelswerving achterstand als uitdaging uitdragen (‘Flevoland, waar 

onderwijs er toe doet’) 

2. Driehoek van onderwijspartijen school-ouders-leerlingen tot meerhoek 

uitbouwen, inclusief politiek, cultuur, politie, bedrijfsleven …  

… concreet maken met veelvuldig verschijnen van politiek en bedrijfsleven 

op ouderavonden, diploma-uitreikingen, ‘welcoming events’ 

… met uitdragen van maatschappelijke eisen aan: 

School Ouders Deelnemer 

 Transparant zijn naar en 

verantwoording afleggen 

aan omringende 

gemeenschap 

 Tijdig steun vragen, 

wordvoerders school 

binnen halen, stages 

zoeken 

 Van 8 tot 5 onderwijs 

mogelijk maken 

 Achter de school 

staan 

 Rechten/plichten-

protocol 

 Ontbijt, 

huiswerkgelegenheid 

 ‘Giving back’ 

programma 

 Burgerschap-in-de-

dop 

3. Alumnibeleid, huiswerkbegeleiding, rolmodellen, ambassadeurs 

4. Schoolvakanties (overgang vmbo-mbo) voor werkstages gebruiken 

 

Rol PPA 

 opsporen ‘leading practices’, jaarlijkse ‘roadshow’  

 stimuleren instellingen, ideeën en contacten aanleveren 



18 
 

3. Verkenning: de komst van de Wet werken naar vermogen 

 

 

 

Zoals de nieuwe Algemene bijstandswet (nAbw) uit 1996 en de Wet werk en 

bijstand (WWB) uit 2004 moet ook de Wet werken naar vermogen (WWmV) 

zorgen voor een nieuw perspectief op arbeid voor uitkeringsgerechtigden. 

Het gaat dit keer om een grote stelselwijziging: de WWnV voegt bestanden 

Wajong, WSW en WWB samen. Tegelijk is er sprake van een forse 

inkrimping van de re-integratiebudgetten.  

 

Het PPA heeft geen directe rol in de uitvoering van de WWnV, maar kan wel 

een rol spelen in het ontwikkelen en uitwisselen van kennis, een platform 

bieden voor ervaringen en voor contacten tussen overheid, onderwijs en 

bedrijfsleven. Vanwege die rol en de grote impact van de WWnV neemt het 

PPA onderstaande verkenning van de WWnV in deze beleidsagenda op.
2
 

 

 

3.1 De WWnV: een methodische blik 

 

De WWnV krijgt een flinke financiële taakstelling mee. Die bezuiniging moet 

bereikt worden door veel mensen in de bestanden van Wajong 

(jonggehandicapten), WSW (sociale werkvoorziening) en WWB (bijstand) 

weer loonvormende arbeid te laten verrichten. Sleutelbegrip daarbij is 

‘loonwaarde’: ook laagproductieve personen kunnen een plaats krijgen in 

het arbeidsproces, wanneer de werkgever alleen betaalt voor de reële 

loonwaarde en de rest van het inkomen uit een uitkering komt. De regie ligt 

bij de gemeenten.  

 

Op dit moment zoeken de gemeenten een nieuw netwerk en nieuwe 

partners bij de werkgevers. In theorie hebben de gemeentebesturen iets te 

bieden: arbeid wordt immers schaars, maar de vraag naar arbeid gaat uit 

naar geschoolde mensen en die zitten straks niet of nauwelijks in de 

bestanden van de WWnV. De schaal van handeling is regionaal: het kabinet 

gaat er van uit dat straks in dertig regio’s contactpunten tussen 

gemeentebesturen en werkgevers tot stand komen. Bovendien is het zaak 

enige schaal te maken in de uitvoering. Enerzijds om voldoende capaciteit te 

                                                                        

2
 Dit hoofdstuk is gebaseerd op meerdere opdrachten en publicaties van 

Blaauwberg: een werkconferentie op 10 oktober 2011 ter gelegenheid van de 

Week van het Werk voor het RPA Noord-Holland Noord, de PPA-werkconferentie 

van 17 november 2011 en de nog te verschijnen sectoranalyse Zakelijke 

Dienstverlening voor het PAO Amsterdam. 
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hebben om ook het mkb te benaderen en daar arrangementen op te maken, 

anderzijds omdat de arbeidsmarkt zich niet houdt aan gemeentegrenzen. 

 

Er zullen meer marktconforme mechanismen in het veld gebracht moeten 

worden. Eén daarvan is wellicht de mogelijkheid om werkgevers zelf te laten 

zoeken in de WWnV-bestanden, want werkgevers kijken anders naar de 

competenties van personen dan de sociale diensten dat doen. Het 

opbouwen van het vertrouwen dat zo’n vergaande informatiedeling nodig 

en nuttig is, gaat jaren duren, maar er lijkt geen andere weg.  

 

Met enige abstractie gezegd, is de opgave de volgende. De overheid staat 

onder grote financiële druk, moet fors inzetten op de re-integratie van 

uitkeringsgerechtigden en heeft daarvoor de bedrijven nodig. Werkgevers 

staan ook onder grote druk, maar de investeringen en de vraag naar 

personeel zullen niet stilvallen. Om de beide uitgangspunten bij elkaar te 

houden is een optimale dienstverlening aan werkgevers nodig. Die moet 

gerealiseerd worden met veel minder middelen dan in de hoogconjunctuur 

beschikbaar waren en met de politieke opdracht om de diensten aan 

werkgevers zo veel mogelijk gebundeld aan te bieden.  

 

Box 3.1 Perspectief: een succesverhaal en z’n leereffecten 

 

Een succesverhaal is een prettig beginpunt bij het zoeken van een perspectief, omdat 

er leereffecten aan te ontlenen zijn. Succesverhalen zijn zelden één-op-één 

kopieerbaar. En in alle succesverhalen zit het element van mensenwerk: de 

betrokkenen moeten tot een deal in staat zijn.  

 

Maar toch: een succesverhaal, overigens niet afkomstig uit de zakelijke 

dienstverlening, maar uit de detailhandel.  

 

De bedrijfsleider van een Jumbo supermarkt heeft chronisch moeite met het vinden 

van goede mensen voor zijn vulploegen. De ideale tijd voor de vulploegen is overdag, 

want dan is het rustig (het einde van de middag is spitsuur). Maar de studenten - 

vaste leveranciers voor de vulploegen - kunnen dan vaak niet. De bedrijfsleider heeft 

toestemming van het concern gevraagd en gekregen om in zee te gaan met het wsw-

bedrijf. Het wsw-bedrijf levert nu een complete vulploeg van mensen met een 

verstandelijke beperking. De vulploeg is gedetacheerd vanuit het wsw-bedrijf en dat 

blijft zo. Het wsw-bedrijf zorgt voor de begeleiding. De winkel zelf zorgt voor 

specifieke trainingen, zoals het te woord staat van klanten.  

 

De winkel betaalt een uurloonvergoeding gebaseerd op de gepercipieerde 

loonwaarde. Die perceptie betrust niet op een tabel of protocol, maar op de 

praktische waarneming van parameters als het aantal dozen dat leden van de 
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vulploeg per uur in het vak krijgen. Over de hoogte van de uurvergoeding en 

bijkomende kosten is een gesprek mogelijk tussen de detacheerder en de winkel. 

 

Na de start van het project waren aanvullende trainingen nodig, met name op het 

punt van klantbejegening. Intussen loopt het project goed en is het collectieve 

vervoer van de vulploeg van het wsw-bedrijf naar de winkel is afgeschaft: de werkers 

komen zelfstandig naar de winkel. Het project wordt uitgebreid: bedrijfsleiders van 

andere supermarkten hebben belangstelling voor het succes van hun collega. De 

sfeer in de winkel is goed; de vulploegen verspreiden vrolijkheid. De bedrijfsleider 

zou op dezelfde basis ook wel over het detacheren van bijstandsgerechtigden willen 

praten, zolang ze maar gemotiveerd zijn.   

 

Dit succesverhaal opent het zicht op een aantal leereffecten. 

 

 De zaken zijn gedaan op operationeel niveau. De concernleiding heeft zich er niet 

mee bemoeid, het was een initiatief van de bedrijfsleider. Nu het project een succes 

is, inspireert dat zijn collega’s.  De vraag is of dat succes er ook was gekomen 

wanneer het een van bovenaf opgelegd project was geweest. De deal moet niet in de 

leiding, maar op de bedrijfsvloer gezien en gedragen worden.  

 Met het eerste leereffect verwant: de deal is niet opgelegd, maar als een zakelijke 

propositie voor een reëel probleem gepresenteerd. Er kwam geen ‘maatschappelijk 

verantwoord ondernemen’ aan te pas, geen doemverhaal over tekorten op de 

arbeidsmarkt. Het ging gewoon om het formeren van een vulploeg. De 

neveneffecten – vrolijkheid in de zaak – zijn ontdekt en niet van te voren 

opgedrongen. De presentatie van de deal moet dus bescheiden zijn, aansluiten bij de 

vraagstelling van de werkgever en als een zakelijke propositie naar voren worden 

gebracht. 

 Het was in dit geval echt een deal. Het wsw-bedrijf kwam niet met een protocol of 

een regeling, maar had onderhandelingsruimte. Het was voor de bedrijfsleider de 

moeite waard om zijn reële kosten in beeld te brengen en daar transparant over te 

zijn. Loonwaarde bleek een subjectief – althans situatiegebonden – begrip te zijn. Dat 

is een zeer belangrijk leereffect: in de wereld van de bijstand – en straks wellicht ook 

in de wereld van de WWnV – heeft alles de neiging om in regels en regelingen 

gestold te raken. Dat belemmert het zaken doen. In de gemeentelijke 

uitvoeringspraktijk van de WWnV zou niet de sociale dienst leidend moeten zijn, 

maar de ervaring van de wsw-bedrijven met het collegiaal dealen met werkgevers.  

 De bedrijfsleider kreeg dienstverlening waar hij voor betaalde, maar geen 

eindverantwoordelijkheid voor droeg. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de 

detacheerder. Dat uitgangspunt verschafte de rust om vervolgens gezamenlijk 

afspraken te maken over de invulling: de detacheerder zorgt voor payrolling, 

begeleiding, verzuimbeleid en dergelijke, de winkel voor trainingen, contact en 

context. Met andere woorden: het formeel vrijstellen van de werkgever van de 
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eindverantwoordelijkheid voor de kwetsbare groep maakte het praktisch delen van 

de alledaagse verantwoordelijkheid mogelijk.   

 De bedrijfsleider in deze casus kent het vooruitzicht dat onder de WWnV ook over 

bijstandgerechtigden gepraat kan gaan worden. Hij heeft er geen enkel bezwaar 

tegen, mits ze maar gemotiveerd zijn. Wellicht zit daar de achilleshiel: de ervaring is 

dat motivatie bij re-integratie een belangrijke belemmering kan zijn.    

 

 

 

3.2 Aanwijzingen voor een succesvolle praktijk in de WWnV 

 

De komst van de WWnV is een nieuwe impuls om werk te maken van goede 

werkgeverscontacten vanuit de overheid op het domein van economie en 

arbeidsmarkt, met name in de lager geschoolde segmenten van de 

arbeidsmarkt. We sommen een paar uitgangspunten op om tot een 

succesvolle WWnV-praktijk te komen. 

  

 Uitgaan van de vraag van de werkgevers, zoals die op operationeel niveau 

leeft. Oppassen met een top-down benadering van grote bedrijven. 

 Doe geen moreel appѐl, maar doe een zakelijk voorstel. Begin niet over 

subsidies. En schep onderhandelingsruimte, vermijd vaste regelingen, erken 

dat loonwaarde niet volledig te protocolliseren is. 

 Doe een goed aanbod voor dienstverlening (zoals detachering), zorgen uit 

handen nemen. Op die basis gaat een werkgever zich ook inspannen om er 

een succes van te maken. 

 Ga als gemeente niet zelf ‘de boer op’ met het werkzoekendenbestand, 

maar probeer allianties te sluiten met ‘nabije’ partijen die de bedrijfsmatige 

ervaring al hebben, zoals de wsw-bedrijven en de bedrijfsadviseurs van 

UWV.  

 Kom alleen met gemotiveerde kandidaten. Niet het scholingsniveau, maar 

de motivatie is vaak doorslaggevend op dit niveau van de 

beroepenstructuur.   

 

We kunnen in de randvoorwaardelijke sfeer nog een aantal bevindingen 

toevoegen. 

 

Doorgaans blijkt tussen de beide probleemhebbers (gemeente en UWV 

Werkbedrijf) en de aanwezige werkgeversorganisaties een behoorlijke 

acceptatie van elkaars probleem te zijn. Voor met name de 

gemeentebesturen is dat belangrijk: zij hebben gesprekspartners aan de 

kant van het bedrijfsleven als het gaat om de ‘tall order’ die de WWnV voor 

hen betekent. Het bedrijfsleven heeft geen baat bij het ontstaan van een 

onderklasse van mensen die langdurig aan de kant staan. Het heeft evenmin 
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baat bij het voortdurend invliegen van personeel van ver, uit Oost-Europa of 

verder, voor laaggeschoold werk.  

 

Maar daar moet bij gezegd worden dat ‘het’ bedrijfsleven niet bestaat. De 

woordvoerders van het bedrijfsleven zijn organisaties als de Kamer van 

Koophandel, VNO-NCW en regionale organisaties. Stuk voor stuk instellingen 

met zeer kleine uitvoeringsstaven en een zeer brede agenda, waarop 

arbeidsmarktbeleid maar een bescheiden plaats inneemt. Het contact met 

hen is, bezien vanuit gemeenten en UWV Werkbedrijf, nodig om draagvlak 

te scheppen, de opinievorming te beïnvloeden, goodwill in de 

werkgeversnetwerken te bereiken, de maatschappelijke dynamiek rondom 

het WWnV bestand te bevorderen, inzicht te krijgen in kansrijke sectoren en 

tips te krijgen over te benaderen bedrijven, bedrijfsleiders en 

personeelsmanagers. Maar voor de concrete deals moeten individuele 

werkgevers worden aangesproken.  

 

Zoals de kaarten nu liggen, is een combinatie van een dienstenaanbod op 

basis van detachering en een onderhandelbare afspraak over een 

loonwaardevergoeding de meest productieve aanpak om vanuit het 

WWnV-bestand met werkgevers in gesprek te komen. Het risico bij de 

werkgever weghalen, continuïteit mogelijk maken en een transparante 

kostencalculatie zijn daar onderdeel van. Het inzichtelijk maken van de 

bestanden voor de werkgevers is een onderdeel van de noodzakelijke 

infrastructuur. Ter completering van de infrastructuur zou de ervaring van 

de wsw-bedrijven kunnen worden uitgebouwd in de richting van de 

wajong- en wwb-bestanden. Als opdrachtnemer zijn uitzendbureaus in 

beeld. Met het UWV Werkbedrijf kan gewerkt worden aan gezamenlijk 

team van bedrijfsadviseurs. 
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4. Over de rol van het PPA 

 

 

 

4.1 Missie van het PPA Flevoland 

 

Het Provinciaal Platform Arbeidsmarkt Flevoland (PPA) is een netwerk van 

werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, onderwijs en overheid, 

dat een optimale werking van de regionale arbeidsmarkt wil bevorderen. 

 

De doelstellingen van het platform zijn: 

 het gezamenlijk genereren en delen van informatie over arbeidsmarktbeleid 

en het snijvlak van economie-arbeidsmarkt-onderwijs  

 het ontwikkelen van een strategische visie op arbeidsmarktbeleid en het 

snijvlak van economie-arbeidsmarkt-onderwijs in Flevoland  

 waar mogelijk synergie creëren tussen de agenda's en projecten van 

verschillende deelnemende partijen op dit terrein. 

 

 

4.2 Speciale opgave binnen deze agenda: verbinden mkb-innovatie-onderwijs 

 

Een belangrijke opgave voor het PPA ligt in het vinden van een goede 

aansluiting tussen het mkb enerzijds en innovatie en onderwijs anderzijds. 

Het gaat in Flevoland minder om grote sectorale programma’s (die vaak 

afhankelijk zijn van grootschalige ‘trekkers’) en meer om een soort 

grassroots innovatienetwerk, waarin arbeid een centrale rol speelt.  

 

Het gaat ook om het organiseren van praktijkopdrachten, stages en andere 

onderwijsvormen op de werkvloer. Ook daarvoor wordt vaak gekeken naar 

de grote bedrijven. Het is net zo vruchtbaar om dat te doen bij mkb-

bedrijven, maar dat vergt een hecht en zich vernieuwend netwerk.  

 

Zo’n netwerk vergt organisatie. Daar wordt al veel werk voor verricht, door 

partijen als het OMFL, het Technocentrum en het CMO. De thema’s en 

iconen die daarbij horen zijn ook duidelijk in beeld: life sciences, domotica, 

landbouw, ict, geomatica, composieten, water, luchtvaart. 

 

4.3 Toegevoegde waarde PPA: drie uitgangspunten en twee waarnemningen 

 

Wat wil het PPA daar aan toevoegen?  

 

We komen op een bijdrage op basis van drie uitgangspunten en twee 

waarnemingen: 
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 Uitgangspunt 1: ondanks de moeizame economische conjunctuur lijkt het 

perspectief toch een permanente schaarste aan gekwalificeerde arbeid. Dan 

is arbeidsmarktbeleid een belangrijk instrument voor economische 

ontwikkeling en in de concurrentie tussen regio’s. 

 Uitgangspunt 2: de factor arbeid is stuwend en doorslaggevend bij 

ontwikkeling en waardeschepping in een kenniseconomie. 

 Uitgangspunt 3: innovatiebeleid biedt voor arbeidsmarktbeleid een goed 

methodisch kader voor vragen over rolverdeling en gezamenlijk dan wel 

afzonderlijk te verrichten taken. 

 

 Waarneming 1: het denken over de economische rol regio’s en clusters is via 

‘Pieken in de Delta’ in het Nederlands beleidsdiscours verankerd, maar nog 

niet altijd in de beleidspraktijk geïntegreerd. 

 Waarneming 2: het is arbeidsmarktbeleid. Niet de mate van coördinatie en 

effectiviteit van officieel beleid bepaalt het succes, maar de mate van 

creatieve concurrentie en de mate waarin voorlopers en creatieve 

oplossingen de ruimte krijgen. 

 

 

4.4 Toegevoegde waarde PPA: bestuursfilosofie 

 

Die uitgangspunten en waarnemingen  leiden tot een bestuursfilosofie, tot 

een manier van werken van het PPA in de komende jaren. Die manier van 

werken is gericht op het toepassen  van economische innovatiebeleid op 

arbeidsmarktbeleid. We stellen daarmee niet de institutionele kaders 

centraal (WWvN; wettelijke taken van regio’s, provincie, gemeenten en 

onderwijspartijen; cao-verplichtingen van werkgevers en 

werknemerspartijen), maar de dynamiek van innovatie, voorlopers en 

kennisuitwisseling.  We lichten dat in deze slotparagraaf toe. 

 

Arbeidsmarktbeleid: op zoek naar dynamiek en innovatie 

De arbeidsmarkt is een markt, met vrijheid voor vragers (werkgevers) en 

aanbieders (werkzoekenden) om al dan niet een contract aan te gaan en 

met als bijkomende complicatie de vrijheid van aanstaande toetreders op de 

markt om te kiezen voor een opleiding. Dat stelt eisen aan de manier 

waarop je beleid voert: niet als politiek-bestuurlijk proces, maar als vorm 

van economisch management.  

 

Sinds enige jaren vormt de nota Pieken in de Delta de leidraad voor 

economisch innovatiebeleid in Nederland. We gebruiken Pieken in de Delta 

hier als analytisch kader. Centraal idee achter Pieken in de Delta -ontleend 

aan het werk van de Harvard-econoom Michael Porter- is dat het niet gaat 
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om de effectiviteit van individuele maatregelen, maar om de samenhang. 

Scholen, bedrijven, intermediairen en overheid hebben allemaal hun eigen 

wetten en verantwoordelijkheden. Dat moet ook zo blijven: het heeft geen 

zin om op elkaars stoel te gaan zitten en iedereen moet vooral doen waar hij 

goed in is. Er is wel een vorm van afstemming nodig, in de zin van 

transparantie: partijen moeten van elkaar weten waarmee ze bezig zijn, ze 

moeten elkaars lange termijn doelen kennen en hun 

investeringsbeslissingen daarop kunnen afstemmen. Het scheppen van die 

transparantie -het arbeidsmarktmanagement- is een zaak van tenminste vier 

activiteiten.  

 

 Visievorming. Partijen moeten hun visie en belangen goed onder woorden 

brengen en bereid zijn daarover een discussie aan te gaan, ook als ze het 

daarbij niet eens worden. Het heeft geen zin te zoeken naar dé 

woordvoerder van de overheid of hét loket van het bedrijfsleven. Het gaat 

om kwaliteit en impact van de visie, niet om de breedheid van de afzender.    

 Het is ook een zaak van communicatie: er zijn platforms en podia nodig om 

de visies tot articulatie te brengen.  

 Er zijn speerpunten nodig en voorbeelden van goede samenhang en 

samenwerking tussen school, bedrijf, overheid en intermediairen. Die 

voorbeelden moeten niet onmiddellijk de status van ‘leading practice’ 

krijgen en tot algemeen beleid worden verheven. De zin van voorbeelden is 

niet slaafse navolging, maar dynamiek scheppen. Uiteindelijk moet toch elke 

actor in voor hem unieke omstandigheden zijn eigen weg vinden.  

 Een permanente talentenjacht. Een goede arbeidsmarktmanager is 

voortdurend op zoek naar nieuwe initiatieven en economische spelers of 

naar het aanboren van ongekend talent bij bestaande spelers. Geen 

gefixeerde posities, maar steeds op zoek naar nieuwe bronnen van 

dynamiek.  

 

Dit lijken tot op zekere hoogte gemeenplaatsen, maar de impact van deze 

vier handelingsinstructies wordt duidelijk wanneer we dit open 

innovatiemodel zetten tegenover de bestuurlijke traditie van het 

poldermodel (tabel 5). 
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Tabel 5 Polder versus cluster 

 Besturen volgens het poldermodel Managen van markt of cluster 

Leiderschap Leiderschap is voorzitterschap: spreken 

namens een brede achterban 

Leiderschap is voorhoedespel: 

innovatie en competitie 

Debat Nadruk op eenduidige 

meningsvorming, de één loketgedachte 

Nadruk op concurrerende meningen, 

het forum of marktplein 

Rollen Debat richt zich op overheid, waar 

beslissingen en arbitrage van verwacht 

worden (de rol van ‘laatste 

brievenbus’) 

Alle partijen – overheid, ondernemers, 

intermediairen, onderwijs – even 

relevant, overheid laat ruimte voor 

anderen om rol te nemen 

Overheid Overheid direct betrokken, stuurt mee 

in bedrijfsvoering, coproduceert 

projecten en curricula 

Overheid schept succesvolle omgeving, 

maar blijft op afstand van rol van 

anderen 

Overheid Overheid beschermt Overheid stimuleert 

 

Overheidsgeld Overheidsgeld ingezet voor subsidies: 

geld naar initiatieven die aan 

regelformat voldoen 

 

Overheidsgeld ingezet voor 

‘procurement’: vertrouwen uitspreken 

in innovatie door ‘early demand’, 

opstelling als klant 

Consensus Consensus bereiken, ongelijksoortige 

partijen in uniform discours krijgen, 

gezamenlijkheid vastleggen in 

convenanten en intentieverklaringen 

Verschillen van inzicht laten 

voortbestaan, maar wel transparant. 

Deelafspraken tussen partijen waar dat 

commercieel of operationeel 

interessant is 

Samenhang Samenwerking Samenhang en interactie, dat kan 

evengoed concurrentie als 

samenwerking zijn. 

Tempo Ruimte voor en tempobepaling door 

‘langzame’ partijen 

Ruimte voor ’front runners’ 

Draagvlak Voor zover inzet van publieke middelen 

(in bijvoorbeeld onderwijs): geen 

concurrentie, maar breed draagvlak 

Voor zover inzet van publieke 

middelen: concurrentie toegestaan, 

mits transparant 

Allianties Iedereen betrokken, level playing field Gelegenheidsallianties 

Koers Stabiliteit en risicobeperking Uitdaging en innovatie 

Netwerk ‘Old boys network’, gezagdragers Openstelling voor outsiders, nieuw 

talent, ‘start-ups’ 

Bijeenkomsten Centrale vergadering met bestuurders Forum met marktfunctie 

 

Bestuurlijke traditie: poldermodel 

In de linkerkolom is - in abstracte termen - weergegeven hoe in de 

Nederlandse bestuurlijke traditie meestal de vormgeving in zijn werk gaat 

van beleid, zeker als het om complexe samenwerkingsterreinen gaat als de 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De vele spelers op dat terrein 
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hebben allemaal een zware rol en zijn vertegenwoordigd in stuurgroepen 

die niet alleen de koers bepalen, maar vaak ook een directe hand hebben in 

de aansturing van projecten. In die stuurgroepen is iedereen met een 

institutionele positie vertegenwoordigd en is het proces gericht op 

samenwerking en medeneming van alle partijen. Niet voorhoedespelers, 

maar het zoeken naar gezamenlijkheid en het beleggen van ieders belangen 

bepalen tempo en prioriteiten. 

 

Open innovatiemodel 

In de rechterkolom is verbeeld wat de ‘spelregels’ zijn in een open 

innovatiemodel in de lijn van Pieken in de Delta. Op het terrein van 

bijvoorbeeld de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is dat een goed passend 

model, omdat er geen sprake is van wettelijke regels of vaststaande 

kwaliteitseisen. Eisen veranderen met de tijd en als gevolg van veel 

verschillende ontwikkelingen in economie, demografie, studiekeuze en 

beleidsprioriteiten. Dan past een op innovatie gericht voorhoedebeleid -op 

zoek naar dynamiek, good practices en tijdelijke impulsen- beter dan een 

breed consensusmodel. Dat voorhoedebeleid moet er uiteraard wel voor 

zorgen dat de kwaliteit uiteindelijk over de hele linie -bij alle spelers- 

omhoog gaat. In het open innovatiemodel gaat het vooral om transparantie 

(weten waarmee iedereen bezig is, waar en hoe successen worden geboekt 

en waar zich knelpunten voordoen) en het zoeken naar interessante 

allianties op onderdelen, los van ieders bestuurlijke strategie. In de 

rechterkolom krijgt het bestuurlijk overleg minder nadruk dan in de 

linkerkolom en gaat het meer om de praktische voortgang dan om breed 

bestuurlijk commitment.  

 

De praktijk: veel mengvormen, met name op projectniveau 

In de praktijk is met name op projectniveau veel sprake van mengvormen. 

Ook de overheid probeert zich vaak en met wisselend succes te richten naar 

de rechterkolom, met name in economisch stimuleringsbeleid (de 

voorwaardenscheppende overheid, speerpuntsubsidies, Innovatieplatform). 

Maar bestuurlijk is er toch erg vaak sprake van het werken volgens de 

linkerkolom.  

 

Zoals al opgemerkt is de theorie van Porter in Pieken in de Delta leidraad 

geworden voor het innovatiebeleid. Dat wil niet zeggen dat de 

polderbeleidstraditie op slag verdwenen is. Het zoeken naar draagvlak -zo’n 

typische karakteristiek van het poldermodel - heeft een eigen waarde en zal 

ook in het innovatiebeleid zichtbaar blijven. Als we accepteren dat 

arbeidsmarktbeleid vooral een kwestie is van economisch handelen (en 

minder van bestuurlijk handelen), dan is het stellig zaak om elementen uit 
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de rechterkolom te vertalen in de wijze waarop het arbeidsmarktbeleid tot 

stand komt.  

 

Een andere afgeleide van het innovatiedenken is de leidraad dat een 

succesvol netwerk een actieve inbreng kent van alle vier de o’s: 

ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheid. Daarbij gaat het dan niet 

om vertegenwoordigingen, met bijbehorende achterbannen, maar weer om 

een effectief netwerk, waarin niet ‘qualitate qua’ wordt bijgedragen, maar 

op basis van urgentie, kwaliteit en inbreng. 
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Bijlage: empirische achtergrond bij de beleidsagenda 
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B.1 Arbeidsmarkt 

 

 

 

Arbeidsmarkt is niet alleen een kwestie van de sociaal-economische problematiek 

rond bijvoorbeeld werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De staat van de 

arbeidsmarkt is ook een belangrijke economische vestigingsvoorwaarde. De 

beschikbaarheid van goed opgeleid personeel vormt een steeds belangrijker 

vestigingswaarde voor bedrijven. 

 

Het gaat in dit hoofdstuk om het beeld in grote lijnen, opvallende details en de 

verhouding van Flevoland tot de rest van Nederland. Voor meer gedetailleerde 

cijfergegevens verwijzen we  graag naar de publicatiereeks “Economie en 

Arbeidsmarkt Flevoland”, een publicatie van I&O Research voor de Provincie 

Flevoland. Voor de meest recente gegevens verwijzen we naar www.flevoland.nl. 
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B2.1 Werkgelegenheid en werkloosheid 

 

Ontwikkeling werkgelegenheid in crisisjaar 2009 

We beginnen met een terugblik op crisisjaar 2009. De ontwikkeling van de 

werkgelegenheid in dat jaar laat zien dat de conjuncturele weerbaarheid van de 

Flevolandse arbeidsmarkt bovengemiddeld is. Overal in Nederland kromp de 

werkgelegenheid. Maar het beeld is toch gemengd. Zowel in economisch sterke  

(zoals Amsterdam) als zwakkere regio’s (Limburg) liep de werkloosheid sterk terug. 

Een normaal gesproken conjunctuuurgevoelige techniekregio als Zuidoost Brabant 

(Eindhoven) doet het juist vrij goed. Flevoland hoort bij de regio’s waar de 

werkgelegenheid het mist terugliep. In cijfers voor 2010 laat Flevoland hetzelfde 

stabiele beeld zien.  

 

Noot: in het kaartbeeld op basis van de UWV regio’s is Zeewolde als enige 

Flevolandse gemeente bij een ander regio ingedeeld (Noordwest Veluwe). 
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Structuur werkgelegenheid: zakelijke dienstverlening en industrie 

Flevoland toont zich hier een middenmotor als het gaat om de aanwezigheid van 

zakelijke dienstverlening en industrie in de economie. Dat zijn gewilde sectoren, 

omdat ze veel verdienvermogen meebrengen. De toegevoegde waarde is groot, wat 

wil zeggen dat er per baan relatief veel wordt verdiend, meer dan met sectoren als 

bouw, logistiek of toerisme. Het zijn ook de sectoren die relatief veel onderzoek en 

kennisontwikkeling genereren en naar zich toe trekken. Daar staat tegenover dat ze 

ook conjunctuurgevoeliger zijn, met name de industrie. 

 

De twee kaartjes zijn bijna elkaars spiegelbeeld: de zakelijke dienstencentra 

Amsterdam en Utrecht hebben nauwelijks industrie meer, in Twente en de 

Achterhoek is het andersom. Zuidoost Brabant (Eindhoven) is de enige regio waar 

beide samengaan. 
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Werkloosheid 

De spreiding in de werkloosheid tussen regio’s is in Nederland betrekkelijk beperkt: 

van 3,9 procent in Zeeland tot 6,8 procent in Groningen. 

 

 Werkloosheid  2010  Werkloosheid 2010 

Nederland 5,4 %   

Groningen 6,8 % Overijssel 5,3 % 

Flevoland 6,5 % Noord-Brabant 5,3 % 

Drenthe 6,1 % Noord-Holland 5,2 % 

Limburg 6,1 % Gelderland 4,8 % 

Friesland 6 % Utrecht 4,6 % 

Zuid-Holland 5,9 % Zeeland 3,9 % 

Bron: CBS Statline 

 

In Flevoland is de werkloosheid met 6,5 % aan de hoge kant. Daar staat wel 

tegenover dat 6,5 procent in historisch en Europees perspectief niet hoog is. 

Werkloosheidscijfers zeggen niet alles, zo wordt verborgen werkloosheid onder de 

nog steeds groeiende groep zzp’ers niet zichtbaar. Daar zijn ook geen cijfers over, al 

is aannemelijk dat zzp’ers in conjunctureel kwetsbaarder sectoren als de bouw het 

relatief moeilijk zullen hebben. 

 

Tenslotte blijkt de werkloosheid in Flevoland relatief dynamisch van aard. Een groot 

deel van de werklozen is dat minder dan zes maanden en een relatief klein deel is 

langer dan twaalf maanden werkloos (in vergelijking met andere Nederlandse 

regio’s). Dat is een bevestiging van het beeld dat Flevoland niet zozeer een 

conjunctureel probleem heeft, maar eerder naar structuurversterking moet kijken. 
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Flevoland als jonge regio 

Dat Flevoland een jonge regio is, behoeft geen betoog. Dat leidt nog niet tot een 

hoge arbeidsparticipatie, ook hier scoort Flevoland gemiddeld. Dat is overigens geen 

slechte score.  

 

De arbeidsparticipatie hangt vooral samen met het opleidingsniveau en dan zit 

Flevoland op het niveau dat je mag verwachten. Anderzijds participeren jongeren 

ook meer dan ouderen en op basis daarvan zou Flevoland naar verwachting wellicht 

ook iets hoger kunnen scoren. Kortom: op dit punt is nog winst te behalen.  
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Ontwikkeling jeugdwerkloosheid september 2009 – 2010  

In de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid inde nasleep van het slechte 

economische jaar 2009 zijn opvallend grote regionale verschillen te zien. Flevoland 

scoort gunstig, net als bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht, maar ook het oosten en 

zuiden van het land. In Amsterdam en Utrecht heeft dat te maken met de gezonde 

structuur van de economie, in het oosten en zuiden deels ook met de vergrijzing: 

ouderen verlaten de arbeidsmarkt, waardoor er toch nog plek voor jongeren op de 

arbeidsmarkt is. Dat geldt veel minder voor Rijnmond en haar achterland. De 

recessie heeft daar hard toegeslagen in de bouw en logistiek, twee sectoren die daar 

sterk zijn vertegenwoordigd. In die sectoren is dan even geen plek meer voor 

instromende jongeren op de arbeidsmarkt. 

 

 

 

 

  

De dynamiek in het werklozenbestand 

van Flevoland lijkt hoog: er zijn relatief 

veel kortdurend en relatief weinig 

langdurig werklozen. Dat duidt op een 

dynamische arbeidsmarkt, met relatief 

veel kansen ook lager op de ladder van 

de arbeidsmarkt. Flevoland steekt hier 

gunstig af tegen bijvoorbeeld het oosten 

en zuiden van het land, dat nog steeds 

de erfenis van het industrieverleden met 

zich meedraagt (relatief veel oudere, 

langdurig werklozen). Dat verleen heeft 

Flevoland niet.  
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De Wajong  

Met de Wajong is in Flevoland iets vreemds aan de hand. De stand van de Wajong 

(cijfers 2008) is in Flevoland niet hoger dan gemiddeld, maar dat is anders voor de 

toename van de Wajong in de periode 1999-2008. Een verklaring daarvoor is niet 

goed te vinden. 
 

 

Maar wel een bovengemiddelde stijging in 

de Wajong 

 

De stand in de Wajong valt nu nog mee 

 

- - Flevoland heeft absoluut en relatief 

veel Wajongers; ook het SCP geeft in 

zijn rapport hierover niet echt 

bevredigende verklaringen 

(verklaringen die genoemd worden zijn: 

relatief jonge bevolking, relatief veel 

groei, relatief veel vestigingen uit 

herstructureringsgebieden, twijfels bij 

verklaringen uit toenemende 

mogelijkheden als gevolg van medische 

technologie). Cijfers rond 

arbeidsongeschiktheid zij niet speciaal 

afwijkend voor Flevoland. 
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Arbeidsongeschiktheid 

Flevoland wijkt niet af als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Alleen Lelystad kent 

een relatief hoog percentage arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat concentreert 

zich in enkele wijken.   
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B1.2 Opleidingsniveau beroepsbevolking 

 

De beroepsbevolking van Flevoland is iets minder hoog opgeleid dan het landelijk 

gemiddelde.  In 2010 was een kwart van de beroepsbevolking van Flevoland hoog 

opgeleid, tegen 28 procent landelijk. Utrecht is koploperprovincie met 37 procent, 

Drenthe sluit de rij met 21 procent. Dat zijn opmerkelijk grote regionale verschillen. 

Ook binnen Flevoland zijn er verschillen. Urk en de Noordoostpolder zijn relatief laag 

opgeleid, Zeewolde en Dronten wat hoger en Almere en Lelystad zitten er tussenin.  

In de economische concurrentie tussen regio’s neemt een goed opgeleide 

beroepsbevolking een steeds belangrijk plek in als vestigingsvoorwaarde.  

 

In Nederland lopen de kennissteden voorop: Leiden, Amsterdam, Utrecht, 

Wageningen, Nijmegen en Groningen. Opvallend is de positie van Zwolle. Het gaat 

overigens niet om de studenten, die tellen in deze statistiek niet als hoger opgeleid, 

omdat het gaat om de behaalde diploma’s. Maar de genoemde steden zijn er de 

afgelopen jaren wel in geslaagd hun studentenpopulatie ook na hun studie aan zich 

te binden. Ze vormen daarmee zwaartepunten op de Nederlandse kenniskaart en 

dar biedt een belangrijke basis voor economische groei op langere termijn. De 

arbeidsparticipatie neemt toe, er zijn meer starterende bedrijven in groeisectoren en 

de werkloosheid ligt er lager. 
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Aandeel hoog vs. aandeel laag opgeleid in de beroepsbevolking in 2008 in 

vergelijking tot 1997 in de Metropoolregio Amsterdam 

Dat zich in Nederland de afgelopen tien jaar een - per gemeente in wisselende mate - 

stille revolutie heeft voltrokken laat deze figuur zien. 

 

We illustreren die revolutie aan de hand cijfers over de Metropoolregio Asterdam, 

met daarin Almere en Lelystad. De zuidflank van de Metropoolregio - Amsterdam, 

Haarlem, Amstelveen en Hilversum - hebben hu toch al hoog opgeleide bevolking in 

tien jaar tijd nog veel hoger opgeleid zien worden. Met name Amsterdam valt op: 

het aandeel laagopgeleiden slonk van ongeveer 22 naar 15 procent, terwijl het 

percentage hoog opgeleiden in de beroepsbevolking steeg van ongeveer 42 procent 

naar ver over de helft. 

 

In de noordflank van de Metropoolregio steeg het opleidingsniveau ook, maar veel 

minder hard. Dat geldt bijvoorbeeld voor Almere. Belangrijke uitzondering is 

Lelystad, dat een flinke achterstand had, maar die snel inloopt. 

Er hoort nog een verhaal bij deze cijfers. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau 

is de ‘automatische’ stijging van het opleidingsniveau in Nederland voorbij. Het is 

niet meer zo dat door de toegenomen onderwijskansen de huidige generatie 

kinderen (gemiddeld) als vanzelf hoger opgeleid raakt dan de vorige. Wanneer 

Nederland naar een gemiddeld nog hoger opgeleide bevolking wil, zal dat moeten 

komen van extra onderwijsinspanningen. 
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1.3 Pendel 

 

Dat er vanuit Flevoland veel gependeld wordt - met name naar Amsterdam - is geen 

nieuws. Deze sheet geeft een overzicht. Overigens is het ook zo dat er werknemers 

naar Flevoland zullen pendelen, al zijn daar geen cijfers over beschikbaar. 

 

We voegen daar wel de noties aan toe dat dergelijk grote pendelstromen het idee 

geven dat Flevoland nog niet af is. Regio’s die voor hun inkomen voor een groot deel 

afhankelijk zijn van pendelinkomen, lopen het risico problemen te krijgen met het 

draagvlak voor voorzieningen. De maatschappelijke oriëntatie van de bevolking volgt 

dan deels de werkoriëntatie en geld wordt dan gedeeltelijk ook elders uitgegeven. 

De vraag is of  zo’n hoge pendel op termijn tot een voldoende aantrekkelijke regio 

leidt. 
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B1.4 Conclusies arbeidsmarkt  

 

• Weinig conjunctuurproblemen, wel structuurversterking nodig 

Flevoland is ‘crisisproof’ in werkgelegenheid en werkloosheid. Waar andere regio’s te 

maken hebben met een relatief sterke terugval, valt dat in Flevoland mee. Tegelijk 

kent Flevoland relatief weinig werkgelegenheid in de twee sectoren met in 

Nederland het grootste verdienvermogen: de zakelijke dienstverlening en de 

industrie. Die brengen veel toegevoegde waarde en hoog opgeleide 

werkgelegenheid met zich mee. Dat is niet alleen aantrekkelijk vanwege het hoge 

verdienvermogen, maar ook omdat ze een economische keten in beweging zetten. 

Via toeleveranciers en services (logistiek, bouw, vervoer, detailhandel) zorgt hoog 

opgeleide werkgelegenheid met veel toegevoegde waarde voor banen elders in de 

economische keten.  

Dat betekent ook dat de beste strategie om voldoende werkgelegenheid aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt te houden, is te investeren in het aantrekken of 

ontwikkelen van hoog opgeleid werk. Het inzetten op laagopgeleide arbeid in 

laagwaardige (bulk)industrie of laagwaardige logistiek of bouw levert minder op, 

omdat dat soort werkgelegenheid kwetsbaar blijft voor concurrentie uit regio’s of 

werelddelen waar arbeid of grond goedkoper zijn. Bovendien staat laagwaardige 

werkgelegenheid door ontwikkeling van technologie en automatisering voortdurend 

onder druk. Voorbeelden in Nederland van regio’s die met succes een ‘toegevoegde 

waarde strategie’ volgen zijn Amsterdam, Eindhoven en Nijmegen-Arnhem-

Wageningen. Ook Twente en Limburg proberen door de inzet op hoogwaardige 

technologie de regionale economische structuur te versterken. Regio’s die inzetten 

op sectoren met een relatief laag verdienvermogen als logistiek en toerisme, blijven 

op termijn een kwetsbare regionaal-economische structuur houden.  

• Lange termijnbeleid: regionale plus op onderwijsniveau en -kwaliteit 

De aandacht moet in het beleid voor een gezonde arbeidsmarkt in Flevoland dan ook 

niet zozeer uitgaan naar de korte, als naar de lange termijn. Arbeidsmarktbeleid op 

korte termijn - werkloosheidbestrijding, re-integratie - is natuurlijk altijd van groot 

belang, maar sterker dan gemiddeld in Nederland gaat het in Flevoland om het 

inzetten op kwaliteit: kwaliteit van (hoger) onderwijs, een goed geschoolde 

beroepsbevolking, een hoge arbeidsparticipatie, kwaliteit van bedrijventerreinen om 

hoogwaardige bedrijven te faciliteren. We komen daar bij de volgende twee thema’s 

(economie en onderwijs) op terug. Voor een regionale aanvulling op het landelijk 

arbeidsmarkt- en economisch beleid is voor Flevoland vooral economische 

structuurversterking van belang.  
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B.2 Economie 

 

 

 

Dit hoofdstuk behandelt de economie van Flevoland in twee rubrieken: 

structuuranalyse en structuurversterking. Conclusie van het vorige hoofdstuk 

(arbeidsmarkt) was immers dat Flevoland moet kijken naar structuurversterking op 

lange termijn, met het oog op een weerbare arbeidsmarkt en een duurzaam 

groeiperspectief.  

 

In deze presentatie gaan we na hoe de structuur van de Flevolandse economie in 

elkaar zit en wat structuurversterking kan betekenen voor de koers van het PPA. 

 

 

B2.1 Structuuranalyse 

 

Overzicht: bevolking, arbeid en toegevoegde waarde 

De economie van Flevoland is eigenlijk nog te klein voor de bevolking. In Flevoland 

woont 2,3 procent van de bevolking van Nederland, maar het herbergt ‘slechts’ 2,0 

procent van de werkgelegenheid en 1,8 procent van de toegevoegde waarde (met 

andere woorden: 1,8 procent van de economie van Nederland wordt in Flevoland 

verdient - zie tabel 1). Dat is een conclusie die natuurlijk overeenstemt met de grote 

uitgaande pendel. 

 

Tabel 1 Flevoland herbergt: 

 2.3 % van de bevolking van Nederland 

 2.0 % van het arbeidsvolume van Nederland 

 1.8 % van de toegevoegde waarde van Nederland. 

Bron: CBS Statline 

 

Tabel 2 laat zien dat het verdienvermogen niet in alle sectoren van de economie 

gelijk ligt. De zakelijke dienstverlening - relatief sterk vertegenwoordigd in Flevoland, 

hoewel niet zo’n dienstencentrum als bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht - is in 

Flevoland goed voor 20 procent van de werkgelegenheid en verdient daarmee 31 

procent van de Flevo-economie bij elkaar. Het omgekeerde is waar voor de horeca: 

goed voor twee procent van de economie, maar slechts 1 procent van de 

toegevoegde waarde. Het gaat dus om relatief laagbetaalde arbeid. Daarmee is 

overigens niet gezegd dat horeca niet belangrijk is voor het economisch klimaat 

(vanwege de voorzieningen en het leefklimaat), maar alleen dat die voor de 

regionale economie relatief weinig verdient. 

 

Verder laat tabel 2 de volgende ‘vingerafdruk’ van de Flevolandse economie zien: 

 een oververtegenwoordiging van de groot- en detailhandel en van de landbouw 

 een relatief kleine zorgsector 

 een hoge toegevoegde waarde in de zakelijke dienstverlening (met als mogelijke 

verklaring de sterke vastgoedontwikkeling in Flevoland) 
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 de waardetoevoeging van de Flevolandse industrie blijft achter bij het landelijk 

gemiddelde (daar zijn waarschijnlijk de lage marges in de visverwerkende industrie 

een belangrijke verklaring voor). 

 

Tabel 2 Arbeidsvolume (AV) en toegevoegde waarde (TW) 

 Flevoland Nederland 

AV TW AV TW 

Zakelijke diensten 20 % 31 % 18 % 22 % 

Groot- en detailhandel 21 % 18 % 16 % 13 % 

Industrie 12 % 12 % 13 % 16 % 

Zorg en welzijn 9 % 7 % 13 % 9 % 

Overheid 7 % 7 % 7 % 7 % 

Milieu, cultuur en overige diensten 6 % 4 % 6 % 4 % 

Landbouw en visserij 5 % 4 % 3 % 2 % 

Bouw 6 % 4 % 7 % 6 % 

Transport en communicatie 5 % 4 % 6 % 7 % 

Onderwijs 5 % 4 % 5 % 4 % 

Financiële diensten 2 % 2 % 4 % 6 % 

Horeca 2 % 1 % 3 % 2 % 

Delfstoffenwinning 0 % 0 % 0 % 4 % 

Totaal (1.000 arbeidsjaren/€ mln) 123,2 9.256 6810,6 529.319 

AV = werkzame personen in 1.000 arbeidsjaren; TW – bruto basisprijzen in € miljoen; cijfers over 

2008 (laatst beschikbare regionale cijfers van het CBS); bron: CBS Statline 

 

Sectoren en werkgelegenheidsfunctie van de zes gemeenten 

Niet elke gemeente heeft dezelfde economische zwaartepunten (tabel 3): 

 Almere is sterk in zakelijke dienstverlening (overloop uit de ‘volle’ Randstad) 

 Lelystad heeft relatief veel werkgelegenheid in de publieke sector (zorg en openbaar 

bestuur) 

 de melkveehouderij en akkerbouw concentreren zich in de Noordoostpolder en 

Dronten, met interessante verbanden met kennisontwikkeling in Flevoland (Animal 

Sciences Group) 

 Zeewolde heeft verhoudingsgewijs veel logistiek  

 in Urk domineert de visverwerkende industrie, met een lage toegevoegde, maar 

tegelijk een hoge iconische waarde.   

 
 

  



44 
 

Tabel 3 Banen naar bedrijfstak per Flevolandse gemeente (april 2010) 

 Almere Lelystad NOP Dronten Zeewolde Urk 

Zakelijke diensten  23,3 % 19,7 % 14,5 % 16,0 % 15,8 % 10,6 % 

Groot- en detailhandel 21,5 % 18,0 % 16,3 % 21,3 % 21,5 % 17,2 % 

Industrie 6,7 % 8,8 % 11,8 % 8,4 % 10,4 % 26,6 % 

Zorg en welzijn 13,6 % 18,2 % 13,4 % 11,8 % 6,4 % 9,1 % 

Overheid 5,4 % 8,4 % 2,7 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 

Milieu, cult. en ov.dsten 4,3 % 4,1 % 3,3 % 7,4 % 10,0 % 2,8 % 

Landbouw en visserij 0,4 % 1,3 % 16,2 % 10,7 % 8,4 % 8,7 % 

Bouw 4,1 % 4,8 % 4,6 % 5,7 % 4,3 % 8,2 % 

Transport en comm. 8,6 % 6,4 % 6,2 % 4,6 % 12,8 % 5,2 % 

Onderwijs 7,6 % 6,1 % 6,4 % 7,3 % 4,4 % 5,5 % 

Financiële diensten 1,8 % 1,1 % 1,7 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 

Horeca 2,8 % 3,2 % 2,9 % 3,2 % 2,5 % 2,7 % 

Totaal aantal banen 79.915 36.500 24.000 14.871 10.555 8.181 

Bron: Provincie Flevoland 

 

De werkgelegenheid is in verhouding tot het aantal inwoners gelijkelijk verdeeld over 

de provincie (tabel 4). Wonen en werken zijn in alle zes gemeenten naar rato 

ontwikkeld. Flevoland kent geen scherp onderscheid tussen woon- en 

werkgemeenten. Dat is een verdienste.  

 

Tabel 4 Werkgelegenheid gemeenten Flevoland (2009) 

 % bewoners % werkgelegenheid 

Almere 48,4 % 46,1 % 

Lelystad 19,3 % 20,7 % 

Noordoostpolder 12,0 % 13,9 % 

Dronten 10,2 % 8,7 % 

Zeewolde 5,4 % 5,9 % 

Urk 4,7 % 4,7 % 

Totaal 100 % 100 % 

Bron: Provincie Flevoland 

 

Bevolking: inkomen, woningwaarde, vergrijzing en migranten 

Tabel 5 laat een aantal factoren zien die het sectorale beeld uit de voorgaande 

tabellen aanvullen. Wat valt op? 

 

 Het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt in Flevoland voornamelijk bovengemiddeld, 

met name in Zeewolde en Urk. Het bovengemiddeld inkomen in Almere valt op, 

zeker in combinatie met het hoge percentage niet-westerse allochtonen onder de 

bevolking. Die groep heeft doorgaans een gemiddeld lagere sociaal-economische 

status, maar in Almere is iets bijzonders aan de hand, waar elders al veel over 

geschreven is (zie bijvoorbeeld de Economische verkenningen Metropoolregio 

Amsterdam 2011). In de stad is de middenklassevorming onder migranten goed op 

gang gekomen, mede door verhuisbewegingen vanuit Amsterdam. Almere nam 

daarbij in de jaren ‘90 voor een belangrijk deel de emancipatiefuntcie voor 

migranten over van Amsterdam: de middenklassevorming onder met name eerste 
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generatie migranten vond niet in de grote stad plaats, maar in Almere. Het Sociaal 

Cultureel Planbureau sprak in dat verband over de ‘zwarte vlucht’ uit Amsterdam. 

Dat leidt nu in Almere tot het wat paradoxale beeld van een gemiddeld vrij laag 

opleidingsniveau (daarover in de volgende sessie meer), maar een relatief hoog 

gemiddeld inkomen. Op basis van hard werken is een goede inkomenspositie bereikt, 

maar de volgende generaties moeten nu de inhaalslag op opleidingsgebied maken. 

Overigens is de zwarte vlucht vanuit Amsterdam in de afgelopen tien jaar wel tot 

stilstand gekomen en gaan Amsterdam Nieuw West, Zuidoost en Noord weer de 

emancipatiefunctie vervullen die traditioneel bij grote westerse ‘steden van 

aankomst’ hoort.  

 De verschillende tussen de gemiddeld besteedbare inkomens zijn in Flevoland 

relatief gering. In andere provincies zijn de onderlinge verschillen vaak groter. 

 De woningwaarde ligt in de meeste gemeenten onder het landelijk gemiddelde, met 

uitzondering van Zeewolde. 

 Uit de lage grijze druk blijkt het jonge karakter van de provincie, maar er zijn wel 

onderlinge verschillen. De ‘oude’ gemeenten Dronten en de Noordoostpolder zijn 

het meest vergrijst en komen al aardig in de buurt van het Nederlands gemiddelde. 

Die hogere vergrijzing verklaart ook de relatief hoge woningwaarde in beide 

gemeenten ten opzichte van het inkomen (oudere huizen, die zijn gestegen in 

waarde, maar waarvan de hypotheek voor een belangrijk deel al is afgelost). 

 De laatste kolom - het aantal inwoners van niet-westerse afkomst - zorgt ervoor dat 

de in veel opzichten relatief homogene Flevolandse bevolking, toch een heel divers 

aanzicht per gemeente heeft. Almere en Lelystad hebben veel inwoners van niet-

westerse afkomst, Urk, de Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde nauwelijks. 

 

Tabel 5 Gemeenten vergeleken op een aantal sociaal-economische parameters (2009) 

 Gemiddeld  

besteedbaar 

inkomen* 

Gemiddelde  

woningwaarde  

Grijze druk Inwoners van 

niet-westerse 

afkomst 

Nederland 31.300 216.000 25,1 % 11,2 % 

Zeewolde 35.500 238.000 15,4 % 4,2 % 

Urk 33.500 202.000 14,2 % 1,4 % 

Almere 32.100 189.000 12,0 % 27,3 % 

Dronten 31.800 211.000 21,8 % 7,8 % 

Lelystad 30.000 177.000 17,1 % 18,5 % 

NOP 30.000 183.000 23,4 % 6,4 % 

* totaal particuliere huishoudens 

Bron: CBS Statline 

 

Bedrijventerreinen 

Tabel 6 laat zien dat 22,7 procent van het bebouwde terrein in Flevoland uit 

bedrijventerrein bestaat. Dat ligt op hetzelfde niveau als landelijk. De relatief kleine 

Flevolandse economie gebruikt dus evenveel ruimte als landelijk gemiddelde. Daarbij 

zullen twee factoren een rol spelen: 

 er zit weinig verspreide werkgelegenheid in woongebieden; daarom veel 

werkgelegenheid op terreinen 

 bedrijventerreinen worden extensief gebruikt. 
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Tabel 6 Percentage bedrijventerrein van bebouwd terrein (2006) 

 Totaal bebouwd  

terrein (ha) 

Bedrijventerrein  

(ha) 

Bedrijventerrein 

(%) 

Nederland 337.927 75.547 22,4 % 

Flevoland 7.866 1.789 22,7 % 

Almere 2.889 547 18,9 % 

Lelystad 1.924 401 20,8 % 

Noordoostpolder 1.263 341 27,0 % 

Dronten 957 231 24,1 % 

Zeewolde 506 162 32,0 % 

Urk 326 107 32,8 % 

Bron: CBS Statline 

 

In tabel 7 blijkt de vastgoedwaarde van de niet-woningen in Flevoland beduidend 

hoger te liggen dan het landelijk gemiddelde (ter vergelijking is ook ‘new town’ 

Zoetermeer in de tabel opgenomen). Dat is  opmerkelijk, gezien kleine economie van 

Flevoland. Die hoge waarde heeft deels te maken met de wat lagere woningprijs in 

Flevoland, maar dat verklaart niet alles. De hoge waarde lijkt in de eerste plaats een 

teken van een hoge kapitaalsintensiteit (het staat er allemaal ‘netjes bij’). 

 

Tabel 7 Percentage WOZ-waarde niet-woningen van totale WOZ-waarde (2010) 

 Totaal WOZ  

(mln €) 

Niet-woningen 

(mln €) 

% WOZ  

niet-woningen 

Lelystad 7.925 1.998 25,2 % 

Flevoland 40.946 9.773 23,9 % 

Nederland 2.215.328 456.796 20,6 % 

Almere 19.072 3.934 20,6 % 

Zoetermeer 13.835 2.594 18,8 % 

Bron: CBS Statline, bewerking Blaauwberg 

 

Startend ondernemerschap 

In de Atlas voor Gemeenten 2009 staan Almere en Lelystad op de 7
e
 en 8

e
 plaats van 

de G50 als het gaat om het aantal startende ondernemers als percentage van de 

beroepsbevolking. Lelystad staat zelfs op de 4
e
 plek als het gaat om het percentage 

zzp’ers. Almere staat in datzelfde lijstje 10
e
. 

 

Voor de gemeenten die deel uitmaken van de Metropoolregio Amsterdam - in 

Flevoland zijn dat Almere en Lelystad - zijn gedetailleerde cijfers beschikbaar over de 

sectoren waarin zzp-ers actief zijn (figuur 1). Conclusie daaruit is dat in Almere en 

Lelystad de zzp’ers goed verdeeld zijn over de verschillende sectoren. Waar met 

name de noordflank van de Metropoolregio (Velsen, Zaanstad) veel starters in de 

conjunctuurgevoelige en daarmee kwetsbare bouwsector kennen en de zuidflank 

(Amsterdam, Hilversum, Haarlem en Amstelveen) sterk zijn in de ict en zakelijke 

dienstverlening, zitten Almere en Lelystad daar tussenin. 

 
  



47 
 

Figuur 1 Verdeling fulltime zzp-ers naar sectoren per gemeente 

 

Bron: I&O Research & Blaauwberg, De arbeidsmarkt van de Metropoolregio: veerkrachtig en 

vitaal? In: Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2011. 

 

Flevoland kent veel kleinschalig ondernemerschap en heeft relatief meer 

eenmansbedrijven dan de rest van Nederland. In 2009 had 10 procent van het totaal 

aantal vestigingen in Flevoland één werkzame persoon (zowel part- als fulltime), in 

tegenstelling tot 7 procent in de rest van Nederland. Een kanttekening hierbij is wel 

dat Flevoland ook relatief veel boeren heeft, die vaak als eenmanszaak te boek staan.  

 

Het gemiddelde percentage starters op de totale beroepsbevolking is bijna 1,8 

procent (tabel 8). Ter vergelijking: het Nederlands gemiddelde ligt tussen de 1,5 

procent en 1,6 procent. Zeewolde kent het hoogste percentage starters, maar ook 

Almere heeft er bovengemiddeld veel. 

 

Tabel 8 Starters (2009 - 2010) als percentage van beroepsbevolking (2010)  

 % starters van  

beroepsbevolking 

 % starters van 

beroepsbevolking 

Zeewolde 2,48 % Dronten 1,52 % 

Almere 1,90 % NO Polder 1,35 % 

Flevoland 1,76 % Urk 1,19 % 

Lelystad 1,73 %   

Bron: Provincie Flevoland en CBS Statline 

 

Conclusies 

Deze vogelvlucht over de economische structuur van Flevoland leidt tot een paar 

kernobservaties: 

 de economie van Flevoland is zowel in werkgelegenheid als in geld (toegevoegde 

waarde) relatief klein, gerelateerd aan het inwonertal 

 de economie kent een goede ruimtelijke spreiding (geen scheiding tussen woon- en 

werkgemeenten) 

 er is sprake van een redelijk grote kapitaalintensiteit van het zakelijk vastgoed 

(relatief hoge WOZ-waarde) 

 Flevoland kent veel zelfstandig ondernemerschap. 
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B2.2 Structuurversterking 

 

De conclusie van de eerste sessie (arbeidsmarkt) was: leg je toe op 

structuurversterking, niet op conjunctuurmaatregelen. We beginnen deze paragraaf 

met een verkenning van de betekenis van die uitspraak voor de regionale economie. 

Wat is het analytisch kader als het gaat om economische structuurversterking? 

 

Criteria voor structuurversterkende werkgelegenheid 

We stelden eerder dat met name de zakelijke dienstverlening (inclusief takken als de 

ict en de financiële sector) en de industrie een groot verdienvermogen hebben en 

daarom extra aantrekkelijke elementen in de economische structuur zijn. Bij 

structuurversterkende werkgelegenheid gaat het om drie achterliggende factoren. 

 

 Het gaat om bedrijvigheid met een hoge toegevoegde waarde, dat wil zeggen dat 

een arbeidsplaats relatief veel opbrengst (een hoge prijs) levert. In de regel kent 

hoogopgeleide werkgelegenheid een hogere toegevoegde waarde dan 

laagopgeleide. 

 Daarbij gaat het om het stuwende karakter, in tegenstelling tot verzorgende 

bedrijvigheid. Stuwende bedrijvigheid verdient geld voor de regio, omdat de 

producten buiten de regio verkocht worden. Er stroomt dus geld van buiten de regio 

toe. Verzorgende bedrijvigheid is niet minder belangrijk voor de leefbaarheid van 

een regio, maar trekt vooral geld aan dat al binnen de regio aanwezig is. Zakelijke 

dienstverlening is voor een belangrijk deel stuwend en heeft vaak een hoge 

toegevoegde waarde. Dat geldt ook voor de moderne industrie. Landbouw is vaak 

stuwend, maar wel met een lage toegevoegde waarde. Horeca en detailhandel zijn 

bijna volledig verzorgend en kennen een lage toegevoegde waarde. Dat wil niet 

zeggen dat sectoren met een lage toegevoegde waarde niet belangrijk zijn - ze 

vervullen juist een belangrijke rol in het leefbaarheids- en vestigingsklimaat - maar ze 

zijn als het gaat om de versterking van de economische structuur van een regio 

volgend aan stuwende sectoren. 

 Het gaat om bedrijvigheid die past in een cluster van kennis, ontwikkeling, 

toeleveranciers, productie en diensten. Dat zorgt ervoor dat de sector niet 

afhankelijk is van de ontwikkeling van één bedrijf. Een mooi recent voorbeeld is de 

ontwikkeling rond MSD Organon in Oss. Dat is het grootste life sciences bedrijf in 

Nederland en vormt voor een Oss een belangrijk kenniseconomische pijler. Maar het 

bedrijf was heel lang een stand alone bedrijf, weliswaar met enige toeleveranciers en 

dienstverleners, maar zonder dat er zich kennisinstellingen en andere 

kennisintensieve bedrijven hadden ontwikkeld. De dreigende sluiting van grote delen 

van MSD Organon betekende daarom vrijwel het einde van de life sciences in Oss. 

Nu komen er investeringsplannen op gang om rond de kennis en faciliteiten in Oss 

alsnog te zorgen voor een veel breder verankerd cluster. Voorbeeld daarbij is het Bio 

Science Park in Leiden, waar niet één bedrijf dominant is, maar een heel scala aan 

bedrijven en bedrijfjes kan bestaan op de basis van kennis die daar is gegroeid. 

 

 

Structuurversterking versus algemeen economisch beleid 

In 1990 verscheen het boek “The Competitive Advantage of Nations” van de 

Amerikaanse econoom Michael Porter. Het werd een invloedrijk werk en vormde in 
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Nederland bijvoorbeeld de basis voor het Rijksprogramma Pieken in de Delta. Het 

boek beschrijft onder meer drie belangrijke observaties over economische groei: 

 fysieke clustering van bedrijven binnen gespecialiseerde groeisectoren is een 

belangrijke bron voor regionaal economische groei 

 ruimtelijke nabijheid van bedrijven stimuleert zowel het leerproces als onderlinge 

concurrentie 

 groei is niet alleen zaak van ondernemingen, maar evenzeer van de andere drie o’s: 

onderwijs, overheid, onderzoek. 

 

Die bevindingen zijn gemeengoed geworden in het economisch beleidsdebat. Maar 

dat wil niet zeggen dat economisch en arbeidsmarktbeleid alleen maar over hoge 

toegevoegde waarde, stuwende bedrijvigheid, clusters en de samenwerking tussen 

de vier o’s gaat. Een belangrijk deel van de beleidsinzet blijft gewijd aan de ‘normale’ 

dingen: ruimte, bereikbaarheid, parkeren, een goede aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt, et cetera. Daarnaast is inzet nodig op zaken als het aantrekken van 

investeringen in sectoren met een hoog verdienvermogen, het aantrekken van  

hoogopgeleide en kennisintensieve werkgelegenheid, regionale specialismen en 

speerpunten, het opschroeven van kwaliteitsstandaarden voor wonen, onderwijs, 

leisure, sportieve en culturele voorzieningen. Daarbij moet de strategische inzet van 

een regio wel duidelijk zijn - meer dan een klein aantal clusterambities per regio is 

internationaal niet geloofwaardig en valt nationaal niet op.  

 

Clusters en Flevoland 

Clustervorming is via Pieken in de Delta een aanvaard beleidsbegrip geworden. Ook 

de provincie Flevoland onderscheidt een aantal clusters van belang voor haar 

economie (uit: 25.000 Uitvoeringsprogramma Economie 20008-2012 Provincie 

Flevoland): 

 

“Een kenniscluster bestaat uit een netwerk van bedrijven en kennisinstellingen rond 

een specifiek onderwerp. Het doel ervan is meerwaarde te creëren op het gebied 

van kennisontwikkeling en het vermarkten van deze kennis in producten en diensten. 

Wij richten onze pijlen op het verder ontwikkelen van een viertal bestaande 

regionale kennisclusters. Deze kennisclusters zijn actief op het gebied van 

ICT/breedband, geomatica, composieten en life sciences/medische technologie. Wij 

zien kansen deze kennisclusters verder uit te bouwen waardoor meer spin-off voor 

het bedrijfsleven wordt gecreëerd.” 

 

Flevoland komt daarmee op vier kenniscluster (1-4) en twee kansrijke speerpunten 

(5 en 6). 

 

1. ICT/Breedband: Almere 

2. Geomatica: Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) in Marknesse 

3. Composieten: Automated Composites Manufactering - Technology Centre bij het 

NLR Marknesse 

4. Life-sciences / medische technologie: Animal Science Group in Lelystad 

(Wageningen) en spin-off ASG. Op initiatief van de provincie Flevoland maar onder 

leiding van de Universiteit Utrecht is het project ‘Immuno Valley: Research & 

Valorisatie van Opkomende infectieziekten’ gestart. 

5. Luchtvaart: Lelystad (eventueel met aansluiting op NLR) 
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6. Agribusiness: landbouw is zonder twijfel iconisch in Flevoland; vraag is wel waar de 

hoge toegevoegde waarde en de interessante ketens zitten. Het is wel een sector 

met een eigen infrastructuur in het hoger onderwijs: de Christelijke Agrarische 

Hogeschool in Dronten. 

 

Het coalitieakkoord 2011 komt tot vijf speerpunten: life sciences, agribuisness, zorg, 

composieten en toerisme en recreatie. 

 

Provinciale speerpunten & onderwijs 

Windesheim College (Lelystad / Almere) heeft een businesscase die uitgaat van 4 

opleidingsclusters: 

 Water & Ruimte (NLR in Noordoostpolder, KWT Waterbeheersing) 

 ICT & Technologie (provinciaal speerpunt – Almere cluster) 

 Ondernemen (uitvoeringsprogr. Economie: “bevorderen ondernemerschap 

starters”) 

 Onderwijs, Zorg & Welzijn (Lelystad zorghoofdstad Flevoland volgens cijfers) 

 

Bij de door de provincie benoemde sectoren gaat het om nog relatief kleine 

sectoren: de ambities zijn groter dan de zichtbare prestaties. Anderzijds vormen de 

vier wel een aantrekkelijke, onderscheidende selectie, op basis van reëel aanwezige 

kennis en vestigingsvoorwaarden in Flevoland. Al met al lijkt het een goede selectie 

en strategie. 

 

Octrooien 

Bij dit soort technologische clusters is innovatie de kernwaarde. Dat is moeilijk 

meetbaar, maar het aantal octrooien is een belangrijke graadmeter (tabel 9 en figuur 

2).  

 

Tabel 9 Octrooiaanvragende bedrijven en instellingen per KvK-regio, 2003-2007  

 Aantal Percentage 

Brabant 754 15,4 % 

Oost-Nederland 525 10,7 % 

Amsterdam 517 10,5 % 

Den Haag 479 9,8 % 

Midden- Nederland 457 9,3 % 

Rotterdam 424 8,6 % 

Centraal Gelderland 357 7,3 % 

Noord-Nederland 344 7,0 % 

Gooi-, Eem- en Flevoland 303 6,2 % 

Zuidwest-Nederland 298 6,1 % 

Limburg 244 5,0 % 

Noordwest Nederland 209 4,3 % 

Totaal 4.911 100 % 

Bron: EIM, Octrooien in Gooi-, Eem- en Flevoland,  

Regionale analyse naar innovatiekracht, april 2010 
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Figuur 2 Octrooidichtheid per regio 

 

Bron: EIM, Octrooien in Gooi-, Eem- en Flevoland,  

Regionale analyse naar innovatiekracht, april 2010 

 

De technologische industrieregio’s Zuidoost Brabant (Eindhoven) en Twente scoren 

hoog op de octrooilijst van Nederland, evenals Leiden (biotechnologie), Delft (onder 

andere TNO) en de Gelderse Vallei (biotechnologie).  

 

Flevoland scoort niet zo hoog (een groot deel van de 303 octrooien uit tabel 9 

werden aangevraagd buiten Flevoland), maar er worden natuurlijk wel degelijk 

interessante innovaties gedaan. Tabel 10 laat de bedrijven zien die midden jaren ’00 

de meeste octrooien aanvroegen.  
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Tabel 10 Top 5 Octrooiaanvragende bedrijven en instelling in Flevoland 

 Vestigingsplaats Aantal octrooien  

2003-2007 

Bedrijven   

Pepscan Systems Lelystad 9 

Emotional Brain Almere 8 

KWT Waterbeheersing Dronten 7 

Arizona Chemical Almere 6 

Hamstra Almere 5 

Instellingen   

Id-Lelystad Lelystad 5 

Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlab. Marknesse 1 

 

De meeste octrooiaanvragen worden in Nederland door de vijf grote industriële 

bedrijven gedaan: Philips, NXP, Unilever, Shell en DSM. Het realiseren van een 

(neven)vestiging van een grote industriële onderneming en daar omheen een buiten-

campus bouwen is daarmee effectieve innovatieve strategie voor een nieuwkomer-

regio. Maar het is geen gemakkelijke strategie. Alternatief is daarom klein te 

beginnen en dat lang vol te houden. Dat heeft bijvoorbeeld in Leiden goed gewerkt 

op het Bio Science Park en dat is ook de weg die Flevoland met haar economische 

clusterstrategie heeft gekozen. 

 

Omgevingscondities voor innovatie en kennisontwikkeling 

De benadering van het innovatieklimaat via octrooien legt de nadruk op 

technologische innovaties en industrie. Maar veel van de Nederlandse economische 

groei van de laatste tien jaar komt uit een andere hoek: die van de financiële en 

zakelijke dienstverlening en andere alfa en gamma-domeinen. Tabel 11 geeft aan dat 

voor beide gebieden andere biotopen nodig zijn. 

 

Flevoland zet duidelijk in op bèta-innovatie en gezien de vestigingseisen en de 

aanwezige aanknopingspunten in Flevoland is dat ook terecht. Referentiegebieden 

voor Flevoland zijn in dit opzicht niet zozeer te vinden in de Randstad, maar in 

Eindhoven, Twente en de Gelderse Vallei. 

 

Wat zijn dan voor Flevoland belangrijke vingerwijzingen voor het vestigingsklimaat 

rond haar clusterstrategie: 

 ruimte om te ondernemen, maar wel goed georganiseerd en met een hoge kwaliteit: 

milieucontouren, parkmanagement, thematische toerusting, technologische 

voorzieningen 

 goede begeleiding van starters, om kwaliteit van ondernemerschap te bevorderen 

(bij elkaar brengen van technologische en ondernemersvaardigheden) 

 een woonmilieu rond natuur, ruimte en recreatie 

 het bevorderen van een ondernemersklimaat waarin transparantie, 

kennisuitwisseling, een goed georganiseerde aansluiting tussen onderwijs-

arbeidsmarkt, goed georganiseerde  bedrijventerreinen en een goede 

platformfunctie (ontmoetingen, probleemdeling, kennisplatform) 

 de aanwezigheid van hoger onderwijs, al dan niet in de vorm van een buiten-campus 

of nevenvestiging. 
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Tabel 11 Omgevingscondities voor innovatie 

 Alfa en gamma innovaties Bèta innovaties 

Domeinen Financiële en zakelijke dienstverlening 

Media 

Organisatie & advies 

Cultuur 

Industriële producten 

Techniek 

Life sciences 

Omgevingseisen Hoogstedelijk 

Rijke culturele context 

Historische context 

Stad als marktplein 

Sub-urbaan 

Sport en recreatie 

Campus context 

On line netwerk 

Entree voor starters Laagdrempelig 

Micro-onderneming 

Vaak in schaduw van grote 

ondernemingen 

Mate van 

bescherming kennis 

Kennis nauwelijks te beschermen 

Kennisproductie in openheid 

Informele netwerken 

Kennis goed te beschermen, 

patenten Kennisproductie in 

exclusiviteit 

Gestructureerde samenwerking 

Valorisatie Snel maar oppervlakkig Langzaam maar grondig 

Referentiegebieden Amsterdam 

Utrecht 

Eindhoven 

Twente 

Gelderse Vallei 
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B.3 Onderwijs 

 

 

 

Onderwijs completeert de drie pijlers waarop het PPA is gebaseerd: arbeidsmarkt, 

economie en onderwijs. We gaan in op: 

 het opleidingsniveau van de beroepsbevolking 

 de onderwijsinfrastructuur (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar 

beroepsonderwijs en hoger onderwijs) 

 mogelijke interventies. 

 

 

B3.1 Opleidingsniveau beroepsbevolking 

 

In de Atlas voor Gemeenten 2011 nemen Lelystad en Almere respectievelijk de 33
e
 

en 36
e
 plaats onder de 50 grootste gemeenten in, als het gaat om het percentage 

hoger opgeleiden in de beroepsbevolking. We zagen eerder al (zie paragraaf B1.2) 

dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Flevoland wat achterblijft bij 

het landelijk gemiddelde. 

 

In Almere en Lelystad ligt het aandeel hoog opgeleiden rond de 28 procent. In 

Zeewolde en Dronten ligt dat iets hoger, in Urk en de Noordoostpolder weer iets 

lager.  

 

Dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking een belangrijke economische 

concurrentievoorwaarde is, is in de eerste twee hoofdstukken van deze bijlage 

voldoende naar voren gekomen. We kijken hier verder naar de achtergronden en het 

toekomstig perspectief, door in te gaan op de verschillende onderwijssectoren. 

 

 

B3.2 Basisonderwijs 

 

Flevoland scoort niet goed als het gaat om het aantal basisscholen dat door de 

Onderwijsinspectie als zwak of zeer zwak wordt gezien (figuur 1). Flevoland heeft het 

hoogste percentage zwakke scholen van de Nederlandse provincies. Dat geldt ook 

voor het aantal leerlingen op zwakke scholen. Van de 41.922 leerlingen (schooljaar 

2009/10) zaten er 7.720 (18,4 procent) op een zwakke en nog eens 1.217 (2,9 

procent) op een zeer zwakke school. 

 
  



55 
 

Figuur 1 Percentage zwakke en zeer zwakke basisscholen 

 

 

 

De basisinfrastructuur staat dus nog op achterstand. En het gat met de rest van het 

land neemt de afgelopen jaren toe.  

 

Het is moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de oorzaak van die achterstanden. 

Daar wordt op dit moment ook onderzoek naar gedaan door de Universiteit Maastricht 

en het Nicis. Denkbare oorzaken zijn: 

 concentratie van zwakkere leerlingen uit sociaal-economische achterstandsgroepen 

 een slechte onderwijsmoraal onder de bevolking (weinig waarde hechten aan het 

nastreven van een zo hoog mogelijk niveau in de schoolloopbaan) 

 een slechte verwerking van de stapeling van onderwijsvernieuwingen en experimenten 

uit de afgelopen decennia 

 de vergrijzing van het onderwijs, die misschien zorgt voor een weinig 

vernieuwingsgezinde houding (de ruimte die er twintig jaar geleden in Flevoland juist 

was voor vernieuwende onderwijsconcepten, is misschien omgeslagen naar 

conservatisme) 

 een gebrekkige aansluiting van de opleiding van leerkrachten (de Pabo) op de praktijk 

van het onderwijs. 

 

We willen met name in de laatste twee opties de nodige voorzichtigheid betrachten. 

Het zou nader onderzoek vergen om de vermoedens van de factor personeel als 

belangrijk onderdeel van het probleem van de achterlopende kwaliteit van het basis 

onderwijs in Flevoland verder te onderbouwen.  

 

Maar er zijn veel initiatieven om het beter te gaan doen. Er zijn lokale educatieve 

agenda’s opgezet, die zich zowel richten op de schoolorganisaties en de kwaliteit van 

de instroom van docenten (in samenwerking met de Pabo) als op de leerlingen en 

ouders. De urgentie rond het basisonderwijs is in Flevolands zeker aanwezig. 
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B3.3 Voortgezet onderwijs 

 

In het voortgezet onderwijs van Flevoland is iets opvallends aan de hand. De vmbo-

scholen scoren bij de onderwijsinspectie goed: er zijn nauwelijks zwakke scholen en 

Flevoland scoort beter dan het landelijk gemiddelde. Maar bij havo en vwo gaat het 

mis (figuur 2).  

 

Figuur 2 Percentage leerlingen op zwakke en zeer zwakke havo en vwo-scholen 

 

Havo 

 

 

VWO 

 

 

 

Ook het aantal leerlingen in het vwo loopt in Flevoland met 13,8 procent (erg) achter 

op het landelijk gemiddelde van 17,5 procent (figuur 3). Alleen Zeewolde scoort 

boven het landelijk gemiddelde en Dronten komt in de buurt. Aan het andere eind 
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van het spectrum is de deelname aan het praktijkonderwijs erg hoog: in Flevoland 

4,4 procent tegen 2,9 procent landelijk. 

 

Figuur 3 Leerlingen (naar woongemeente) in vwo en praktijkonderwijs 

 Aandeel leerlingen in vwo 

3-6 van het totaal aantal 

leerlingen in het vo 

Aandeel leerlingen in 

praktijkonderwijs van het totaal 

aantal leerlingen in het vo 

Nederland 17,5% 2,9% 

Zeewolde 18,5% 1,4% 

Dronten 16,8% 4,5% 

Noordoostpolder 14,5% 2,6% 

Almere 14,3% 4,7% 

Lelystad 10,9% 5,3% 

Urk 5,8% 1,8% 

   

Utrecht 20,3% 2,6% 

Limburg 18,7% 2,5% 

Noord-Holland 18,3% 2,8% 

Noord-Brabant 18,2% 2,2% 

Zuid-Holland 17,8% 2,9% 

Gelderland 17,3% 2,8% 

Groningen 16,5% 4,4% 

Overijssel 15,7% 3,4% 

Zeeland 15,0% 2,6% 

Drenthe 14,7% 3,4% 

Friesland 14,6% 3,1% 

Flevoland 13,8% 4,1% 

Bron: CBS Statline 

 

Net als bij het basisonderwijs zijn er geen voor de hand liggende verklaringen. 

Factoren die mee kunnen spelen: 

 de doorwerking van de achterstand in het basisonderwijs, die zorgt voor een slechte 

doorstroom 

 de toename van complexe problematiek van leerlingen, waar de scholen niet goed 

op zijn toegerust 

 een relatief grote doorstroom vanuit vmbo tl richting havo, wat zorgt voor een 

onevenredig grote uitval of studievertraging van leerlingen. 

 

De specifieke situatie in Flevoland lijkt er overigens ook voor de te zorgen dat het 

slagingspercentage in het VAVO-onderwijs erg hoog ligt. Daar wordt een deel van de 

problematiek nog ingehaald, lijkt het. 

 

B3.4 Middelbaar beroepsonderwijs 

 

Flevoland heeft veel meer mbo-studenten dan er in Flevoland op roc’s zitten:  ruim 

15 duizend tegenover 9 duizend (figuur 4). Er zijn derhalve zesduizend pendelende 

mbo-studenten in Flevoland.  
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Figuur 4 MBO Studenten in 2008/09 

 Per woongemeente Per schoolgemeente  

Flevoland 15.159 9.053 

Almere 7.644 4.618 

Dronten 1.412 487 

Lelystad 2.684 1.625 

NO Polder 1.801 2.255 

Urk 943 68 

Zeewolde 675 - 

Bron: Provincie Flevoland 

 

ROC Flevoland heeft weinig niveau 3 en 4. Er wordt het nodige aan gedaan dat te 

verbeteren, onder andere door te zorgen voor een betere aansluiting tussen mbo en 

hbo. 

 

Ook op het gebied van voortijdig schoolverlaten heeft Flevoland nog een achterstand 

in te halen. In 2009/10 waren er 1.433 voortijdig schoolverlaters: ongeveer een 

kwart was vo-leerling, driekwart mbo-leerling. De jaarlijkse aanwas is de afgelopen 

vijf jaar steeds hoger dan het landelijk gemiddelde (figuur 5). De uitval is het hoogst 

in Almere en Lelystad. Er zijn allerlei initiatieven voor het terugdringen van voortijdig 

schooluitval, zowel provinciaal als landelijk. 

 

Figuur 5 Voortijdig schooluitval: landelijk (rood, bovenste balk) en in Flevoland (paars, onderste balk) 

 

 

 

 

Startbaan Flevoland 

“In de provincie Flevoland is het percentage jongeren dat voortijdig een opleiding afbreekt 

hoog. Een kwalitatief goede stage, in een boeiende sector, kan deze jongeren helpen om alsnog 

een kwalificatie te halen. Er wordt daarom extra aandacht besteed aan een succesvolle match: 

zowel van de jongere met een bepaald beroep, als met een bepaalde werkgever. 

De omstandigheden zijn positief: de arbeidsmarkt wordt krapper en daarom zijn veel 

werkgevers op zoek naar nieuwe werknemers. Er ligt daarom een kans voor jongeren die 

misschien nog niet de juiste kwalificatie hebben, maar wel het potentieel. Maar hoe vind je een 

potentieel talent? 

In Flevoland organiseren de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk 

samen met ROC Flevoland, ROC Friese Poort, Technocentrum Flevoland, het Ministerie van 

OCW en de kenniscentra 'Startbaan'. Deze manifestatie die achtereenvolgend in Almere, 

Lelystad en Emmeloord wordt georganiseerd, brengt werkgevers in contact met potentiële 
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werknemers. De vertegenwoordigers van de kenniscentra zijn aanwezig om informatie te geven 

over de mogelijkheden van leren en werken.” 

Bron: COLO 

 

Al met al zorgt dat voor een enigszins zorgelijk beeld rond het mbo-onderwijs in 

Flevoland. Er is een gebrek aan opleidingen op niveau 3 en 4 en er is sprake van een 

hoge uitval. Er is veel aandacht voor beide aspecten, maar de komende jaren zal er 

resultaat moeten worden geboekt. 

 

 

B3.5 Hoger onderwijs 

 

De relatieve zwakte van het basis- en voortgezet onderwijs en gebrek aan niveau 3 

en 4 in het mbo maken de basis voor hoger onderwijs (hbo) wankel. Om te komen 

tot een goed verankerde uitbouw van de onderwijsinfrastructuur met hoger 

beroepsonderwijs is daarom ook een scholingsoffensief in het basis- en voortgezet 

onderwijs en het mbo nodig. 

 

Flevoland heeft nu - na het vertrek van Stoas Hogeschool naar Wageningen - nog één 

hogeschool in het agrarisch domein: de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) in 

Dronten en Almere. Hogeschool Windesheim biedt vanaf studiejaar 2011/12 vijftien 

opleidingen aan in Almere en heeft plannen voor aanvullend aanbod in Lelystad 

(daar zijn nu faciliteiten voor deeltijd en duale studenten). Het wetenschappelijk 

onderwijs in Flevoland behelst de Almeerder vestiging van het Academisch Centrum 

Tandheelkunde Amsterdam (een samenwerkingsverband van de UvA en de VU en 

één van de drie academische tandheelkundige opleidingen in Nederland). 

 

Figuur 6 Aantal studenten hoger onderwijs in Flevoland  

 2009/10 2008/09 2005/06 

Hoger beroepsonderwijs (CAH en Windesheim) 3.126 2.897 2.863 

Wetenschappelijk onderwijs (Tandheelkunde) 121 180 40 

Bron: www.flevoland.nl 

 

Figuur 7 Opleidingen Windesheim (Almere) en CAH (Dronten) 

Windesheim Christelijke Agrarische Hogeschool 

Bedrijfseconomie - Bouwkunde - 

Commerciele economie - Communicatie - 

Engeneering, design and innovation - 

Industrieel productontwerpen - 

Informatica - Pabo - Logopedie - 

Maatschappelijk werk en dienstverlening - 

Management, economie en recht - 

Personeel en arbeid - Small business en 

retail management - Sociaale pedagogische 

hulpverlening - Verpleegkunde - 

Werktuigbouwkunde 

Bedrijfskunde en agribusiness (majors: 

Financiele dienstverlening - International 

food business - Hippische bedrijfskunde - 

Agrotechniek en management) 

Dier- en veehouderij (majors: Dier en 

gezondheidszorg - Agrarisch 

ondernemerschap) 

Tuinbouw en akkerbouw (majors: Voeding 

en gezondheid - agrarisch 

ondernemerschap) 

 

 

Bron: www.windesheimflevoland.nl en www.cah.nl 
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B3.6 Interventies 

 

Flevoland staat voor een dubbele opgave: 

 Het scholingsniveau van de beroepsbevolking is te laag, het staat op te grote afstand 

van de nationale Lissabon-doelstelling dat op termijn de helft van de 

beroepsbevolking moet beschikken over een hbo- of wo-diploma. Dat bedreigt op 

langere termijn de kwaliteit van Flevoland als productiemilieu. Het probleem wordt 

nog verergerd door de omstandigheid dat niveau 2 van de kwalificatiestructuur – 

landelijk nog gezien als startbewijs voor de arbeidsmarkt – in grote sectoren als de 

zorg en de techniek eigenlijk niet meer volstaat en in de praktijk door een niveau 3 

kwalificatie vervangen wordt. 

 Afgaand op de beoordeling van de Onderwijsinspectie, het voortijdig schooluitval en 

de geringe doorstroom naar het vwo, presteert de onderwijsinfrastructuur in 

Flevoland niet goed genoeg. Dat probleem is breed en met urgentie onderkend en er 

wordt door gemeenten en onderwijsinstellingen hard aan verbetering gewerkt. 

 

De staat van scholing en onderwijs staat de economische dynamiek nog niet in de 

weg. En Flevoland staat niet alleen met het probleem. De situatie is ook minder 

verontrustend als in bijvoorbeeld zuidoost Drenthe. Maar dat maakt Flevoland niet 

minder kwetsbaar. E is alle reden om in Flevoland tot een scholingsoffensief te 

komen en dat offensief ook te beschouwen als een van de majeure opgaven van 

samenleving, onderwijs, overheid en bedrijfsleven. 

  

We sluiten dit hoofdstuk af met een opsomming van enkele ingrediënten van zo’n 

scholingsoffensief. Het zijn ingrediënten die zich in binnen- of buitenland als 

effectieve interventies hebben bewezen. Ze hebben met elkaar gemeen dat het 

steeds interventies van meer partijen tegelijk zijn. En vaak zijn het interventies die 

niet binnen de klassieke driehoek van onderwijsactoren – school, ouders, leerlingen 

– blijven, maar de buitenwereld erbij betrekken. Er ligt kennelijk een sleutel in 

maatschappelijke prestatiedruk op en support voor de onderwijsinspanningen van 

die drie partijen.       

 

We merken er nog bij op dat de oproep voor een scholingsoffensief niet verstaan 

moet worden als een oproep om een nieuw en grootschalig deltaplan voor het 

onderwijs te maken. Er gebeurt al heel veel. Waar het veel meer om gaat, is al die 

inspanningen te voorzien van een inspirerende samenhang en van een energieke 

motor. Zonder het al te martiaal te laten klinken, kunnen we vaststellen dat de 

frontlijn van het Nederlandse onderwijs niet in Utrecht, Nijmegen, Amsterdam-Zuid 

of Leiden ligt. Die frontlijn ligt in Amsterdam-Zuidoost, Noord-Limburg, Zuidoost-

Drenthe en in Flevoland. Voor wie echt in onderwijs geïnteresseerd is en ‘het verschil 

wil maken’, zijn dat de ‘places to be’.   

 

 

1. Community approach. De modale Nederlander brengt een kwart van zijn leven in 

het onderwijs door en ook een kwart van de rijksbegroting gaat naar het onderwijs. 

Die verhoudingen suggereren een grote maatschappelijke belangstelling voor het 

onderwijs. Maar die belangstelling wordt niet waargemaakt. Het is heel goed 

mogelijk dat kwart van je leven in het onderwijs door te brengen zonder ook maar 

een keer iemand van buiten binnen de schoolmuren aan het woord te horen over 
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wat hij wil en vindt, hetzij een politicus, hetzij een zakenman, hetzij een 

aansprekend rolmodel. Nederlandse scholen zijn van niemand, alleen van zichzelf. 

Dat is de uitkomst van een langdurig institutioneel proces, waarbij het onderwijs 

steeds meer is gepositioneerd als een op zichzelf staande organisatie. Dat betekent 

ook dat het onderwijs er goeddeels alleen voorstaat als er achterstanden optreden, 

ook als die (deels) te wijten zijn aan maatschappelijke problemen. De bemoeienis 

van politiek en bedrijfsleven is geïnstitutionaliseerd in rapporten en richtlijnen en 

heeft geen persoonlijk gezicht meer. Er zijn nauwelijks nog ouders die een idee 

hebben van wat politiek en zakenleven van hen verwachten. Ze zullen zich 

doorgaans niet eens meer de vraag stellen wat er eigenlijk van hen verwacht 

wordt. Ze zijn onderwijsconsument geworden.  

 

De vraag is of dat verstandig is en of de school niet (weer) meer van de hele 

gemeenschap moet worden, zodat meer ouders, bedrijven, politici en ‘opinion 

leaders’ daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs 

(onderwijskwaliteitcommissies, afstudeercommissies, werkstukbeoordelingen, 

stages, gastdocentschappen, openingen van het schooljaar en van ouderavonden 

door politici en ‘business leaders’) et cetera - een mix dus van al bestaande en ook 

nieuwe dingen). Zodat het onderwijs er niet alleen voor staat in de opgave het 

onderwijsniveau in Flevoland omhoog te tillen.  

 

Een voorbeeld vormen de giving back’-programma’s aan de public high schools in 

de Verenigde Staten: de gemeenschap stelt de student in staat te studeren, de 

student mag geacht worden daar iets voor terug te doen, al is het maar 

symbolisch.  Doel is een steviger publieke onderwijsmoraal te ontwikkelen, waarbij 

het onderwijs (weer) nadrukkelijk geldt als manier om op te klimmen op de 

maatschappelijke ladder en als drager van emancipatie. Natuurlijk zijn er ook in 

Nederland voorbeelden, die zich meestal ‘beperken’ tot beroepsopleidingen die 

deels op de werkvloer van bedrijven plaatsvinden. Een interessant breder 

voorbeeld zijn de onderwijskwaliteitcommissies van ROC Midden-Nederland, 

bestaande uit leerlingen, ouders en bedrijven.    

 

 De ‘community approach’ is niet zozeer een ‘grand design’. Het gaat vooral om een 

veelheid van heel concrete activiteiten en ontmoetingen. Maar wel kan de 

benadering conceptueel ondersteund worden door politici, bedrijfsleven, docenten 

en andere onderwijsbetrokkenen bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld in een 

periodieke Dag van het Onderwijs, en daar ervaringen en observaties uit te 

wisselen en inspiratie te delen.  

 

2. Verwachtingsmanagement. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (ROM) 

signaleert in een recent rapport steeds hardere culturele en maatschappelijke 

scheidslijnen tussen hoger en lager opgeleiden. Die scheidslijnen uiten zich ook in 

de verwachtingen te aanzien van het onderwijs. Die zijn niet meer eenduidig. Kort 

door de bocht gezegd: zwakke scholen hebben niet alleen te maken met relatief 

veel kinderen met een relatief geringe sociaal-economische bagage (wat de 

onderwijskansen drukt) ze hebben ook te maken met de omgeving van die 

kinderen (ouders en familie, maar ook andere kinderen in de buurt), die niet goed 

weet om te gaan met betekenis van onderwijs voor de kinderen buiten de 

schoolpoorten. En bijgevolg niet alleen te weinig ondersteuning biedt aan de 

kinderen, maar ook verkeerde beelden en verwachtingen over de school heeft.  
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Een aanwijzing dat verwachtingen belangrijk zijn als indicator voor de 

onderwijsprestaties, wordt verschaft door de omgevingen van scholen die als goed 

presterend te boek staan. Dat zijn over het algemeen scholen met een betrekkelijk 

homogene achtergrond (het zuiden van het land, middenklasse-wijken). Kennelijk 

leeft in die gebieden nog een gedeelde onderwijsmoraal en bestaat er een – al of 

niet uitgesproken – overeenstemming over de rolverdeling tussen school, leerling 

en ouder.  

 

Een andere aanwijzing is het aanhoudende signaal van docenten uit pluriforme 

gebieden (zoals de grote steden). Zij besteden veel tijd aan het overbrengen van 

verwachtingen, tot en met de verwachting dat het ouderlijk huis voor rust moet 

zorgen om huiswerk te doen.  

 

Het moet derhalve duidelijker worden wat school en - in de eerste plaats - de 

leerlingen en hun ouders over en weer van elkaar kunnen verwachten. Een soort 

breed gewortelde onderwijsondersteuning, als variant op de 

opvoedingsondersteuning die het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt. Niet zozeer 

door cursussen en trainingen (in opvoedingsondersteuning komt het belang van 

onderwijs natuurlijk ook al aan de orde), maar in de publieke communicatie van 

politici, scholen, sportverenigingen en andere ‘opinion leaders’. Een realistische, 

maar ook ‘strenge’, emancipatoire onderwijsmoraal zou daarin centraal kunnen 

staan (onderwijs niet als persoonlijke zelfontplooiing, maar als basis voor een 

volwassen maatschappelijk bestaan). Daar hoort overigens ook het ontmoedigen 

van ‘groenpluk’ bij, het fenomeen dat werkgevers jonge (en daarmee goedkope) 

jongeren zonder startkwalificatie een baan bieden, zonder dat ze daarbij verder 

leren en het halen van diploma stimuleren.  

 

3. De school als werkomgeving. Zorg dat scholen geoutilleerd zijn als bedrijf en 

kunnen functioneren volgens het ritme van de werkdag: van negen-tot-vijf-

roosters, goede docentenwerkplekken met eigen telefoonnummers en spreekuren, 

huiswerkruimtes, sportfaciliteiten en schoolopening tijdens vakanties, zodat 

leerlingen terecht kunnen voor werken aan werkstukken, studeren voor tentamens 

en sport, en bedrijven afspraken kunnen maken over stages en projecten. Daar 

hoort bij dat leerlingen gezamenlijk en op tijd op school verschijnen en ook 

gezamenlijk weer vertrekken en wel op een moment dat het huiswerk al goeddeels 

gedaan is.  

 

Het lijken ‘schoolse’ maatregelen. Maar het zijn ‘werkse’ maatregelen; het gaat om 

regels die in het beroepsleven normaal en geaccepteerd zijn.   

 

Er zijn in Nederland voorbeelden van de ‘school als bedrijf’ te vinden in het 

particulier voortgezet onderwijs en in een aantal vakscholen. Een bijzonderheid 

van die scholen is dat ze niet stil vallen: er zijn ook op zaterdagochtend en ook 

tijdens de schoolvakanties nog leerlingcontacten. Zoals ook een marktvolgend 

bedrijf niet dicht gaat.    

 

4. Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo-hbo. Een bekend punt, maar daarom niet 

minder belangrijk. Kwetsbare momenten voor schooluitval zijn de overgangen van 

de ene opleiding naar de volgende. Door de lange zomervakanties na het laatste 
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schooljaar (die leerlingen kunnen verleiden toch maar in hun zomerbaantje te 

blijven hangen, omdat snel verdiend geld nou eenmaal goed voelt), maar ook door 

de gewenningsperiode die sommige leerlingen nodig hebben in hun nieuwe 

opleiding.  

 

Vaak genoemd zijn uni-locaties (vmbo 3 en 4 en de eerste jaren mbo op dezelfde 

locatie, maar ook middelbaar en hoger laboratoriumonderwijs samen levert in de 

praktijk succes) en een ‘warme overdracht’ van vmbo naar mbo als remedie.  

 

Maar het kan verder gaan, door met het bedrijfsleven voor afgestudeerden, die na 

de zomervakantie beginnen aan een nieuwe opleiding, vakantiewerk aan te bieden 

op niveau, waarmee niet alleen ervaring bij bedrijven kan worden opgedaan, maar 

waarmee ook vrijstellingen kunnen worden behaald (via een evc-traject). Of met 

leerlingmentoraten door hbo’ers voor mbo’ers en door mbo’ers voor vmbo’ers, 

zodat leerlingen zich kunnen optrekken aan een niveau hoger en makkelijker een 

aanspreekpunt hebben als ze aan een nieuwe opleiding beginnen. En een kortere 

zomervakantie na het examenjaar zou wellicht ook helpen.   

 

5. Onderwijsverantwoordelijkheid van het bedrijfsleven verder ontwikkelen. Zowel 

onderwijs als bedrijfsleven zoeken naar een manier om bedrijven weer een 

zwaardere rol in het (beroeps)onderwijs te geven, die verder gaat dan alleen 

stages. Een belangrijke uiting daarvan zijn de vakcolleges in de techniek, die 

navolging hebben gekregen in de Centra voor Innovatief Vakmanschap. 

 

Maar ook hier kan gezocht worden naar een volgende stap: praktijklokalen 

uitplaatsen naar de werkvloer op bedrijven, of bedrijven de verantwoordelijkheid 

geven voor praktijkonderdelen van de opleiding. Dan zijn er wel andere 

verhoudingen nodig tussen scholen en bedrijfsleven: bedrijven zouden dan ook 

aanspraak moeten kunnen maken op onderwijsgelden en daar zouden dan 

uiteraard scherpere prestatie-eisen tegenover moeten staan. Dat is een hele 

omslag, maar zou via experimentele weg onderzocht kunnen worden. 

 

 

 

 

Toegift: de Amerikaanse community approach door de ogen van een Nederlandse 

uitwisselingsstudent 

 

Onderstaande impressie van de ‘community approach’ werd speciaal voor deze rapportage geschreven door een 

Nederlandse leerlinge van 18 jaar, die in het seizoen 2010-2011 elf maanden doorbracht op een ‘public high school’ in 

California. 

 

 

De community approach 

 

In kleine gemeenschappen op het platteland van 

Amerika wordt een school als motor van de 

gemeenschap gezien. In ‘high school’ worden 

leerlingen klaargestoomd voor de buitenwereld. De 

leerlingen zijn de toekomst van zo’n gemeenschap, er 

wordt dus verwacht dat er een hoog onderwijsniveau 

en goede leraren zijn om de studenten te begeleiden. 

De community heeft de school nodig maar andersom 

heeft de school de community ook nodig.  
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Elk jaar word er van Seniors (eindexamen leerlingen) 

verwacht dat ze een Senior Project doen. Dit houdt in 

dat ze dat ze iets moeten volbrengen waarbij ze door 

een heel proces gaan. Het proces bestaat uit het 

bedenken van het Senior Project, de plannen maken 

en voorbereidingen treffen. Dan het uitvoeren, dat kan 

op veel verschillende manieren. Leerlingen die een 

evenement organiseren zijn een dag met de uitvoerig 

bezig maar leerlingen die bijvoorbeeld leren auto 

rijden doen daar veel langer over. Tot slot is er nog 

een presentatie waar de leerlingen aan de community 

hun Senior Project resultaat laten zien. Dit vindt 

plaats in de gymzaal die is verbouwd tot een markt 

met stenten waarin de leerlingen uitleg geven over 

hun project.  

 

Veel leerlingen grijpen het Senior Project aan als kans 

om dankjewel te zeggen tegen de community, een 

soort ‘’giving back’’ programma.   

 

Een misbruikt meisje dat voor haar Senior Project 

geld inzamelt voor de lokale instanties die haar 

hebben geholpen. Ze houdt verschillende 

inzamelacties om zoveel mogelijk geld in te zamelen. 

Zo houdt ze een benefiet dinner waar ze kaarsen en 

handtassen verkoopt. Het word gedoneerd door de 

plaatselijke supermarkt. Ze plakt overal in openbare 

gebouwen posters op om steun te vragen voor haar 

Senior Project. Met succes want ze ontvangt 500 

dollar van de County Sheriff’s Department. Verder 

houdt ze bakesales op school waar ze zelfgemaakte 

cupcakes verkoopt. Al dit geld gaat naar het Victim 

Witness Kit program dat misbruikte kinderen helpt 

hun trauma te verwerken en hun verhaal voor de 

rechter te doen.  

 

Het beste voorbeeld van Community approach is een 

situatie waarin leden van de community direct 

betrokken zijn bij de prestaties van studenten. Hierbij 

refererend naar de Senior Project presentaties die alle 

eindexamen kandidaten moeten doen. De presentatie 

is verplicht voor elke student en dient als 

samenvatting van het Senior Project, of het geslaagd is 

of niet.  

 

De presentaties worden beoordeeld door een jury 

bestaande uit een leraar, vier mensen uit de 

community en een aantal medeleerlingen. De tot stand 

koming van de jury werkt als volgt. De leerlingen 

worden in een bepaalde groep geselecteerd, 

bijvoorbeeld techniek. Hierbij word een leraar van de 

school die het meest met techniek te maken heeft 

aangesteld als hoofd jurylid. Daarnaast zoekt de 

school vier mensen uit de community die experts zijn 

op dat gebied. Vervolgens beoordelen ze de 

presentaties vanuit hun eigen standpunt. Voor de jury 

leden is dit een mogelijkheid om jong talent te 

ontdekken en om een idee te krijgen waar de 

leerlingen zoal mee bezig zijn geweest in hun laatste 

school jaar. De leerlingen kunnen van elkaar leren 

door naar elkaars presentaties te kijken en de leerling 

krijgt waardering voor al het werk dat hij/zij heeft 

verricht.  

 

Fundraisers voor sport teams 

 

Op een High School worden talloze sporten beoefend 

door leerlingen in de leeftijd van 14 tot 18. Deze 

sporten in teams die weer bekostigd moeten worden 

voor van alles en nog wat. Zo moeten de coaches 

betaald worden, is er geld nodig voor sport attributen, 

is er benzine geld nodig voor als het team naar een 

andere locatie vervoerd moet worden om een 

wedstrijd te spelen. Ook is er geld nodig om het team 

in een hotel te laten overnachten mocht de wedstrijd 

ver weg zijn. Omdat de school dit soort dingen niet 

zelf kan betalen word verwacht dat de coaches en 

sporters er zelf op uit gaan om het team draaiende te 

houden. Een veel voorkomende fundraiser is de 

verkoop van toneel kaartjes. De plaatselijke toneel 

groep geeft een voorstelling die geheel gewijd is aan 

het sport team. Van de leerlingen word verwacht dat 

zij de kaarten voor deze voorstelling verkopen aan 

mensen in de community.  Zo hebben de studenten en 

de community elkaar nodig.  

 

Een ander voorbeeld van fundraisers zijn de winkels 

die geld inzamelen voor de sportteams. De plaatselijke 

snoepwinkel vraagt iedereen om een lot te kopen 

waarmee ze een groot pakket kunnen winnen. De 

opbrengst gaat naar een sportteam.  

Tijdens sportwedstrijden werkt de hele school mee 

aan een geslaagde avond. Leraren verkopen kaartjes, 

leerlingen staan in de snackbar en helpen mee met de 

voorbereidingen. Mensen uit de community lopen 

massaal uit voor bijvoorbeeld de Football wedstrijden 

omdat dit een groot sociaal evenement is. Met de 

kaartjes die verkocht worden wordt het football team 

ondersteund. 
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Op alle Amerikaanse scholen word er elk jaar 

Homecoming Week gehouden. Een week waarin alle 

leerlingen zich kunnen uitleven met verkleedpartijtjes 

en spelletjes. Als hoogtepunt word in de pauze tijdens 

de Homecoming football game de Homecoming queen 

gekozen. Voorafgaand aan dit spektakel word er een 

optocht gehouden met daarin het hele football team, 

alle cheerleaders en de Queen candidates. De optocht 

vind plaats op een openbare plek in de gemeenschap 

waar de high school ligt en word gezien als een 

privilege voor de leerlingen. De school is eerder uit en 

community leden helpen mee door een politie auto in 

te zetten en de cheerleaders mogen bovenop een 

brandweer wagen staan.  

Zo’n optocht biedt mensen uit de community de kans 

om leerlingen te bedanken voor de bedrijvigheid die 

ze met zijn allen in de community brengen.  

 

School als werkomgeving  

 

De high school in Amerika word niet gezien als een 

plek waar leerlingen in de boeken zitten maar meer 

als een plek waar ze vaardigheden leren. Het motto 

van een school is dat een leerling bij de diploma 

uitreiking niet alleen een diploma heeft maar ook 

skills die hem helpt bij het zoeken van werk.  

Naast de essentiële vakken als Engels, wiskunde, 

biologie en gym zijn er ook een heleboel vakken die in 

Nederland niet vanzelfsprekend zijn zoals ssychologie, 

journalistiek en het vak Life Skills. Life Skills is een 

vak dat door elke eerstejaars in high school genomen 

moet worden. Leerlingen leren er feiten over 

gezondheid en omdat de leerlingen 14-15 zijn worden 

ze voorbereid op het halen van hun rijbewijs, 

waarmee ze op hun 15e al kunnen beginnen. 

Naast die vakken zijn er de R.O.P. vakken. Dit zijn 

Regional Occupational Program vakken die alleen 

gegeven kunnen worden als er een leraar en de juiste 

apparatuur voor is. Zo is er bijvoorbeeld R.O.P. 

Cosmetology waar leerlingen het kappersvak leren. Er 

is R.O.P. Construction waar leerlingen bouwtechniek 

leren. Verder zijn er vakken als R.O.P. Health en R.O.P. 

Photography waar leerlingen alle fotografie 

technieken leren en leren werken met photoshop 

programma’s. Aan het eind van elk school jaar krijgen 

leerlingen een certificaat dat aantoont dat ze deze 

lessen hebben gevolgd. Zo’n certificaat helpt 

leerlingen later eerder aan een baan in het 

beroepenveld. 

Deze vakken maken een school als werkomgeving, 

leerlingen leren hoe ze zich tegenover hun 

toekomstige werkgever moeten gedragen en doen de 

nodige ervaring op.  

  

Door al deze bovenstaande voorbeelden wordt een 

high school een werkomgeving voor leerlingen waar 

hard werken en plezier maken hand in hand gaan. Er 

wordt van de leerlingen verwacht dat ze zich bewijzen 

tegenover de gemeenschap waarin ze leven, zolang de 

leerlingen hun best blijven doen doet de gemeenschap 

dat ook. 


