
Beloftes en speerpunten

In 2020;

• hebben we hybride en/
of blended vormen van 
onderwijs ontwikkeld met 
het werkveld 

In 2022; 

• hebben we ons netwerk aan 
bedrijven / maatschappelijke 
instellingen op alle lagen 
van de instelling doelgericht 
versterkt

Wijkleerbedrijven
In 2020 hebben we één wijkleerbedrijf gerealiseerd.

• Wijkleerbedrijf Loket 1 in Kanaleneiland, Vondellaan In Utrecht en 
Soesterkwartier in Amersfoort  

Campus ontwikkeling en Vakcentra  
Tech Campus en Campus Amersfoort zijn volop in ontwikkeling, in samenwerking 
met partners in de regio, met focus op cross-overs tussen vakgebieden en 
innovatie.

• Tech Campus Nieuwegein 
- Samenwerking met partners in RIF-projecten duurzame Mobiliteit,  
 Energietransitie, Make Center, Smart Technician en Entree 
- Oplevering bedrijfshal voor logistieke opleidingen (levensecht leren) 
- Kort en flexibel traject ‘Basis bouwkunde’ ontwikkeld samen met   
 Bouwend Nederland 
- Samenwerking met Het Hof van Cartesius in het Werkspoorkwartier in  
 Utrecht (circulair bouwen) 
- Partner van de Utrecht Tech Community (gericht op tekort 
 ICT-personeel) 
- Studenten participeren in Duurzaamheid- en Energie Challenge   
 (verduurzaming schoolgebouw)

Verwacht effect: in ons onderwijs zien we steeds meer voorbeelden van 
succesvolle samenwerking met de beroepspraktijk.

• De succesvolle samenwerking met bedrijfsleven is terug te zien 
in onze wijkleerbedrijven en de verdere ontwikkeling van de Tech 
Campus Nieuwegein en Campus Amersfoort. 

• Studenten geven de BPV een 8,2 (BPV-monitor) 
• Bedrijven geven de BPV een 7,6 (BPV-monitor) 

 
De succesvolle samenwerking met het bedrijfsleven binnen het 
cluster vitaliteit en evenementen wordt beschreven bij de belofte 
‘We werken met een flexibel portfolio om aan te sluiten bij de 
veranderende arbeidsmarkt’.

Wij ontwikkelen 
steeds meer van ons 
onderwijs samen met de 
beroepspraktijk.

Realisatie Midterm review 2021 Merkbaar en meetbaar effect 2021

Realisatie komt overeen met 
doelstelling KA of Merkbaar/
meetbaar effect komt overeen 
met doelstelling KA

Realisatie loopt achter bij 
doelstelling KA of Merkbaar/
meetbaar effect blijft achter bij 
doelstelling KA

Geen merkbaar/meetbaar effect 
opgenomen in KA, geen vergelijking 
mogelijk

Nog te weinig cijfers beschikbaar 
voor vaststellen meetbaar/merkbaar 
effect

Legenda

Realisatie wijkt af van doelstelling 
door gewijzigd beleid/nieuwe 
inzichten

Arbeidsmarktsucces 2/4

• Tech Campus Amersfoort 
- Samen met partners in de regio een RIF-aanvraag gedaan rondom  
 Geo-ICT 
- Participatie in de RIF-aanvraag Gezond Stedelijk Leven  
- Campus Connect Centre organiseert innovatieweken op het gebied  
 van gezond stedelijk leven, digitalisering en duurzaamheid 
- Studenten maken kennis met nieuwe technologieën in Future care Lab  
 en Mixed Reality Lab 
- Samenwerking met HU op ontwikkeling AD-trajecten 
- Bijgedragen aan gebiedsontwikkeling de Hoef en Amersfoort   
 Onderwijsstad


