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RIF 19025 | Urban Sport Trainer 

Er is vraag naar ondernemende, creatieve en internationaal georiënteerde vakmensen in de sport. Hiertoe gaat 
MBO College Zuid Urban Sport Trainers opleiden. Dit zijn ondernemende vakmensen die vaardig zijn in werken in een 
internationale context, bekend zijn met technologische innovaties, sportinnovaties kunnen toepassen, nieuwe 
sporten en uiteenlopende doelgroepen kunnen begeleiden. 

Om dit te bereiken moet het roer om en gaat het MBO College Zuid een eigentijdse beroepsopleiding opzetten met 
onder meer een hybride werk- en leeromgeving. De publiek private samenwerking bestaat uit partners uit de 
uitzendbranche, zorg, gemeentelijke instellingen, bedrijfsleven, HRM, de Vrije Universiteit, het Kenniscentrum en de 
opleiding Sport en Bewegen van het MBO College Zuid. 

ROC van Amsterdam Noordwest 

 

RIF 19027 | Circulaire Regionale Economie 

De Circulaire Regionale Economie is de toekomst. Vakmensen moeten meer in hun mars hebben dan alleen 
vakkennis en -vaardigheden. Voor jongeren die nu een mbo-opleiding volgen aan het ROC van Flevoland betekent 
dit dat zij moeten leren om een koppeling te maken tussen hun beroep en circulariteit. Zij worden de vakmensen 
van de toekomst, die kennis hebben van de circulaire economie, de vraag naar circulaire producten kunnen 
stimuleren en beantwoorden en in staat zijn om voortdurend te leren en innovaties te gebruiken in hun beroep. 

Om dit te bereiken wordt het onderwijs aangepast. De publiek-private samenwerking ‘De Circulaire Regionale 
Economie’ gaat werken aan een practoraat, circulariteit in het curriculum, een keuzedeel Duurzaamheid en een 
regionale doorlopende leerlijn. 

ROC van Flevoland Noordwest 

 

RIF 19030 | Hippisch College Limburg 

De hippische sector in Zuidoost Nederland ziet zich de komende jaren geconfronteerd met een kwantitatief tekort 
en een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. De missie van het Hippisch College Limburg is het optimaal 
aansluiten van het onderwijs op de regionale vraag van het bedrijfsleven naar voldoende en goed gekwalificeerd 
personeel op mbo-niveau 3 en 4 binnen het kwalificatiedossier paardensport en –houderij, inclusief het 
ontwikkelen van aanbod op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. 

Deze publiek private samenwerking heeft als doel studenten op te leiden voor de hippische branche van de 
toekomst, in een duurzaam samenwerkingsverband – het Hippisch College Limburg. Men werkt aan een 
verbeterde aansluiting tussen het hippisch (v)mbo onderwijs en het bedrijfsleven door het bieden van 
arbeidsmarktrelevant onderwijs, een diepgaande integratie van praktijkonderwijs in de hippische opleidingen en 
het bieden van specialistische ontwikkelingsmogelijkheden voor het bestaande personeel in de sector.   

CITAVERDE College Zuidoost 

 

RIF 19036 | Samen Smart Bouwen aan Nederland 

De bouwsector is een belangrijk cluster in de Achterhoek. Het bedrijfsleven heeft voldoende Smart Builders nodig: 
multidisciplinaire vakmensen met kennis van verschillende bouw- en installatiewerkzaamheden, maar ook 
specialisten, die samen het bouwproces én zichzelf blijven ontwikkelen. De pps gaat de opleiding Smart Building 
doorontwikkelen en uitbreiden met onderwijs voor leerjaar 3, 4 en een BBL-route. 

Realistische projecten vormen de kern van het innovatieve onderwijs. Daarnaast wordt het opleidingssysteem 
flexibel en modulair. Een practoraat Smart Building en een professionaliseringsplan voor (hybride) docenten en 
instructeurs maken ook onderdeel uit van het project. 

Graafschap College Oost 
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RIF 19038 | Wendbaar Vakmanschap in Barneveld 

De Barneveldse Techniek Opleiding geeft via een innovatieve BBL-opleiding jonge talenten in de regio de kans om 
te werken aan innovatieve processen, producten en diensten. De samenwerkingspartners focussen op de 
ontwikkeling van opleidingen Metaaltechniek, Installatietechniek, Elektrotechniek en Mechatronica. 

Binnen de opleidingen wordt gewerkt vanuit een nieuw onderwijsconcept ‘Hybride leren’ in Barneveld, dat wil 
zeggen twee dagen school en drie dagen werken. Deze samenwerking is gericht op het verhogen van de kwaliteit, 
een vloeiende aansluiting op de arbeidsmarkt en op het opzetten van een duurzame infrastructuur en lerend 
netwerk. 

Hoornbeeck College Oost 

 

RIF 19029 | CIV Water Hybride lerend systeem 

Het Centrum voor Innovatie Vakmanschap CIV Water is in 2013 gestart als PPS en vormt nog steeds een succesvolle 
verbinding tussen onderwijs en bedrijven in de landelijke watersector. In de opschaling van het CIV Water gaan de 
partners het model voor hybride leeromgevingen toepassen, laden en verstevigen in onder meer de BOL-opleiding 
Procestechniek. 

De hoofddoelstelling is om studenten, docenten en werknemers meer wendbaar op te leiden en in staat te stellen 
om te acteren in een sector onderhevig aan een veranderende maatschappelijke context. De Watercampus 
Leeuwarden, waarin mbo, hbo, wo en 100+ bedrijven samenwerken, biedt hiervoor de ideale omgeving. 

Friesland College Noord 

 

RIF 19031 | MBO CHILL Academy 

Sinds 2011 is de PPS Chemelot Innovation and Learning Labs, kortweg CHILL, op de Brightlands Chemelot Campus 
in Zuid-Limburg actief. Per 2016 is zij als zelfstandige entiteit voor RIF succesvol afgerond. Dit opschalersproject 
voor de pps, de "MBO-CHILL Academy", heeft als doel in een ecosysteem van leren en werken, een 
opleidingsstructuur te bouwen, waarbij het mbo-onderwijs van de hoogste leerjaren plaats vindt in samenwerking 
met de betekenisvolle context van bedrijven op de bedrijfscampus. 

Binnen het beoogde ecosysteem zullen onderwijs en bedrijfsleven zowel leren als werken in communities for 
development (CfD) en communities of practice (CoP). Daarbij staan de werkprocessen van de kwalificaties uit de 
domeinen Techniek en procesindustrie en Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek centraal. 

VISTA college Zuidoost 

 


