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Stichting Hout- & meubileringscollege, Topcentrum Meubelindustrie (16001)
Afbouw, hout & onderhoud
De PPS speelt in op de vervangingsvraag van personeel door de pensioneringsgolf en op de
technologische ontwikkeling, nieuwe productiemethoden en de opkomst van nieuwe materialen in de
meubelsector. Het Topcentrum Meubelindustrie gaat onderwijsvernieuwing realiseren, docentenstages
organiseren en de praktijkfaciliteiten versterken. Deze activiteiten vinden plaats in zogenaamde
regionale meubelconsortia: regionale samenwerking tussen onderwijsinstellingen, meubelbedrijven en
samenwerkingsverbanden (van meubelbedrijven).
Heel Nederland

Rotterdam

Contactpersoon: Dhr. Gijsbert Verweij, g.verweij@hmcollege.nl, 010-2855554

ROC Rivor, PPS TechExpress (16002)
Bouw & infra, Afbouw, hout & onderhoud, Informatie & communicatietechnologie
Partners in de regio Rivierenland willen het technische onderwijs meer vraag gestuurd maken door
opleidingen in de bouw, metaal en mechatronica te flexibiliseren en te innoveren en hierdoor beter aan
te sluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Tevens wil de PPS de instroom in de technieksector
bevorderen.
Oost

Tiel

Contactpersoon: Dhr. Frans van Woesik, fransvanwoesik@rocrivor.nl, 06-14844098

ROC Mondriaan, Extra Strong (16005)
Zorg & welzijn
PPS Extra Strong speelt in op de sterk veranderende zorgvraag en bouwt voort op de ervaringen en
succesvolle samenwerking van het innovatiearrangement Strong. Er wordt een nieuwe leerlijn
medewerker zorg en welzijn ontwikkeld en de doorstroom van verpleegkundigen mbo naar hbo wordt
bevorderd. Ook komt een Online Learning for Life, een virtuele klas waarin de praktijk naar de
leeromgeving in de school wordt gebracht.
Zuidwest

Den Haag

Contactpersoon: Mevr. Marjolijn van der Meer – Huigens, m.vd.meer@rocmondriaan.nl, 088-6662497

ROC Aventus, Sustainable Automotive Mobility college (16006)
Mobiliteit & voertuigen, Handel & ondernemerschap
Het Sustainable Automotive Mobility college (SAM-college) is hét samenwerkingsverband waar
innovaties in de wereld van de automotive worden toegepast binnen nieuw op te zetten curricula,
doorstroomtrajecten, Associate degrees, Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) en bijscholing van
docenten en bedrijfsbegeleiders gericht op de Retail.
Oost

Apeldoorn

Contactpersoon: Dhr. Ton van Vught, a.vanvught@aventus.nl, 06-20499977

ROC SintLucas, Creative Lab Brainport (16008)
Techniek & procesindustrie, Media & vormgeving
Creative Lab Brainport wil er aan bijdragen dat maakbedrijven in de Brainport regio en in de rest van
het land creatieve, innovatieve oplossingen ontwikkelen en toepassen. De PPS gaat workshops,
gastcolleges en leermodules aanbieden om creatieve studenten kennis te laten maken met de
maakindustrie. Faciliteiten worden gedeeld zodat toegang is tot de nieuwste technieken en er komt een
speciaal programma voor intrinsiek gemotiveerde studenten om samen met studenten van het hbo en
wo echte problemen uit het bedrijfsleven op te lossen.
Zuidoost

Eindhoven

Contactpersoon: Dhr. Hans van Oers, h.vanoers@brainportdevelopment.nl, 040-7512424

ROC Mondriaan, Partners in @ction for cyber Talent (P@CT) (16009)
Informatie & communicatietechnologie
P@CT is een PPS in de Haagse regio voor cybersecurity en wil werk maken van de groeiende toestroom
van studenten cybersecurity en binnen andere mbo-opleidingen meer aandacht geven aan de impact
van cybersecurity op het werkveld in alle sectoren. Dit gaat ze doen door een goede aansluiting van het
mbo op de arbeidsmarkt te realiseren en een doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo te ontwikkelen. De PPS
gaat tevens samenwerken met de partners aan een leven lang leren en het onderwijs op een
vernieuwende manier ontwikkelen en uitvoeren.
Zuidwest

Den Haag

Contactpersoon: Mevr. Wilma Verhoeks - van de Laar, w.verhoeks@rocmondriaan.nl, 088-6661711

ROC De Leijgraaf, Samen werken voor toekomst van procesoperators in AgriFood Capital (16010)
Techniek & procesindustrie, Ambacht, laboratorium & gezondheidstechniek, Informatie &
communicatietechnologie, Voedsel, natuur &leefomgeving
Noordoost Brabant (AgriFood Capital) kent een sterke en brede foodsector en bedrijvigheid in de
procestechniek. De PPS wil meer en structurele instroom in de bol-opleiding procestechniek realiseren,
curricula vernieuwen en ontwikkelen en het samenwerkingsverband verdiepen en verbreden ten bate
van de verduurzaming van de resultaten.
Zuidoost

Veghel

Contactpersoon: Dhr. Edwin Brussen, edwin.brussen@leijgraaf.nl, 06-46026743

Nova College, Praktijkroute Zorg als co-creatie in Kennemerland, Amstelland en Meerlanden
(16012)
Zorg & welzijn
Deze PPS wil het onderwijs laten aansluiten op de snelle veranderingen in de zorgvraag en het
verwachte tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorg terugdringen. Er worden praktijkroutes
ontwikkeld waarin onderwijs en zorginstellingen samenwerken in de uitvoering van het onderwijs. Via
het Virtueel Expertisecentrum Zorg wordt de expertise van verschillende partners gebundeld en
beschikbaar gesteld voor studenten en werkenden in de zorg. Tevens wordt ingezet op werving en
voorlichting bij vmbo-leerlingen.
Noordvleugel

Haarlem

Contactpersoon: Mevr. Tineke Snel, tsnel@novacollege.nl, 06-51953514

AOC-Groenhorst, Food Midden-Nederland (16013)
Techniek & procesindustrie, Voedsel, natuur & leefomgeving
Via de drie actielijnen Kiezen voor food, Leren in food en Werken in food gaat het partnerschap de regio
Food Valley versterken. Met als doelen het imago van de food-sector versterken, aantrekkelijk en
eigentijds onderwijs aanbieden door gebruikmaking van elkaars expertise en faciliteiten en het aantal
mbo-gediplomeerden in de sector vergroten. De PPS richt zich op mbo-niveaus 3 en 4. Om studenten
meer technische bagage te geven wordt samengewerkt met ROC A12 bij het keuzedeel
productietechniek.
Oost

Ede

Contactpersoon: Dhr. Maarten Wevers, m.j.wevers@groenhorst.nl, 088-0206639

ROC van Amsterdam, NexTechnician Mobiliteitstechniek (16014)
Mobiliteit & voertuigen
Deze PPS is een coöperatieve vereniging waar de leden gezamenlijk de uitstroom naar het bedrijfsleven
structureel kwalitatief en kwantitatief willen verbeteren. Dit doen zij door verrijkste en verdiepte stages
onder begeleiding van Leermasters en er worden om- en bijscholingstrainingen aangeboden. In 2016
wordt een centrale opleidingslocatie in Amsterdam West in gebruik genomen, omdat samenwerking
duurzaam te versterken en borgen.
Noordvleugel

Amsterdam

Contactpersoon: Dhr. Jacques Neefs, j.neefs@nextechnician.nl, 06-23361334

ROC Ter AA, PORTAAL (16015)
Bouw & infra, Afbouw, hout & onderhoud, Techniek & procesindustrie, Handel & ondernemerschap,
Horeca & bakkerij, Zorg & welzijn
Het PORTAAL richt zich primair op het effectueren van meer kansen voor kwetsbare jongeren, vanuit
een integrale en samenhangende benadering van het onderwijs en de arbeidstoeleiding van deze
kwetsbare doelgroep. Dat doet deze PPS door het uitbouwen van het PORTAAL-netwerk, het
ontwikkelen van het PORTAAL-programma (curriculum), het inrichten van PORTAAL-colleges binnen
participerende bedrijven en het ontwikkelen van een eigen identiteit van het PORTAAL.
Zuidoost

Helmond

Contactpersoon: Dhr. Bert Engelen, b.engelen@roc-teraa.nl, 0492-507900

Nimeto Utrecht, Excellent Vastgoedonderhoud (16017)
Afbouw, hout & onderhoud
Deze PPS heeft als doel voldoende studenten “Excellent” Vastgoedonderhoud op te leiden voor de
arbeidsmarkt van morgen. Zij doet dat door de opleiding Projectmanager Vastgoedonderhoud (niveau
4) te vernieuwen en modulair in te richten, de leeromgeving te laten aansluiten op de beroepspraktijk,
experts in te zetten bij gastlessen en seminars en door de instroom in de opleiding te vergroten middels
een landelijke campagne. De partners willen een duurzaam landelijk kennisnetwerk oprichten.
Heel Nederland

Utrecht

Contactpersoon: Dhr. Marcel van der Borden, m.vanderborden@nimeto.nl, 030-2714624

Nordwin College, Biobased Economie Fryslân (16020)
Bouw & infra, Techniek & procesindustrie, Ambacht, laboratorium & gezondheidstechniek, Voedsel,
natuur & leefomgeving, Groene domein
De PPS wil studenten kennis laten maken en laten bijdragen aan de ontwikkelingen, kansen en
mogelijkheden op het gebied van Biobased Economy in Friesland. Kennis en competenties op het
gebied van Biobased Economy worden verweven in de opleidingen, via vier deelprogramma’s BeStart,
Better Wetter, Ecomunitypark en Individuele ondernemers. Studenten krijgen niet alleen onderwijs in
de bestaande onderwijsgebouwen, maar ook in de regio bij bedrijven, in een brûsplak en in een
Biobased Center. Daarnaast wordt via themadagen, symposia en gastcolleges gewerkt aan de
theoretische basis va de studenten.
Noord

Leeuwarden

Contactpersoon: Dhr. Pieter van der Werff, p.vanderwerff@nordwincollege.nl, 058-2534000

ROC van Twente, Praktijkcentrum Procestechnologie Oost-Nederland (16022)
Techniek & procesindustrie, Voedsel, natuur & leefomgeving
Deze PPS heeft twee doelen: duurzame inzetbaarheid van werknemers in de procesindustrie stimuleren
en de instroom van nieuw personeel vergroten. Dit gaat ze doen door de opleidingsinhoud te
vernieuwen en een adaptieve methodiek toe te passen in nauwe samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven. Wat in deze opleidingen wordt ontwikkeld wordt gaandeweg ingezet voor op-, om- en
bijscholing van werknemers. Daarnaast wordt samen met Saxion Life Sciences mbo-plus modules voor
een duale Associate degree opleiding ontwikkeld.
Oost

Hengelo

Contactpersoon: Mevr. Annet van Mazijk, avanmazijk@rocvantwente.nl, 06-52617975

Summa College, Samen Slim Zorgen Thuis (16023)
Zorg & welzijn
Er is een ander type (zorg)medewerker nodig, die met behulp van o.a. technische hulpmiddelen de
burger kan ondersteunen bij langer vertrouwd, veilig en comfortabel thuis blijven wonen. De PPS wil
een nieuw opleidingsprogramma met stagemogelijkheden opzetten voor mbo niveaus 2 en 3.
Studenten worden intensief begeleid op afstand en er komt een open leerstudio, waar vraag en aanbod
bij elkaar komen en de medewerkers ondersteund worden in hun dagelijkse werkzaamheden.
Zuidoost

Eindhoven

Contactpersoon: Mevr. Hilde Meijs, hatw.meijs@summacollege.nl, 06-31770233

Noorderpoort college, NetwerkZON2020. The H(ealth) factor (16024)
Toerisme & recreatie, Zorg & welzijn, Voedsel, natuur & leefomgeving, Groene domein
Deze PPS sluit aan bij de ambitie om gezond ouder worden in het Noorden te stimuleren. Met 41
partners wil NetwerkZon2020 hier een bijdrage aan leveren. Nieuwe kennis, gedragsverandering en
interdisciplinaire samenwerking zijn hierbij de sleutelwoorden. NetwerkZON2020 wil minimaal 50
interdisciplinaire leernetwerken creëren, waar burgers, studenten mbo/hbo zorg en welzijn in co-creatie
met andere sectoren en hun docenten en begeleiders kunnen experimenteren met hun nieuwe rollen.
Noord

Haren

Contactpersoon: Mevr. Jelly Zuidersma, j.zuidersma@netwerkzon.nl, 06-31783987

ROC Friese Poort, Centrum voor Innovatief Vakmanschap Healthy Ageing Friesland (16025)
Techniek & procesindustrie, Media & vormgeving, Informatie & communicatietechnologie, Zorg &
welzijn
Het CIV Healthy Ageing Friesland richt zich op innoveren, opleiden en kennisdelen. In zorginnovatie labs
gaan medewerkers samen met studenten laagdrempelig en dichtbij het eigen werk ervaring opdoen
met nieuwe manieren van werken en innovaties in de zorg. Medewerkers worden gestimuleerd om
mee te denken en te ontwikkelen waardoor een cultuurverandering ontstaat. De verbinding tussen
sociale en technologische innovaties zal sterk aanwezig zijn in de zorginnovatie labs. Daarnaast wordt
het zorginnovatie portaal opgericht om kennis te delen.
Noord

Leeuwarden

Contactpersoon: Dhr. Jouko van der Mast, jouko@onverhardeweg.nl, 06-21856165

