CONTINUEREN EN CREËREN VAN CENTRA
Centra voor innovatief vakmanschap, Centres of expertise en
Centra ontstaan met hulp van het Regionaal Investeringsfonds

Karakterisering Centra
▪

▪
▪
▪

▪

Het gaat altijd om publiek-private samenwerking met meerdere bedrijven,
hogescholen en/of mbo-instellingen en overheden; uitgangspunt ligt in de
vragen van het bedrijfsleven en de maatschappelijke uitdagingen
Centra zijn gericht op het gezamenlijk realiseren van human capital en
innovatieve diensten/producten
Centra verbinden onderwijs, praktijkgericht onderzoek, ondernemerschap
en valorisatie
Centra richten zich op regionale en/of landelijke economische en/of
maatschappelijke zwaartepunten en regionale verbindingen in de
beroepskolom mbo-hbo-wo
Taken van Centra zijn onderwijsvernieuwing, leven lang leren programma’s,
praktijkgericht onderzoek, samenwerken aan innovaties; dit gebeurt in
innovatieve leer- en experimenteeromgevingen.

Resultaten Centra
Vanaf 2012 hebben de Centra bijgedragen aan het:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
vernieuwen van curricula in mbo en hbo
opleiden van innovatieve professionals
bijscholen van werkenden (leven lang leren)
versterken van duurzame samenwerking tussen bedrijven en mbo/hbo
praktijkgericht onderzoek ten behoeve van innovatie
versterken van regionale zwaartepunten en landelijke topsectoren
ontwikkelen van innovatieve producten en diensten
maatschappelijke en economische valorisatie
versterken van werkgelegenheid en stimuleren van nieuwe start-ups.

Facts & Figures

Aantallen van Centra

Tussen 2011 en 2016 zijn in totaal
134 Centra gestart. Binnen al die
samenwerkings- verbanden
profiteren ruim 4500 bedrijven,
50000 studenten, bijna 4000
docenten en 83 mbo-instellingen en
hogescholen profiteren van deze
krachtenbundeling.
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Centra spreiding
Centra zijn verspreid over heel
Nederland en vertegenwoordigen bijna
alle sectoren: van High Tech Systems &
Materials, tot maatschappelijke
innovatie, van groen tot grijs.
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Toekomst Centra
Topsectoren, bedrijfsleven, OCW, EZ, Vereniging Hogescholen, MBO Raad en
reviewcommissie zijn positief over de Centra. Voor duurzame borging van het
succesvolle concept dienen de investeringen van zowel private als publieke
partijen te worden gecontinueerd. Het landelijk netwerk van Centra, Katapult,
nodigt de betrokkenen daarom tot de volgende vervolgacties uit:
▪

▪
▪
▪

▪
▪

investeer in de verdere ontwikkeling van bestaande Centra die goed
functioneren en in het creëren van nieuwe Centra waar het bedrijfsleven
behoefte aan heeft
stuur als overheid op zwaartepuntvorming en complementariteit tussen
Centra
continueer de gemengde financiering door mbo en hogescholen, door
bedrijven en door landelijke en regionale overheden
zorg dat overheidsfinanciering als specifiek geoormerkt budget structureel
beschikbaar komt voor Centra; werk daartoe een model uit in samenspraak
tussen OCW, EZ, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en het netwerk van
Centra
laat de Centra verantwoording afleggen op basis van in overleg met
stakeholders te bepalen kwaliteitseisen
investeer, naast individuele Centra, ook in het netwerk van Centra om
kennisdeling en gezamenlijke professionalisering van Centra te bevorderen

Als die randvoorwaarden ingevuld zijn kunnen de Centra tot volle wasdom komen
en de in praktijk vruchtbaar gebleken vormen van publiek private samenwerking
verder bijdragen aan de versterking van de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt,
innovatie en aan maatschappelijke en economische valorisatie.

Katapult, maart 2017

