MAAK UW GEMEENTE MOOIER SAMEN MET HET MBO

Mbo-scholen maken dit jaar nieuwe kwaliteitsafspraken. Daarbij zullen
ze hun regionale partners, dus zeker ook de gemeenten, betrekken.
Een uitgelezen kans dus om uw inbreng te leveren en met het mbo
uw gemeente in sociaal en economisch opzicht mooier te maken.
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BESTUURSAKKOORD, WAT IS DAT?
WAAR KAN HET MBO
VOOR ZORGEN?

MEER INNOVATIE IN UW EIGEN REGIO
Mbo-scholen helpen jongeren zowel vakmanschap te ontwikkelen als
zachte vaardigheden (communicatie, samenwerken en flexibiliteit).
Hierdoor zijn afgestudeerden wendbaar op de arbeidsmarkt de
samenleving van morgen. DNA van succes nu én in de toekomst is de
samenwerking met het bedrijfsleven.

Het bestuursakkoord is een vertaling van het Regeerakkoord
met onder andere een kwaliteitsagenda, afgesloten tussen het
mbo en het kabinet, voor een periode van 4 jaar. Scholen
vertalen de afspraken in het akkoord naar concrete, duurzame
en uitvoerbare ambities. Daarvoor werken ze samen met hun
partners in de regio, waaronder gemeentes en bedrijven.
Naast eigen inbreng die antwoord kan bieden op maatschappelijke vraagstukken zijn er 3 speerpunten:

1

jongeren en (jong)volwassenen in een
kwetsbare positie ondersteunen voor
betere kansen

GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN
Het mbo kan voor jongeren met uiteenlopende talenten het verschil
maken, ook als zij in het onderwijs een relatief trage start hebben. Ook
is het mbo cruciaal voor veel jongeren met een migratieachtergrond.
Onder regie van gemeenten kan het mbo een bijdrage leveren aan
de inburgering van nieuwkomers.

EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN
Voor volwassenen is permanent leren na diplomering, de nieuwe
manier om grip te houden op loopbaan en eigen ontwikkeling.
Mbo-scholen, gemeenten en het bedrijfsleven kunnen gezamenlijk
een flexibel aanbod gestalte geven en daarmee de positie van de
deelnemers in de economie (en daarmee de samenleving) van
gemeente of regio versterken.

2
gelijke kansen in het onderwijs voor
iedereen

3

verdere verbetering van de aansluiting
tussen het onderwijs en de regionale
arbeidsmarkt en samenleving
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