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Platform Talent voor Technologie (PTvT) zet zich
in om alle jongeren in het onderwijs hun talenten
voor technologie en ict te laten ontdekken door
het opdoen van positieve ervaringen met het
technische banen- en beroepenveld. Zodat
meer jongeren gaan kiezen voor technologie
en ict. En dat is hard nodig. Groei en welzijn
van onze samenleving zijn steeds meer
verbonden met technologie. Of het nu gaat
om klimaat, economie, zorg of veiligheid:
technologie maakt het verschil.

Talent voor Technologie

Het is ons doel dat iedereen de kans krijgt en gestimuleerd

Iedereen heeft een talent voor technologie. Wij vinden

wordt om zijn of haar eigen potentieel ten aanzien van

dat iedereen de kans moet krijgen om dit talent te

technologie te ontdekken, te ontwikkelen en te onderhouden,

ontdekken en te ontplooien. Daarom zetten wij ons in

zodat:

voor meer duurzame samenwerkingen tussen scholen en

• alle leerlingen in het funderend onderwijs aantrekkelijk en

bedrijven binnen regionale netwerken. Door onze kennis
en ervaring weten wij welke interventies werken en hoe
zij het beste ingezet kunnen worden. We geven inzicht

up-to-date techniekonderwijs krijgen,
• ten minste vier op de tien leerlingen/studenten een
bètatechnische opleiding afronden.

in hoe jongeren te inspireren voor technologie door het
laten zien van concrete voorbeelden. We ontwikkelen

Samen meer impact

instrumenten die bijdragen aan een betere beeldvorming

Platform Talent voor Technologie is een publiek-private

van technologie bij jongeren. We ondersteunen bij het

samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties

opzetten van innovatief techniekonderwijs dat aansluit bij

en de overheid ontstaan uit de krachtenbundeling van

de behoeften van de beroepspraktijk. Ook stimuleren we

TechniekTalent.nu en Platform Béta Techniek. Door intensief

hybride docentschap en een leven lang ontwikkelen binnen

samen te werken met partners en regionale partijen maken

het onderwijs zodat voldoende en goede leerkrachten

we meer impact daar waar het gaat om het bereiken en

beschikbaar blijven voor het bètatechnische domein.

interesseren van meer jongeren voor een opleiding en baan
in technologie en ict.

2

3

Onze labels en programma’s
Daar waar bij de start van techniekpromotie nog veel verwacht

Onze integrale aanpak bestaat uit gerichte

De kennispijlers vormen het uitgangspunt voor onze labels

Katapult voor de samenwerking tussen bedrijfsleven

werd van mediacampagnes, zien we door de jaren heen een

netwerkondersteuning, waarbij wij als sparringpartner

en programma’s:

en beroepsonderwijs.

ontwikkeling naar meer fundamentele aanpakken, vernieuwing

optreden en de onderlinge kennisdeling faciliteren,

van onderwijs, meer de praktijk van technologie de school in

aangevuld met kennis, data, tools en evenementen.

Jet-Net & TechNet voor de samenwerking tussen primair

In Katapult innoveren, experimenteren en investeren bedrijven,

halen, meer duurzame samenwerking tussen scholen en

Deze aanpak aangevuld met een regionale benadering,

en voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven.

onderwijsinstellingen, overheden en onderzoekers samen in

bedrijven en crossovers naar niet-technische sectoren als de

die ook centraal staat in het in 2013 ondertekende

zorg. Ook blijkt uit onderzoek dat het vroegtijdig interesseren

Techniekpact, baseren wij op een drietal kennispijlers:

het beroepsonderwijs (mbo en hbo) en dé beroepspraktijk van
Binnen het netwerk van Jet-Net & TechNet werken

morgen. Katapult is een netwerk van samenwerkingsverbanden

van jongeren voor technologie en ict een belangrijke positieve

bedrijven en scholen regionaal samen. Zij organiseren

tussen onderwijs en (regionale) bedrijfsleven en groeit continu.

bijdrage levert aan hun latere studiekeuze.

samen gastlessen, bedrijfsbezoeken en andere projecten

Deze samenwerkingsverbanden ontwikkelen kennis en

om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs een

knowhow hoe onderwijs en innovatie voortdurend te

reëel en positief beeld te geven van (wetenschap en)

verbinden om de beste en modernste vakmensen op te leiden.

Onderzoek & Monitor
Belangrijk voor het ontwikkelen van
effectieve interventies is een goed inzicht in
de staat van het technisch onderwijs en de
technische arbeidsmarkt. Hoe groot is het
aandeel studenten dat kiest voor bèta
techniek? Wat is nodig voor de arbeidsmarkt?
Waar liggen kansen om jongeren voor
technologie en ict te interesseren? Samen met
partners vergroten we onze kennis door het

Beeldvorming
Op basis van ons Bèta&TechMentality-model weten we wat de
verschillende drijfveren voor technologie en ict van jongeren
zijn en kunnen we hen aanspreken op een manier die aansluit
bij hun belevingswereld. Deze kennis vormt samen met de
doelgroepgerichte beelden van de TechniekBeeldbank de
basis voor de ontwikkeling van instrumenten en tools.

Naast deze labels voeren wij in opdracht van ministeries
programma’s uit met verschillende doelstellingen, zoals het
zorgen voor voldoende gekwalificeerde bètatechnici, het
verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het
stimuleren van leven lang ontwikkelen. Voorbeelden van deze
programma’s zijn het Techniekpact, Sterk Techniekonderwijs
en MKB!dee.

Hiermee ondersteunen we het onderwijs en het bedrijfs
leven bij hun activiteiten om meer jongeren voor
technologie en ict te interesseren.

(laten) doen van onderzoek, monitoren we de
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voortgang en resultaten van interventies en delen
we de opgehaalde inzichten.
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technologie en ict.
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Samenwerking school en bedrijf
Structurele aandacht voor technologie en ict in het onderwijs kan
alleen als scholen en bedrijven regionaal gaan samenwerken. Door het
geven van gastlessen of het aanbieden van bedrijfsbezoeken kunnen
bedrijven de wereld van technologie en ict beter zichtbaar maken.
De kennisuitwisseling die door de samenwerking ontstaat zorgt dat
onderwijsprofessionals meer zelfvertrouwen opdoen in het geven van
techniekonderwijs en hun lesstof actueler en interessanter wordt.
Via onze regionale netwerken stimuleren en faciliteren we aan de hand
van onze netwerkstrategie vraaggestuurd de samenwerking tussen
scholen en bedrijven.
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Het werkveld van PTvT
Alles wat wij doen, is erop gericht om oplossingen te bieden voor het bètatechniekvraagstuk: voldoende en goed opgeleide
technici om te voldoen aan de vraag van arbeidsmarkt. Dit vraagstuk kent verschillende dimensies, die er samen voor
zorgen dat het een uitdaging is die continu en lange termijn aandacht vraagt.
Tot voor kort was er sprake van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Door Covid-19 zal de economie een
terugslag krijgen. Gezien de doorlooptijden om genoeg en goed personeel voor technische sectoren en beroepen
op te leiden, blijft inzet nodig omdat er vooral na deze crisis weer veel vraag naar goed opgeleide technici zal zijn.
We zien een dalende trend in het aandeel havo- en vwo-leerlingen met een N-profiel in het 4e leerjaar; 47% van
de leerlingen in havo/vwo kiest op dit moment voor een N-profiel (59% vwo en 39% havo). De doorstroom
ongeacht profiel vanuit havo en vwo naar het bètatechnische hoger onderwijs ligt nu op 40% voor vwoleerlingen en 26% voor havo-leerlingen. Dit heeft als gevolg dat het aandeel van nieuwe studenten in de
sector bètatechniek het hoger onderwijs (hbo en wo) daalt naar 27%.
Eveneens is de daling in de keuze voor techniek op vmbo-TL en de dalende doorstroom vanuit vmbo-TL naar
technisch mbo verontrustend. Het aandeel vmbo-leerlingen met een bètatechniek profiel in het derde
leerjaar binnen de leerwegen bb/kb/gl zit nu na kleine dip weer op niveau van 2012-2013, te weten 20%.
Dit is dus de afgelopen jaren redelijk constant gebleven, maar de benodigde groei ontbreekt. Het aandeel
instromende studenten op het mbo bètatechniek ligt op 28%.
Het bètatechnisch onderwijs levert nog te weinig technici af om een adequaat antwoord te hebben
op de vraag van de arbeidsmarkt. De oplossing zit hem niet alleen in aantallen studenten, maar ook
in de kansen die er liggen met om- en bijscholing van werknemers uit andere sectoren. Het is daarom
belangrijk dat:
• alle leerlingen in het basisonderwijs in aanraking komen met technologie en ict;
• meer meisjes én jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond kiezen
voor een technologie- en ict-profiel;
• het technisch onderwijs duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk is;
• publiek-private samenwerkingsverbanden zorgen voor verbetering van de aansluiting
van het onderwijs op de arbeidsmarkt;
• er een positieve agenda rondom Leven Lang Leren en Leven Lang Ontwikkelen
wordt gehanteerd.
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Partners van PTvT
Toelichting:

Werkgevers, werknemers en
kabinet bepalen de agenda.
Subsidieverleners ﬁnancieren
de uitvoering.
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Organogram PTvT
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Stichting Platform Bèta Techniek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centres of Expertise
Regionaal investeringsfonds mbo (RIF)
MKB!dee
SLIM
Versnelling digitalisering mkb
Publiek-private samenwerking in mkb

	Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen
MBO Raad
Human Capital Agenda Topsectoren
Human Capital Agenda ICT
Fieldlabs Smart Industry
MKB route in het hbo
Erasmus+ Centers of Vocational Excellence

Overige programma’s

•
•
•
•
•
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Techniekpact
Groenpact
Sterk Techniekonderwijs
SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen
EU STEM Coalition

11

rm

Platfo

Talent voor
Technologie

Postadres
Postbus 14004, 3508 SB Utrecht
Bezoekadressen
Arthur van Schendelstraat 600-H, 3511 MJ Utrecht
Oranjebuitensingel 6, 2511 VE Den Haag
t 085 051 06 00
www.ptvt.nl
info@ptvt.nl
KvK-nummer 73560405

