
Hub: The effective centre of an 

activity, region, or network. It is 

a place where things happen and 

where decisions are made.



Wat nu ontbreekt is 
de mogelijkheid voor 
regionale (mkb-)bedrijven 
om structureel en effectief 
bekend te zijn bij tieners 
die de vervolgkeuzes nog 
gaan maken…. 

Als bedrijven de ruimte hiervoor 
hebben, leggen ze de nadruk 
op het vinden van studenten 
(stagiairs, net-afgestudeerden)

Nu

VoortgeZet oNDerWiJs beDriJFsleVeNVerVolgoNDerWiJs

Onderwijs legt nadruk op 
 ondersteunen oriëntatie en keuze 
vervolgonderwijs van leerling



Om te ontwikkelen, groeien en vernieuwen 
hebben bedrijven in de regio jonge mensen 
met allerlei opleidingsniveaus en –richtingen 
nodig.

Leerlingen en studenten krijgen heel veel 
verschillende indrukken, uit allerlei hoeken. 
Prachtige bedrijven in de regio vallen hierbij 
niet direct op, zeker niet als docenten deze 
bedrijven niet kennen.

Bedrijven (specifi ek mkb) in de regio 
realiseren zich het belang van investeren in 
een goede relatie met het onderwijs, maar 
gezien de veelheid aan onderwijsvormen en 
de beperkte capaciteit voor arbeidsmarkt/
onderwijscommunicatie, verliezen deze 
bedrijven het van bedrijven, sectoren en 

regio’s die als sterk merk (online) zichtbaar zijn 
bij jonge mensen. 

Scholen ontwikkelen onderwijs vanuit de eisen 
van het eigen curriculum, waardoor echte 
gezamenlijke ontwikkeling van activiteiten 
(voor leerlingen) met het bedrijfsleven 
nauwelijks gebeurt.

Activiteiten die nu plaatsvinden, zijn vaak losse 
initiatieven die niet verbonden zijn met de 
docent, of gericht op één sector (b.v. techniek). 
Ook worden deze activiteiten per school 
georganiseerd, waardoor (een beperkt aantal in 
het oog springende) bedrijven dezelfde vraag 
van verschillende scholen en onderwijs niveau’s 
krijgen.

Wat nu ontbreekt is de mogelijkheid voor 
regionale (mkb-)bedrijven om structureel 
en effectief bekend te zijn bij tieners die de 
vervolgkeuzes nog gaan maken…. 



Dit doet Hub Culemborg door:

■ Jonge mensen te helpen bij keuzeproces voor de toekomst.

■ Regionaal mkb-bedrijven te helpen jong talent te vinden.

■  Docenten te helpen om het onderwijs passend te verrijken met inzichten, 
kennis en ervaringen uit het bedrijfsleven.

■  Regionaal bedrijfsleven te helpen de kennis van heel diverse 
onderwijsinstellingen te benutten.

Om bovenstaand doel te bereiken initieert 
en organiseert Hub Culemborg diverse 
concrete activiteiten, zoals bedrijfsbezoeken, 
gastsprekers, evenementen die leerlingen 
en docenten actief betrekken bij de 
beroepspraktijk, etc.

In regio Rivierenland, en specifi ek in 
gemeente Culemborg, helpt Hub Culemborg 
om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te 
realiseren, voor bedrijven, gezinnen 
en starters.



* 
 Bedrijven in de regio kunnen 
zich eenvoudig presenteren bij 
leerlingen, met activiteiten die 
leerlingen laten ervaren wat er 
kan bij het bedrijf en in de sector

Hub Culemborg helpt bedrijven 
in de regio om eff ectief zichtbaar 
te zijn bij leerlingen in het voort-
gezet onderwijs, door docenten 
activiteiten aan te bieden (voor 
henzelf en voor de leerlingen)*

Ook ondersteunt Hub Culemborg 
bedrijven bij het vinden van 
de juiste stagiairs en net-
afgestudeerden** 

VoortgeZet oNDerWiJs beDriJFsleVeNVerVolgoNDerWiJs

**  
Bedrijven vinden de  juiste 
 studenten (stagiairs,  net-
afgestudeerden)

Docent legt de nadruk op 
ondersteunen oriëntatie en keuze 
vervolgonderwijs van leerling

*  
De docent biedt goede 
activiteiten aan (in les en 
daarbuiten) die leerling 
ondersteunen bij oriën tatie 
op toekomstmogelijkheden in 
bedrijfsleven

Concrete en relevante 
activiteiten voor docenten, 
leerlingen/studenten 
en medewerkers in 
bedrijven zorgen ervoor 
dat onderwijs en bedrijf 
elkaar ontmoeten 
en samenwerken. 
Deze ontmoeting en 
samenwerking vergroot 
de kans op een klik tussen 
leerling/student en het 
regionale bedrijfsleven.

toeKomst



Ondernemer: ‘Weet je wat ook één van de 
redenen is waarom ik graag in  Rivierenland 
zit met mijn bedrijf? De Hub. Die zorgt ervoor 
dat ik mezelf met weinig inspanning goed 
en structureel kan laten zien bij tieners die 
keuzes  maken voor vervolgopleidingen. Ook 
helpt de Hub me in het onderwijsoerwoud bij 
de vervolgopleidingen bij het vinden van de 
opleidingen en programma’s waar ik moet zijn 
om toekomstig talent te scouten. Zelf heb ik 
daar de mensen niet voor, om daar mee bezig te 
zijn. Als we dit in het verleden toch probeerden, 
was het allemaal hapsnap. Het netwerk van de 
Hub bij de scholen en het feit dat ze per jaar 
met mij als bedrijf bepalen wat nodig is – en 
leveren, en verbeteren – daar ben ik blij mee’.

Docent: ‘Natuurlijk wil ik leerlingen zoveel 
mogelijk gevoel geven bij wat er in de toekomst 
mogelijk is. Maar mijn rooster geeft  me 
weinig ruimte om zelf deze verbinding met 
bedrijven te organiseren. Nu is de Hub er, die 
ons als docent meer beeld bij de bedrijven en 
sectoren in de regio geeft  en ons tips geeft  
over projectbegeleiding. Ook helpt de Hub 
goede toekomstoriënterende activiteiten voor 
leerlingen te organiseren. Op deze manier krijgt 
het concept van de hybride docent inhoud. Dat 
is goed voor de leerling, voor het bedrijf, de 
school en voor mij’.

uitZicht – De toeKomst



hub culemborg

Doel 
Leerlingen in voortgezet onderwijs ontdekken 
en ervaren wat bedrijven (intersectoraal) in 
Rivierenland doen.

Team dat
■ Activiteiten initieert en organiseert die 
docenten meer beeld geeft  bij bedrijven 
en sectoren in de regio, b.v. bedrijfsbezoek, 
workshop projectbegeleiding;
■ Activiteiten initieert en organiseert die 
leerlingen eigen ervaring met bedrijven 
in de regio laat opdoen, b.v. challenge 
(maakwedstrijd tussen teams verschillende 
scholen), bedrijfsactiviteit, gastspreker;
■ Bedrijven verbindt met de juiste mensen in 
het onderwijs en informeert over  specifi eke 
initiatieven en ontwikkelingen, zoals TE24, 
ONR, Techniekpact, Agora-onderwijs, de 
associate degree, etc. (voortgezet onderwijs en 
vervolgonderwijs);

Inhoudelijke capaciteiten 
Team (totaal 1 vte) dat: a. de realisatie van 
activiteiten coördineert en de behoeft es van 
bedrijven ophaalt (0,4 vte), b. de deelnemende 
onderwijsniveau’s/vormen  vertegenwoordigt 
(0,4 vte, in te vullen door medewerkers 
scholen) en c. fondsenwerving (0,2 vte) 
doet. De fondsenwerving maakt mogelijk dat 
specifi eke activiteiten project matig kunnen 
worden georganiseerd, en de Hub op deze 
manier meer kan organiseren en meer impact 
dan maken dan alleen met het team zelf.

Aansturing, vorm
Stichting, met stuurgroep van beslissers 
scholen, gemeente Culemborg en  bedrijven en 
Adviescommissie.

Dit initiatief start in Culemborg. Het is mogelijk 
om dit in andere gemeentes ook te starten of 
regionaal door te ontwikkelen.



Planning

2019-2020

Fase
- vormgeven hub

- testen challenge

2020-2021 

Fase 
team hub compleet

2021-2022 

Fase 

team hub in actie

2022-2023 

Fase 
evalueren hub

realisatie hub culemborg

Resultaten
-   Pilot Challenge Culemborg,  

12 leerlingteams
-   Bedrijfsbezoeken vmbo-leerlingen,  

30 bedrijven
-   20 gastsprekers havo, vwo 

leerlingen
-   2 matches echte opdracht profiel-

werkstuk havo, vwo leerlingen

Financiering
* Gemeente Culemborg
* Steunfonds PCI

Resultaten
-   Challenge Culemborg,  

20 leerlingteams
-   Pilot workshop Projectbegeleiding 

voor 10 docenten
-   2 bedrijfsbezoeken voor  

25 docenten
-   Bedrijfsbezoeken vmbo-leerlingen, 

30 bedrijven
-   20 gastsprekers havo,  

vwo leerlingen
-   4 matches echte opdracht 

profielwerkstuk 

Financiering
* Gemeente Culemborg
* RIF Rivierenland
*  Rabobank West-Betuwe
*   Provincie Gelderland

Resultaten
-   Challenge Rivierenland,  

25 leerlingteams
-   Workshop Projectbegeleiding voor 

25 docenten
-   3 bedrijfsbezoeken voor  

50 docenten
-   Eén regionale 

bedrijfservaringendag voor 5 vmbo-
scholen, 30 bedrijven

-   20 gastsprekers havo,  
vwo leerlingen

-   6 matches echte opdracht 
profielwerkstukken havo, vwo 
leerlingen

-   5 stagiair-matches mbo  
(op verzoek bedrijven)

Financiering
* Gemeente Culemborg
* Andere gemeentes?
* RIF Rivierenland
* Rabobank West-Betuwe
* Provincie Gelderland

Resultaten
-   Challenge Rivierenland,  

40 leerlingteams
-  Workshop N.T.B. voor 50 docenten
-   5 bedrijfsbezoeken voor  

50 docenten
-   Eén regionale bedrijfservaringen-

dag voor 5 vmbo-scholen, 40 deel-
nemende bedrijven

-   Eén regionale bedrijfservaringen-
dag voor 5 havo en vwo-scholen,  
20 deelnemende bedrijven

-   8 matches echte opdracht 
profielwerkstukken havo,  
vwo leerlingen

-  5 stagiair-matches mbo
-   3 stagiair-matches hbo (met 

lectoraat, lange termijn onderwerp)

Financiering
* Gemeente Culemborg
* Andere gemeentes?
* Scholen
* Bedrijven (partnerschap)
*  Financiering specifieke activiteiten: 

m.b.v. fondsen en subsidie.

Vanaf hier is de stichting 
verduurzaamd.


