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1. Urgentie 

De transitie van het onderwijs voor beroepen in de gezondheid en zorg staat niet op zichzelf. Een 
getransformeerde gezondheid en zorgsector vraagt om andere beroepen, werkzaamheden en 
vakbekwaamheden. Hier moet het onderwijs bij aansluiten. Wat maakt de transitie in de gezondheid 
en zorg, en daarmee in het gezondheid en zorgonderwijs, zo urgent? 
Hieronder een vijftal ontwikkelingen, met cijfers en input vanuit de initiatiefgroep. 
 
Zorgvraag stijgt en wordt complexer  

• 57% van de Nederlanders heeft één of meer chronische aandoeningen; 
• Van de 75-plussers heeft 95% een chronische aandoening;  
• 31% van de Nederlands heeft multi-morbiditeit: twee of meer chronische aandoeningen1.  
• Tot 2040 verdubbelt het aantal ouderen; 
• Behoeften patiënt staan te weinig centraal; 
• Uit een prognose van het RIVM en TNO komt naar voren dat de behoefte aan 

verpleeg(huis)zorg de komende 20 jaar zal verdubbelen als er geen beleidsveranderingen 
zijn. Dat zou concreet betekenen dat er voor 2040 een bouwopgave ligt van circa 164.000 
plaatsen. Dit is mede afhankelijk van ontwikkelingen op het gebied van het aanbod van 
wonen, welzijn en zorg voor zelfstandig wonende ouderen en hun voorkeuren voor het 
combineren van wonen en zorg en de toepassing van eHealth en domotica. (Discussienota 
‘Zorg voor de toekomst’, VWS, dec. 2020); 

• De vraag naar zorg wordt groter, evenals de vraag naar mantelzorgers en anderen in de 
omgeving: 10 miljoen mensen hebben een chronische aandoening, 5,4 miljoen mensen 
hebben meer dan één chronische aandoening. De helft van de mensen boven de 75 jaar heeft 
per jaar minimaal één keer contact met de huisarts (peiljaar 2018). In 2040 zal 1 op 8 
werkenden een ouder met dementie hebben; nu is dat nog 1 op 33 werkenden.  
 

Stijging personeelstekorten 
• Op dit moment werken er 1,27 miljoen mensen in de zorg. Dit houdt in dat 1 op de 7 

werknemers in de zorg werkt2. Als de zorgsector in het huidige tempo blijft groeien, werkt 
in 2040 maar liefst 1 op de 4 werknemers in Nederland in de zorg. Dit is niet haalbaar en niet 
wenselijk; 

• Arbeidsmarktknelpunten zijn onmiskenbaar problematisch, niet alleen door COVID-19, maar 
ook door steeds verder toenemende zorgbehoefte. Zie ook www.bnr.nl/podcast/de-eeuw-
van-mijn-dochters/10398381/wie-gaat-er-straks-voor-mij-zorgen;  

• Overbelasting mantelzorg is nu al groot en zal nog verder toenemen; 
• “Als we zorg alleen professioneel blijven invullen komen we er niet gezien de vergrijzing en 

afnemende beschikbaarheid zorgprofessionals. De bijdrage van informele zorg (in 
achterban NLZVE georganiseerd in burgerinitiatieven zoals zorgcoöperaties) is 
gelijkwaardig aan die van de professionals. Erken dit en werk vanuit een maatschappelijke 
visie op zorg en gezondheid. Dan zijn nieuwe oplossingen mogelijk en versterken 
burgerinitiatieven en professionele zorg elkaar.” - Jan Smelik; 

• Technologische mogelijkheden nemen exponentieel toe, arbeidsmarkt en sociale innovatie 
sluiten niet aan; 

 
Verspilling van zorg  

• De focus van zorg ligt nu op het aanbod, niet of nauwelijks op de vraag en de uitkomsten;  
• Dure, gespecialiseerde zorg wordt ingezet als ook kan worden volstaan met eerstelijnszorg; 

 
1 Zie www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-aandoeningen-en-
multimorbiditeit/cijfers-context/huidige-situatie#node-aantal-mensen-met-chronische-
aandoening-bekend-bij-de-huisarts (gegevens van 1 januari 2019) 
2 Cijfers van 3e kwartaal 2020: www.staatvenz.nl/kerncijfers/werkgelegenheid-de-sector-zorg-en-
welzijn en www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-beroepsbevolking/werkzaam    

http://www.bnr.nl/podcast/de-eeuw-van-mijn-dochters/10398381/wie-gaat-er-straks-voor-mij-zorgen
http://www.bnr.nl/podcast/de-eeuw-van-mijn-dochters/10398381/wie-gaat-er-straks-voor-mij-zorgen
file:///C:/Users/IreneFaas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SYUAKH5Z/www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-aandoeningen-en-multimorbiditeit/cijfers-context/huidige-situatie%23node-aantal-mensen-met-chronische-aandoening-bekend-bij-de-huisarts
file:///C:/Users/IreneFaas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SYUAKH5Z/www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-aandoeningen-en-multimorbiditeit/cijfers-context/huidige-situatie%23node-aantal-mensen-met-chronische-aandoening-bekend-bij-de-huisarts
file:///C:/Users/IreneFaas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SYUAKH5Z/www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-aandoeningen-en-multimorbiditeit/cijfers-context/huidige-situatie%23node-aantal-mensen-met-chronische-aandoening-bekend-bij-de-huisarts
https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/werkgelegenheid-de-sector-zorg-en-welzijn
https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/werkgelegenheid-de-sector-zorg-en-welzijn
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-beroepsbevolking/werkzaam
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• Zorg wordt voornamelijk op locatie verleend in het ziekenhuis of de huis- artsenpraktijk, 
terwijl ook gebruikgemaakt had kunnen worden van digitale oplossingen als telemonitoring, 
die ervoor zorgen dat patiënten minder consulten en opnames nodig hebben; 

• Zorg wordt verleend die helemaal niet nodig hoeft te zijn, als meer ingezet zou worden op 
preventie en het stimuleren van een betere leefstijl en gezondere omgeving;  

• Zorg wordt nu georganiseerd rondom zorgaanbieders (zorg is gefragmenteerd; zorg is niet 
ingericht volgens ‘one-stop-shopping’); 

 
De omvang van leefstijlgerelateerde aandoeningen groeit  

• Ongezond gedrag, zoals roken, ongezonde voeding, te weinig bewegen en alcoholgebruik, 
is verantwoordelijk voor 20% van de ziektelast; 

• Verschil in levensverwachting en gezonde jaren tussen de verschillende 
sociaaleconomische klassen in Nederland is groot: Nederlanders met een kwetsbare 
maatschappelijke positie (vaak afgemeten aan een laag inkomen en een praktische 
opleiding) leven gemiddeld 7 jaar korter dan mensen met een theoretische opleiding en 
een hoog inkomen. Bovendien leven Nederlanders met een kwetsbare maatschappelijke 
positie gemiddeld 15 jaar langer in minder goede gezondheid.  
 

De zorgkosten verdubbelen (tot 174 miljard) in 2040 
• Inmiddels wordt de zorgsector het ‘koekoeksjong’ van de Rijksbegroting genoemd: door de 

almaar stijgende zorguitgaven komen investeringen in andere belangrijke sectoren en in de 
oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken serieus in de verdringing.  

 
Diversiteit & inclusiviteit 

• De gezondheidszorg krijgt steeds meer te maken met patiënten en hulpverleners met 
uiteenlopende leefwijzen. Om deze groep vraaggerichte zorg te bieden is inzicht nodig in 
culturele achtergronden en morele diversiteit. 

• “In het onderwijs is het bedroevend gesteld met diversiteit. Zonde en niet uit te leggen, 
zeker gezien het almaar groeiende lerarentekort” (Volkskrant, 5 maart 2021) 

• “Het hoger onderwijs moet zijn bijdrage leveren aan de aanpak van de sociale en 
democratische uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd. Dit betekent dat het 
hoger onderwijs inclusiever moet worden en dat de instellingen voor hoger onderwijs 
voeling moeten hebben met de maatschappij.”  

• (https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/inclusive-and-connected-
higher-education_nl). 

 

2. Waar gaan we naar toe?  

Om te sturen en richting te geven aan transities is het van belang om niet de huidige status quo, 
maar het toekomstige (streef)beeld als uitgangspunt te nemen. Wat moet het nieuwe normaal 
worden? Voor een beeld van dit nieuwe normaal ten aanzien van gezondheid & zorg verwijzen wij u 
graag naar o.a. de onderstaande publicaties: 
 
2.1 Maatschappelijke gremia 

• Toekomstbeelden 2030 van het Maatschappelijk Thema Gezondheid & Zorg, Topsector LSH 
(Health~Holland) namens de Gezondheid en zorg-coalitie, Den Haag, 2021; 

• ‘Meer mens, minder patiënt! Onze visie (2030) in toekomstbeelden, Patientenfederatie 
Nederland; 

• Advies Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen (Kaljouw, 2015): ‘Naar nieuwe zorg 
en zorgberoepen: de contouren’;  

 
“…staan het functioneren, de veerkracht en eigen regie van burgers centraal. 
Samenhangende zorg en welzijn worden geleverd in ‘arrangementen’ die ruimte 

https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education_nl
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education_nl
https://www.health-holland.com/2030/#p=1
https://www.patientenfederatie.nl/downloads/organisatie/130-visie-meer-mens-minder-patient/file
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/adviezen/2015/04/10/naar-nieuwe-zorg-en-zorgberoepen-de-contouren/Naar+nieuwe+zorg+en+zorgberoepen+%28de+contouren%29.pdf
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bieden voor pluriformiteit. Arrangementen worden uitgevoerd door intersectorale 
en multidisciplinaire teams met een mix van bekwaamheden.” 
 

• Advies Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen (Kervezee, 2016): ‘Anders kijken, 
anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het 
digitale tijdperk’; 

 
“Het advies is opgebouwd langs acht samenhangende hoofdlijnen.  

1. Functioneren, veerkracht en eigen regie van burgers staan centraal  
2. Burgers ontwikkelen van jongs af aan leer- en gezondheidsvaardigheden  
3. Functioneren, veerkracht en eigen regie als rode draad door leertrajecten  
4. De praktijk in het onderwijs en onderwijs in de praktijk  
5. Consistente en op elkaar aansluitende leertrajecten in een continuüm  
6. Permanent leren in teams, organisaties en netwerken  
7. Leven, leren en werken met technologie  
8. Onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid verbinden “ 

 
• SGF: Een gezonde veilige en kansrijke start voor elk kind 
• SGF: Gezondheidsfondsen roepen op tot systeemverandering en leefstijlpreventie 
• NLZVE: Actieprogramma en Verkennerstocht rapportage definitief 

 
2.2 Onderwijs 

• NFU: Raamplan Artsopleiding 2020: arts van de toekomst bevordert en beschermt 
gezondheid 

• Vereniging Hogescholen: Gezond opleiden Sectorplan hoger gezondheidszorgonderwijs 
2021-2025 

• MBO-raad: Bestuursakkoord-mbo-2018-2022-trots-vertrouwen-en-lef 
• 4TU: Agenda voor Nederland 

 
2.3  Diversen 
Input vanuit maatschappelijk appèl Marjan Kaljouw op 17 december 2020: 

• Organiseren door schotten heen; 
• Focus op gezamenlijkheid; 
• Passende zorg (zorg inclusief sociaal domein); 
• Waardegedreven; 
• Samen met en rond de patient. 

 
Ingebrachte punten/vragen leden initiatiefgroep 

• Maatschappelijke visie op zorg en gezondheid. Gelijkwaardige samenwerking tussen 
professionele en informele netwerken; 

• Professionals in de zorg zijn van onschatbare waarde. Met onze initiële opleidingen willen 
we een stevige basis leggen. Maar de ambitie is ook om de arbeidsmarktwaarde van 
professionals die al in de zorg werken verder te verhogen. Ook willen we de zorgpraktijk mee 
helpen innoveren (wisselwerking praktijkgericht onderzoek – werkveld – onderwijs); 

• ‘Patiënt in driver seat’ / ‘meer mens, minder patiënt’ / ‘zorg dichtbij’ / ‘hybride zorg’ (zie 
missie II) / ‘aandacht leefstijl & leefomgeving’; 

• Wonen & welzijn één geheel; 
• Complexe zorg in specialistische centra door gespecialiseerde zorgverleners; 
• Meer generieke zorgberoepen (zie casemanager dementie), gecombineerd met 

specialismen; 
• Verschuiving naar (deels) digitale zorgberoepen; 
• Hoe past het binnen de Maatschappelijke Opgaves van het kabinet? In sommige 

vakgebieden zijn te weinig opgeleide zorgprofessionals. Hoe kunnen we dat opvangen op 
korte termijn? En hoe op lange termijn? Hoe kunnen we efficiënter werken in de zorg? En 

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvik7m1c3gyxp/vk9dowho18vl/f=/blg789798.pdf
http://www.gezondheidsfondsen.nl/#publicaties
http://www.gezondheidsfondsen.nl/#publicaties
https://omziennaarelkaar.nl/wp-content/uploads/2018/05/080518-Verkennerstocht-rapportage_def-concept.pdf
https://www.nfu.nl/actueel/raamplan-artsopleiding-2020-arts-van-de-toekomst-bevordert-en-beschermt-gezondheid
https://www.nfu.nl/actueel/raamplan-artsopleiding-2020-arts-van-de-toekomst-bevordert-en-beschermt-gezondheid
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/198/original/Gezond_opleiden_-_Sectorplan_hgzo_2021_-2025.pdf?1616424000
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/198/original/Gezond_opleiden_-_Sectorplan_hgzo_2021_-2025.pdf?1616424000
https://www.mboraad.nl/publicaties/bestuursakkoord-ocw-mbo-raad-2018-2022-trots-vertrouwen-en-lef
https://www.4tu.nl/nl/publicaties/agenda_voor_nederland.pdf
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hoe sluiten we de arbeidsmarkt zo goed mogelijk aan op de opleiding (of andersom 
natuurlijk)? 

 

3. Aanpak 

Het realiseren van een blijvende, optimale aansluiting van het onderwijs bij de transitie(s) in 
maatschappij en gezondheidszorg vraagt om een transitie-aanpak met bijbehorende transitie-
agenda. Een transitieproces is een complex proces (zie Appendix, Figuur 1) en het ‘managen’ van 
een transitieproces is geen sinecure, niet in het minst vanwege het grote aantal stakeholders, de 
verschillende belangen en de dynamische maatschappij als context. 
Vandaar dat de initiatiefgroep adviseert om vanaf het begin transitiedeskundigen te betrekken bij 
dit proces. Het transitieproces is vooralsnog onder te verdelen in drie fases, met voor iedere fase 
verschillende deliverables (zie Figuur 1). Het betreft de volgende drie fasen:  
1. Exploratie- & definitiefase: inventariseren, verhelderen en omschrijven van het feitencomplex 

(divergeren) 
2. Ontwerpfase: keuzes maken en concreet uitwerken en plannen (convergeren)van hetgeen uit de 

definitiefase is gekomen 
3. Realisatiefase: uitvoeren en realiseren 
Het voorstel van de initiatiefgroep beperkt zich tot de exploratie- & definitiefase (zie Figuur 1). 
 
3.1 Documentanalyse leidend tot gemeenschappelijk toekomstbeeld 
Door alle afzonderlijke relevante gremia zijn reeds doorkijkjes naar de toekomst gecreëerd (zie 
hoofdstuk 2) welke in de strategievorming van het Maatschappelijk Thema Gezondheid & Zorg 
(Missiedocument Gezondheid & Zorg, Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 (KIA) en Kennis- en 
Innovatieconvenant 2020-2023 (KIC), roadmap Human Capital topsectoren) reeds op vele onderdelen 
meegenomen zijn. 
Door het ‘naast elkaar leggen’ van alle reeds aanwezige toekomstbeelden en min of meer 
uitgewerkte scenario’s, kunnen de gemeenschappelijke beelden van en lijnen naar de toekomst 
leiden (convergentie; zie Figuur 1) naar één gezamenlijk “Toekomstbeeld onderwijs en opleidingen 
MT G&Z”. Dit toekomstbeeld zal dan worden ingevoegd in MT G&Z Toekomstbeeldenboekje “+5, -
30”). 
 

Figuur 1: Fases in het proces tijdens het opstellen van een transitieagenda. 

https://www.health-holland.com/sites/default/files/downloads/missiedocument-gezondheid-en-zorg.pdf
https://www.health-holland.com/sites/default/files/downloads/kennis-en-innovatieagenda-2020-2023-gezondheid-en-zorg_0.pdf
https://www.health-holland.com/sites/default/files/downloads/kennis-en-innovatieconvenant-2020-2023-gezondheid-en-zorg.pdf
https://www.health-holland.com/sites/default/files/downloads/kennis-en-innovatieconvenant-2020-2023-gezondheid-en-zorg.pdf
https://www.health-holland.com/sites/default/files/downloads/roadmap-human-capital.pdf
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3.2 Inventariseren stakeholders 
 

3.2.1 Breng alle stakeholders in kaart 
In fase 1 is het tevens van belang om alle stakeholders in kaart te brengen, zodat eenieder die ertoe 
doet binnen dit transitieproces betrokken en/of geïnformeerd wordt. Tijdens de twee overleggen 
van de initiatiefgroep kwamen al een aantal stakeholders ter sprake. Ter inspiratie, en nog 
onvolledig, worden ze hieronder weergegeven.  

• Onderwijs- en onderzoekspartijen; 
• Werkveld: branche- en belangenorganisaties; 
• Beroepsverenigingen; 
• Politiek (VWS, OCW en daaraan gelieerde organisaties); 
• Studentenkoepels; 
• Commissie werken in de zorg; 
• Onderwijsinspectie, NVAO; 
• Docenten, studenten, lectoren, leidinggevenden in onderwijs; 
• Vertegenwoordigers van ‘good practices’. 
 

3.2.2 Categoriseer de stakeholders  
Na de inventarisatie is het belang voor het vervolg (mate van betrokkenheid, rol binnen proces, etc.) 
om de verschillende stakeholders te categoriseren op de dimensies ‘belang’ en ‘impact’ (zie 
Appendix, Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 
 

3.2.3  Stakeholders ordenen op regime-, niche- en landschapsniveau 
Binnen transities is het multi-level-perspectief een veel gebruikt model voor het in kaart brengen 
van de relevante omgeving waarbinnen een transitieproject- of -programma vorm krijgt. Het 
identificeren en positioneren van welke stakeholder op welk niveau acteert binnen die omgeving is 
behulpzaam bij de inrichting van het transitieproces en de organisatie ervan. Figuur 2 illustreert de 
verschillende niveaus binnen het multi-level-perspectief en hetgeen zij representeren. Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. van de Appendix laat zien dat binnen een transitie de 
vertegenwoordigers van de verschillende niveaus elkaar opzoeken in de leefomgeving, met elkaar 
samenwerken, samen optrekken en iteratief de transitie vorm en inhoud geven. 

Figuur 2: Model van het multi-level-perspectief (bron: Voedselfamilies Academie Masterclass: De 
Transitie-opgave) . 

https://www.voedselfamilies.nl/wp-content/uploads/2020/09/Voedselfamilies-Academie-Samenvattting-29-september-2020_DEF.pdf
https://www.voedselfamilies.nl/wp-content/uploads/2020/09/Voedselfamilies-Academie-Samenvattting-29-september-2020_DEF.pdf
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3.3 Verzamelen best practices (experimenten/niches) 
Experimenten, best practices, niches die laten zien dat hetgeen geschetst wordt in het wenkend 
perspectief (hoofdstuk 2) ook daadwerkelijk (deels) gerealiseerd kan worden, zijn een 
inspiratiebron, geven energie aan en valideren de inspanningen om verder te werken in de richting 
van het toekomstbeeld (paragraaf 3.1). 
 

3.3.1 Inventariseren van best practices (experimenten/niches)  
Ook een fase 1 activiteit is het in kaart brengen van alle best practices, experimenten, innovatieve 
initiatieven die al (deels) gezien kunnen worden als voorlopers van hetgeen straks wellicht 
‘mainstream’ zal zijn binnen het onderwijs. 
 

3.3.2 Succesfactoren & ervaren knelpunten 
Optekenen van de bevorderende en belemmerende factoren vanuit de verschillende best practices 
uit 3.3.1., zodat de ‘lessons learned’ kunnen worden meegenomen in toekomstige initiatieven en 
belemmerende factoren vermeden kunnen worden 
 
3.4 Analyse: hoofdthema’s zowel inhoudelijk als organisatorisch 
Op basis van de opgedane inzichten vanuit de beschreven toekomstbeelden uit paragraaf 2 en de 
ervaringen vanuit de verzamelde best practices, kunnen de urgente en belangrijke hoofdthema’s 
worden op getekend, zowel op inhoudelijk als organisatorisch gebied. De hoofdthema’s geven 
richting en focus aan de transitie-agenda 
 

3.4.1 Inhoudelijke thema's geordend naar urgentie en belangrijkheid) 
• …………… 

• …………… 

 

3.4.2 Organisatorische thema’s (geordend naar urgentie en belangrijkheid) 
• …………… 

• …………… 

 

4. Benodigde investeringen  

• Externe ondersteuning bij opstellen transitieagenda begeleiding proces en opleveren 
product door transitiedeskundigen; 

• Secretariële ondersteuning; 
• Bij fysieke bijeenkomsten: faciliteiten, catering; 
• Expertise op vormgeving materialen; 
• Uren/menskracht voor onderzoek, analyse opleidingsplannen; 
• Return of investment- en profit and loss-perspectief. 

 

5. Uitvoering & voortgang 

Voor het uitwerken van het plan voor de transitie-agenda kan worden gedacht aan het volgende: 
 
Werkgroep 
Om dit plan om te zetten in een uitgewerkte nationale transitieagenda is een compacte werkgroep 
nodig met ongeveer 6 – 10 vertegenwoordigers vanuit MBO, HBO en WO. De werkgroep stelt het plan 
en de begroting op. De werkgroep inventariseert en informeert doelgroepen en actoren. Daarnaast 
inventariseert de werkgroep voor de noodzakelijke institutionele voorwaarden voor de transitie. 
Verder doet de werkgroep een voorstel voor indicatoren aan de hand waarvan de voortgang kan 
worden gemeten, en voor een governance- & -monitoringsstructuur. 
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Bestuursorgaan 
Vanwege de complexiteit van het proces, de aan- en bijsturing, monitoring, en zorgdragen voor 
draagvlak bij de achterban is tevens een krachtig ‘bestuursorgaan’ nodig onder voorzitterschap van 
de CSO van het Topteam LSH, Prof. Dr. Pancras Hogendoorn (vicevoorzitter RvB en Decaan LUMC) en 
waarin i.i.g. MBO-Raad, VH, NFU, 4TU, PFN, NLZVE en SGF vertegenwoordigd zijn. 
 
Akkoord Bestuurlijk Overleg 
De bestuurders van NFU, 4TU, VH, MBO-Raad gaan akkoord met: 

• …en geven opdracht tot de uitwerking van het ‘Plan voor een plan’ tot een volledige Nationale 
Transitie-agenda Onderwijs Gezondheid, Welzijn & Zorg (kortweg: “Transitie-agenda 
Onderwijs”), met als opleveringsdatum 1 november 2021;  

• het indienen van deze Nationale Transitie-agenda Onderwijs, i.s.m. het Kernteam MT G&Z, 
bij het Themateam van het MT G&Z voor hún investeringsakkoord;  

• de mobilisatie van de in kind inzet vanuit hun organisatie(s) voor die uitwerking van de 
Transitie-agenda Onderwijs, met de Topsector LSH als coördinator van de uitvoering. 

 

6. Hoe verder? 

Voor het uitwerken van het plan is een globale planning opgesteld (zie Figuur 33 en onderstaande 
tabel). 
 

 
Figuur 3: Globale planning uitwerken en uitvoeren transitieagenda. 

 
 

Datum Activiteit 
17 dec. 2020 1e Bestuurlijk Overleg 
Jan. – apr. 2021 Opstellen ‘plan voor een plan’ door initiatiefgroep 
21 mei 2021 2e Bestuurlijk Overleg 
21 mei – 31 mei 2021 Afstemming en aanscherping voorstel i.o.m. alle betrokkenen 
Jun. – okt. 2021 Plan van Aanpak (PvA) nationale transitie-agenda opstellen 
31 okt. 2021 PvA nationale transitie-agenda klaar, aanbieden aan Themateam MT G&Z 
19 nov. 2021 Bespreking Themateam MT G&Z van het PvA nationale transitie-agenda 
dec. 2021 Afstemming en aanscherping PvA op basis van feedback Themateam  
1 jan. 2022 Start realisatie nationale transitie-agenda 
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Appendix 

 

 
Figuur 1: model van MLP multiphase concept (Loorbach, Frantzeskaki & Avelino, 2017). 
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Figuur 2: Stakeholderanalyse-matrix (bron: zuiderlicht) 

 
 

 
Figuur 3: Landschapsmodel in vogelvlucht. 

 
  

https://www.zuiderlicht.nl/expertises/strategie-design-thinking/stakeholderanalyse

