
 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond 
Amersfoort wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Een belangrijk aspect bedreigt echter de uitvoerbaarheid van 
dit beleid, namelijk de beschikbaarheid van voldoende geschoolde arbeidskrachten om al het werk, dat 
gemoeid is met het realiseren van de energietransitie, uit te voeren. Het project ‘Operatie Instroom 
Workforce Energietransitie’, dat zich richt op de regio Amersfoort, heeft tot doel dit probleem op te 
lossen. 

Problematiek 
De regio Amersfoort beschikt over een goede uitgangspositie voor een snelle uitvoering van de 
energietransitie en voor een hoge instroom van duurzame technici in de arbeidsmarkt. Zo is er een breed 
scala aan onderwijsinstellingen, samenwerkingsverbanden (Technet Eemland en 033Energie) en is er een 
hoge concentratie van bouw- en installatiebedrijven die het technische werk in de energietransitie 
kunnen realiseren.  
 
Een rondgang langs scholen en opleidingen op dit vlak leert echter dat de instroom van leerlingen in de 
met de energietransitie gerelateerde opleidingen laag is. Ook wordt in de opleidingen op alle relevante 
niveaus (PO, vmbo en mbo) vaak weinig up-to-date kennis opgedaan over de energietransitie. Van de 
mogelijkheden voor samenwerking met het bedrijfsleven kan ook meer gebruik worden gemaakt. 

Doel van het project 

Het project heeft als doel om de instroom in 
technische opleidingen en werkgelegenheid met 
betrekking tot energietransitie te verhogen. Om 
dit te bereiken worden onderwijsinstellingen uit de 
regio Amersfoort met elkaar verbonden op het vlak 
van energietransitie. Hierbij wordt getracht een 
doorlopende leerlijn te ontwikkelen van primair 
onderwijs tot mbo. Dit alles wordt ondersteund en 
versterkt door bedrijven die actief zijn in de 
energietransitie. 

Samen met haar partners biedt Stichting Technotrend in schooljaar 2018-2019 basisscholen, vmbo’s en 
mbo’s in de regio van Amersfoort ondersteuning bij het versterken van hun technisch curriculum. Op 
deze manier kan beter aangesloten worden bij de energietransitie. Zo worden onder andere 
samenwerkingsverbanden met bedrijven gestimuleerd. Scholen die interesse hebben om deel te nemen, 
kunnen zich voor dit ondersteuningstraject aanmelden. 

 

 

OPERATIE INSTROOM WORKFORCE 
ENERGIETRANSITIE   

REGIO AMERSFOORT 



 

  

 

Opbrengsten per doelgroep 
 

 

 

Activiteiten 
Met de deelnemende scholen worden in het najaar van 2018 plannen gemaakt 
om de doelstellingen helder te maken en hoe deze te realiseren op de 
betreffende school. In het voorjaar van 2019 worden deze plannen uitgewerkt, 
getest en worden verdere plannen voor schooljaar 2019-2020 gemaakt.  
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REGIO AMERSFOORT 
OMVAT  DE GEMEENTEN: 

9 Amersfoort 
9 Baarn 
9 Barneveld 
9 Bunschoten 
9 Eemnes 
9 Leusden 
9 Nijkerk 
9 Soest 
9 Woudenberg 
 

 

 

 

 

 

MEER 
INFORMATIE OF 
DEELNEMEN? 
 

Neem contact op met: 
 
Marit Kreeftenberg  
Marit.Kreeftenberg@stichting 
technotrend.nl 
 
Marijke Donath  
Marijke.Donath@energy 
challenges.nl 
 

- Concretere invulling geven aan W&T curriculum. 
- Maatschappelijke relevantie voor leerlingen  
   vergroten. 
- Lesmateriaal en gastlessen  over duurzaamheid   
  door techniekeducatie.  
 
 

- Instroom technische opleidingen vergroten. 
- Verbetering aansluiting vervolgstudie in MBO.  
- Versterking samenwerking met bedrijfsleven. 
- Modernisering van de opleidingen met meer  
   up to date technologische kennis. 
 
 
 
- Instroom techniekopleidingen vergroten. 
- Vergroting uitstroompercentage door betere  
   samenwerking met en doorstroming naar  het 
   bedrijfsleven. 
- Technische know-how van opleidingen vergroten.  
 
 

 
- Hoger aanbod van arbeidskrachten. 
- Betere geschoolde jonge arbeidskrachten. 
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