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Management samenvatting 
SenterNovem en het Platform Bèta Techniek hebben onderzoeksbureau Dialogic verzocht 
om een gecombineerde nulmeting (in retrospectief) en mid-term review (MTR) uit te 
voeren voor het programmaonderdeel Human Capital Chemie. De onderzoeksvraag: “In 
hoeverre hebben de activiteiten die in het Roadmap Human Capital Chemie worden 
aangekondigd al geleid tot meer aandacht voor en kwalitatief beter chemieonderwijs? In 
welke mate heeft dit geleid tot meer studenten die kiezen voor een voor de chemie 
relevante opleiding (MBO, HBO, WO), een verhoogde uitstroom uit deze opleidingen, en 
verminderde uitstroom van werknemers uit de chemie?”. 

In dit rapport is de stand van zaken gepresenteerd (en die wordt afgezet tegen het 
nulmoment: september 2007); de stand van zaken van zowel het programma als haar 
context (bijv. studenteninstroom en dynamiek op de arbeidsmarkt). Dat wordt gedaan aan 
de hand van een set indicatoren (zie bijlage I). Data is verzameld via desk research en 15 
interviews. 

Belangrijkste bevindingen: 

- Sinds de start van het programma (nulmeting: september 2007) zijn er geen 
veranderingen opgetreden in de hoofddoelstellingen van HCC. Een aantal ac
tielijndoelstellingen is sinds de implementatie van actielijnen licht gewijzigd omwille 
van praktische haalbaarheid; 

- Sommige actielijnen zijn later gestart, maar de inhoudelijke richting is 
bepaald. Naar verwachting zal in 2010 het merendeel van geplande activiteiten 
lopen; 

- Omdat voor een groot aantal activiteiten de feitelijke implementatie nog moet 
starten, is het te vroeg om al te rapporteren over resultaten. Wel zijn de intervie
wpartners er tevreden over dat er middels een programma zoals HCC structureel 
aandacht is voor human capital in de chemiesector. Men kijkt positief aan tegen de 
toekomst; 

- HCC kan nog wel winnen aan zichtbaarheid van het programma en van sa
menhang van actielijnen; 

- De studenteninstroom in de chemie is aan het toenemen, zeker op het mbo en 
hbo: zowel in kernstudies chemie als in snijvlakstudies neemt het totaal aantal 
studenten toe. Dat geldt ook voor het marktaandeel van chemie ten opzichte van 
alle studies en bètastudies. Instroom is echter niet voldoende om aan de toekom
stige vraag op de arbeidsmarkt te voldoen. Er zal aandacht moeten blijven voor 
profilering van chemie en verbeterde studenteninstroom; 

- De inhoudelijke aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is afhankelijk 
van opleiding(sniveau). Voor academici is die aansluiting goed, vooral voor 
mbo’ers minder goed. De zeer snelle ontwikkelingen in de chemie vragen om een 
beter zicht van docenten op de inhoudelijke dynamiek in de sector; 

- Over samenwerking in de regio: actielijn 3 volgt een regionale insteek. D.w.z.: 
aanhaken bij lopende regionale initiatieven, de regionale partners ondersteunen en 
useful practices opschalen naar andere regio’s;  

- De kredietcrisis heeft geleid tot een tijdelijke terugval in de vraag naar chemici 
op de arbeidsmarkt. HCC spant zich daarom – op dit moment – in om zo veel 
mogelijk talent voor de chemie te behouden. Verwachting is dat in de toekomst 
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(vanaf 2014) de vraag naar chemici weer sterk gaat aantrekken (o.a. i.v.m. ver
grijzing). 

Aanvullend worden in de rapportage nog de volgende aanbevelingen uitgewerkt: 

Organisatorisch 

- Vergroten van de zichtbaarheid van HCC; 
- Verdere invulling geven aan afstemming met andere human capital initiatieven 

(ook regionale); 
- Nadenken over toekomstige verankering van initiatieven (bijv. via een regionale 

structuur of bestaande organisaties met een niet-tijdelijke horizon die de pro
grammatische aanpak van HCC in de toekomst kunnen garanderen); 

- Continue monitoren om ontwikkelingen in het programma en context in de gaten te 
houden en zo nodig snel en adequaat te kunnen bijsturen; 

Inhoudelijk 

- Aandacht behouden voor aansluiting tussen onderwijsschakels; 

- Het verder professionaleren van docenten door de gehele keten heen (naast vo ook 
mbo en hbo); 

- Vervlechten van praktijk- en beroepscomponenten in de opleidingsketen om zo de 
inhoudelijke aansluiting te versterken en leerlingen kennis te laten maken met 
toepassingen van chemie; 

- Maken van een overzicht van opleidingen, hun eigenschappen en de match met 
beroepen. 

Methodologisch 

- Ook in de toekomst aandacht behouden voor ontwikkelingen binnen het program
ma, maar ook in de context (bijv. instroom van studenten); 

- In toekomstige analyse het onderscheid van kern- en snijvlakstudies behouden; 

- Meten van samenwerking (tussen onderwijsinstellingen onderling en tussen 
onderwijsinstellingen en bedrijven) op een netwerkanalytische manier; 

- Tussentijds monitoren van ontwikkelingen binnen het programma door HCC zelf, 
zodat tussentijds acties aangepast kunnen worden als succes uitblijft (monitoring 
als zelfevaluatie); 

- Zoeken naar bronmateriaal voor duiding van trends in zij- en instroom op de  
arbeidsmarkt. 
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1 Inleiding 

1.1 Context 

Het Innovatieprogramma Chemie is één van negen innovatieprogramma’s en maakt 
daarmee onderdeel uit van de programmatische aanpak binnen het Nederlandse 
innovatiebeleid1 . De Regiegroep Chemie is verantwoordelijk voor dat programma. Een 
belangrijk onderdeel van het programma vormt de Human Capital lijn, gefinancierd door 
het Platform Bèta Techniek en SenterNovem. Hoewel de chemie een relatief sterke positie 
in de Nederlandse economie inneemt, kampt de sector met de gevolgen van een krappe 
arbeidsmarkt en een tanende interesse voor chemie in het onderwijs. De aansluiting van 
het scheikundeonderwijs op de arbeidsmarkt is bovendien voor verbetering vatbaar. 

De actielijn Human Capital Chemie (hierna HCC) van het Innovatieprogramma is slechts 
beperkt meegenomen in de Nulmeting Chemie die recent (2009) door Dialogic is 
uitgevoerd als onderdeel van de monitoring & evaluatiesystematiek van het Ministerie van 
Economische Zaken en SenterNovem. Specifieke aandacht voor de Human Capital actielijn 
is daarom gewenst. Wel is begin 2009 een advies uitgebracht door de Auditcommissie van 
het programma Aantrekkelijke Carrières in de Techniek (richting Platform Bèta Techniek). 
Dat advies was echter enkel gebaseerd op een auditgesprek over voortgang en reeds 
geboekte resultaten. In de voorliggende rapportage wordt human capital in de chemie in 
een breder perspectief gemeten: zowel de voortgang van HCC als ontwikkelingen op meer 
macrovariabelen (instroom van studenten, dynamiek op de arbeidsmarkt, etcetera). 

SenterNovem en het Platform Bèta Techniek hebben Dialogic verzocht om deze nulmeting 
(in retrospectief) uit te voeren en daarnaast, waar mogelijk een mid-term review (MTR) uit 
te voeren op dezelfde HC-indicatoren voor de huidige stand van zaken in het innovatiepro
gramma. Aangezien het programma al gestart is, en eerder geen nulmeting is uitgevoerd, 
worden nu beide metingen gecombineerd. Het onderhavige rapport presenteert de 
weerslag van deze gecombineerde nulmeting en MTR. Het biedt naast de nodige actuele 
inzichten ook een fundament voor latere effectmetingen.  

Hierna geven we in kort bestek een overzicht van de doelstellingen en actielijnen van HCC 
(in 1.2) en de onderzoeksvragen die in deze exercitie centraal staan en de gehanteerde 
aanpak bij het beantwoorden van deze vragen (in 1.3). In 1.5 geven we een korte 
leeswijzer voor dit rapport. 

1.2 Human Capital Chemie: doelstellingen en actielijnen 

De vier HC-doelstellingen van het innovatieprogramma Chemie zijn: 

1.	 Verhoog de uitstroom van jongeren in de opleidingen chemie in het mbo, hbo en 
wo; 

2.	 Verbeter de aansluiting en uitwisseling tussen onderwijs en arbeidsmarkt zodat de 
context van de lesstof beter wordt gevoed vanuit de praktijk; 

1 Zie http://www.senternovem.nl/innovatietrajectchemie/index.asp. 
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3.	 Verbeter het beroeps- en carrièreperspectief van chemici zodanig dat die beter 
aansluiten op de verwachtingen, en 

4.	 Stimuleer ondernemerschap vanuit het onderwijs. 

Om deze doelstellingen te realiseren zijn vijf actielijnen uitgewerkt, te weten:  

1.	 Meer aandacht creëren voor chemie in (vooral) het primair en voortgezet onder
wijs; 

2.	 Professionaliseren van docenten in het voortgezet onderwijs; 

3.	 Verbeteren van de uitwisseling en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt; 

4.	 Stimuleren van ondernemerschap; 

5.	 Zorgen voor aantrekkelijke carrières in de chemie. 

Voor de uitvoering en coördinatie van elk van deze actielijnen is een actielijntrekker 
aangewezen. 

1.3 Centrale vraag en onderzoekvragen 

Centraal in deze gecombineerde nulmeting en MTR staat de vraag:  

“In hoeverre hebben de activiteiten die in het Roadmap Human Capital Chemie worden 
aangekondigd al geleid tot meer aandacht voor en kwalitatief beter chemieonderwijs? 
In welke mate heeft dit geleid tot meer studenten die kiezen voor een voor de chemie 
relevante opleiding (MBO, HBO, WO), een verhoogde uitstroom uit deze opleidingen, 
en verminderde uitstroom van werknemers uit de chemie?” 

Deze hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen.  

A. Doelstellingen en gepercipieerde knelpunten 

1)	 In hoeverre is gedurende de looptijd van het programma afgeweken van de 
oorspronkelijke doelstellingen van HCC? En wat was daarvoor de reden?  

2)	 Zijn de in 2007 gesignaleerde knelpunten nog steeds actueel in relatie tot meest 
recente jaarplan HCC (2009)? 

B. Chemie in het onderwijs 

3)	 In hoeverre is HCC er in geslaagd de chemie positief onder de aandacht te brengen 
bij leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs?  

a.	 welke activiteiten zijn ontplooid? 

b.	 hoe succesvol zijn die activiteiten? 

4)	 In hoeverre is HCC er in geslaagd om de studiekeuze van (aankomende) MBO, 
HBO en WO studenten beïnvloeden?  

C. Chemie op het snijvlak onderwijs & arbeidsmarkt 

5)	 In hoeverre is HCC er in geslaagd om het onderwijsaanbod af te stemmen op de 
vraag van bedrijven? 
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a.	 welke vernieuwingen/innovaties in het MBO, HBO en WO onderwijs zijn ge
realiseerd? En hoe succesvol zijn die vernieuwingen tot nu toe gebleken? 

6)	 In hoeverre is HCC er in geslaagd om (meer, betere en structurele) relaties te 
creëren tussen (regionale clusters van) bedrijven en onderwijsinstellingen (MBO, 
HBO, WO)? 

a.	 welke activiteiten zijn ontplooid om relaties te creëren? 

b.	 welke vormen nemen die relaties aan (gastdocentschappen; stageplekken, 
financiële bijdragen, etc.)? 

c.	 hoe succesvol zijn deze activiteiten in het leveren van een bijdrage aan dit 
doel? 

7)	 In hoeverre is HCC er in geslaagd om docenten van relevante opleidingen te laten 
bijscholen en/of praktijk ervaring op te laten doen?  

D. Chemie en de arbeidsmarkt 

8) In welke mate is de arbeidsmarkt voor de chemische sector verbeterd?  

a.	 In hoeverre is een eventuele verbetering van de arbeidsmarkt toe te reke
nen aan de activiteiten in het kader van HCC? 

E. (Beleids)aanbevelingen 

9)	 Op welke punten zou HCC verbeterd kunnen worden?  

1.4 Gehanteerde aanpak 

Bij de aanpak van de nulmeting / MTR hebben we de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 

•	 Waar mogelijk is gebruik gemaakt van bestaand kwantitatief en kwalitatief materiaal. 
Primaire data zijn voornamelijk getrokken uit interviews met sleutelpersonen om de 
resultaten van secundaire data-analyse te duiden; 

•	 Voor het vaststellen van de te hanteren indicatoren voor de nulmeting / MTR, de 
aanlevering van documentatie en bestaand materiaal, en de bepaling van de meest in 
aanmerking komende interviewpartners is nauw samengewerkt met de opdrachtge
vers; 

•	 Nulmoment is september 2007, het MTR-moment is september 2009; 

•	 In de structuur van de gecombineerde nulmeting en MTR ligt het kader voor de 
eindevaluatie/effectmeting besloten. De herhaalbaarheid van de meting voor de 
eindevaluatie stelt eisen aan bronmateriaal en aan de (systematische) wijze van 
rapporteren. In overleg met de opdrachtgevers is in een vroeg stadium van de 
nulmeting / MTR een rapportageopzet bepaald die aansluit op het beschikbare bronma
teriaal.  

Op basis hiervan is bij de uitvoering van de nulmeting / MTR de volgende aanpak gevolgd. 

Na de aftrap (5 oktober 2009) is in overleg met de opdrachtgever een lijst van indicatoren 
vastgesteld die samenhangt met de gestelde onderzoeksvragen en beschikbare bronnen. 
Aansluitend hierop hebben we relevante documenten verzameld, (kwantitatief) materiaal 
uit databases of andere bronnen. Het verzamelde materiaal is zo nodig bewerkt en zodanig 
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geanalyseerd dat voor de indicatoren nulwaarden en (voor zover van toepassing) waarden 
voor de huidige situatie beschikbaar zijn. 

Mede op basis van het schikbare bronmateriaal is een generieke vragenlijst voor de 
interviewronde opgesteld. De vragenlijst is primair gericht op beantwoording van de 
kwalitatief getinte vragen, duiding van resultaten, visies, het schetsen van context, etc. 
Met deze vragenlijst zijn in totaal 15 interviews afgenomen, deels face-to-face, deels 
telefonisch. De interviewresultaten zijn in samenhang met het beschikbare bronmateriaal 
systematisch geanalyseerd zodanig dat bij een vervolgmeting (eindevaluatie) gemakkelijk 
kan worden voortgebouwd op de gepresenteerde inzichten. 

1.5 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk worden de doelstellingen en knelpunten, zoals geformuleerd 
door HCC, vergeleken voor het nulmoment en de huidige situatie. In hoofdstuk 3 staan wij 
stil bij chemie in het onderwijs: wat is de profilering van chemie, welke opleidingen zijn er 
en welke trends in instroom van studenten zijn herkenbaar? In hoofdstuk 3 komt de 
aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt aan bod, gevolgd door een beschrijving van 
(dynamiek op) de arbeidsmarkt (hoofdstuk 4). Het laatste hoofdstuk van deze rapportage 
bevat conclusies en aanbevelingen. Bijlagen I, II en III presenteren de gehanteerde 
vragenlijst, de geraadpleegde sleutelpersonen, respectievelijk de lijst met gehanteerde 
indicatoren. 

In de lopende tekst van de volgende hoofdstukken zijn scores op indicatoren (cf. Bijlage I) 
gemarkeerd. Het indicatornummer is, tussen rechte haken […], steeds direct na het 
resultaat opgenomen. Dit vergemakkelijkt de vergelijking in latere (effect)metingen.    
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2 Doelstellingen en knelpunten 2007
2009 
In dit hoofdstuk staat de actualiteit van gepercipieerde knelpunten en doelstellingen op het 
gebied van human capital in de chemie-sector centraal [I100 t/m I102 en I200, I201]. In 
2007 is door een gecombineerde inspanning van de Regiegroep Chemie in nauw overleg 
met het Platform Bèta Techniek de “Roadmap human capital Chemie”- naar een bruisende 
chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven”  opgesteld. In deze roadmap wordt systematisch 
beschreven waar human capital gerelateerde knelpunten en/of verbeterpunten bestonden 
in 2007. Bij het vertrekpunt van deze nulmeting/MTR ligt het dan ook voor de hand dat 
geanalyseerd wordt in hoeverre de destijds geconstateerde knelpunten en doelstellingen 
voor de HCC nog actueel zijn of dat deze reeds zijn ingehaald door de realiteit (van 
bijvoorbeeld de economische crisis).  

2.1 Gepercipieerde knelpunten 

Als vertrekpunt van de Human Capital roadmap, is in 2007 per actielijn een aantal 
knelpunten benoemd die destijds actueel waren en die zo de noodzaak voor die actielijn 
duidden [I200]. De afgelopen twee jaar hebben naast de nodige activiteit binnen Human 
Capital ook een sterk veranderde economische realiteit gebracht (exogene factoren). De 
aan-/afwezigheid en intensiteit van de knelpunten kunnen daardoor beïnvloed zijn [I201]. 
In tabel 1 worden de knelpunten van 2007 en 2009 per actielijn naast elkaar gezet en 
wordt - waar nodig – afwijking kort toegelicht. 
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AL Knelpunten 2007 Knelpunten 2009 
1 De chemiestudie wordt gezien als onaantrekkelijk, 

moeilijk en zwaar; de sector kampt met een 
profileringsprobleem. 

De chemiestudie wordt gezien als onaantrekkelijk, 
moeilijk en zwaar; de sector kampt met een 
profileringsprobleem. 

Nog steeds actueel 

1 De betekenis van chemie voor welzijn, economie 
en maatschappij staat veel jongeren niet duidelijk 
voor ogen. 

Weinig aandacht voor moderne, uitdagende chemie en 
de rol van chemie in de samenleving in het voortgezet 
onderwijs 

Nog steeds actueel 

1 Jongeren hebben geen duidelijk beeld van het 
beroep chemicus of überhaupt van de 
verschillende loopbaanperspectieven in de chemie 

Weinig aandacht voor beroepen, opleidingen en werk in 
de chemie in het VO 

Nog steeds actueel 

1 Gebrek aan ruimte voor chemie in het 
basisonderwijs 

Weinig aandacht voor chemie in het basisonderwijs 

Nog steeds actueel 

AL Knelpunten 2007 Knelpunten 2009 
2 Veel chemiedocenten hebben moeite om hun 

kennis en vaardigheden op peil te houden en op 
de hoogte blijven. 

Ervaren docenten blijven te ver af staan van de 
chemische praktijk door de huidige aard van het 
curriculum. 

Nog steeds actueel 

2 - Chemiedocenten hebben te weinig tijd / mogelijkheden 
om zich te verdiepen in de actuele ontwikkelingen in de 
chemische sector. 

Het gebrek aan capaciteit is zeer actueel. Scholen faciliteren en stimuleren hun medewerkers gemiddeld genomen 
onvoldoende om zich tijdens werktijd bij te scholen. 

AL Knelpunten 2007 Knelpunten 2009 
3 Chemie Onderwijs en praktijk zijn veelal 

gescheiden werelden 
De samenwerking tussen scholen en bedrijven is 
suboptimaal dan wel gebrekkig. 

Het ontbreekt aan een serieus partnerschap tussen 
scholen en bedrijven, waarmee kan worden voorzien in 
voldoende vakmensen en innovatieve kracht van de 
chemie-sector 

Nog steeds actueel 

AL Knelpunten 2007 Knelpunten 2009 
4 De drempel voor het starten van een 

chemiebedrijf is hoog. 
Algemeen wordt verondersteld dat de drempel voor het 
starten van een chemie-bedrijf hoog is. 

Nog steeds actueel 

4 Chemici zijn weinig geneigd tot ondernemerschap Het idee heerst dat chemici weinig geneigd zijn tot 
ondernemerschap 

Nog steeds actueel 

4 Chemieopleidingen leiden eerder op tot 
onderzoeker dan tot ondernemer 

Chemieopleidingen leiden eerder op tot onderzoeker dan 
tot ondernemer 

Nog steeds actueel 

AL Knelpunten 2007 Knelpunten 2009 
5 In de nabije toekomst wordt een groot tekort aan 

chemici verwacht. 
Een grote groep werknemers dreigt door gedwongen 
ontslagen de sector te verlaten 

Het grote tekort is momenteel in mindere mate aan de orde vanwege de economische crisis. Het knelpunt is dus 
binnen een kort tijdsbestek omgeslagen in een tijdelijk overschot op de arbeidsmarkt; met name op WO-niveau.  
Op de lange termijn, lijkt het aanvankelijke knelpunt onverminderd belangrijk. 
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5 Arbeidsomstandigheden zijn voor verbetering 
vatbaar, zowel voor potentiële nieuwe als huidige 
werknemers 

De wervende kracht van de sector op nieuwe 
werknemers en de kracht op huidige te behouden lijkt 
onvoldoende 

Het verbeteren van arbeidsomstandigheden staat onder druk, nu de sector wordt getroffen door de crisis.  

5 - De uitstroom uit beroepsopleidingen en WO naar de 
chemische sector is niet voldoende om in de behoefte op 
lange termijn te voorzien, maar bij gebrek aan werk, 
bestaat het gevaar dat zij uitvloeien. 

Een nieuw geïntroduceerd knelpunt is dat de huidige uitstroom vanuit chemieopleidingen tijdelijk iets te groot is. 
Op korte termijn bestaat dus het risico dat deze “starters” uit de chemie stappen, omdat de sector hen 
onvoldoende perspectief kan bieden. Dit potentieel gaat dan verloren voor de chemie op de middellange en lange 
termijn, wanneer de economie weer aantrekt.  

Tabel 1. Gepercipieerde knelpunten HCC 2007 en 2009. 

Ook in de interviews is gevraagd naar de grootste knelpunten; knelpunten die samenhan
gen met het scheikundeonderwijs, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of met de 
aansluiting tussen het onderwijsveld en bedrijven op de arbeidsmarkt. Iedere respondent 
heeft vanuit zijn of haar achtergrond op die onderwerpen kunnen reflecteren. Onderstaand 
noemen wij de punten die het meest zijn genoemd of in het oog springen. Per knelpunt is 
de relatie met de door HCC gepercipieerde problemen (zie bovenstaande tabel 1) 
aangeduid en eveneens is verwezen naar paragrafen verderop in deze rapportage waarin 
wij nader ingaan op de afzonderlijke onderwerpen. 

•	 Meerdere respondenten geven dat chemie nog steeds leidt onder een profilerings
probleem. Chemie, en de bètatechniek als breder kader, kan zich onvoldoende als 
aantrekkelijk positioneren. Het vraagstuk van profilering is door HCC aangeduid; 
zie de eerste regel van tabel 1. In deze rapportage zoomen wij nog nader in op dit 
onderwerp; zie paragraaf 3.1. 

•	 Een knelpunt is en blijft de matige instroom van leerlingen in chemiestudies. Als de 
instroom in het chemieonderwijs achter blijft, zullen ook problemen op de arbeids
markt niet verholpen worden. HCC heeft de instroom van studenten centraal 
gesteld, zie de regel over actielijn 5 (tabel 1 en tabel 2) en de eerste regel in tabel 
2. In paragraaf 3.2 van deze rapportage komen wij daar op terug. 

•	 Inhoudelijke aansluiting verdient extra aandacht. Het gaat dan om de aansluiting 
tussen diverse onderwijsniveaus. Onder andere vmbo – mbo. Het onderwerp aan
sluiting staat centraal in actielijn 3 van HCC (tabel 1 en tabel 2). Zie paragraaf 4.1 
van dit rapport voor nadere uitweiding over dit punt. 

•	 De chemische industrie is relatief conjunctuurgevoelig. Dat heeft vanzelfsprekend 
effecten op de arbeidsmarkt; er is meer onzekerheid. De huidige kredietcrisis werkt 
die onzekerheid in de hand. Daar komt bij, dat in tijden van een laagconjunctuur 
chemici mogelijk de sector verlaten en zo de binding verliezen met het type werk. 
Een gerelateerd probleem is de anglosaxische manier (centraal stellen van aan
deelhouderswaarde) waarop grote chemieconcerns (met aandeelhouders) worden 
aangestuurd: de nadruk verschuift van R&D naar korte termijn winstgevendheid. 
Dit in combinatie met laagconjunctuur leidt tot minder banen in R&D. HCC heeft de 
arbeidsmarkt centraal gesteld in actielijn 5 (tabel 1 en tabel 2). In hoofdstuk 5 van 
deze rapportage komt dat nader aan bod. 
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2.2 Verschuiving van doelstellingen 

In onderstaande tabel 2 zijn de HCC doelstellingen opgenomen, zoals deze in 2007 
(roadmap Human Capital Chemie) en 2009 (meerjarenplan en jaarplan) naar voren zijn 
gebracht [I100 en I101].  Onder elk van de doelen is aangegeven of en waarom er een 
wijziging is opgetreden [I102]. 

Hoofddoelstelling 2007 Hoofddoelstelling 2009 
Significante verhoging van aantal afgestudeerde 
chemici op alle onderwijsniveaus. (40% in (v) MBO 
en 35% in HBO/WO 

Significante verhoging van aantal afgestudeerde 
chemici op alle onderwijsniveaus 

Geen noemenswaardige wijziging opgetreden. 

Betere aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt 

Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

Geen noemenswaardige wijziging opgetreden. 

Verbeter het beroepsperspectief van chemici door 
gecoördineerde maatregelen; meer variatie in 
perspectief die beter aansluit bij verwachtingen 
mannen en vrouwen. 

Verbeter het beroepsperspectief van chemici door 
gecoördineerde maatregelen; meer variatie in 
perspectief die beter aansluit bij verwachtingen 
mannen en vrouwen. 

Geen noemenswaardige wijziging opgetreden. 

Stimulering van ondernemerschap vanuit het 
onderwijs; verhoging van aantal startende 
ondernemers in chemie 

Stimulering van het ondernemerschap. 

Geen noemenswaardige wijziging opgetreden. 

Actielijndoelstelling 2007 Actielijndoelstelling 2009 
AL-1: Vergoot de aandacht voor chemie in het 
onderwijs 

AL-1: Vergroten van de aandacht voor chemie in 
zowel het basisonderwijs als het voortgezet 
onderwijs; stijging van het aantal eerstejaars 
chemiestudenten (mbo, hbo, wo) 

Geen noemenswaardige wijziging opgetreden. 

AL-2: Continue professionalisering voor docenten 
(vooral VO-docenten) 

AL-2 Continue professionalisering  voor docenten 
(uitsluitend VO-docenten) 

Het plan dat aanvankelijk in de roadmap terecht is gekomen voor Actielijn 2 was te omvangrijk. Dit plan 
beoogde docenten over hele linie te professionaliseren (po,vo,ho). Het budget bleek daarvoor niet 
toereikend te zijn, waardoor er anno 2009 een expliciete focus is aangebracht op de docent in het vo. Heel 
bewust: alle leerlingen komen in aanraking met vo (dat geldt niet voor mbo, hbo, etc.). Po is bovendien 
(deels) ondergebracht bij VTB: VTB-pro. 

AL-3: Verbeter aansluiting en uitwisseling 
onderwijs-arbeidsmarkt 

AL-3: Verbeter aansluiting en uitwisseling onderwijs
arbeidsmarkt 

Geen noemenswaardige wijziging. 

AL-4: Stimuleer  ondernemerschap in de chemie AL-4: Stimuleer ondernemerschap in de chemie 

Geen noemenswaardige wijziging. 

AL-5: Zorg voor aantrekkelijke banen en 
Arbeidsomstandigheden 

AL-5: Zorg voor aantrekkelijke banen en 
arbeidsomstandigheden 

De doelstelling an sich is niet gewijzigd. Wel heeft er vanwege de economische crisis een duidelijke 
verschuiving plaatsgevonden van focus. Waar het in 2007 nog met name ging om meer gekwalificeerde 
chemici op te leiden en in te laten stromen op de arbeidsmarkt is dat in 2009 verschoven naar behoud van 
talent binnen de sector op de korte termijn. Op de langere termijn is de doelstelling ongewijzigd. 

Tabel 2. Doelstellingen HCC 2007 en 2009 
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Over het algemeen zijn de doelstellingen van HCC [I100, I101] niet veranderd. Wel is 
vanwege pragmatische redenen gekozen om bij Actielijn 2 en 5 een licht alternatieve koers 
te varen om het bovenliggende doel te bereiken  [I102]. 

De doelstellingen hebben hun weerslag gekregen in een aantal concrete beoogde 
resultaten. In tabel 3 is opgenomen welke wijzigingen zijn doorgevoerd in 2009 ten 
opzichte van 2007. 
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AL Beoogde resultaten 2007 Beoogde resultaten 2009 
1 De informatieverstrekking wordt op landelijk 

niveau gecoördineerd. De organisatie die dit doet 
is ook verantwoordelijk voor onderhoud van het 
materiaal en continuïteit van het programma. 

Informatieverstrekking niet meer opgenomen. 

Door HCC hebben universiteiten er mee ingestemd instroombevorderende activiteiten op landelijk niveau 
door de stichting C3 te laten coördineren. Dit geldt zowel voor de middelen vanuit Sprint als voor de gelden 
vanuit het sectorplan natuur –en scheikunde. 

2 State-of the art opgeleide docenten die trots zijn 
op hun vak. Na een gedegen voorbereiding, 
moeten de programma’s voor (bij)scholing, 
kennis- en ervaringsuitwisseling vanaf 2009 gaan 
draaien vanuit het centrum voor kennis-en 
competentieontwikkeling. 

Een systematiek opzetten die recht doet aan de 
curriculuminnovatie, waarin de docenten 
eigenaarschap dragen. 

Geïntegreerde betrokkenheid vanuit bedrijfsleven. 

Binnen de systematiek is een opzet gemaakt voor 
de kwaliteitsborging van de professionalisering. 

Er komt geen centrum voor kennis-en competentieontwikkeling. Nascholing en kennis-ervaringsuitwisseling 
wordt in verschillende projecten belegd; zoals docentstages en mogelijk masterclasses in actielijn 3, 
opleidingsaanbod in het loopbaancentrum van actielijn 5 of profesionalisering van docenten vo in actielijn 2. 

HCC ontwikkelt een methodiek voor het professionaliseringsproces. Verbetering van de invulling van 
bijscholingscapaciteit kan men niet afdwingen. Wel wordt hier aandacht aan besteed (awareness). 

AL Beoogde resultaten 2007 Beoogde resultaten 2009 
3 Een betere aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt door veel meer uitwisseling tussen 
beide . 

Een sectorbreed convenant waarin de 
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is 
geconcretiseerd. 

Verankerde acties door middel van een 
sectorbreed convenant en een faciliteit die zorgt 
voor kennisuitwisseling, coördinatie en uitvoer van 
acties. 

Aan het einde van de looptijd van het HCC is een 
aantal samenwerkingsstructuren opgezet die door 
de regio worden gedragen (met een trekker, een 
bestaande niet-tijdelijke organisatie, die zorgdraagt 
voor vervolg van activiteiten). 

Er is een trekker per regio die de verschillende 
partijen bij elkaar brengt, die de inventarisatie van 
activiteiten bijhoudt, de activiteiten evalueert, 
initieert en overdraagt naar andere partijen. 

Er is gekozen voor een meer regiogebonden aanpak, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij lokale 
activiteiten en initiatieven. Er worden trekkers aangewezen die coördineren binnen hun regio en via een 
sectoraal platform daarbuiten afstemming met HCC zoeken. 

AL Beoogde resultaten 2007 Beoogde resultaten 2009 
4 Werkgevers zouden de overstap van werkne

merschap naar eigen ondernemerschap voor hun  
werknemers beter moeten faciliteren 

-

Er is pas recentelijk een actielijntrekker voor actielijn 4 gekomen.  

4 (nagaan of) er een structurele plaats van 
ondernemerschap in onderwijsprogramma’s kan 
komen 

Aan opleidingen worden rolmodellen aangeboden. 

De meeste onderwijsinstellingen bieden al ondernemerschapmodules aan. Hier wordt dus minder aandacht 
aan besteed. De komende jaren gaat vooral met rolmodellen worden gewerkt, zoals ook in het meerjarenplan 
is opgenomen. 

AL Beoogde resultaten 2007 Beoogde resultaten 2009 
5 - Behoud van huidig personeel voor de sector 

Behoud van talent en personeel is vanwege de economische crisis actueler geworden dan de focus op meer 
personeel in de chemie.  

Tabel 3. Beoogde resultaten HCC 2007 en 2009 
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3 Chemie in het onderwijs 

De strategie die HCC heeft gekozen in haar actielijnen kan het best getypeerd worden als 
een ketenbenadering: van het primair onderwijs tot aan de arbeidsmarkt. Zoals 
uiteengezet in tabel 1, kampt de sector met een structureel tekort aan personeel. Dat 
betekent dat al in het onderwijs meer gekozen moet gaan worden voor chemie. In dit 
hoofdstuk komt onderwijs aan de orde. Achtereenvolgens wordt uitgewerkt: 

- de verbetering van de profilering (3.1); 

- instroom van studenten in chemie-opleidingen (3.2); 

- een reflectie uit de interviews m.b.t. het onderwijsaanbod (3.3), en 

- methodologische aandachtspunten voor vervolgmetingen (3.4). 

3.1 Verbeteren van de profilering 

De profilering van de chemiesector is in zowel de Roadmap als het meerjarenplan genoemd 
als een aandachtspunt. Aldus beide stukken zou het gebrek aan een scherpe profilering 
effect hebben op de achterblijvende studenteninstromen in het chemieonderwijs. Uit de 
interviews werden als mogelijke oorzaken hiervoor gegeven dat (i) leerlingen een baan in 
de techniek of in een laboratorium als “stoffig’ percipiëren, (ii) de associaties met een 
minder goed oog voor duurzaamheid en milieu nog niet helemaal verdwenen zijn en (iii) 
leerlingen denken met een techniekdiploma op zak minder goede arbeidsvoorwaarden te 
treffen bij hun eerste baan dan met een economisch diploma. Bovendien neemt het aantal 
studies flink toe en ontstaat er dus meer en meer concurrentie in het vervolgonderwijs. 
Respondenten van de interviewronde zijn er echter verdeeld over in welke mate dat komt 
door een matig imago; sommigen komen met een andere verklaring waarom keuzes voor 
chemieopleidingen achterblijven. De huidige generatie studenten streeft in mindere mate 
idealisme na en het individualistische karakter van onze maatschappij ziet men terug in de 
huidige studiekeuzes. Leerlingen zijn eerder geneigd om een relatief gemakkelijke 
opleiding te kiezen waarvan zij veronderstellen daar relatief snel en veel opbrengsten uit te 
halen. Een opleiding chemie valt niet in die categorie. Ook de prestatiedruk op hogescholen 
en universiteiten werkt een keuze voor een gemakkelijkere studie in de hand. Hoe dan 
ook, het kan niet ontkent worden dat er sprake is van tekort aan opgeleide chemici. 
Blijkbaar heeft de chemiesector zich nog onvoldoende weten te profileren als aantrekkelijke 
sector om in te werken. 

De Regiegroep chemie heeft in haar businessplan dan ook acties aangekondigd om de 
profilering te verbeteren en de chemiesector aantrekkelijker te positioneren. In de 1e 

Actielijn van Human Capital worden op alle onderwijsniveaus (primair onderwijs, vmbo, 
havo en vwo) activiteiten ontplooid om de chemiesector op de kaart te zetten. 

3.1.1 Activiteiten in het basisonderwijs 

Haast alle geïnterviewden geven expliciet aan dat het chemie-zaadje al op vroege leeftijd 
(vanaf 10 jaar) gezaaid moet worden. Juist in de jonge leeftijdscategorieën is het 
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belangrijk om enthousiasme aan te wakkeren2. De primaire verantwoordelijkheid daarvoor 
lijkt te liggen bij de PO-docenten. Uit meerdere interviews is gebleken dat een groot deel 
van de docenten in het primair onderwijs het vertrouwen ontbeert om chemie in de les te 
gebruiken. HCC heeft hierop ingespeeld met de uitwerking van een aantal concrete 
activiteiten gericht op de PO-docent: 

•	 Er zijn zes chemie-workshops voor docenten georganiseerd op congressen [I306], 
waarmee in 2009 ruim 200 PO-docenten zijn bereikt [I307]; 

•	 Er komt in de nabije toekomst (2010) een chemiestagepakket voor pabo studenten 
[I304] en er wordt gestreeft om een chemie-onderdeel in het techniekonderwijs op 
de Pabo te incorporeren [I305]. Het aantal pabo’s dat dit anno 2009 heeft is on
duidelijk; 

•	 Slechts incidenteel hebben leerkrachten (schatting: tussen de 30 en 60) een 
eenmalige introductieles chemie gehad via de W&T Academie [I302 en I303 sa
men]. Er zijn uiteindelijk geen chemielessen opgenomen in het programma van 
VTB-pro, ondanks inspanningen van actielijn 1 van HCC om dat te bewerkstelligen 
[I300 en I301]. 

Andere activiteiten van HCC spitsen zich meer toe op de basisschoolleerlingen zelf; niet de 
docenten. Leerlingen in het basisonderwijs zijn namelijk nieuwsgierig, leren ontdekken, 
experimenteren en vinden zodoende veel natuurwetenschappelijke proefjes interessant. 
Ook ouders spelen daarin een rol. De volgende acties van HCC sluiten daar bij aan: 

•	 Er zijn meer proeven opgenomen in de zogenaamde proevenwaaier van huis, tuin 
en keukenmateriaal [I308]. Deze database wordt in 2010 nog verder geprofessio
naliseerd. Met de proevenwaaier kunnen leerlingen (via hun ouders) spelenderwijs 
kennis maken met chemie-proefjes. De proefjes hebben sinds 2007 meer interesse 
weten te wekken [I309]; 

•	 Er zal op korte termijn (december 2009) in contact worden getreden met Cito 
[I311] om chemie onderdeel te laten uitmaken van de eindtoets basisonderwijs; 

•	 Eind 2009 wordt het chemiespreekbeurtpakket voor po-leerlingen verder geprofes
sionaliseerd [I312]. Er is wat minder ruchtbaarheid gegeven aan het reeds 
bestaande spreekbeurtpakket. Hierdoor is de afname van de pakketten gedaald 
ten opzichte van 2007 [I313]. 

•	 Er zijn kant en klare chemieactiviteiten ontwikkeld voor naschoolse opvang bege
leiders voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. Jaarlijks komen hier 10 
experimenten bij [I315]. Helaas hebben deze activiteiten nog onvoldoende inte
resse bij naschoolse opvang begeleiders weten te wekken. Het aantal begeleiders 
dat hiermee in aanraking is gekomen, is namelijk gedaald ten opzichte van 2007 
[I316]. 

•	 Er zijn 4 regionale evenementen voor basisschoolleerlingen georganiseerd in 2009 
[I314]. 

2 Uit een attitude meting ten aanzien van techniek [I336] (Platform Bèta Techniek) blijkt dat de 
gepercipieerde moeilijkheid van techniek iets is toegenomen (2007/2008 – 2008/2009), maar dat het 
plezier in techniek ook hoger ligt in 2008-2009. Jongens hebben op jonge leeftijd een veel sterkere 
ambitie om een techniekopleiding of baan te kiezen dan meisjes, hoewel de verschillen kleiner worden. 
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3.1.2 Activiteiten voor vmbo  

Ook in het VMBO zijn de nodige activiteiten uitgevoerd om chemie beter te positioneren. 
Als voorportaal van het mbo, waar het tekort aan chemici het grootst is, verdient het vmbo 
extra aandacht. Daarnaast zitten relatief veel leerlingen op het vmbo, vergeleken met havo 
en vwo. Zo’n 50% van alle leerlingen zit op het vmbo; alleen dat geeft al aan dat hier veel 
te winnen (en te verliezen) valt. 

Interviewrespondenten geven aan dat voornamelijk de onderbouw van het vmbo aandacht 
verdient: in de onderbouwjaren wordt een vakkenpakketkeuze gemaakt. Zodra die keuze 
is gemaakt, heeft de belangrijkste shift al plaatsgevonden. HCC heeft specifiek voor vmbo 
leerlingen, sinds de start in 2007 van het programma in 2007, het volgende bewerkstel
ligd: 

•	 Op congressen voor vmbo-docenten zijn in 2009 drie werkgroepen voor vmbo
docenten georganiseerd [I321]; 

•	 Er zijn twee kennisuitwisselingsbijeenkomsten [I326] en één landelijke promotie
activiteit georganiseerd door Promotie Procestechniek Nederland (PPN) [I327]; 

•	 Actielijn 1 is in 2009 toegetreden tot de landelijke redactieraad van de kennisbasis 
Scheikunde voor de tweedegraads docentenopleiding [I331]. Zodoende kan invloed 
worden uitgeoefend op het curriculum van de tweedegraads docentenopleiding 
scheikunde; 

•	 De Week van de Procestechniek, geïnitieerd door Maak het In de Techniek (MIT), is 
opgeschaald vanuit Limburg naar andere regio’s in Nederland. MIT is gericht op de 
opleidingen tot laborant, onderhoudsmonteur en operator (mbo-niveau) en han
teert een ketenbrede visie (van basisonderwijs tot aan de arbeidsmarkt). Zij 
organiseren zodoende activiteiten voor basisschoolleerlingen, middelbare scholie
ren en mbo-studenten. MIT startte in 2001 en heeft inmiddels 35 vmbo-scholen, 4 
ROC’s en 25 procestechniekbedrijven aan zich gebonden. Die bedrijven steunen 
het programma in financiële zin. De voorlichtingsdagen, meeloopstages en de 
Week van de Procestechniek hebben een groot bereik. Stichting C3 heeft binnen 
HCC deze Week van de Procestechniek via PPN landelijk opgeschaald (5 regio’s in 
2007, 8 regio’s in 2009). Hoewel het aantal scholen dat hieraan meedoet is afge
nomen van 100 in 2007 naar 90 in 2009 [I319], is het absolute aantal VMBO-
leerlingen dat wordt bereikt wel sterk toegenomen naar meer dan 4000 in 2009 
[I323]. Ook is het aantal betrokken bedrijven, ROC’s en kenniscentra gestegen van 
23 in 2007  naar 28 in 2009 [I320]. 

Algehele tendens is dat procestechniek ruime aandacht krijgt –daar is de behoefte dan ook 
groot-, maar dat er meer aandacht zou mogen komen voor het laboranten-curriculum. 

3.1.3 Activiteiten voor havo/vwo 

Ook voor havo en vwo geldt dat de verbetering van de profilering het best kan aanvangen 
in de onderbouw. Als chemie in die eerste jaren extra aandacht krijgt, werkt dat hopelijk 
positief door op profielkeuzes (Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid) van leerlingen. 
De twee lopende activiteiten voor havisten en vwo-leerlingen die het meest in het oog 
springen, zijn Nieuwe Scheikunde en Jet-Net. Beide initiatieven zijn niet door HCC opgezet, 
maar er vindt ruimschoots afstemming plaats tussen de actielijnen van HCC en de twee 
genoemde initiatieven. 
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Onder de noemer Feel the Chemistry is tot aan het MTR-moment een twintigtal 
beroepenvideo’s ontwikkeld, waarin jonge professionals over hun werk vertellen.  In het 
meerjarenplan en de Roadmap heeft HCC in dit kader aangekondigd het volgende te zullen 
opzetten: 

•	 Beroepenvideo’s onder de aandacht brengen van JetNet en UP-scholen [I324], 
maar ook via Kennisnet, Kennislink, Qompas etc. Met de grote introductie van de 
beroepenvideo’s wordt echter nog even gewacht. Men wil eerst het experiment 
(alle video’s) volledig klaar voor gebruik hebben. Naar verwachting zal dit begin 
2010 zijn. Educatieve uitgevers zouden ook op de hoogte worden gesteld van deze 
beroepenvideo’s [I325]. Dit is ook nog niet gebeurd, maar staat gepland voor 
2011. 

HCC heeft in haar aankondiging van activiteiten ook getracht om aan te sluiten bij 
nieuwe media (onder andere internetplatforms). In dat kader stonden de volgende 
activiteiten op de planning: 
•	 Er zou een aantal online conversaties tussen scholieren en chemici worden gehou

den om scholieren kennis te laten maken met de chemiesector. Deze activiteit 
staat nu gepland voor 2010 [I328]. 

•	 Inmiddels is wel een actueel overzicht opgesteld van opleidingen en beroepen op 
www.feelthechemistry.nl. Dit overzicht wordt continu geactualiseerd [I329]. 

In algemene zin lijkt het dat de focus van AL-1 is uitgegaan naar het primair onderwijs en 
het vmbo. Dit heeft deels te maken met de grotere noodzaak aan verbetering van instroom 
van leerlingen op mbo-niveau. Daarnaast worden voor havisten en vwo’s momenteel al 
belangrijke programma’s uitgevoerd: Nieuwe Scheikunde en Jet-Net. 

3.1.4 Reflectie uit de interviews op positioneringsverbeterende activiteiten 

Het veranderen van profilering kost veel tijd en energie. Dat is de algemene opvatting van 
interviewrespondenten. Belangrijk is in ieder geval, dat leerlingen moeten leren dat chemie 
overal is en vele toepassingen kent (en zeker meer is dan werk in een laboratorium). De 
link met maatschappelijke vraagstukken is gemakkelijk gemaakt. Denk aan waterzuivering 
en drinkwatervoorziening, medicijnen, duurzame energie, etcetera. Zodoende kan de 
aansluiting worden gevonden met de leefwereld van de doelgroep. Leerlingen in het 
basisonderwijs zijn nieuwsgierig, leren ontdekken, experimenteren en vinden zo veel 
natuurwetenschappelijke proefjes interessant. Op de middelbare school is dat een ander 
verhaal. Men kan dan het best onderwerpen behandelen zoals cosmetica en gevaren van 
drugs en alcohol. Scheikundeonderwijsmodules houden daar tegenwoordig rekening mee. 
Bij de beïnvloeding van de profilering is het, daarnaast, belangrijk dat leerlingen in contact 
komen met rolmodellen. 

Het is lastig om nu al effecten van actielijn 1 te beschrijven. Respondenten van de 
interviewronde geven dat ook aan. Enerzijds is het te vroeg om effecten te zien (het 
zogenaamde incubatie-effect) en anderzijds is het moeilijk om in deze niet-experimentele 
setting effecten toe te schrijven aan acties van HCC [I334 en I335]. In dit stadium moet 
noodzakelijkerwijs vooral gewerkt worden met percepties van impact van activiteiten. De 
respondenten die bekend zijn met de activiteiten die in het kader van actielijn 1 worden 
uitgevoerd (met merendeel), oordelen positief. Stichting C3 heeft haar activiteiten in de 
goede richting uitgebreid. In de nulmeting chemie (2009) is bovendien aan respondenten 
(chemiebedrijven) gevraagd aan te geven of het business plan in hun optiek zou bijdragen 
aan een goede positionering van chemie ten opzichte van jongeren. Een meerderheid 
schatte in dat dit tot een positieve tot zeer positieve bijdrage zal leiden [I507]. 
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Een ander belangrijk aandachtspunt is het door laten lopen van ontplooide initatieven 
(door bestaande organisaties zonder tijdelijke horizon). Dit besef klinkt duidelijk door bij 
HCC. Men tracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven om profilering van 
chemie ook na afloop van HCC, te continueren [I332 en I333], bijvoorbeeld bij stichting 
C3. 

3.2 Instroom van studenten in chemie-opleidingen 

In onderstaande subparagrafen staat de instroom van studenten in chemie-opleidingen 
centraal. Per subparagraaf wordt eerst een absolute representatie gegeven van het aantal 
chemie studenten in een bepaald jaar. Het nulmoment (september 2007) is opgenomen in 
de trendanalyse; het MTR-moment (september 2009) nog niet, omdat cijfers pas later 
beschikbaar zijn. Na de absolute aantallen, laten wij het relatieve marktaandeel zien. Die 
weergave geeft aan hoe chemie het doet ten minste van landelijke trends (alle studies) en 
de trend van bètastudies3. Het absolute aantal (instromende) studenten zegt namelijk wel 
iets over de massa en het uiteindelijke arbeidpotentieel in de chemie, maar houdt geen 
rekening met een autonome groei van studenten. De relatieve weergave, rekening 
houdend met autonome groei, presenteert in welke mate chemie zich beter dan andere 
studies weet te verkopen. 

3.2.1 Deelname in mbo-opleidingen 

Er zijn geen cijfers met betrekking tot mbo-instroom beschikbaar; dat wil zeggen, cijfers 
over de aantallen studenten die in een bepaald jaar starten met een mbo-opleiding. Als 
proxy wordt de totale deelname in MBO-opleidingen gehanteerd (alle ingeschreven 
studenten: over de 4 leerjaren heen). Deze informatie is afkomstig van de kennisdatabank 
van het Platform Bèta Techniek4. In bijlage III is weergegeven welke opleidingen in het 
databestand zijn meegenomen [I401]. 

In figuur 1 is het absolute aantal leerlingen weergeven over de studiejaren 2005-2006 tot 
en met 2008-2009, uitgesplitst naar geslacht. 

Het onderscheid dat hierbij wordt gehanteerd, is: cluster 1 en 2 opleidingen versus overige 
opleidingen. Cluster 1 opleidingen behoren tot de CROHO sector Natuur en Techniek. Dit cluster omvat 
de meest technische opleidingen in het hoger onderwijs. Cluster 2 opleidingen staan ook wel bekend 
als snijvlakopleidingen. Deze opleidingen vallen buiten de CROHO sector Natuur en Techniek, maar 
bestaan wel voor het grootste deel (>50%) uit bèta en/of technische vakken.  
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Figuur 1. Aantal studenten in MBO chemie opleidingen [I405] 

Het absolute aantal studenten in chemiegerelateerde mbo-opleidingen stijgt (met name de 
instroom van jongens). Die stijging wordt met name gehaald in de provincies Friesland 
(+25,2%), Utrecht (+35,4%) en Noord-Holland (+18,0%). Afname zagen we vooral in 
Flevoland (-15,4%). 

In figuur 2 is het marktaandeel van chemie-opleidingen op mbo-niveau geïllustreerd ten 
opzichte van de totale deelname in mbo-opleidingen in Nederland en die in bètageoriën
teerde opleidingen (bèta/techniek + snijvlak opleidingen). 

Figuur 2. Marktaandeel MBO chemie-opleidingen  

Wat uit dit beeld duidelijk wordt, is dat het marktaandeel van chemie stijgende is. Ten 
opzichte van landelijke mbo-deelname, stijgt het marktaandeel van 1,4% naar 1,8%. Naar 
verhouding kiezen dus niet alleen in absolute zin, maar ook in relatieve zin meer vmbo
leerlingen voor een chemiegerelateerde vervolgopleiding. Bij het marktaandeel ten 
opzichte van bètatechnische mbo-studies is een nog grotere stijging zichtbaar; van 4,2% 
naar 5,5%. Chemieopleidingen weten zich zodoende steeds beter te profileren ten opzichte 
van andere technische opleidingen aan ROC’s.  
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3.2.2 Instroom in het HBO 

In figuur 3 is de absolute instroom van studenten in het eerstejaar van het hbo 
weergegeven door verschillende jaren heen (vanaf studiejaar 2005/2006). Hierbij is een 
selectie gemaakt van (kern-)chemieopleidingen en opleidingen die in de periferie daarvan 
liggen. De kernselectie van opleidingen wordt aangeduid als “smal”. De selectie inclusief de 
meer perifere opleidingen als “breed”. Zie bijlage III voor een overzicht [I403]. 

Figuur 3. Instroom studenten in HBO chemie-opleidingen [I406] 

Ook op het hbo is een consistent stijgende trend in leerlingaantallen waarneembaar; 
oplopend van 2100 studenten in studiejaar 2005/2006 naar 2500 studenten in het jaar 
2008/2009. Vrouwelijke studenten zijn op het hbo beter vertegenwoordigd dan op het 
mbo, maar ook de hbo-studies chemie blijven hoofdzakelijk gevuld met mannelijke 
studenten. Opvallend daarbij is wel dat de kernopleidingen beduidend meer meisjes 
trekken dan de chemieopleidingen in brede zin. 

In figuur 4 is het marktaandeel weergegeven van instroom in HBO chemie-opleidingen ten 
opzichte van landelijke en betatechnische instroom. Er is een licht stijgende trend in het 
marktaandeel van chemie ten opzichte tot de landelijke instroom; van 2,4% naar 2,6%. 
Over het algemeen stijgt het marktaandeel van de kernopleidingen iets sterker dan de 
bredere selectie van chemische opleidingen. Het marktaandeel van chemie ten opzichte 
van bètatechnische opleidingen is beduidend sterker gestegen tussen de jaren 2005/2006 
en 2006/2007: van 13,4% naar 14,6%. Deze stijging blijkt vooralsnog eenmalig. Vanaf 
2006-2007 is het marktaandeel tamelijk constant. De absolute toename van hbo-chemici 
verhoudt zich dus min of meer gelijk met de autonome groei in leerlingaantallen. 
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Figuur 4. Marktaandeel HBO chemie-opleidingen [I409] 

Vanuit de interviews werd veelvuldig opgemerkt dat de hbo-instroom een regionaal 
patroon kent5. Bij wijze van illustratie is in figuur 5 de instroom van studenten in chemie
opleidingen geplot. Het gaat om de hbo-opleidingen: “Biologie en Medisch laboratoriumon
derzoek” en “Chemie”. In de figuur is de geografische locatie (6-cijferige postcode) van de, 
aan Hogeschool Leiden leverende, middelbare scholen weergegeven over een periode van 
2004 tot 2008. VO-Scholen die slechts in zeer beperkte mate (minder dan 2) chemie
studenten aan de Hogeschool Leiden toeleveren, zijn niet opgenomen in de visualisatie. Elk 
bolletje stelt een school voor. Hoe roder de kleur van de bol, hoe meer leerlingen van de 
school uiteindelijk chemie zijn gaan studeren in Leiden. Figuur 5 maakt duidelijk dat het 
instroomkarakter regionaal is.  

5 En mbo-instroom helemaal. Wij beschikken echter niet over de  juiste data om regionale  
aantrekkingskracht voor ROC’s zichtbaar te maken op de manier van figuur 6. 
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Figuur 5. Instroompatroon in HBO chemie-opleidingen Hogeschool Leiden 2004-2008 

3.2.3 Instroom in WO-bachelor 

Figuur 6 illustreert de instroom in de wo-bachelors. De figuur geeft het absolute aantal 
instromende studenten weer voor vier collegejaren (wederom vanaf 2005/2006). Net als 
bij de hbo-opleidingen is een onderscheid gemaakt tussen kern- en perifere opleidingen 
(zie bijlage III) [I403]. 
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Figuur 6. Instroom studenten in WO bachelor chemie-opleidingen [I407] 

De instroom van studenten in bachelor chemieopleidingen kende tot 2007-2008 een licht 
stijgende trend. In 2008-2009 loopt het aantal echter terug. De verwachtingen zijn 
desondanks dat de instroom in het huidige en het komende collegejaar (2009-2010 en 
2010-2011) als gevolg van de economische crisis zal toenemen6. 

Het marktaandeel is wel licht dalend in 2008-2009 ten opzichte van voorgaande jaren; van 
2,6% naar 2,4%. Met name in verhouding tot andere bètatechnische opleidingen, verliezen 
de chemiebacheloropleidingen in 2008-2009 aan terrein; van 9,8% naar 8,8%. Dit wordt 
deels veroorzaakt door de daling in absolute aantallen studenten (zie boven), maar ook 
omdat het algehele marktaandeel van de cluster 1 en 2 opleidingen (bètabreed) is 
gestegen (ten opzichte van alpha en gamma studies). De direct concurrende (technische) 
opleidingen zjin blijkbaar succesvoller in staat studenten aan te trekken. 

6 De hypothese is dan, dat studenten langer doorstuderen (bijv. van hbo naar wo) en niet zo snel 
mogelijk op de arbeidsmarkt komen. 
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Figuur 7. Marktaandeel WO bachelor chemie-opleidingen [I410] 

In figuur 8 is de regionale spreiding weergegeven van instroom in de wetenschappelijke 
bachelor opleidingen Bio-farmaceutische wetenschappen, Life Science & Technology, 
Molecular Science & Technology en Chemistry aan de Universiteit Leiden (2004 tot en met 
2008). In vergelijking met de instroom in chemie-opleidingen aan de Hogeschool Leiden is 
het regionaal instroompatroon aan de universiteit meer gedeconcentreerd, hoewel ook hier 
sprake is van een regionale kern van instromers.  
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Figuur 8. Instroompatroon in WO-bachelor chemie-opleidingen Universiteit Leiden 2004-2008 

3.2.4 Instroom in WO-master 

In aanvulling op de vorige paragraaf presenteren wij hier instroom van masteropleidingen. 
Wederom is een onderscheid gemaakt tussen kern- en perifere opleidingen (zie bijlage III) 
[I403]. 

De master opleidingen laten een soortgelijk beeld zien als de wo-bachelor opleidingen. Er is 
sprake van een toename van het aantal studenten tot 2007-2008, waarna een terugval 
volgt in het jaar 2008-2009. Een belangrijke kanttekening bij figuur 9 is dat de flinke 
stijging in absolute studentaantallen in de master wordt veroorzaakt door de start van het 
bachelor-mastersysteem. Immers, in 2005-2006 startte er wel een masteropleiding, maar 
alleen de studenten die zijn begonnen in 2002 en hun bachelorstudie nominaal hebben 
doorlopen, stroomden in. Veel studenten zaten toen nog in het doctoraal curriculum of 
rondden hun bachelors af. 
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Figuur 9. Instroom studenten in WO master chemie-opleidingen [I411] 

De absolute instroom geeft, gezien de vertekening door de start van het bachelor
mastersysteem, in mindere mate houvast om conclusies te verbinden aan instroomtrends. 
Behalve dat deze trend dalend was in 2008 (conform de trend van de bacheloropleidingen). 
Figuur 10 biedt meer houvast, aangezien de instroom in die figuur is gerelateerd aan het 
totaal aantal studenten (in Nederland en bètabreed). En de start van het bachelor
mastersysteem gold ook voor die opleidingen. 

Figuur 10. Marktaandeel WO master chemie-opleidingen [I412] 

Het marktaandeel van de chemiemasters fluctueert tussen de 10% en 11,5% ten opzichte 
van betatechnische instroom in de masters. Er is nauwelijks een verschil tussen de kern en 
perifere opleidingen. Landelijk schommelt het marktaandeel van de kern chemie
opleidingen rond de 2%. 
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3.2.5 Onderwijsaanbod van Chemie schakelprogramma’s 

Eveneens in bijlage III is een inventarisatie opgenomen van schakelprogramma’s die 
gericht zijn op chemieopleidingen [I402]. Dergelijke programma’s zijn bedoeld om 
leerlingen sneller te laten doorstromen van mbo naar hbo, van hbo naar wo of die het 
mogelijk maken om opleidingen te combineren met een baan. Een onderscheid is gemaakt 
tussen Associate degrees, Voorbereidende cursussen, Doorstroomprogramma’s MBO-HBO 
techniek, Verkorte leerlijnen, Deeltijd hbo, Duale opleidingen hbo, Deeltijd WO, Duale 
opleidingen wo en programma’s die erop gericht zijn om deficiënties weg te werken. 

Het overzicht is alleen gemaakt voor het MTR-moment (september 2009). Het is lastig 
gebleken om met terugwerkende kracht vast te stellen welke initiatieven in 2007 al 
operationeel waren. In vervolgmetingen kan wel worden onderzocht in hoeverre het 
aanbod van schakelprogramma’s is veranderd ten opzichte van dit MTR-moment: treedt er 
verbreding op? En zo ja, op welke vlakken (mbo-hbo of hbo-wo)? Antwoorden op deze 
vragen laten zien wat de inspanningen zijn van onderwijsinstellingen om de doorstroom 
tussen niveau’s (mbo -> hbo en hbo -> wo) gemakkelijker en succesvoller te maken. Deze 
inspanningen staan los van HCC-activiteiten. Uitgangspunt (zie tabel 2) is het vergroten 
van de uitstroom van studenten op de arbeidsmarkt (op alle niveau’s, maar gezien de 
arbeidsmarktbehoefte, op met name mbo-afgestudeerden. Zie ook alinea 5.3). 

3.3 Reflectie vanuit interviews op chemie in het onderwijsaanbod 

De instroom van studenten – op alle niveau’s – blijft achter bij de vraag. Op het mbo-
niveau geldt dat zowel voor laboranten als voor procestechnologen. Het probleem wordt 
daar onder andere in de hand gewerkt door de veranderende positie van het vak 
scheikunde met de ingang van het vmbo; aldus de respondenten van de interviewronde. 
Scheikunde wordt met name gedoceerd via het samengestelde natuurvak NASK-II. Dat vak 
is echter niet verplicht. Het gevolg is dat steeds minder leerlingen voldoende geëquipeerd 
zijn om te slagen in chemievervolgonderwijs op de ROC’s. Daar komt bij, dat vmbo’ers en 
mbo’ers minder mobiel zijn. Dat zie je terug in hun studiekeuze, maar ook in hun latere 
carrière. Het is daarom eveneens lastiger om banen op vmbo-niveau te laten vervullen 
door buitenlandse werknemers. De instroom zal dus verder moeten stijgen. 

Ook bij HBO en universitair geschoolden bestaat nog steeds een structureel tekort. Hoewel 
Figuur 3 en Figuur 6 (tot 2008) een toename laten zien van instromende studenten, geven 
interviewrespondenten uit het veld nog steeds aan dat de instroom onvoldoende is. Ook 
het Sectorplan natuur- en scheikunde streeft naar een toename van het absoluut aantal 
studenten (wo). Dat heeft er deels mee te maken, dat grote ondernemingen op zoek zijn 
naar topstudenten. Niet iedereen die een chemieopleiding heeft afgerond, behoort tot die 
top. De schaarste die bestaat door een te lage instroom op het hbo niveau en hoger, kan 
gemakkelijker – vergeleken met schaarste gerelateerd aan mbo-posities – worden 
opgevangen door buitenlandse technici. Het mobiliteitsgedrag ligt hier wat hoger. 

3.3.1 Focus en massa van opleidingen 

Het gegeven dat de aantallen studenten achterblijven en er relatief veel opleidingen zijn 
(bijlage III), roept de vraag op in welke mate er behoefte is aan het terugdringen van het 
aantal opleidingen. Moeten studies niet eerder kiezen voor een bepaalde specialisatie en 
daar een zekere mate van massa voor creëren (zowel in termen van onderzoek, staf als 
studentenaantal)? De aanzienlijk deel van de interviewrespondenten geeft aan dat het 
aantal opleidingen in tact dient te blijven. Wat niet onderschat lijkt te moeten worden, is 
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het regionale studiekeuzegedrag van studenten. Op het mbo speelt dat zeker, maar ook 
hbo-studenten en academici kiezen regionaal; zo volgt uit interviews. De figuren 5 en 8 
illustreren dat, hoewel het enkel twee voorbeelden betreft (Universiteit Leiden en 
Hogeschool Leiden). Er is geen harde benchmark uitgevoerd waarin regionale aantrek
kingskracht van alle chemiestudies is afgezet tegen andere opleidingsrichtingen 
(bijvoorbeeld van de human capital agenda’s Water en Automotive). Het terugbrengen van 
het aantal opleidingen, betekent – uitgaande van die opvatting - dat op één of meerdere 
plekken een chemiegerelateerde opleiding zal verdwijnen. Gezien het regionale 
keuzegedrag ligt het voor de hand dat studenten dan niet kiezen voor een chemieopleiding 
elders, maar een andere studie gaan kiezen die wel in de regio wordt aangeboden. Die 
vorm van substitutie zal mogelijk een negatief effect hebben op de instroom van studenten 
in chemie. Daar komt bij dat chemieopleidingen binnen natuurwetenschappelijke 
faculteiten (met name op wo-niveau) nauw verweven zijn met andere opleidingen, 
departementen en faculteiten zoals biologie en fysica. 

Wat binnen de focus & massa eventueel wel mogelijk is, dat bachelors een brede insteek 
krijgen en de masters worden ingericht volgens het focus & massa model. Dat wil zeggen 
dat iedere opleiding een brede basis doceert, maar een eigen specialisatie (ook in 
onderzoek) heeft. Voor het regionale keuzepatroon van studenten maakt dat niet zoveel 
uit: dat gedrag is met name zichtbaar in de bachelorfase (voor hbo en wo).  

Het relatief groot aantal opleidingsmogelijkheden op een klein aantal studenten leidt er wel 
toe, dat sommige opleidingen niet rendabel zijn. Chemiestudies zijn duurder dan 
opleidingen zoals economie en rechten. Dat hangt in de eerste plaats samen met de 
grootte van de studentengroepen, maar ook zeker met de faciliteiten en begeleiding van 
practica en dergelijke. Een aantal opleidingen staat daarom onder druk. Het risico bestaat 
dat niet rendabele opleidingen door de instellingen worden stopgezet. Dat is in het recente 
verleden al een paar keer gebeurt. 

3.3.2 Bredere studies 

Om meer studenten te trekken, bieden opleidingsinstellingen in toenemende mate brede 
studies aan (bijvoorbeeld innovation management). Dat speelt met name op hogescholen 
en universiteiten; vooral in de masterfase wordt het aanbod steeds groter. Het risico – 
enkele interviewrespondenten – bij “ hybride” studies 7 dat de breedte van de studie 
diepgang verdrukt. Voor veel technische startersfuncties is een “harde” chemiebasis 
vereist. Op de arbeidsmarkt is de waarde van die opleidingen soms minder goed in te 
schatten. Gevolg is ook dat studenten minder goed kunnen incalculeren wat hun 
perspectieven op de arbeidsmarkt zijn, hetgeen kan leiden tot een mismatch van 
verwachtingen. Het is overigens goed mogelijk dat grote chemieconcerns en kleine 
bedrijven anders tegen deze hybride studies aankijken. Grote bedrijven hebben meer 
ruimte voor aparte specialisten (een technicus op de R&D afdeling en een financieel 
econoom op de financiële projectplanning), terwijl het voor kleinere bedrijven een uitkomst 
kan zijn dat afgestudeerden een bredere achtergrond hebben. 

3.4 Methodologische aandachtspunten voor vervolgmetingen 

Ter afsluiting van dit tamelijk kwantitatieve hoofdstuk 3 geven wij nog enkele methodolo
gische aandachtspunten mee. Enkele punten zijn ook al in de lopende tekst opgenomen. 

7 Opleidingen die voor een deel bestaan uit chemievakken, maar ook uit alpha en gammavakken. Deze 
opleidingen hebben vaak een link met maatschappelijke thema’s. 
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•	 In vervolgmetingen is het belangrijk om de mbo-instroom in plaats van mbo-
deelname  expliciet te analyseren. Dat is namelijk een iets fijnere indicator, omdat 
men duidelijk krijgt hoeveel leerlingen er tegelijkertijd starten met een opleidingen 
(betere afbakening) en omdat dan duidelijk wordt hoeveel leerlingen er op hetzelf
de moment op de arbeidsmarkt komen (met het oog op arbeidspotentieel); 

•	 De  opleidingscodes  van mbo-opleidingen dienen bij vervolganalyses zorgvuldig 
geverifieerd te worden met het huidige overzicht. In dit onderzoek was namelijk 
geen data op individueel opleidings-niveau beschikbaar; 

•	 De voortgang van studenten gedurende het eerste collegejaar/schooljaar van de 
vervolgonderwijsinstelling (mbo, hbo of wo) is in deze nulmeting niet belicht. In de 
eindevaluatie zou dit met terugwerkende kracht geanalyseerd kunnen worden; 

•	 Het voornaamste methodologische aandachtspunt blijft echter: het attributie
probleem. Er is vrij gedetailleerde informatie beschikbaar over studenteninstroom 
op verschillende niveaus, maar een eventuele significante toename of afname8 in 
instroom kan lastig worden toegeschreven aan concrete activiteiten van HCC. Als 
alternatief zou gedacht kunnen worden aan metingen waarin eerstejaars studenten 
worden gevraagd naar factoren die hun studiekeuze hebben beïnvloed en naar de 
bekendheid met HCC-activiteiten. 

8 Hoewel bij afname ten minste geconcludeerd kan worden (vanuit beleidsperspectief) dat 
doelstellingen om de instroom te verbeteren niet zijn gehaald. 
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4 Aansluiting tussen onderwijs en de 
arbeidsmarkt 
In dit hoofdstuk staat de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt centraal. Het 
gaat daarbij om de inhoudelijke aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt (actielijn 2, 
I501 t/m I512). Met andere woorden: zijn afgestudeerden voldoende geëquipeerd om aan 
de slag te gaan in de beroepspraktijk? Ook behandelen wij hier op welke wijze onderwijsin
stellingen en bedrijven samenwerken om die aansluiting te verbeteren [actielijn 3, I601 
t/m I620]. Daarbij besteden we extra aandacht aan de regionale inbedding. Achtereenvol
gens komen aan de orde: 

- de inhoudelijke aansluiting van het onderwijsaanbod (4.1); 

- de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven (4.2); 

- de samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling (4.3), en 

- methodologische aandachtspunten voor vervolgmetingen (4.4). 

4.1 Inhoudelijke aansluiting onderwijsaanbod 

Respondenten hebben gereflecteerd op de vraag in welke mate studenten geëquipeerd zijn 
om direct na hun studie in bedrijven aan de slag te gaan [I613, I614, I615, I616]. 
Bedrijven (interviews) geven aan tevreden te zijn over de kwaliteit van hun instroom; 
starters kunnen vaak direct waarde toevoegen. Wel geven enkele gesprekspartners aan 
dat de inhoudelijke aansluiting van de laborantenopleiding (mbo-niveau) op de 
arbeidsmarkt voor verbetering vatbaar is. Aansluiting wordt onderdeel van kwaliteitszorg 
van instellingen. ROC’s zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de inhoud van hun 
programma en derhalve ook voor de thematische en procesgerelateerde aansluiting op het 
bedrijfsleven. Het Kenniscentrum PMLF9 maakt daarvoor kwalificatiedossiers.  

Respondenten geven aan dat er tussen opleidingsniveaus en beroepen wel verschillen 
bestaan in termen van aansluiting. Sommige beroepen hebben een sterk specifiek 
karakter. Vanuit een opleiding is het welhaast onmogelijk om daarop direct aansluiting te 
vinden. Bedrijven geven hun personeel dan aanvullende trainingen, bijvoorbeeld via Vapro. 
Dat patroon is met name waarneembaar bij mbo’ers die starten in de productie of als 
procesoperator. De huidige chemische fabrieken zijn immers zeer complex en specifiek. 
Een specialistische functie binnen R&D vereist veel vaker een PhD dan aanvullende 
bedrijfsscholing.  

De ontwikkelingen in de chemie gaan snel. Een aantal respondenten geeft dan ook aan dat 
het voor docenten lastig is om al die ontwikkelingen bij te houden en zo de aansluiting van 
hun vakken op de arbeidsmarkt te garanderen. Probleem is met name dat onderwijsinstel
lingen over het algemeen voor docenten onvoldoende capaciteit vrijmaken om zich in 
toepassingsvraagstukken (van bedrijven) te verdiepen. Binnen de jaartaak van docenten is 
een deel voor deskundigheidsbevording opgenomen. Deze kan echter door schoolleiding en 

Kenniscentrum PMLF is gericht op de sectoren Proces- en Algemene operationele techniek, 
Milieutechniek, Laboratoriumtechniek en Fotonica. 
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docenten zelf al dan niet ingevuld worden. In de praktijk blijkt deze ruimte zelden voor 
vakinhoudelijke bij- en nascholing ingezet te worden. Bedrijven en onderwijsinstellingen 
zullen samen moeten optrekken om die aansluiting te verbeteren. Niet alleen onderwijsin
stellingen moeten nadenken over de invulling van opleidingsuren voor docenten, maar ook 
bedrijven moeten daarvoor tijd vrijmaken. Positieve effecten van een betere aansluiting – 
via inhoudelijke samenwerking – slaan immers ook bij bedrijven neer. 

Precies op dit vlak werkt HCC toe naar een aantal concrete activiteiten. In paragraaf 4.1.1 
wordt het Professionaliseringstraject uiteengezet (op welke wijze die activiteit de 
aansluiting tracht te verbeteren). In 4.2 wordt in bredere zin geschreven over samenwer
kingsrelaties tussen onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt (teneinde het onderwijs 
beter te laten aansluiten). 

4.1.1 Professionaliseringstraject 

Om docenten in aanraking te laten komen met de actuele chemiepraktijk is Actielijn 2 
gestart. Inmiddels is een pilot voor het professionaliseringstraject [I501] aangevangen. 
Ten tijde van deze MTR zijn in totaal – voor de pilot – 12 docenten geworven in 4 regio’s 
[I502]. Als onderdeel van het project heeft HCC voor die docenten een competentieplan 
ontwikkeld: bij de start van het traject zijn de docenten getest op bepaalde competenties 
en gaandeweg wordt hun ontwikkeling in de gaten gehouden [I503]. Op dit moment 
verkeert het traject nog in de pilotfase (er is nog sprake van brede implementatie): 
uiteindelijk is het doel om de 12 docenten als coaches te laten optreden. Deze coaches 
gaan andere docenten begeleiden in hun professionele ontwikkeling. Daarnaast behoudt 
HCC een centrale taak om docenten te werven voor vervolgfasen. Op die manier ontstaat 
olievlekwerking: uitgaande van de basis van 12 coaches én een gecombineerde bottom-up- 
en top-down-benadering zullen in de toekomst naar verwachting steeds meer docenten 
aanhaken [I504]. Pas dan wordt het interessant om resultaten en effecten van het 
professionaliseringsproject te presenteren. Daar is het nu te vroeg voor. Overigens zijn op 
dit moment bedrijven slechts beperkt betrokken bij de pilot van het professionaliseringstra
ject [I505]. Een aantal bedrijven denkt wel mee over de invulling van de 
onderwijsmodules, waar Stichting C3 verantwoordelijk voor is. Het meest zichtbaar in dit 
proces is DSM. De modules zijn beschikbaar via het elektronisch platform van Nieuwe 
Scheikunde (www.nieuwescheikunde.nl via SLO, [I514]). Dit platform is echter sterk 
gericht op de vakinhoudelijke, op de context-concept benadering gebaseerde modules voor 
scheikundeonderwijs op het havo en vwo. Er is derhalve niet één digitale omgeving voor de 
inhoudelijke vakvernieuwing gekoppeld aan de aansluitingsvraagstukken en het 
professionaliseringstraject (Actielijn 2 [I513, I515, I516]). Daar wordt wel aan gewerkt. 
Daarnaast zijn er andere initiatieven die raakvlakken vertonen en waar HCC aansluiting bij 
zoekt, onder andere de sectie Scheikunde van de Nederlandse Vereniging voor het 
Onderwijs in de Natuurwetenschappen, het BètaBreed platform van het Expertisecentrum 
voor Lerarenopleidingen Natuurwetenschap en Techniek (Ecent) [I515] en de onderwijs
commissie van de KNCV [I516]. Het gebrek aan één e-omgeving bemoeilijkt het om uit te 
drukken hoeveel docenten worden bereikt via elektronische platforms [I517]. 

4.2 Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven 

Binnen HCC is ervoor gekozen om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en 
bedrijven in de regio te stimuleren. Nabijheid is een zwaarwegende factor voor 
samenwerking: transactiekosten zijn laag, partijen kunnen elkaar gemakkelijk bezoeken 
(face-to-face contact), studiekeuzegedrag en keuzes voor banen zijn locatieafhankelijk 
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(zeker in het mbo) en in veel regio’s bestaan al initiatieven waarbij HCC kan aanhaken of 
die HCC kan helpen opschalen. 

HCC heeft activiteiten binnen 13 regio’s geïnventariseerd [I619]. HCC beperkt zich in 
eerste instantie tot de voor de chemie –en procesindustrie meest relvante regio’s: Zuid-
Limburg, Europoort/Botlek en Zuidwest-Brabant/Zeeland. In deze regio’s hoopt HCC een 
trekker te vinden die de HCC-projecten in de regio uitzet, behoeften inventariseert en, 
waar van toepassing, deze behoeften omzet tot een project. Door de projecten en 
taakverantwoordelijkheid bij een regionaal samenwerkingsverband te beleggen, is de kans 
op verduurzaming van activiteiten groter (in de zin dat activiteiten verder ontplooid 
worden. Ook als de tijdelijk impuls van HCC stopt). De regionale trekkers zijn immers 
bekende spelers in de regio en hebben veelal een organisatie achter zich die een langer 
leven heeft dan HCC.  

Technocentrum Zuid-Limburg [I620] heeft de rol van trekker in de regio Zuid-Limburg op 
zich genomen en een project voor docentstages en gastdocentschappen voorgelegd aan 
HCC. In de Europoort/Botlek regio bestaat een samenwerkingsverband (STC-Group, 
Deltalinqs en KMR) dat reeds zeer succesvol is. Dat samenwerkingsverband heeft De 
oefenfabriek Brielle mogelijk gemaakt. De fabriek bestaat uit 9 proces units die gebruikt 
worden voor de opleiding Algemene Operationele Techniek, voor procesoperatoropleidingen 
en cursussen, her- en bijscholing. Om te laten zien dat een intensieve samenwerking 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt succesvol is, heeft HCC een brochure over de 
oefenfabriek gemaakt [I609]. Dit ter inspiratie voor andere regio’s. 

Voor een meer structurele afstemming tussen regionale initiatieven – onder andere met de 
bedoeling useful practices op te schalen – is er een Samenwerkingsnetwerk Chemie 
opgesteld [I617]: “in zijn werkwijze zal het platform geen directieven geven – want dat 
werkt niet – maar bevruchtend werken voor een betere samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven in de regio, tussen de regio’s, en tussen regio’s en het sectorale niveau, 
opdat er een dynamische netwerk van relevante partijen ontstaat”10. Er is, daarnaast, een 
landelijke Taskforce voor actielijn 3 ingericht om regio’s te adviseren over deelprojecten 
[I618]. De Taskforce reikt ook zelf ideeën aan en denkt mee over opschaling van lopende 
projecten en inbedding van projecten in bestaande regionale organisaties (zie boven; om 
zo de kans op vervolg te vergroten). Momenteel wordt de samenwerking per regio zeer 
divers ingevuld. Die omstandigheid bemoeilijkt het aangeven van welke type activiteiten 
(in de zin van een dekkende typologie) exact worden ontplooid [I602 en I603]. Duidelijk is 
wel dat de nadruk nu nog ligt op activiteiten voor het mbo. 

Momenteel zijn er nog geen lopende initiatieven voor gastdocentschappen [I604 t/m I606] 
en docentstages [I607]. Wel is er één en ander in voorbereiding, maar de feitelijke 
implementatie zal plaatsvinden in 2010. De  bedrijfsstages binnen de lerarenopleidingen 
worden in schooljaar 2009-2010 ingevoerd [I608]. Aangezien de actielijn nog niet volledig 
van de grond is gekomen, is het effect op het verbeteren van relaties tussen partijen (in 
kwantitatieve zin: méér relaties, in kwalitatieve zin: hechtere en structurele relaties) zeer 
gering. HCC is daarom op dit moment niet tevreden met de voortgang binnen actielijn 3 en 
bezint zich op een (mogelijk) andere aanpak voor de actielijn. 

Actielijn 3 loopt nog niet lang genoeg om al een mening te vormen over resultaten en 
effecten. De respondenten hebben daar dan ook geen uitspraken over gedaan. Overigens 
geven verschillende gesprekspartners aan dat het lastig zal zijn om de effecten van  

10 Uit: Human Capital Chemie (2009). “Naar een dynamisch samenwerkingsnetwerk in de chemie / 
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samenwerking vast te stellen, zeker als het samenwerking betreft tussen bedrijven en 
basis- of middelbare scholen. Die contacten staan namelijk vooral in het teken van 
beeldvorming en kennismaking van leerlingen met techniek. De effecten daarvan zijn 
indirect van aard. 

4.2.1 Samenwerking tussen bedrijven en chemie opleidingen in brede zin 

Uit de interviews blijkt dat er – overall gezien (niet alleen gerelateerd aan activiteiten van 
HCC) – veel gebeurt in de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Op het 
mbo is er steeds meer ruimte voor stages, zowel voor studenten als voor docenten. Dat is 
de opmaat naar een meer persistente, kennisinhoudelijke samenwerking tussen ROC’s en 
bedrijven (uit de regio), aldus interviewrespondenten. De huidige samenwerking tussen 
mbo-instellingen en (mkb-) bedrijven, bijvoorbeeld de BBL-opleidingen, vertrekt – volgens 
hen – nog te weinig vanuit de gedachte van persistente en inhoudelijke samenwerking. 
Een visie op de samenwerking ontbreekt veelal: kortom, leerlingen draaien mee in de 
bedrijfsprocessen en daar blijft het bij. Initiatieven waarbij juist het brede perspectief is 
meegenomen en men wel degelijk een visie heeft zijn onder andere Maak het in de 
Techniek en Vapro-leertrajecten. 

In het hoger beroepsonderwijs zijn de afgelopen jaren lectoraten geïnstalleerd. De lectoren 
staan vaak met één been in de praktijk en met het ander in het onderwijs. Zij zijn in staat 
om de samenwerking verder vorm te geven. Op de universiteiten is het al langer 
gebruikelijk dat hoogleraren een duale aanstelling hebben of hun leerstoel door bedrijven 
wordt gefinancierd.  De interviewpartners zien dit als een goede ontwikkeling en enkele 
van hen zien kansen voor HCC om deze vorm van samenwerking verder te stimuleren.  

De samenwerking tussen chemiebedrijven en middelbare scholen (havo/vwo) concentreert 
zich zowel op inhoudelijke verbetering van onderwijsmateriaal als op beroepsoriëntatie 
(gebaseerd op de Jet-Net netwerkanalyse, 200911). Meest actief zijn DSM en Shell. De 
afgelopen jaren (2007-2009) zijn relaties in sterkte toegenomen [I611]. 

Contacten met bedrijven zijn haast altijd afhankelijk van persoonlijke contacten. Dat maakt 
een netwerkrelatie kwetsbaar: als de contactpersoon van een onderwijsinstelling of bedrijf 
van baan wisselt is er een reële kans dat de samenwerking stopt. Het is daarom – aldus 
respondenten – belangrijk om relaties te formaliseren. Jet-Net (samenwerking tussen 
havo/vwo-scholen en bètatechnische bedrijven) is daar een voorbeeld van. De meeste 
respondenten menen echter dat die formalisering nog te weinig bestaat. Kortom, 
samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven gebeurt nog sporadisch, maar te 
weinig wordt gedacht in termen van een samenwerkingsprogramma; een samenhangend 
geheel van activiteiten waarvan zowel leerlingen, docenten als bedrijven profiteren. 

Ook in de relaties tussen onderwijsinstellingen en bedrijven speelt regionale nabijheid een 
grote rol. De respondenten erkennen dat. Dat speelt zeker op het niveau van vmbo, havo 
en vwo, en mbo. Voor hbo- en universitaire opleidingen is dat minder het geval. De 
respondenten oordelen dan ook overwegend positief over de keuze van HCC om meer 
aansluiting te vinden bij regionale initiatieven (zie boven). Ook in de Nieuwe Scheikunde is 

11 Kaashoek, B., Berg, A. van den, Bilderbeek, R., Ongena, G. & J. Verweijen (2009). Haute Cuisine 
door Samen Koken. Netwerkanalyse Programma’s Sprint en Jet-Net. Platform Pocket nr. 19. Den 
Haag: Platform Bèta Techniek. http://www.deltapunt.nl/platformpockets. Netwerkvisualisaties zijn te 
downloaden op de website van het Platform (pocket 19). In de analyse zijn de volgende chemiebe
drijven meegenomen: DSM, Shell, Dow Benelux, Teijin Aramid, Schering Plough en SABIC.   
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gekozen voor een regionale strategie. Zeker mkb’ers zijn eerder bereid om mee te werken 
aan regionale initiatieven. 

Steeds, zowel in het geval van HCC als van andere programma’s, is het de vraag hoe de 
initiatieven kunnen worden behouden (en uitgebouwd) in de toekomst? Hoe zet je een 
systeem neer, waardoor bedrijven en instellingen elkaar kunnen blijven vinden, hoe houd 
je het ontwikkelde lesmateriaal bij? Hoe ontsluit je alle kennis? Deze verduurzamingsvra
gen (verdere inbedding en persistentie van de activiteiten) kunnen de komende tijd door 
HCC worden opgepakt. 

4.3 Samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling 

Uit de interviews blijkt dat er vrij veel initiatieven zijn, zowel binnen de onderwijsschakels 
als op de snijvlakken. Het is goed om het onderscheid te maken tussen generieke 
(bètabrede) en specifieke (gericht op de chemie) samenwerkingsverbanden. Veel 
bestaande initiatieven vallen onder de eerste noemer. Een chemiespecifiek voorbeeld is het 
samenwerkingsverband Domein Applied Science (DAS). Dit samenwerkingsverband zet 
zich in voor kwalitatief hoogstaand onderzoek, onderwijs en integreert de behoefte van het 
werkveld12 . Sommige respondenten geven aan dat er zo veel initiatieven zijn (vooral 
generieke, dus bètabrede initiatieven), dat het overzicht verloren dreigt te gaan. Met het 
oog op verbeteren van samenwerkingsrelaties (in aantal en intensiteit/doorlooptijd) zou 
het geen kwaad kunnen om sommige initiatieven te bundelen13. 

De respondenten geven aan dat samenwerking vooral binnen de regio wordt vormgegeven. 
Dat is niet zo vreemd: samenwerking binnen de regio verkleint reistijd en –kosten. Ook 
zijn die relaties vaak ontstaan vanuit persoonlijke ontmoetingen. Overigens geldt de 
regionale aantrekkingskracht in sterkere mate voor de operationele aspecten van 
samenwerking (gezamenlijke voorlichtingsprojecten ontplooien en dergelijke) en in 
mindere mate voor strategische samenwerking (bijvoorbeeld lobby, gezamenlijke 
profilering en aanpassingen die het hele onderwijssysteem treffen). Ook zijn middelbare 
scholen en ROC’s meer gericht op hun eigen regio. In de samenwerking tussen hoger 
onderwijsinstellingen kijkt men eerder over regio’s heen. 

Sommige interviewrespondenten geven aan dat de inhoudelijke aansluiting tussen het vwo 
en universitaire opleidingen is afgenomen met de invoering van de Tweede Fase. 
Leerlingen worden nu in de breedte geschoold. Dat betekent dat er binnen de vakken 
minder ruimte overblijft voor verdieping. Het niveau kan wel op peil gehouden worden, 
maar men moet beseffen dat het aantal contacturen afneemt als er meer vakken in een 
profiel vereist worden. Daar komt bij dat de Natuurprofielen (respectievelijk Natuur & 
Techniek en Natuur & Gezondheid) in trek zijn: steeds meer leerlingen verkiezen zo’n 
vakkenpakket boven een profiel Economie & Maatschappij of Cultuur & Maatschappij. Een 
deel van de studenten dat nu kiest voor een Natuurprofiel heeft het toch moeilijk met de 
exacte vakken en ook de aansluiting met chemieopleidingen is voor hen minder goed.  

12 Alle opleidingen uit bijlage III zijn aangesloten. 
13 Ter overzichtelijkheid is wel een ‘menukaart’ opgesteld door het ministerie, SenterNovem en 

Platform Bèta Techniek. Voor iedereen is het inzichtelijk gemaakt welke regelingen en programma’s 
er bestaan. Zie voor de digitale menukaart:  

http://www.senternovem.nl/innovatieindialoog/HumanCapital/menukaart/index.asp. De kaart is ook 
als publicatie uitgebracht: Ministerie van Economische Zaken (2009). De Menukaart. Een instrument 
voor invulling van de Human Capital Agenda’s van de Innovatieprogramma’s. Den Haag. 
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4.4 Methodologische aandachtspunten voor vervolgmetingen 

Ter afsluiting geven wij nog enkele methodologische aandachtspunten mee. Die punten 
zijn onder andere bedoeld voor toekomstige metingen (denk aan toegankelijkheid van 
bronnen, periodiciteit van bronmateriaal), maar bevatten ook tips voor HCC. HCC kan 
namelijk zelf activiteiten monitoren of gegevens vastleggen, zodat (i) zij gemakkelijker 
tussentijds kunnen sturen (wat gaat goed? Wat niet?) en (ii) bronmateriaal al wordt 
verzameld voor volgende (effect)metingen. 

•	 Indicator I509 t/m I512 hebben betrekking op professionalisering van docenten; 
Actielijn 2. De focus van deze actielijn ligt echter (in eerste instantie) op professio
nalisering van VO-docenten.  Als Actielijn 2 zich in de toekomst meer zou gaan 
richten op professionalisering van MBO, HBO en WO-docenten, worden deze indica
toren relevant. 

•	 Voor indicator I602 (aantal relaties binnen regio’s) is momenteel alleen bekend 
welke partijen meedoen (voor bedrijven is dat zelfs niet nader gespecificeerd). Dat 
zegt echter nog onvoldoende over de relaties tussen die actoren; zowel in kwanti
tatieve (aantal) als in kwalitatieve zin (intensiteit, inhoud van de samenwerking). 
Een meer netwerkanalytische benadering zou, als de data dat toelaat, in de toe
komst een scherper beeld kunnen bieden; 

•	 Actielijn 3 is nog maar net gestart, waardoor regio’s lastig te vergelijken zijn. Bij 
een effectmeting zal dat beter zijn: er wordt nu gewerkt aan afstemming tussen de 
regio’s. De typologie van activiteiten [I603] kan dan ook het beste in een later 
stadium gemaakt worden. Het verdient voorts aanbeveling dat HCC zelf goed mo
nitort welke activiteiten worden verricht binnen de regio’s (cf. de verkenning 
voorafgaand aan de start van actielijn 3). Juist dan ontstaat zicht op projecten die 
kansrijk zijn om op te schalen en bovendien worden zo data verzameld die bij een 
effectmeting gebruikt kunnen worden; 

•	 Aan de indicatoren I604 tot en met I608 kan toegevoegd worden: hoe oordelen 
gebruikers over de gastcolleges, docentstages en bedrijfstages? Als HCC tussen
tijds terugkoppeling vraagt van gebruikers, kan vroegtijdig worden bijgestuurd in 
de activiteiten. 
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5 Chemie en de arbeidsmarkt 

In dit hoofdstuk staan we stil bij de arbeidsmarkt: hoe ziet het vacatureaanbod er voor 
chemici uit? Hoeveel banen telt chemie eigenlijk? En wat betekenen vergrijzing, 
ontgroening en de kredietcrisis voor de dynamiek op de arbeidsmarkt? Veel van de 
indicatoren hebben betrekking op het macro/outcomeniveau. Kortom, de invloed van HCC 
op deze indicatoren is an sich beperkt. Niettemin is het zinvol om bij een nulmeting / MTR 
stil te staan bij deze onderwerpen. Immers, inzichten over trends op de arbeidsmarkt zijn 
relevant voor de strategische positionering van HCC. Zoals al gemeld (paragraaf 2.2) heeft 
de omgevingsdynamiek ertoe geleid dat HCC momenteel de pijlen niet richt op kwantiteit 
(meer studenten), maar vooral op kwaliteit (behoud van talent). 

Achtereenvolgens komen aan de orde:  

- banen en kenmerken van de arbeidsmarkt (5.1); 

- vacatureaanbod (5.2); 

- dynamiek op de arbeidsmarkt en de visie van gesprekspartners daarop (5.3),   

- ondernemerschap (5.4), en 

- methodologische aandachtspunten (5.5). 

5.1 Banen en kenmerken van de arbeidsmarkt 

Het aantal banen in de chemie ligt rond de 100.000 in de jaren 2006 en 2007 (100.100 
resp. 99.900; meer recente cijfers zijn op detailniveau niet beschikbaar) [I814]. 
Onderzoekscentrum ROA van de Universiteit Maastricht komt met een soortgelijke 
schatting14 (gemiddeld 117.000 werknemers in de jaren 2007-2008). Ongeveer twee op de 
drie banen zit in de vervaardiging van chemische producten, het resterende deel in de 
vervaardiging van producten van rubber en kunststof (CBS). De chemiesector wordt 
geconfronteerd met een krimp, ter grootte van -1,2% in de afgelopen jaren 2004-2008 en 
-2,2% in de komende 4 jaren (ROA). Volgens voorspellingen van ROA ondergaat de 
werkgelegenheid in de chemie – op de metaal en elektrotechniek na – de grootste daling in 
de periode 2009-2014. Desondanks geven de meeste ondernemers in een recent 
uitgevoerd enquêteonderzoek (n=114) aan op korte termijn behoefte te hebben aan goed 
opgeleid personeel [I506]: 61% in sterke mate, 28% in geringe mate15. Ander onderzoek 
komt tot een zelfde conclusie, zodra zij de afname van werkgelegenheid afzetten tegen de 
afname van instroom in het onderwijs. Uit die vergelijking blijkt dat het aantal banen wel 
afneemt, maar dat de vraag naar personeel desondanks hoger is dan de instroom van 
studenten in chemiestudies.16 

14 ROA (2009). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2014. Nummer ROA-R-2009/5. 
15 Dialogic (2009). Nulmeting innovatie in de chemiesector. In opdracht van SenterNovem. 

16 Arthur D. Little (2009). War for Talent in the Chemicals, Life Sciences and Food industry. In 
opdracht van KNCV, Regiegroep Chemie en VNCI. 
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De kenmerken van de chemiearbeidsmarkt kunnen het best beschreven worden aan de 
hand van de Employability Study van Vapro (tabel 4)17. Het meetjaar is 2009. Dat wil 
zeggen dat in het kader van onderhavige studie alleen een MTR-meting bekend is. 

Aspect Score 

geslacht man 84% 

vrouw 16% 

Opleidingsniveau ongeschoold 1% 

lbo 13% 

mbo 45% 

hbo 24% 

universitair 8% 

onbekend 9% 

Leeftijd gemiddelde leeftijd 45 

50 jaar of ouder 30% 

35-50 jaar 52% 

jonger dan 35 jaar 18% 

Tabel 4. Kenmerken van de chemiearbeidsmarkt 2009 (bron: Vapro/InProcess Employability Study 
2009) Let op: de studie dekt niet de hele chemiesector af. 

5.2 Vacatureaanbod 

Andere indicatoren die een beeld geven van de chemiearbeidsmarkt zijn het aantal 
vacatures [I811] en de ontwikkeling van het aantal vacatures in de sector [I812]. Zie 
Figuur 11 en figuur 12. Figuur 11 geeft per kwartaal het aantal vacatures in de chemie 
aan; daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen openstaande, ontstane en vervulde 
vacatures. Het aantal vacatures is ten tijde van de nulmeting (Q3: september 2007) 
relatief hoog, zowel voor het aantal openstaande als vervulde vacatures. In de twee laatste 
kwartalen van 2008 en in 2009 tot dusver (in welke periode ook de MTR van september 
2009 valt) zijn de aantallen sterk teruggelopen. Dat beeld spoort met de aanpassing van 
de insteek van Actielijn 5 van HCC (zie tabel 2) en met de dynamiek op de arbeidsmarkt, 
zoals ervaren door interviewpartners (zie paragraaf 5.3) 

In figuur 12 staat het aandeel van chemievacatures ten opzichte van alle vacatures. Het 
patroon van de chemiesector wijkt niet substantieel af van het landelijke vacaturebeeld. 
Wel zijn de pieken in het aantal openstaande vacatures eind 2007/begin 2008 voor chemie 
hoger en de daling van het aantal vacatures in de laatste vier kwartalen heftiger. Het 
aandeel chemievacatures betreft – ten tijde van de MTR (Q3 2009) – 0,72% terwijl dat bij 
de nulmeting (Q3 2007) nog 1,30% was. 

17 Vapro/InProcess (2009) Employability Study. De database waarop de studie is gebaseerd, is gevuld 
met personeelsbestandgegevens van een beperkt aantal (19) participerende bedrijven. In totaal zijn 
de arbeids- en persoonsgegevens opgenomen van 7.953 werknemers. 
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Figuur 11. Vacatures in chemiesectoren in Nederland (*1000) (bron: CBS Statline 2009, bewerking 
Dialogic) 
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Figuur 12. Aandeel openstaande vacatures in de chemie van het totaal aantal openstaande vacatures 
in Nederland (in %) (bron: CBS Statline 2009, bewerking Dialogic) 

Door de afronding zijn de CBS data (waarop bovenstaande figuren zijn gebaseerd) – zeker 
voor de chemiesector – vrij grof. Daar komt bij dat het niet mogelijk is om de data verder 
uit te splitsen: zijn het vooral de vacatures voor hoger opgeleiden die in aantal teruglopen? 
Of juist voor lager opgeleiden? Hoeveel werkervaring wordt doorgaans gevraagd?  

In tabel 5 staan de resultaten van een zoekopdracht op 3 grote vacaturesites: Nationale 
Vacaturebank, Monsterboard en Bètabanen. Alleen voor de MTR (september 2009) zijn 
data voorhanden. Ook deze tabel presenteert geen volledig beeld: er zijn vacatures die niet 
in deze grote databanken worden geplaatst, maar wel op een specialistische site (of alleen 
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offline)18. Niettemin geeft tabel 5 wel een beeld van de samenstelling van het vacature
aanbod. 

Nationale vacaturebank Totaal Chemie Monsterboard Totaal Chemie 
Totaal 22.096 137 Totaal 22.000 287 

Universitair 3.907 40 Universitair 1.313 16 

HBO 13.410 95 HBO 5.000+ 132 

MBO 11.437 71 MBO 5.000+ 81 

LBO/VMBO 2.533 24 LBO/VMBO 949 6 

Technische functie (incl. O&O) 12.489 151 Technische functie (incl. O&O) 7.646 165 

Commerciële functie 17.823 128 Commerciële functie 13.392 132 

Overige functies 3.329 53 Overige functies 413 1 

Starter (0-3 jaar) 21.440 124 Starter (0-2 jaar) 3.502 49 

Ervaren (3-10 jaar) 25.524 219 Ervaren (2-10 jaar) 5.000+ 106 

Zeer ervaren (10 of meer) 8.048 75 Zeer ervaren (10 of meer) 136 3 

Betabanen Totaal Chemie 
Totaal 169 88 


Universitair 80 43 


HBO 112 61 


MBO 27 14 


LBO/VMBO 0 0 


Technische functie (incl. O&O) 230 140 


Commerciële functie 45 11


Overige functies 0 0


Starter (0-3 jaar) 88 66


Ervaren (3-8 jaar) 140 75 


Zeer ervaren (8 of meer) 38 22

Tabel 5. Overzicht van vacatures op vacaturesites: Nationale vacaturebank, Monsterboard en 
Bètabanen (oktober 2009) 

Een aantal zaken vallen in tabel 5 op: 

- Op de vacaturesites is een relatief groot aantal vacatures gericht op hoger opgelei
den (mogelijke oververtegenwoordiging); 

- Het merendeel van de vacatures betreft een technische functie; 

- Het merendeel van de vacatures is gericht op technici met enige ervaring (3-10 
jaar). Op de site bètabanen.nl is een relatief ruim aanbod voor starters gepresen
teerd; 

- Het aandeel chemievacatures ten opzichte van het totaal aantal vacatures is 
1,16%. Dat is hoger dan het aandeel dat CBS aangeeft (0,72%). Het aandeel op 
Nationale Vacaturebank is 0,62% en op Monsterboard 1,30%; 

- Op de site bètabanen.nl (een site met een focus op technisch geschoolden) is het 
aandeel chemiegerelateerde vacatures groot. 52% van de vacatures op de site 
heeft een link met chemie; 

18 Die kans bestaat zeker bij de meer specialistische banen in de chemie. Voorbeelden van sites: 
www.pro-industry.nl, www.betahunter.nl en www.debestevacaturesites.nl/systeem/branche?3. 
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- In de tabel komen redelijk veel dubbeltellingen voor (zie ook paragraaf 5.5).19 

5.3	 Dynamiek op de arbeidsmarkt: vergrijzing, zij-instroom en 
kredietcrisis 

In de interviews is gevraagd om te reflecteren op de arbeidsmarkt [I813]. De analyse van 
aantal banen en vacatures laat onvoldoende zien wat de ontwikkelperspectieven zijn, zowel 
in kwantitatieve zin (aantal banen in de toekomst) als in kwalitatieve zin (wat voor soort 
banen, hoe goed zijn afgestudeerden voorbereid op de arbeidsmarkt). Ook hebben 
interviewpartners aangegeven welke trends zij zien; bijvoorbeeld met betrekking tot 
vergrijzing, de kredietcrisis en het behoud van kennis. In de interviews wordt overigens 
genuanceerd dat niet alleen chemici relevant zijn voor de sector. De chemiesector is erg 
breed, waardoor voor sommige technische banen binnen de chemie heel andere profielen 
nodig zijn. Studies die ook goed aansluiten bij de sector zijn bijvoorbeeld (op wo-niveau) 
civiele techniek, geologie, power engineering en toegepaste natuurwetenschappen 
(natuurkunde en wiskunde). Bovendien, afgestudeerde chemici komen niet alleen in de 
chemiesectoren terecht, maar – bijvoorbeeld – ook in aardolieverwerkende industrie, 
energie, voedingsmiddelen, farma, water en IT. 

Allereerst zijn de respondenten verdeeld over de huidige en toekomstige kwantitatieve 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De meeste van hen geven aan dat de crisis gevoeld 
wordt, er vacaturestops zijn of zelfs ontslagen volgen. Anderen spreken dit beeld (deels) 
tegen: delen van de chemie worden niet zo hard getroffen, zoals ontwikkeling en productie 
van smaak- en reukstoffen en de verpakkingsindustrie. Sommige productieprocessen lopen 
gewoon door, waardoor er blijvende behoefte is aan gekwalificeerd personeel. Ook is er 
nog vrij veel vraag naar laboranten en analytici. Dat geldt eveneens voor hoog opgeleide 
R&D’ers (al dan niet gepromoveerde academici). Dat heeft te maken met de specificiteit 
van het werk en met selectiecriteria van de grote chemiebedrijven. Zij mikken nu eenmaal 
op de topstudenten. Aangezien het aantal studenten sowieso tegenvalt (zie paragraaf 3.2), 
is ook het aantal topstudenten beperkt. Verschillende concurrenten willen die studenten 
graag in dienst hebben. De nadruk is nu wel iets meer komen te liggen op een vervan
gingsvraag. 

Verwachting is dat de markt op de korte termijn (2010/2011) stagneert – met name in het 
mkb – maar dat daarna het tekort aan bèta’s zich weer duidelijk zal manifesteren. De 
figuur hieronder, een vergelijking tussen de leeftijdsopbouw in de chemiesectoren nu en 
over 5 jaar, laat zien hoe die noodzaak ontstaat als gevolg van vergrijzing/uitstroom [I809 
en I810]. 

19 Zo telt het aantal vacatures op de Nationale Vacaturebank voor chemici met een universitaire, hbo-, 
mbo- of lbo-achtergrond op tot een getal groter dan 137 (het aantal chemievacatures). Voor 
sommige vacatures kunnen – bijvoorbeeld – zowel hbo- als universitaire chemici reageren. 
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Figuur 13. Ontgroening van de chemiesector: leeftijdsopbouw in 2009 en 2014 (Bron: Vapro/InProcess 
Employability Study 2009) – Let op: vertegenwoordigt niet de hele sector 

Uit de Vapro/InProcess Employability Study (en bovenstaande figuur) volgt dat er niet 
uitsluitend of specifiek een probleem zit bij de directe uitstroom op korte termijn (<5 jaar), 
maar dat er bovendien sprake is van ontgroening. Oftewel, de instroom van jonge 
werknemers blijft fors achter. Arthur D. Little (2009) komt in haar onderzoek met een 
zelfde conclusie. Dit resultaat hangt samen met de matige instroom in de chemie 
gerelateerde opleidingen (zie hoofdstuk 3). Binnen de chemie zijn de leeftijdsgroepen 45
50 jaar en 45-50 jaar oververtegenwoordigd, en de groepen 20-25 jaar, 25-30 jaar en 30
35 jaar sterk ondervertegenwoordigd (ten opzichte van landelijke arbeidsparticipatie).  

Daar komt bij dat veel van hen lang in bedrijven zijn blijven hangen (figuur 14). Ongeveer 
40% van de werknemers van de 19 onderzochte bedrijven (uit de Employability Study) 
werkt minstens 20 jaar bij het betreffende bedrijf. Die langjarige ervaring resulteert in veel 
opgebouwde kennis. Het risico van vergrijzing – zeker gecombineerd met ontgroening – is 
dat die kennis uit de organisatie vloeit. Het is daarom van belang dat nagedacht wordt over 
kennisborging en –overdracht. Als dat niet wordt gedaan, loopt men straks aan tegen een 
kwantitatief (te weinig mensen) en kwalitatief (geen juist kennisniveau) probleem aan. 
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Figuur 14. Diensttijdverdeling van de chemiesector (Bron: Vapro/InProcess Employability Study 2009) 
– Let op: vertegenwoordigt niet de hele sector 

Het opvangen van de structurele schaarste door zij-instroom, dat wil zeggen dat mensen 
van buiten de chemie worden aangetrokken en worden omgeschoold, komt momenteel 
nauwelijks voor [I805 en I806]. Interviewpartners geven aan dat dat samenhangt met het 
specifieke karakter van het werk. In het verleden zijn zo veel mogelijk mensen met een 
direct passend profiel aangenomen om de schaarste op te vullen, ook uit het buitenland. 
Dat blijkt alleen gemakkelijker te zijn voor hoger opgeleiden. Bij het aantrekken van 
buitenlands talent is het vervolgens bovendien de vraag: hoe houd je hen (en dus hun 
kennis) vast? De kans is groot dat zij terugkeren naar hun moederland.  

Wat doet de crisis met perspectieven? In vergelijking met lager geschoolden hebben hoger 
geschoolden over het algemeen betere exit-opties, mochten zij geconfronteerd worden met 
ontslagen naar aanleiding van de crisis. Kansen buiten de chemie zijn voor hoger 
opgeleiden rijker. Dat is ook direct een risico – met het oog op de structurele aantrekkende 
vraag na 2014: kennispotentieel kan verloren gaan als hoog opgeleide chemici in andere 
sectoren en toepassingsvelden (bijvoorbeeld de ICT) gaan werken. Langzaam verliezen zij 
binding met de chemie, de kans dat zij later terugkeren naar de chemie wordt met de tijd 
kleiner. Een kenniswerkersregeling vanuit de overheid komt wat dat betreft op het goede 
moment. Ook zijn er op universiteiten meer promotieplaatsen beschikbaar gesteld. De 
nadruk, ook binnen HCC, lijkt – aldus de interviewpartners – meer te verschuiven naar 
kwaliteit: behoud talent. Vraag blijft natuurlijk ook hoe de structurele schaarste, die in 
2014 weer zal stijgen, aangepakt kan worden. 

De actielijn van HCC verschuift dus, voor de korte termijn, enigszins. Uit de interviews 
volgt bovendien dat het lastiger is om bedrijven te binden aan concrete activiteiten. Zoals 
gesteld, kan de focus bij een groot deel van de chemiebedrijven komen te liggen op 
kostenbesparing. Dat gaat niet hand in hand met inspanningen zoals voorlichtingsactivitei
ten op het middelbaar onderwijs (zie ook 3.1.2 en 3.1.3). 

5.4 Ondernemerschap 

In figuur 15 is het aantal startende bedrijven in de chemie gepresenteerd. Figuur 15 laat 
voor de nulmeting (2007) en voor de MTR (2009) zien hoe het is gesteld met de stap naar 
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ondernemerschap [I807]. De aantallen zijn inclusief nieuwe inschrijvingen (KvK database): 
alle nieuw ingeschreven bedrijven zijn meegeteld, inclusief bedrijven die zijn opgericht 
door bestaande ondernemers (of zusterorganisaties, spin-offs, etc.). In 2007 waren er 190 
starters en nieuwe inschrijvingen, in 2009 (tot 1 november) 141. In figuur 15 zijn ook de 
aantallen voor de tussenliggende jaren opgenomen. Op die manier kunnen wij iets zeggen 
over groei of daling in het aantal ondernemers [I808]. Opvallend is de groei in de jaren 
2006 en 2007. Daarna volgt krimp. Het patroon van de rubber- en kunststofindustrie volgt 
het patroon van de brede chemiesector: ongeveer de helft van de startende chemiebedrij
ven is actief in die industrie. 
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Figuur 15. Startende bedrijven (incl. nieuwe inschrijvingen) in de chemie (bron: KvK Handelsregister 
2009, bewerking Dialogic) 

Met het oog op ondernemerschap is een aantal knelpunten genoemd in de interviews: de 
beperkte financieringsmogelijkheden, het gebrek aan een “ondernemersloket” waar je met 
specifieke vragen terecht kunt en het ontbreken van een ideeënklankbord. In de life 
sciences bijvoorbeeld lijken deze knelpunten, aldus enkele interviewpartners, minder 
aanwezig te zijn. 

Daar komt bij dat het vrij lastig is om als starter in de chemie te beginnen: de start-up
kosten zijn relatief hoog, veel hoger bijvoorbeeld, dan bij dienstenstart-ups (inclusief 
internetbedrijven) en start-ups in de high-tech systemen. Er zijn overigens wel steeds 
meer faciliteiten die ondernemers ondersteunen. Het belang van ondernemerschap dringt 
namelijk steeds meer door; zowel in het onderwijs (modules bedrijfskundige en 
startersfaciliteiten) als in het bedrijfsleven (incubators en spin-off beleid). De ontwikkelin
gen binnen het Innovatietraject Chemie (Innovation labs) en de Chemelot campus rondom 
DSM passen in dat plaatje. Zoals hierboven aangegeven, is de actielijn over onderne
merschap nog onvoldoende van de grond gekomen. Interviewpartners hebben zodoende 
niet kunnen reflecteren op wat HCC allemaal doet om ondernemerschap te stimuleren. Wel 
geven zij aan dat HCC bijvoorbeeld kan werken met rolmodellen: jonge, succesvolle 
ondernemers uit de chemie die gastlessen verzorgen. 
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5.5 Methodologische aandachtspunten voor vervolgmetingen 

Ter afsluiting geven we nog enkele methodologische aandachtspunten mee. Die punten zijn 
onder andere bedoeld voor toekomstige metingen (denk aan toegankelijkheid van bronnen, 
periodiciteit van bronmateriaal), maar bevatten ook tips voor HCC. HCC kan namelijk zelf 
activiteiten monitoren of gegevens vastleggen, zodat (i) zij gemakkelijker tussentijds 
kunnen sturen (wat gaat goed? Wat niet?) en (ii) bronmateriaal al wordt verzameld voor 
volgende (effect)metingen. 

- Het virtueel loopbaancentrum is nog niet opgezet. Het is derhalve nu (ten tijde van 
de gecombineerde nulmeting en MTR) niet mogelijk om aan te geven hoeveel be
zoekers het virtuele centrum heeft aangetrokken [I801] en hoeveel er is 
doorgeklikt naar nieuwe informatie op de website [I802]. Bij een eindmeting kan 
dat waarschijnlijk wel; 

- Ook (de ontwikkeling van) het aantal starters is lastig te meten [I803/I804]. Er zijn 
op dit moment geen betrouwbare bronnen die daar uitsluitsel over kunnen geven. 
Het is wel mogelijk – zoals in dit hoofdstuk – om zichtbaar te maken hoeveel vaca
tures vervuld zijn (CBS data). Die indicator laat echter niet zien welk deel van de 
vacatures gericht is op starters. Ook de indicator Uitstroom van chemiestudenten 
uit het onderwijs (aantal afgestudeerden) is een maat die niet geheel de lading 
dekt: het is namelijk niet duidelijk welk deel van afgestudeerden daadwerkelijk in 
een chemiebaan terecht komt;  

- De indicatoren over zij-instroom [I806 en I807] zijn benaderd via interviews. 
Kwantitatieve cijfers zijn niet beschikbaar; 

- Cijfers over het vacatureaanbod zijn niet volledig betrouwbaar. Aan de ene kant 
kampt het CBS-materiaal met het nadeel van de grove afronding en het feit dat 
aantallen vacatures niet uitgesplitst kunnen worden naar subgroepen (zoals oplei
dingsniveau). Aan de andere kant bestaat het materiaal dat is verzameld via 
zoekopdrachten op vacaturesites. Op die sites kunnen retrospectieve data (ten 
minste vanaf het nulmoment in 2007) sowieso niet worden achterhaald. Nationale 
Vacaturebank bijvoorbeeld is pas sinds medio 2009 begonnen met de categorie 
‘chemie’. Daar komt bij dat categorieën niet uitsluitend zijn en er zodoende veel 
dubbelingen voorkomen in de zoekresultaten. Die dubbelingen maken interpretatie 
moeilijker. Mogelijk zijn voor toekomstige metingen betere (meta)databestanden 
toegankelijk. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

Op basis van voorgaande hoofdstukken trekken we in dit hoofdstuk conclusies over Human 
Capital in de Chemie in ruime zin [I900] (onderwijsinstroom, arbeidsmarkt, aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt, etc.) en over de activiteiten, zoals aangekondigd in het 
Roadmap Human Capital Chemie.  

1. Licht gewijzigde actielijndoelstellingen 

Sinds de start van het programma (nulmeting: september 2007) zijn er geen ver
anderingen opgetreden in de hoofddoelstellingen van HCC. Na de Roadmap is een 
aanvang gemaakt met de implementatie. Deze heeft geleid tot aanpassingen in de 
actielijndoelstellingen – vooral omwille van praktische haalbaarheid. Het betreft 
hier kleine aanpassingen met het karakter van accentverschuivingen (geen signifi
cante wijzigingen in het actielijnprogramma). Daarbij springen het meest in het 
oog de vernauwde focus van het professionaliseringstraject (in actielijn 2) en de 
insteek van de activiteiten met betrekking tot de arbeidsmarkt (actielijn 5). In het 
professionaliseringstraject is gekozen voor een focus op middelbare schooldocen
ten, bij actielijn 5 is – door de crisis – de voorkeur gegeven aan aandacht voor 
behoud van talent voor chemie (kwaliteit) boven aandacht voor meer instroom 
(kwantiteit). De lichte wijzigingen in de actielijnen werken vanzelfsprekend door in 
beoogde resultaten (als afgeleiden) van die actielijnen. 

2. Sommige actielijnen zijn later gestart, maar de inhoudelijke richting is bepaald 

Een aantal activiteiten binnen de actielijnen (zoals de samenwerkingsprojecten uit 
actielijn 3, het professionaliseringstraject uit actielijn 2 en de gehele actielijn 4 
over ondernemerschap) zijn later opgestart dan gepland, vooral omdat het lastig 
bleek om personen te vinden die actielijnen zouden gaan trekken en omdat er veel 
partijen betrokken zijn. Voor alle actielijnen is inmiddels echter de koers bepaald 
en de eerste activiteiten worden nu ontplooid en geïmplementeerd. Naar verwach
ting zal in 2010 het merendeel op stoom zijn gekomen. 

3. Nog weinig effecten bekend 

Omdat een groot aantal HCC-activiteiten wel in de steigers staat, maar de feitelijke 
implementatie nog moet starten, is het nog te vroeg om al te rapporteren over 
resultaten (output), laat staan over effecten (outcome). Wel zijn de interviewpart
ners er tevreden over dat er middels een programma zoals HCC structureel 
aandacht is voor human capital in de chemiesector. Deze opvatting gecombineerd 
met de bevinding dat de inhoudelijke richting van de meeste activiteiten inmiddels 
bepaald is, biedt perspectief voor de toekomst. Bij een volgende (eind)meting zal 
het dan ook mogelijk moeten zijn om resultaten en effecten van HCC te duiden. 
Wel zal effectmeting in de toekomst naar verwachting worden gecompliceerd door 
attributieproblemen: het logische gebrek aan een “experimentele setting” bemoei
lijkt het toeschrijven van veranderingen in variabelen zoals instroom van studenten 
aan inspanningen van HCC. Immers, ook veel andere factoren hebben invloed op 
de instroomtrend van studenten. Een vraag die relevant is in het kader van een 
eindmeting (additionaliteitsvraag): wat is nu de toegevoegde waarde van HCC? 
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Welke initiatieven zijn opgezet die zonder HCC door afzonderlijke partijen niet ont
wikkeld zouden zijn? Wat hebben die initiatieven opgeleverd? En wat zijn de 
(schaal)voordelen, bijvoorbeeld in termen van besparingen, van de programmati
sche aanpak van HCC? 

4. HCC kan nog winnen aan zichtbaarheid en samenhang 

Interviewpartners geven aan dat HCC nog aan zichtbaarheid en samenhang kan 
winnen. Er worden op het human capital domein nu vrij veel activiteiten ontplooid, 
maar niet altijd gebeurt dat (voldoende) onder de vlag van HCC. De zichtbaarheid 
– of herkenbaarheid – van HCC verdient daarom meer aandacht. Een deel van on
ze gesprekspartners geeft dan ook aan het lastig te vinden om een oordeel uit te 
spreken over het programma, juist omdat zij geen volledig beeld hebben van de 
activiteiten. Mogelijk hangt (het gebrek aan) zichtbaarheid samen met de samen
hang van alle projecten en activiteiten, dan wel de mate waarin deze samenhang 
wordt waargenomen. Samenhang wordt wel gecreëerd door het programmatische 
karakter van HCC (integraal en vanuit één visie aanpakken van human capital in 
het domein van chemie), maar actielijnen – en afzonderlijke activiteiten - kunnen 
nog scherper aan elkaar gerelateerd worden. Sterk punt is dat HCC ingebed is in 
de regiegroep. Door de inbedding in de regiegroep is er samenhang met andere 
onderdelen van de regiegroep zoals Coci, innovation labs, het kennisinfrastructuur 
plan en het imagotraject. Voorbeeld is hoe het DPI-VC nu actielijn 4 uitwerkt. Het 
bedrijfsleven is eveneens ruim betrokken en dat alles biedt perspectief voor het 
verder ontwikkelen en behouden van activiteiten op de langere termijn (ook als 
HCC als tijdelijke impuls stopt). 

5. Verbeteren van profilering is een incrementeel proces 

HCC beschouwt scherpe profilering van (werken in) de chemie als een belangrijk 
doel. Gesprekspartners zijn echter verdeeld over de feitelijke aanwezigheid van 
een probleem dat ontstaat door het imago. Hangt een matige studenteninstroom 
samen met de beeldvorming van (werken in) de chemie of (ook) met de trend van 
toenemende studiedruk en individualisme waardoor studenten eerder geneigd zijn 
tot de keuze van een gemakkelijker studie? Hoe het antwoord op deze vragen ook 
luidt, duidelijk is dat een betere profilering, ongeacht het vertrekpunt, veel tijd en 
energie kost. Profilering betreft een incrementeel proces van veranderingen in atti
tudes van mensen (bijvoorbeeld studiekiezers). Die veranderingen kunnen teweeg 
worden gebracht door chemie in een bepaalde context te plaatsen, rolmodellen in 
te zetten, carrièreperspectieven via allerlei communicatiekanalen duidelijk over te 
brengen en door chemie te associëren met maatschappelijke, duurzame en techno
logische innovaties. HCC is met de opgestarte projecten uit actielijn 1 goed op weg. 

6. Studenteninstroom neemt licht toe 

De studenteninstroom in de chemie is aan het toenemen, zeker op het mbo en 
hbo: zowel in de kernstudies chemie als de snijvlakstudies neemt het totaal aantal 
studenten toe. Dat geldt ook voor het marktaandeel van chemie ten opzichte van 
alle studies en bètastudies. In de instroom van academische bachelorstudenten is 
het laatste jaar een daling waargenomen (zowel in absolute zin als in termen van 
marktaandeel). De instroom van masterstudenten is sinds de start van het bache
lor-mastersysteem stabiel. Het is niet mogelijk om vast te stellen welke invloed 
HCC tot dusver heeft gehad op instroomtrends (incubatie- en attributieprobleem). 
De licht stijgende studenteninstroom is echter niet voldoende voor de toekomstige 
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vraag op de arbeidsmarkt. Aandacht voor profilering van chemie en verbeterde 
studenteninstroom blijft noodzakelijk. 

Daarnaast ontstaan meer snijvlakopleidingen en bieden onderwijsinstellingen scha
kelprogramma’s aan om de overstap van mbo naar hbo of van hbo naar wo te 
vergemakkelijken. Deze ontwikkelingen hebben een netto positief effect op de in
stroom. Studenten lijken overwegend regionaal te kiezen: op het mbo en hbo is 
dat keuzegedrag sterker dan in het wo. Een mogelijke implicatie hiervan is dat een 
eventuele toekomstige reductie van het aantal chemiestudies (en concentratie van 
opleidingen op slechts enkele plaatsen in Nederland) negatief uitwerkt op de stu
denteninstroom. De kans is groot dat vooral mbo- en hbo-studenten overwegend 
regionaal blijven kiezen en dat er substitutie (naar andere studies) optreedt. De 
hypothese van de regionale aantrekkingskracht, en gevolgen vandien, kan getest 
worden middels vervolgonderzoek. In dat onderzoek kan het regionale karakter 
van studiekeuzes voor verschillende studierichtingen, waaronder chemie, vergele
ken worden. 

7.	 Wisselende aansluiting(skwaliteit) tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

De inhoudelijke aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (hebben afgestu
deerden voldoende bagage om te slagen op de arbeidsmarkt?) is volgens onze 
gesprekspartners met name voor academici goed. Dat geldt in sterke mate voor 
promovendi en afgestudeerden die bij de grote chemieconcerns gaan werken. Voor 
hen is de selectie streng, waardoor studenten met veel potentie binnenkomen die 
direct waarde kunnen toevoegen. De aansluiting voor mbo’ers wordt als minder 
goed ervaren. Dat heeft ook te maken met het specifieke karakter van de werkom
geving. Zo worden procesoperators te werk gesteld in complexe moderne fabrieken 
die hoge eisen stellen. Nascholing, via maatwerkprogramma’s, is dan vaak nodig. 
In de sector is dit overigens geaccepteerd. De zeer snelle ontwikkelingen in de 
chemie vragen echter om een beter zicht van docenten op de inhoudelijke dyna
miek in de sector. Pas dan zijn zij in staat om het onderwijsaanbod goed te laten 
aansluiten op vraagstukken en technologische innovaties uit de praktijk. Over de 
resultaten van HCC-inspanningen in dit kader valt nog te weinig te melden (zie 
conclusiepunt 3). 

8.	 Samenwerking in de regio: een moeizaam traject 

Actielijn 3 van HCC is nog maar net gestart. Gekozen is voor een regionale insteek: 
aanhaken bij lopende regionale initiatieven, de regionale partners ondersteunen en 
useful practices opschalen naar andere regio’s. Samenwerking komt maar moei
zaam van de grond. HCC bezint zich momenteel over de toekomstige aanpak van 
actielijn 3. 

9.	 Arbeidsmarkt: tijdelijke nadruk op vervangingsvraag, daarna (weer) structureel 
tekortaanpak 

De kredietcrisis heeft geleid tot een tijdelijke terugval in de vraag naar chemici. 
HCC spant zich daarom – op dit moment – in om zo veel mogelijk talent voor de 
chemie te behouden. Want: eenmaal vertrokken uit de sector (bijvoorbeeld naar 
IT), maakt de kans op een terugkeer klein. Desondanks is er, zeker voor een aan
tal specialismen en bij sommige typen chemiebedrijven, nog steeds vraag naar 
goed personeel. Die vraag zal naar verwachting over een aantal jaren flink gaan 
toenemen. Het structurele tekort aan chemici wordt dan wederom sterk zichtbaar. 
Daarnaast leidt ook de vergrijzing tot een groeiende vervangingsvraag. Dit effect 
wordt versterkt door de ontgroening in de sector: er zijn relatief weinig jonge 
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werknemers. Ontgroening accentueert de structurele schaarste in de toekomst en 
stelt voorts de vraag naar de borging van kennis van werknemers die op korte 
termijn met pensioen gaan. 

6.2 Aanbevelingen 

Op grond van het voorgaande presenteren wij hierna aanbevelingen, over organisatorische 
aspecten voor HCC (6.2.1), inhoudelijke aspecten voor HCC (6.2.2) en methodologische 
aanbevelingen voor vervolgmetingen (6.2.3). 

6.2.1 Organisatorische aanscherping van HCC 

•	 Het is noodzakelijk om de zichtbaarheid van HCC te vergroten. Duidelijk is dat de 
aanloop van HCC wat langer heeft geduurd dan gepland, maar momenteel gebeurt 
er toch vrij veel. Niettemin is de profilering naar buiten voor verbetering vatbaar. 
Daar kan HCC gericht aan werken. De profilering kan scherper en de namen van de 
actielijnen sprekender. Daarmee wordt het eenvoudiger om de algemene bood
schap van HCC uit te dragen en de agenda in samenhang over te brengen op de 
stakeholders (bedrijven en overheid); 

•	 Het verdient aanbeveling om te komen tot een goed overzicht van soortgelijke 
activiteiten en programma’s. Voor een deel is dat al gedaan met de menukaart (zie 
voetnoot 13). En vervolgens: goede afstemming. HCC is daar al volop mee bezig 
(o.a. op het programmaniveau samen met het Platform Bèta Techniek, afstemming 
met human capital agenda’s van andere innovatieprogramma’s en betrokkenheid 
van Stichting C3). Maar ook aandacht voor op zichzelf staande kleinschalige initia
tieven – veelal in de regio – zal aandacht blijven vragen. In actielijn 3 is nu een 
overzicht gemaakt van regionale initiatieven. Juist om in te schatten wat de activi
teit op lokaal niveau  is en om de samenwerking en opschaling aan te  gaan. Het  
verdient aanbeveling om die exercitie niet eenmalig te laten zijn (een periodieke 
scan kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden); 

•	 Er is behoefte aan een scherp toekomstperspectief van initiatieven (welke bestaan
de organisatie pakt dit op en zorgt dat ook in de toekomst aandacht blijft bestaan 
voor de materie?). Verbetering van ‘human capital’ is in de eerste plaats een ma
jeure opdracht die een lange adem verdient. Toekomstige inbedding van 
activiteiten vergt vroegtijdige bezinning op de manier waarop bedrijven en instel
lingen elkaar kunnen blijven vinden, en het ontwikkelde lesmateriaal kan worden 
bijgehouden, de wijze waarop ontwikkelde kennis kan worden ontsloten, ook in de 
toekomst. Voor sommige actielijnen en takenpakketten denkt HCC daar al over na; 
bijvoorbeeld wat betreft de vakinhoudelijke, programmatische verbetering van het 
profiel van chemie (door Stichting C3 – mogelijk ook in de toekomst; nu via actie
lijn 1); 

•	 Het organiseren en bijhouden van activiteiten en taken in de toekomst kan 
regionaal worden verankerd, door aan te haken bij initiatieven van regionale (be
staande) partners. Het verdient aanbeveling om dit onder te brengen in een 
overzichtelijke en simpele organisatiestructuur. Van belang is dat partijen goed 
weten welke speelruimte ze hebben, welk mandaat en waar de aanspreekpunten 
zijn (één gezicht naar buiten); 
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•	 Voor de verdere ontwikkeling van de HCC agenda is continue monitoring en 
evaluatie essentieel. Alleen op die manier kan constant bijgestuurd worden om zo 
snel en adequaat mogelijk te werken aan de grote problemen waar chemie mee 
geconfronteerd wordt. 

6.2.2 Inhoudelijke focus van HCC 

•	 De aansluiting tussen onderwijsschakels vraagt om blijvende aandacht. Dat geldt in 
het bijzonder voor de raakvlakken tussen vmbo en mbo. Elke wijziging in het 
voortgezet onderwijssysteem (denk aan ingrijpende veranderingen zoals de invoe
ring van het vmbo en de tweede fase) werken door in de aansluiting; 

•	 Een aandachtspunt is de verdere professionalisering van docenten door de gehele 
keten heen (naast vo ook mbo en hbo). HCC heeft in de actielijn 2 bewust gekozen 
voor een focus op vo-docenten. Deze keuze is geheel terecht gezien de beschikba
re middelen. Het onderwerp professionalisering in een bredere context (ook buiten 
het Utrechtse netwerk) zou in de toekomst zeker door HCC kunnen worden aange
pakt. Men kan dan leren van de vo-pilot; 

•	 Het verdient aanbeveling om meer praktijk- en beroepscomponenten te vlechten in 
de opleidingsketen om zo de inhoudelijke aansluiting te versterken en leerlingen 
kennis te laten maken met toepassingen van chemie. HCC werkt daar nu al aan, 
maar het onderwerp blijft aandacht verdienen. Hier ligt ook een uitdaging voor 
HCC om het bedrijfsleven te binden; 

•	 HCC zou in de toekomst kunnen werken – met het oog op verbetering van aanslui
ting – aan een overzicht van opleidingen, hun eigenschappen en de match met 
beroepen. Voor het mbo wordt dat nu al gedaan door Kenniscentrum PMLF, maar 
de groei van het aantal opleidingen in het hoger onderwijs (met name masterspe
cialisaties) roept ook een behoefte op aan initiatieven waarmee de match beter 
inzichtelijk kan worden gemaakt voor hbo-bachelors en wo-masters.  

6.2.3 Methodologische aanbevelingen voor vervolgmetingen 

•	 In deze gecombineerde nulmeting en MTR hebben wij oog gehad voor ontwikkelin
gen binnen het programma en veranderingen op outcomevariabelen (zoals 
instroom van studenten). Onduidelijk is echter hoe die zaken samenhangen. Me
thodologisch is het door het attributieprobleem lastig om vast te stellen in welke 
mate de ontplooide initiatieven samenhangen met waargenomen effecten. Het is 
echter wel belangrijk dat in toekomstige metingen beide onderdelen aandacht krij
gen. Veranderingen in de omgeving kunnen namelijk aanleiding geven tot 
veranderingen in het programma (zoals de kredietcrisis nu: nadruk is komen te 
liggen op behoud van talent); 

•	 Bij de trendanalyse van studenteninstroom verdient het aanbeveling om een 
scherpe selectie te maken van chemiegerelateerde studies. Zo kunnen trends ont
rafeld worden: ligt het aan kern- of snijvlakstudies dat de instroom van studenten 
af- of toeneemt? Extra aandacht verdient de trendanalyse van mbo-studenten. Op 
het moment van deze meting is het niet mogelijk gebleken om een eigen selectie 
van studies te maken. Bij de instroom van masterstudenten is het van belang om 
alle instromende masterstudenten mee te nemen, dus ook de personen die ‘auto-
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matisch’ doorstromen van een bachelor naar een gerelateerde master aan dezelfde 
universiteit; 

•	 Het onderwerp samenwerking zou in toekomstige metingen op een meer netwerk
analytische manier benaderd kunnen worden. Zo ontstaat meer inzicht in de 
dynamiek van de samenwerking en de inhoudelijke aard ervan. Op die manier 
wordt het gemakkelijker om voorspellingen te doen over toekomstbestendigheid 
van relaties; 

•	 Samenhangend met de laatste organisatorische aanbeveling (zie 6.2.1): als HCC 
tussentijds monitort wat er tijdens activiteiten gebeurt (en bijvoorbeeld ook: hoe 
gebruikers de activiteit ervaren), kan HCC daar niet alleen zelf veel van leren, 
maar zijn de data ook bruikbaar voor vervolgmetingen. Nadeel van een puntsme
ting (zoals een eindmeting) is namelijk dat een deel van het te verzamelen 
materiaal retrospectief opgevraagd moet worden. Dat materiaal is niet altijd voor
handen of minder betrouwbaar; 

•	 Op dit moment is er nauwelijks goed, bruikbaar bronmateriaal voor de trendanaly
se van instroom en zij-instroom op de arbeidsmarkt. Mogelijk is dat in de toekomst 
anders. Ook verdient het aanbeveling om met het oog op de vacatureanalyse te 
onderzoeken of een metadatabank toegankelijk is. 
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Bijlage I: Indicatoren 


Indicator Beschrijving indicator 

I100 Oorspronkelijke doelstellingen HCC in 2007 

I101 Doelstellingen HCC  in 2009 

I102 Oorzaken afwijkingen 2009 t.o.v. 2007 

Indicator Beschrijving indicator 

I200 in 2007 geadresseerde knelpunten t.a.v. HCC  

I201 In 2009 geadresseerde knelpunten t.a.v. HCC 

Indicator Beschrijving indicator 

I300 # Chemielessen in VTB-pro 

I301 # Scholen in aanraking met chemielessen VTB-pro 

I302 # Docenten in aanraking met chemielessen VTB-pro 

I303 # Leerkrachten van niet vtb-scholen in aanraking met chemielessen uit VTB-pro 

I304 Chemiestagepakket ontwikkeld voor pabo-studenten? (j/n)? 

I305 # Pabo's met chemieonderdeel in techniekonderwijs 

I306 # Georganiseerde chemieworkshops voor basisschoolleerkrachten tijdens congressen. 

I307 # Bereikte docenten op deze workshops 

I308 # Proeven in database met huis-tuin en keukenmaterialen 

I309 Bereik van database met huis-tuin en keukenmateriaal proeven 

I311(a) 
In contact getreden met Cito voor opname chemiegerelateerde onderwerpen in eindtoets 
basisonderwijs (j/n) 

I311(b) Chemiegerelateerde onderwerpen hebben een plek in eindtoets basisonderwijs (j/n) 

I312 Chemiespreekbeurtpakket voor PO-leerlingen ontwikkeld (j/n) 

I313 # Bereikte leerlingen voor Chemiespreekbeurtpakket 

I314 # Regionale evenementen voor basisschoolleerlingen tot stand gekomen i.s.m. regio 

I315 
Kant-en klare chemie-activiteiten ontwikkeld voor naschoolse opvang begeleiders voor 
kinderen 8-12? (j/n) 

I316 
# Naschoolse opvang begeleiders dat in contact is gekomen met de kant en klare 
chemie-activiteiten via workshops 
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I319 # VMBO-scholen met Week  van de Procestechniek in hun lesprogramma 

I320 
# Regionale samenwerkingsverbanden die actief zijn tijdens de week van de 
Procestechniek 

I321 # Georganiseerde chemie werkgroepen tijdens congressen voor VMBO docenten 

I326 # kennisuitwisselingsbijeenkomsten van PPN (Promotie Proces en Laboratoriumtechniek) 

I327 # Landelijke promotie-activiteiten van PPN 

I323 # Bereikte Vmbo leerlingen door PPN 

I324 
% JetNet en UP-scholen dat kennis heeft genomen van experimenten onderbouw en 
beroepenvideo’s chemie 

I325 
# Educatieve uitgevers dat kennis heeft genomen van de experimenten voor de 
onderbouw en beroepenvideo's 

I328 # Online conversaties tussen scholieren en chemici 

I329 Actueel overzicht van opleidingen en beroepen (j/n) 

I331 Deelname in landelijke redactieraad van de kennisbasis Scheikunde (j/n) 

I332 Periodiciteit van bewustwordingactiviteiten PO 

I333 Periodiciteit van bewustwordingactiviteiten VO 

I334 Succes-indicaties bewustwordingsactiviteiten in PO 

I335 Succes-indicaties bewustwordingsactiviteiten in VO  

I336 Attitude meting leerlingen basisonderwijs ten aanzien van techniek via PBT 

Indicator Beschrijving indicator 

I401 Relevante opleidingen in MBO/HBO/HO voor Chemie 

I402 # Relevante chemie-schakelprogramma's (voor context) 

I404 Nieuwe sterk relevante opleidingen en/of minoren  ((v)mbo, hbo en wo); 

I405 Trendlijn en groeipercentage 05-06 tot 08-09 chemische MBO-opleidingen 

I406 Trendlijn en groeipercentage 05-06 tot 08-09 chemische HBO-opleidingen 

I407 Trendlijn en groeipercentage 05-06 tot 08-09 chemische WO bachelor opleidingen 

I408 
Marktaandeel chemische MBO opleidingen in relatie tot landelijke en cluster 1 en 2 
opleidingen  

I409 
Marktaandeel chemische HBO opleidingen in relatie tot landelijke en cluster 1 en 2 
opleidingen  

I410 
Marktaandeel chemische WO bachelor opleidingen in relatie tot landelijke en cluster 1 en 
2 opleidingen 

I411 Trendlijn en groeipercentage 05-06 tot 08-09 chemische WO master opleidingen 
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I412 
Marktaandeel chemische WO master opleidingen in relatie tot landelijke en cluster 1 en 2 
opleidingen  

Indicator Beschrijving indicator 

I501 Ontwerp voor professionaliseringstraject pilot 1 opgesteld (incl evaluatieplan)? (j/n) 

I502 # Geworven docenten voor pilot 1 

I503 Uitgewerkt plan om compententies van coaches te beoordelen (j/n) 

I504 Globale schets businescase verduurzaming (j/n) 

I505 # Betrokken bedrijven bij het professionaliseringstraject (vo) 

I506 
Mate (perceptie van) gebrek aan goed opgeleid personeel in chemische sector (uit 
nulmeting Chemie) 

I507 
Bijdrage business plan chemie van regiegroep aan profilering van chemie. (uit nulmeting 
Chemie) 

I509 Succes-indicaties voor verniewingen / innovaties vanuit MBO 

I510 Succes-indicaties voor verniewingen / innovaties vanuit HBO  

I511 Succes-indicaties voor verniewingen / innovaties vanuit WO 

I512 Succes indicaties voor verniewingen vanuit bedrijfsleven ( integrale betrokkenheid ) 

I513 Is er reeds een E-omgeving voor te vormen communities ontwikkeld? (j/n) 

I514 Is er binnen de E-omgeving een domein voor context-concept modules? 

I515 
Is er binnen de E-omgeving een domein voor beschikbaarheid vakdidactische expertise 
(j/n)? 

I516 
Is er binnen de E-omgeving een domein voor beschikbaarheid van vakinhoudelijke 
expertise uit de praktijk van de chemie? (j/n) 

I517 Aantal docenten bereikt via E-omgeving 

Indicator Beschrijving indicator 

I601 Regionale relaties: functionerende samenwerkingsstructuren (relaties) 

I602 # Relaties binnen regio's 

I603 Type activiteiten ontplooid binnen deze relaties 

I604 # Gastdocenten op MBO 

I605 # Gastdocenten op HBO 

I606 # Gastdocenten op WO 

I607 # Docentstages binnen bedrijven 

I608 # Bedrijfsstages in lerarenopleidingen 
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I609 Samenwerking in de regio brochure opgesteld? (j/n) 

I611 # Relaties bedrijven (Jet-Net) met vo- en ho-instellingen 

I613 
Succesindicator voor aansluiting  bedrijven en kennisinstellingen en kennisinstellingen 
onderling, vanuit  MBO 

I614 
Succesindicator voor aansluiting  bedrijven en kennisinstellingen en kennisinstellingen 
onderling, vanuit  HBO  

I615 
Succesindicator voor aansluiting  bedrijven en kennisinstellingen en kennisinstellingen 
onderling, vanuit  WO 

I616 
Succesindicator voor aansluiting  bedrijven en kennisinstellingen en kennisinstellingen 
onderling, vanuit bedrjiven  

I617 Samenwerkingsstructuur chemie opgesteld? (j/n) 

I618 Taskforce Aansluiting en uitwisselings onderwijs en arbeidsmarkt opgezet? (j/n) 

I619 Onderscheiden regio's 

I620 Trekker per regio (j/n) 

Indicator Beschrijving indicator 

I801 # Bezoekers virtueel loopbaancentrum (relevant voor eindevaluatie) 

I802 # Doorklikken naar nieuwe informatie op VLC (relevant voor eindevaluatie) 

I803 # Starters in chemie-sector 

I804 Groei /Daling # starters in Chemie sector 

I805 # Zij-instromers in Chemie-sector 

I806 Groei/Daling # zij-instromers in Chemie sector 

I807 # Nieuwe ondernemers in chemie sector 

I808 Groei/Daling # nieuwe ondernemers in Chemie sector 

I809 # Uitstromers uit Chemie-sector 

I810 Groei/Daling # Uitstromers in Chemie sector 

I811 # Vacatures in chemie-sector (als percentage van totaal # vacatures) 

I812 Groei/daling # vacatures in chemie-sector 

I813 Perceptie arbeidsmarkt ontwikkeling vanuit bedrijfsleven 

I814 Aantal banen in de chemie 

Indicator Beschrijving indicator 

I900 Synthese uit alle indicatoren 
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Bijlage II: Geïnterviewden 


In het kader van de nulmeting/Mid-term review zijn de volgende personen geïnterviewd: 

• Huib van Drooge Zaanlands Lyceum 

• Nelo Emerencia   VNCI  

• Pauline Sloet tot Everlo Human Capital Chemie 

• Michiel Evers   SABIC 

• Erwin van Groenenberg PABO Leiden 

• Paul Jessen Maak het in de Techniek 

• Ad de Jong (voorheen verbonden aan) AkzoNobel 

• Alex van Herk Technische Universiteit Eindhoven 

• Ellen Hilhorst   Domain Applied Science 

• Arno van ’t Hoog C2W 

• Eveline van Hoppe Human Capital Chemie 

• Hans Koole Human Capital Chemie 

• Gerard van Koten Stuurgroep Nieuwe Scheikunde 

• Kitty Keep   Kenniscentrum PMLF 

• Tanja Kulkens   NWO-Chemische Wetenschappen 

• Albert Pilot Human Capital Chemie 

• Margriet Rouhof AkzoNobel 

• Monique van der Zanden Shell 
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Bijlage III: Selectie van opleidingen 
MBO Opleidingen (databestand Platform Bèta Techniek) 

• Middenkaderfunctionaris Chemische laboratoriumtechniek 
• Vakfunctionaris Chemische laboratoriumtechniek 
• Laborant (junior, allround) 
• Vakfunctionaris laboratoriumtechniek 
• Chemisch- fysisch analist (chemisch, TOA) 
• Analist 
• Vakfunctionaris Biotechniek 
• Middenkaderfunctionaris procestechniek 
• Operator (A) 
• Procesoperator (A en B) 
• Allround operator (A en B) 
• Hoofdoperator 
• Assistent operator (basisoperator) 

HBO Bachelors 
• Applied Science      [smal] 
• Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek [smal] 
• Biotechnologie  [smal]  
• Chemie  [smal]  
• Chemische Technologie [smal]  
• Forensisch Onderzoek [smal] 
• Milieukunde  [smal]  
• Associate degree Chemische technologie [smal] 
• Associate degree Klinische chemie [smal] 
• Aquatische eco-technologie [breed] 
• Bio-informatica  [breed]  
• Gezondheidszorg technologie [breed] 
• Technische Natuurkunde [breed] 
• Voedingsmiddelentechnologie [breed] 

WO Bachelors 

• Bio-farmaceutische wetenschappen [smal] 
• Bio-technologie [smal]  
• Farmaceutische wetenschappen [smal] 
• Life Science & Technology [smal] 
• Moleculaire wetenschappen [smal] 
• Moleculaire Levenswetenschappen [smal] 
• Molecular Science & Technology [smal] 
• Scheikunde/Chemistry [smal] 
• Scheikundige Technologie [smal] 
• Sustainable molecular science & technology [smal] 
• Scheikundige technologie & bioprocestechnology [smal] 
• Algemene Natuurwetenschappen [breed] 
• Bio-exact  [breed]  
• Levensmiddelentechnologie [breed] 
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• Milieu-natuurwetenschappen [breed] 
• Natuurwetenschappen  [breed]  

WO Masters 

• Nano-technology [smal] 
• Bio-Pharmaceutical Sciences [smal] 
• Farmaceutische wetenschappen [smal] 
• Molecular Life Sciences [smal] 
• Molecular Mechanisms of Disease (research) [smal] 
• Forensic Science [smal] 
• Biochemical Engineering [smal] 
• Chemical Engineering [smal] 
• Sustainable Energy Technology [smal] 
• Molecular Biology and Biotechnology [smal] 
• Biomolecular  Sciences  [smal]  
• Medical and Pharmaceutical Drug Innovation [smal] 
• Nanoscience [smal] 
• Chemische Wetenschappen [smal] 
• Life Science and Technology [smal] 
• Biotechnology  [smal]  
• Chemistry  [smal]  
• Materials Science and Engineering [smal] 
• Scheikundige technologie [smal] 
• Drug Discovery and Safety [smal] 
• Molecular Sciences [smal] 
• Moleculaire Levenswetenschappen [smal] 
• Molecular Life Sciences [smal] 
• Geo-environmental sciences [breed] 
• Environmental Sciences [breed] 
• Natuurwetenschappen (research) [breed] 
• Milieu-natuurwetenschappen [breed] 
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Hogeschool Rotterdam x x 

Avans Hogescholen x x x 

Avans Hogeschool 's Hertogenbosch x x x 

Christelijke  Hogeschool  Windesheim  x  

Fontys Hogescholen x x 

Hogeschool INHOLLAND x x x 

Hogeschool Utrecht x x x x 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen x x 

Hogeschool Zuyd x x 

Saxion Hogescholen x x 

Stichting  Hogeschool  Leiden  x  

Stenden  Hogeschool  HD  x  

Hogeschool  van  Amsterdam  x  

Van Hall Instituut x x 

Open  universiteit  Nederland  x  

TU/e  x  

Universiteit  Leiden  x  

Radboud  Universiteit  Nijmegen  X  

Universiteit  van  Amsterdam  X  
Tabel 6. Relevante chemie-schakelprogramma’s 

Dialogic innovatie ● interactie 63 



Bijlage IV: Status van activiteiten 
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AL1 

Verbinden van chemie met vtb-pro 
(Verbreding Techniek Basisonderwijs 
Professional) C3 - PBT 

Niet echt van de grond gekomen (ivm aflopende 
karakter VTB-programma) 

Good-practices onder aandacht brengen in het 
PO C3 Doorlopende activiteit 

Ondersteunen KWT's met leerijke contexten 
uit chemie C3 - KWT Gepland in 2009 

Chemie-onderdeel in techniekonderwijs PABO 
C3 - 
Pabo's 

Met twee pabo's contact gelegd, verder gepland tot 
juni 2010; Evaluatie in juli 2010 

Chemie-stagepakket voor PABO studenten 
C3 - 
Pabo's 

Gepland in 2010; Afronding: september 2010; 
Evaluatie juni 2011 

Gesprek met CITO voor opname chemie in 
eindtoets basisonderwijs C3 - CITO Gepland in december 2009 

Chemie-workshops voor PO-docenten C3 
Doorlopende activiteit, In 08/09 zijn 9 workshops 
georganiseerd 

Chemie-activiteiten voor naschoolse opvang C3 
Doorlopende activiteit, jaarlijks 10 nieuwe 
experimenten 

Regionale techniek activiteiten 
C3 - 
bedrijven 

In 08/09 vier evenementen i.s.m. regio,+ vijf waarbij 
AL1 zelf organisatie verzorgde 

Professionalisering van spreekbeurtpakket 
voor basisschoolleerlingen C3 Professionalisering in december 2009 

Expedition Chemistry C3 
Vertraging opgelopen in 2008. Dit is ingehaald eind 
2008, begin 2009 

Aansluiten bij regionale beroepenorientatie 
evenementen C3 

Inventarisatie gemaakt via AL3 in 2009. Verder: 
Doorlopende activiteit 

Promotieactiviteiten laboratoriumtechniek C3 Gepland in 2009 

Communicatiepakket ter ondersteuning week 
van procestechniek C3 Evaluatie januari 2010 en januari 2011 

Good-practices onder aandacht brengen in het 
Vmbo C3 Doorlopende activiteit 

Chemie-workshops voor VMBO-docenten C3 3 workshops georganiseerd in 08/09. 

Nieuwe regio's werven t.b.v. week van de 
procestechniek C3 - PPN Opgeschaald in 2009; verdere opschaling in 2010 

mini-module Experience C3 - PBT 
Vetraging  in 2008, aansluiting wordt gezocht bij 
JetNet scholen 

Aansluiting Nieuwe Scheikunde 
C3 - Stgrp 
N.S. 

Jaarlijks worden 2 nieuwe modules opgesteld 
(inmiddels zijn er vijf gereed) 

Online conversaties stimuleren C3 
Iets vertraagd; in 2010 op de site. Evaluatie: Maart 
2010 

Samenwerking AL5 m.b.t. rolmodellen / 
loopbaancentrum C3 - AL5 

Vanwege crisis eerder uitgevoerd: verwachte 
oplevering eind januari 2010 [zie AL5] 

Experimenten voor de onderbouw C3 Evaluatie: Januari  2010 

Beroepenvideo's implementeren, distribueren 
en bekendmaken C3 

Evaluatie: Januari  2010; bekendmkaing onder 
uitgevers: gepland in 2011 

Feelthechemistry C3 Doorlopende activiteit om actueel te houden. 

Gealloceerd Basisonderwijs 674.990 

Gealloceerd Havo/Vwo 499.652 
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Gealloceerd Onderbouw 489.752 

Geaclloceerd AL1 1.664.394 

Nog niet gealloceerd AL1 205.873 

Totaal AL1 1.870.267 

AL2 

Deelproject 1: ontwerp + definitie pilot 1 
professionalisering AL2 

Uitgevoerd in 2009.Planning voor vervolgpilots nog 
niet opgesteld. 200.000 

Deelproject 2: Uitvoering pilot 1 (n.t.b.) AL2 In 4 regio's geworven. In totaal 12 coaches 280.000 

Deelproject 3: Uitvoering pilot 2 (n.t.b.) AL2 Gepland in 2010/2011 575.000 

Deelproject 4: Uitvoering pilot 3 (n.t.b.) AL2 Gepland in 2011 307.300 

Gealloceerd AL2 1.362.300 

Nog niet gealloceerd AL2 0 

Totaal AL2 1.362.300 

AL320 

Opstellen samenwerkingsstructuur Chemie AL3 
Gestart in 2009, verdere uitwerking in 2010 (maar 
sterk afhankelijk van heroriëntatie. Zie voetnoot 20) 90.000 

Aanpak leertraject Energiemanagement Vapro-OVP 

Gepland in 2009. Zal starten (wrs. 2010) als 
masterclasses. Mogelijk met ander thema en 
doelgroep 50.000 

Bedrijfsstages in lerarenopleidingen AL3 
Twee hogescholen bereiden dit voor. Gaat van start in 
2010 90.000 

Gastdocentschappen AL3 
In voorbereiding (met docentstages) in Limburg; 
feitelijke gastdocenten in 2010 80.000 

Docentstages AL3 
In voorbereiding (met gastdocentschappen) in 
Limburg; feitelijke stages in 2010 60.000 

Brochure: samenwerking in de regio: De 
oefenfabriek AL3 Opgesteld en gedistribueerd  in 2009 10.000 

Inventarisatie van en aansluiting bij regionale 
initiatieven 

AL3 -
Regio's Doorlopende activiteit; Inventarisatie gedaan in 2009 

Gealloceerd AL3 380.000 

Nog niet gealloceerd AL3 310.789 

Totaal AL3 690.789 

AL4 

Ondernemersdagen AL4 
Oorspronkelijk jaarlijks gepland. Afhankelijk van 
nieuwe planning 190.000 

Communicatiemiddelen t.b.v. bekendheid 
ondernemerschap AL4 

Gepland in 2010/2011, nieuwe planning wordt 
opgesteld 25.000 

Digitaal loket AL4 
Gepland in 2010/2011, nieuwe planning wordt 
opgesteld 20.000 

Beurzen / Evenementen AL4 Ondernemerschap conferentie gerealiseerd in 2009 25.000 

20 Op dit moment levert AL3 niet op wat HCC wil dat AL3 oplevert. Men bezint zich nog over de 
toekomstige aanpak (zie alinea 4.2). De invulling van AL3 in de tabel is een momentopname voor 
het MTR-moment (najaar 2009). De middelen zijn, op die van de brochure na, nog niet werkelijk 
gealloceerd. De heroriëntatie van AL3 levert mogelijk op dat het budget voor AL3 (zie Bijlage V) 
vanaf 2010 op een heel andere manier gealloceerd gaat worden. Dit is een relevant gegeven voor de 
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Onderzoek AL4 
Gepland in 2010/2011, nieuwe planning wordt 
opgesteld 30.000 

Diverse workshops AL4 
Gepland in 2010/2011, nieuwe planning wordt 
opgesteld 40.000 

Workshops Venture Capitalists AL4 
Gepland in 2010/2011, nieuwe planning wordt 
opgesteld 25.000 

Gealloceerd AL4 355.000 

Nog niet gealloceerd AL4 260.096 

Totaal AL4 615.096 

AL5 

Employability project 
AL5 -
Vapro Uitgevoerd in 2008/2009 65.604 

Recruitment project (ontwikkeling van HR 
waaier) 

AL5 -
Vapro Uitgevoerd in 2009 41.543 

Opzetten loopbaancentrum 
AL5 -
Vapro 

Vanwege crisis eerder uitgevoerd: verwachte 
oplevering eind januari 2010 218.537 

Regionale projectbijeenkomsten AL5  Uitgevoerd in 2009 (en doorlopende activiteit) 76.997 

Gealloceerd AL5 402.681 

Nog niet gealloceerd AL5 245.000 

Totaal AL5 647.681 

Totaal AL1 - AL5 5.186.133 
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Bijlage V: Budgetverdeling over 
actielijnen 
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Totaal AL1 24% 14% 14% 27% 9% 0% 0% 12% 1.870.267 

Totaal AL2 32% 18% 0% 7% 23% 0% 0% 20% 1.362.300 

Totaal AL3 37% 4% 0% 9% 14% 36% 0% 0% 690.789 

Totaal AL4 47% 0% 0% 0% 0% 0% 51% 2% 615.096 

Totaal AL5 44% 0% 0% 9% 0% 40% 0% 7% 647.681 

Totaal AL1 - AL5 32,5% 11,3% 5,8% 14,7% 10,7% 5,8% 7,0% 12,3% 5.186.133 
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Websites en databases: 

•	 www.betabanen.nl 
•	 www.c3.nl 
•	 www.jet-net.nl 
•	 www.kncv.nl 
•	 www.mit-limburg.nl 
•	 www.monsterboard.nl 
•	 www.nationalevacaturebank.nl 
•	 www.nieuwescheikunde.nl 
•	 www.ovp.nl 
•	 www.platformbetatechniek.nl 
•	 www.pmlf.nl 
•	 www.regiegroepchemie.nl 
•	 www.slo.nl 
•	 www.vapro.nl 
•	 www.vnci.nl 
•	 www.weekvandeprocestechniek.nl 
•	 Centraal Bureau voor de Statistiek - Statline 
•	 CFI data Master instroom  
•	 Kennisbank Platform Beta Techniek: http://kbt.kiwi.qdelft.nl 
•	 Kamer van Koophandel – Bedrijvendatabase 
•	 SenterNovem – Menukaart subsidieregelingen en –programma’s: 

[http://www.senternovem.nl/innovatieindialoog/HumanCapital/menukaart/index.asp 
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