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Campusnetwerk metropoolregio trekt 
talent en jaagt innovatie aan 
 
Er verandert veel in onze samenleving. De veranderingen komen snel en hebben impact op 
de economie en ons welzijn. Minder fossiele brandstoffen, in 2050 volledig klimaatneutraal. 

Rap toenemende digitalisering en automatisering in vrijwel alle sectoren. Tal van nieuwe 
technologieën die niet alleen de energietransitie boosten, maar ook onze steden helpen 
voeden en vergroenen. Daarnaast ontstaat het besef dat het om meer moet gaan dan groei 

alleen. Wat nodig is, is brede welvaart, een economie die kansen biedt voor iedereen. Dat 
maakt het des te belangrijker dat opleidingen, maar ook toegepast onderzoek, 
kennisvalorisatie en innovaties, aansluiten op deze snelle veranderingen. 

 
Mbo- en hbo-campussen verbinden onderwijs en bedrijfsleven 
Niet alleen voor de economie, maar ook voor onze samenleving is het cruciaal dat er 
voldoende mensen zijn die de ontwikkelingen kunnen bijbenen. Dit vraagt om onderwijs dat 

op alle niveaus aansluit bij deze nieuwe arbeidsmarkt. In aanvulling op het reguliere 
onderwijs is er daarom behoefte aan slimme netwerken en plekken waar bedrijven en 
onderwijsinstellingen elkaar vinden: de hbo- en mbo-campussen in onze regio. 

Op deze campussen ontwikkelen studerende jongeren, zijinstromers en medewerkers van 
bedrijven zich tot vakmensen met toekomstbestendige skills. Precies de professionals die 
we nodig hebben om de grote uitdagingen van onze samenleving aan te gaan. Deze 

verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven leiden ook tot nieuwe programma’s voor 
omscholing, herscholing of bijscholing. Zo ontstaat een toekomstgericht curriculum dat 
flexibel meebeweegt met de behoeften van de markt. 
 

MRDH aanjager van regionaal campusnetwerk 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag stimuleert de ontwikkeling van deze laagdrempelige en 
bruisende plekken waar onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken. Met 23 gemeenten, 

2,4 miljoen mensen, 1,2 miljoen banen (13,5% van de werkende Nederlanders) en een 
aandeel van 15% in het BNP is de metropoolregio een regio die ertoe doet. Nationaal én 
internationaal.   

De campussen creëren een marktplaats voor ideeën, voor vraag en aanbod. Een plek waar 
onderzoekers en opleiders kennis en inzichten uitwisselen met bedrijven en alle partijen 
samen leren en innoveren. Door onderling af te stemmen, samen op te trekken of intensief 
samen te werken ontstaan succesvolle partnerships tussen onderwijs en bedrijfsleven. De 

campussen zijn niets minder dan dé verbindende schakel voor uitdagende vraagstukken in 
de techniek en ICT, de energietransitie en het voeden en vergroenen van onze steden. 
Ook onderling werken de campussen samen. Niet alleen om met elkaar grote uitdagingen aan te 

pakken, maar ook voor het aantrekken van talent. De campussen bieden praktische opleidingen met 

een sterke focus op IT en digitalisering, energie en agrifood. Onderwijsvernieuwing speelt hierbij een 

belangrijke rol: doorlopende leerlijnen maken het makkelijker om opleidingen te stapelen, modulair 

onderwijs stimuleert bijscholing en een leven lang leren, en hybride leerplekken laten studenten 

werken aan echte vraagstukken uit de praktijk. 

Campussen motor voor talent én opgaven van morgen 

Het mbo leidt de aanpakkers op die grote maatschappelijke opgaven als vergrijzing, 
voedselvoorziening en de energietransitie op hun schouders nemen. Zonder goed opgeleide 
vakmensen komen alle mooie plannen niet van de grond. Samen met het hbo voorziet het 
mbo in kwalitatief hoogstaand onderwijs, toegepast onderzoek en kennisvalorisatie. Beide 
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leveren een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke oplossingen en brede duurzame 
welvaart. 74% van de studenten in de metropoolregio is mbo- of hbo-student, het merendeel 
van de banen in onze regio wordt door hen ingevuld. Dat maakt deze groep van groot 

belang voor de ontwikkeling van onze regionale economie. 
De hbo- en mbo-campussen vormen de natuurlijke plekken waar de talenten van de 
toekomst samenwerken met het bedrijfsleven aan de innovaties die nodig zijn voor de grote 

transities waar we ons in bevinden. Dit vraagt om meerjarige investeringen. Maar het 
rendement is dan ook prachtig: een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, en 
meer kansengelijkheid. 
 

 

 

 
 


