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Voorwoord  
Dit onderzoek is uitgevoerd, tijdens de stageperiode bij de provincie Overijssel, door Silke Rensen (31 

januari 2022 t/m 30 juni 2022). Het onderzoek geeft inzicht in hoeverre circulaire economie is 

opgenomen als thema binnen het onderwijs van mbo’s, hbo’s en universiteiten in Overijssel. 

Daarnaast is gekeken in hoeverre de lopende projecten, waar de provincie een bijdrage aan levert 

vanuit arbeidsmarkt / human capital en circulaire economie, bijdragen aan kennis en competenties 

voor circulaire economie voor het beroepsonderwijs van Overijssel. 

Allereerst zou ik graag Joke van der Zee, mijn stagebegeleider, nogmaals willen bedanken voor de 

begeleiding van mijn stage. Daarnaast zou ik graag Hero Klinker willen bedanken, omdat hij Joke 

hierin heeft ondersteund. Ten derde zou ik graag de teams circulaire economie en arbeidsmarkt / 

human capital willen bedanken, aangezien ik de schakel was tussen beide teams en ook met hen heb 

mogen samenwerken. Overigens wil ik ook nog graag de projectleiders bedanken voor het afnemen 

van de gesprekken voor het onderzoek, evenals de overige geïnterviewden. Ten slotte wil ik Aline 

Toorman nog bedanken als docentcoach.  

Ik wens u veel leesplezier toe!  
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Samenvatting 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘’In hoeverre speelt het (Overijsselse) beroepsonderwijs in op 

de vraag van arbeid (in de toekomst), op het gebied van circulaire economie, en hoe kan de provincie 

Overijssel ervoor zorgen dat de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt 

verbetert?’’. Het laatste gedeelte van de onderzoeksvraag is geen onderdeel van de stageopdracht van 

de provincie Overijssel, dat is breder getrokken wegens de achtergrond in Bestuurskunde. Alle 

uitkomsten van dit onderzoek zijn aanbevelingen.   

Methoden 

Om de benodigde kennis en competenties (de vraag van arbeid) te achterhalen, is er gebruik gemaakt 

van literatuuronderzoek. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd (semigestructureerd) met 

verschillende projectleiders en docenten/opleidingscoördinatoren (in Overijssel) om het aanbod te 

inventariseren.   

Uitkomsten onderzoek 

Uit de theorie van Stichting Sustainability University (2020) is naar voren gekomen dat de 

competenties systeemdenken, vooruitdenken, instrument denken, interpersoonlijke vaardigheden, 

valorisatie, flexibiliteit, digitale vaardigheden en reflectievermogen erg belangrijk zijn voor een 

circulaire economie. De competentie systeemdenken zou het minst goed terugkomen in het 

(beroeps)onderwijs (Stichting Sustainability University, 2020).  

De competenties kwamen veelal terug binnen modules, (cross over) projecten, en/of minors. Veel van 

deze projecten en minors maakten gebruik van vraagstukken uit de praktijk, waarbij een opdrachtgever 

een casus neer kon leggen bij studenten. Dit is in lijn met de aanbevelingen van Het Groene Brein 

(2021) om vraagstukken uit de praktijk neer te leggen bij studenten om de aansluiting tussen 

arbeidsmarkt en scholing te verbeteren. Dit draagt er mogelijk ook aan bij dat de competenties in een 

hoge mate terug lijken te komen in het beroepsonderwijs van Overijssel.                                                                                            

De theorie van Het Groene Brein (2021) stelt dat scholen, zowel horizontaal als verticaal, samen 

moeten werken. Dit zou een bijdrage leveren aan het systeemdenken. Opvallend in dit onderzoek is dat 

de samenwerkingen veelal interdisciplinair zijn. De samenwerkingen op mbo- hbo- en wo niveau zijn 

meer sporadisch. Om die samenwerkingen ook te stimuleren en daarmee gehoor te geven aan het 

advies ‘’De transitie naar circulaire economie is mensenwerk’’ (SER Overijssel, 2022) zou de 

provincie in hun beleid, tot 2023, hier gerichter op kunnen sturen.  

De student heeft mogelijkheden bespeurd voor eventuele samenwerkingen. De aanbevelingen hierin is 

om de projecten Circulair ontwerpen (Deltion), Circulair ontwerpen (Windesheim Hogeschool) en het 

project WaardeRing (training kunststofherkenning) aan te moedigen om met elkaar in gesprek te gaan 

over mogelijke samenwerkingen. Daarnaast zouden het Smart Tinylab, Proeftuinen circulair bouwen 

en Infra Future Labsook met elkaar het gesprek aan kunnen gaan. Ten derde zijn er mogelijkheden 

voor SmartCirculair en Adviseurs van de Toekomst om samen te werken. Ten slotte zijn er nog 

mogelijkheden voor het Fieldlab CIM en Leren in de werkplaats wonen. Deze mogelijke 

samenwerkingen zijn bespeurd, aangezien de methodieken overeenkomsten vertoonden. Daarnaast 

zouden deze projecten elkaars netwerk kunnen versterken en hierdoor ook samenwerkingen op mbo- 

hbo- en wo niveau mogelijk kunnen maken. Het volledige advies is te vinden in paragraaf 4.4.2.  

Discussie 

De gesproken personen hebben een link met de lopende projecten van de provincie Overijssel. Zij 

hebben, ofwel zelf een aanvraag ingediend, of zijn zelf aangesloten bij een lopend project voor 

circulaire economie binnen het onderwijs. Hierdoor zijn de resultaten mogelijk in een beperkte mate te 

generaliseren. 
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H1 Inleiding 
Het vraagstuk en de context van het onderzoek staan binnen dit eerste hoofdstuk centraal.  

1.1 Maatschappelijke relevantie  
Naar verwachting zijn er in 2050 ruim negen miljard mensen op de wereld. Deze mensen hebben 

behoefte aan voldoende voedsel, schoon drinkwater en een veilige, gezonde leefomgeving in welvaart. 

Deze behoeften zijn opgenomen in de Sustainable Development Goals, ook wel bekend als de SDG’s 

(Rijksoverheid, 2017).  

Onze samenleving gebruikt grondstoffen om te leven. Grondstoffen worden gebruikt voor mobiliteit, 

voedsel, onderdak, warmte, kleding en elektrische apparaten. De grondstoffen worden steeds 

schaarser. Enerzijds komt dit door een toename van de wereldbevolking. Anderzijds gaan er steeds 

meer grondstoffen verloren door een verspillende omgang. Dit belast het milieu en beïnvloedt het 

klimaat (Rijksoverheid, 2017). Door de huidige omgang met grondstoffen is het onzeker of de SDG’s 

in 2050 te realiseren zijn.  

Een circulaire economie kan bijdragen aan het behalen van de SDG’s. Er gaan geen grondstoffen 

verloren in een circulaire economie. Daarnaast kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan het 

behalen van de klimaatdoelstellingen, zoals beschreven in het Klimaatakkoord van Parijs. De 

circulaire economie kan namelijk leiden tot een CO2 reductie (Rijksoverheid, 2021). Het doel van 

Nederland is om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben (Rijksoverheid, 2017). Het 

percentage van circulaire economie in Nederland wordt op dit moment geschat op zo’n 24,5% 

(Stichting Sustainability University, 2020).  

1.2 Uitdagingen 
Een circulaire economie heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Zo verdwijnen er banen, maar ontstaan 

er ook nieuwe banen. Banen zijn ook aan het veranderen door de circulaire economie. Een circulaire 

economie verlangt namelijk andere kennis en competenties van studenten en werknemers.   

Momenteel meldt het Kleynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), in samenwerking met Circle 

Economy (2021), dat de voorziene knelpunten voor een circulaire economie, als het gaat om 

arbeidskrachten, met name kwalitatief zijn van aard en dus niet kwantitatief. Met andere woorden, de 

(potentiële) werknemers bezitten nog niet over voldoende kennis en/of vaardigheden voor een 

circulaire economie.  

Dit onderzoek zich op de arbeidsmarkt en scholing. Het (beroeps)onderwijs is namelijk cruciaal bij de 

voorbereiding van studenten en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Het Groene Brein (2021) heeft 

geïnventariseerd in hoeverre de kennis en competenties voor een circulaire economie al verweven zijn 

binnen het onderwijs. Hoewel er een groeiende aandacht is voor circulariteit binnen het onderwijs, 

lijkt het erop dat de kennis en competenties voor een circulaire economie nog niet voldoende 

behandeld worden in het onderwijs.                                                                                                              

In de gewenste situatie beschikken de (toekomstige) werknemers over de kennis en competenties voor 

een circulaire economie, opdat de doelstelling van een volledig circulaire economie in 2050 bereikt 

kan worden.                                                                                                                                                                     
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1.3 Beschrijving stageorganisatie  
Het onderzoeksrapport is geschreven door Silke Rensen, derdejaars Bestuurskunde student van het 

Saxion in Deventer. Dit onderzoek maakt deel uit van de stage bij de provincie Overijssel, waarin de 

stageperiode is vastgesteld vanaf 31 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.  

Vanuit de provincie is de stagebegeleider Joke van der Zee, werkzaam bij de provincie Overijssel, 

binnen de afdeling Economie & Cultuur. De personeelsomvang van de eenheid Economie & Cultuur 

binnen de provincie Overijssel bedraagt 50 fte. Het provinciehuis bevindt zich in Zwolle 

(Luttenbergstraat 2, 8012 EE). Het primaire proces van de organisatie richt zich op 

beleidsontwikkeling- en realisatie. Hero Klinker, werkzaam op het programma circulaire economie is 

ook betrokken bij dit onderzoek. De programma’s kennen namelijk een cross over, waarbij het team 

circulaire economie en het team arbeidsmarkt / human capital betrokken zijn.   

Dit onderzoek focust zich, in eerste instantie, op drie belangrijke rollen van de provincie. Agenderen 

behoort tot de eerste belangrijke rol voor de provincie Overijssel. Vanuit het beleid kan de provincie 

Overijssel belangrijke transities, zoals de energietransitie en de transitie naar circulaire economie, 

agenderen. De tweede belangrijke rol is (het stimuleren van) experimenten. Door middel van lopende 

experimenten, zoals de cross over projecten, voert de provincie beleid om de arbeidsmarkt en de 

scholing beter op elkaar aan te laten sluiten, op het gebied van circulaire economie. Ten slotte heeft de 

provincie een belangrijke verbindende rol. De provincie kan partijen samenbrengen, met behulp van 

hun eigen netwerk. Deze rollen zijn terug te lezen in het Statenbesluit Arbeidsmarkt Overijssel, met de 

titel ‘’naar een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt’’.  

1.4 Leren voor circulair  
De titel van dit onderzoeksrapport luidt ‘Leren voor Circulair”. De opgave circulair (landelijk) is 

bereikt, wanneer er in 2050 sprake is van een volledig circulaire economie in Nederland 

(Rijksoverheid, 2017).                                                                                                                                              

Specifieker richt dit onderzoek zich op het (beroeps)onderwijs, oftewel mbo’s, hbo’s en universiteiten, 

in Overijssel.  

Dit onderzoek bevat vier deelvragen. De eerste deelvraag moet antwoord geven welke kennis en 

competenties studenten nodig zullen hebben, om aan te sluiten op de vraag van arbeid in de toekomst. 

De tweede deelvraag is bedoeld om te inventariseren welke projecten, opleidingen en casussen er al 

zijn binnen het beroepsonderwijs van Overijssel, op het gebied van circulaire economie. De derde 

deelvraag wordt beantwoord aan de hand van gesprekken met betrokken bedrijven (opdrachtgevers) en 

scholen (docenten/opleidingscoördinatoren). Het antwoord op deze deelvraag beschrijft op welke 

manier arbeidsmarkt en scholing beter op elkaar aangesloten kunnen worden. De laatste deelvraag 

richt zich op de mogelijkheden voor de provincie Overijssel om de arbeidsmarkt en scholen beter op 

elkaar aan te sluiten. Dit zal dus in de vorm van een aanbeveling zijn. De laatste deelvraag is bedacht 

door de student. De oorspronkelijke opdracht van de provincie was namelijk om te inventariseren in 

hoeverre circulaire economie is opgenomen als thema bij het beroepsonderwijs van Overijssel. De 

student heeft, wegens de achtergrond in Bestuurskunde, deze vraag breder getrokken.  

Het doel van dit onderzoeksrapport is om te inventariseren in hoeverre het beroepsonderwijs al met 

circulaire economie bezig is en in hoeverre de lopende projecten, waar de provincie Overijssel een 

bijdrage aan levert, bijdragen aan deze kennis en competenties voor circulaire economie. Dit 

onderzoek kan interessant zijn voor de opdrachtgevers Hero Klinker en Joke van der Zee, het 

(beroeps)onderwijs (in Overijssel) en (mkb) bedrijven. Zij kunnen deze voorbeelden van ‘’best 

practices’’ (door middel van samenwerkingen) toepassen in hun onderwijs en op die manier bijdragen 

aan de doelstelling van voldoende vakkundige mensen voor de transitie naar een circulaire economie.  
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1.5 Eindproducten  
Het eindproduct voor dit onderzoek valt uiteen in verschillende delen, namelijk:  

• Het onderzoeksrapport;  

• Een Infographic, waarin de belangrijkste aanbevelingen staan weergegeven; 

• Een PowerPoint presentatie; 

• Een fysieke presentatie door de student, tijdens een symposium, waarbij het team 

Arbeidsmarkt / human capital en het team Circulaire economie, de geïnterviewden en de 

docentcoach Aline Toorman aanwezig mogen zijn.  

1.6 Hoofd- en deelvragen  
Voor dit onderzoek is er een hoofdvraag geformuleerd. Daarnaast zijn er bijbehorende deelvragen 

geformuleerd. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:  

• In hoeverre speelt het (Overijsselse) beroepsonderwijs in op de vraag van arbeid (in de 

toekomst), op het gebied van circulaire economie, en hoe kan de provincie Overijssel ervoor 

zorgen dat de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt verbetert?  

 

Daarbij horen de deelvragen: 

• Wat is de (toekomstige) vraag van de arbeidsmarkt? 

• Wat is het huidige aanbod van het beroepsonderwijs in Overijssel? 

• Wat is er, volgens scholen en bedrijven, nodig om het beroepsonderwijs beter aan te sluiten op 

de arbeidsmarkt? 

• Hoe kan de provincie Overijssel die resultaten gebruiken om de aansluiting tussen het 

beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren? 

 

1.7 Leeswijzer 
In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is de context te lezen over, onder andere, de stageorganisatie 

en de opdracht. Het tweede hoofdstuk bevat een theoretisch kader. Binnen het derde hoofdstuk staan 

de methoden en de verantwoording centraal. Het vierde hoofdstuk bevat de resultaten. Het vijfde 

hoofdstuk bevat de conclusie en de discussie. De aanbevelingen staan weergegeven in hoofdstuk zes. 

Ten slotte is er nog een bronnenlijst en een aantal bijlagen, zoals de Topic-list voor de interviews.  
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H2 Theoretisch kader 
Dit hoofdstuk bevat een theoretisch kader. Er komen theorieën van een circulaire economie aan bod, 

het landelijk beleid op het gebied van circulaire economie en de vraag (vanuit de arbeidsmarkt) voor 

circulaire economie.  

2.1 Circulaire economie 
Binnen de circulaire economie bestaat geen ‘’afval’’ en worden grondstoffen opnieuw gebruikt 

(Rijksoverheid, z.d.). De kringloop van grondstoffen wordt, als het ware, gesloten. De volgende 

deelparagrafen gaan over verschillende modellen binnen de circulaire economie.  

2.1.1 Theorieën  

Er zijn verschillende modellen en theorieën voor het thema circulaire economie. In de volgende 

paragrafen worden het ‘Cradle to cradle’, de R-ladder en het vlindermodel besproken. Deze theorieën 

en modellen zijn van belang om een circulaire economie te kunnen begrijpen.  

2.1.2 Cradle to cradle  

De ontwerpfilosofie Cradle to Cradle, ook wel bekend als C2C, is een bekende filosofie binnen de 

circulaire economie. De Duitse chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse architect William 

McDonough zijn de grondleggers van de ontwerpfilosofie Cradle to Cradle. Volgens het C2C principe 

is afval gelijk aan voedsel. Elk grondstof, elk materiaal, moet volledig hergebruikt kunnen worden, 

zonder dat het zijn waarde verliest (MKBservicedesk, 2020). 

McDonough en Braungart onderscheiden twee cycli, waarin materialen kunnen circuleren, dit zijn:  

• De biosfeer (biologisch afbreekbaar); 

• De techno sfeer (kunnen eindeloos worden hergebruikt voor industriële toepassingen). 

2.1.3 R-ladder 

De politicus Ad Lansink diende veertig jaar geleden een motie in om volgens een afvalhiërarchie te 

gaan werken. Later werd dit de ladder van Lansink genoemd, ook wel bekend als de R-ladder (K. Van 

Leeuwen, 2020).  

Bij de circulaire economie wordt veelal gekeken naar de zogenoemde R-ladder (Rijkdienst van 

ondernemend Nederland, 2021). Deze stappen op de R-ladder zien er als volgt uit:  

R1 Refuse and Rethink (afwijzen en heroverwegen) 

R2 Reduce (verminderen)   

R3 Re-use (hergebruiken) 

R4 Repair, Refurbish, Remanufacture and Repurpose (repareren, opknappen, reviseren en 

hergebruiken) 

R5 Recycling  

R6 Recover (terugwinnen) 

 

Hoe hoger op de R-ladder, hoe lager het grondstofverbruik. De R-ladder kan een goede indicatie zijn 

in hoeverre een product circulair is. R1 is hierin de hoogste trede.  
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2.1.4 Vlindermodel 

De Ellen McAuthor Foundation heeft een model ontwikkeld, wat lijkt op een vlinder. Hiermee wordt 

benadrukt dat in een circulaire economie een continue stroom van technische- en biologische 

materialen bestaat binnen ‘’waarde cirkels’’ (J. Kwakman, 2019). In figuur 1 staat dit model 

weergegeven.  

 

Figuur 1 Vlindermodel  

Aan de groene zijde (links) staan alle biologische materialen weergegeven. Aan de blauwe zijde 

(rechts) staan de technologische materialen weergegeven. Het doel is om grondstoffen, onderdelen en 

producten zo lang mogelijk hun waarde te laten behouden (J. Kwakman, 2019).  
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2.2 Landelijk beleid voor circulaire economie  
Het Rijks brede programma van circulaire economie (2021) bevat doelstellingen om de circulaire 

opgave voor 2050 te realiseren, dit zijn: 

1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder 

grondstoffen nodig zijn;  

2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen; 

3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.  

 

Daarnaast is er een Grondstoffenakkoord (2017) opgesteld. Het uiteindelijke doel van dit akkoord is 

om voor 2050 een volledig circulaire economie te bereiken.                                                                                    

Met partners, waaronder kennisinstellingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, 

kennisinstellingen en andere overheden (ook provincies) is afgesproken dat zij gezamenlijk vijf 

transitieagenda’s opstellen binnen de thema’s (1) Biomassa en voedsel, (2) Kunststoffen (3) 

Maakindustrie (4) Bouw (5) Consumptiegoederen. Het doel daarbij is om inzichtelijk te maken, 

daarbinnen en daartussen, hoe de transitie naar de circulaire economie versneld kan worden.   

Een transitieagenda is opgebouwd uit:  

• Ontwikkelrichtingen voor 2021, 2023 en 2030; 

• Actieagenda’s, met innovatieprojecten voor de korte en lange termijn; 

• Een kennisagenda; 

• Een sociale agenda, met aandacht voor circulaire bedrijfsmodellen en arbeidsmarkteffecten; 

• Een investeringsagenda.  

 

Vervolgens wordt de voortgang gemonitord door kennisinstellingen, in opdracht van het Rijk.  

Nieuwe regeerakkoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

De nieuwe regering omarmt het Rijks brede Programma Circulaire Economie en de transitieagenda’s 

uit het Grondstoffenakkoord. Daarbij wil de regering ook inzetten op het oplossen van knelpunten in 

regelgeving, toezicht en handhaving. In dit regeerakkoord wordt er ook extra aandacht besteed voor de 

verspreiding van kennis en best practices (Binnenlandsbestuur, 2017).  

2.2.1 Provinciaal beleid (Overijssel)  

De provincie Overijssel is een partner van het Grondstoffenakkoord. Zij presenteren hun eigen 

regionale transitieagenda’s op hun site van Overijssel.nl. Deze RTA’s schenken ook aandacht aan 

kennisdeling- en verspreiding. De transitieagenda’s zijn:  

• Textiel; 

• Bouw; 

• Infrastructuur; 

• Kunststoffen; 

• Maakindustrie; 

• Biomassa en voedsel. 
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Beleid human capital  

Een eerste rol van de provincie is agenderen. De provincie Overijssel zet zich in voor een inclusieve, 

wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt. Daarin is er bijzonder veel aandacht voor (toekomstige) 

ontwikkelingen binnen de samenleving, zoals de ontwikkeling naar een circulaire economie en de 

ontwikkelingen rondom het klimaatvraagstuk.  

Op verschillende manieren proberen zij die doelstelling van een inclusieve, wendbare en 

toekomstgerichte arbeidsmarkt te realiseren. Voor het (beroeps)onderwijs zijn er bijvoorbeeld:  

• Learning community’s. Een redelijke nieuwe methode, waarin leven lang ontwikkelen 

centraal staat; 

• Cross over projecten van circulaire economie en human capital.  

 

De provincie Overijssel omschrijft de cross over projecten (tussen circulaire economie en human 

capital) als een manier om het leren (scholen) met werken (bedrijven/organisaties) te verbinden. Zij 

willen daarin talenten binden en boeien, creativiteit en innovatie stimuleren en ook het sociaal 

ondernemen bewerkstelligen. Dit is terug te lezen in het Statenvoorstel van de provincie Overijssel 

(2019), met als onderwerp ‘’Samen naar een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte 

arbeidsmarkt’’. Het doel van dit beleid is om voldoende vakkundige mensen op te leiden, zodat de 

transitie naar een circulaire economie versneld kan worden. De cross over projecten passen bij de rol 

experimenten.   

2.3 Vraag in de toekomst 
Om die circulaire economie te realiseren en in 2050 volledig te berusten op een circulaire economie, 

zijn er voldoende vakmensen nodig, met de juiste vaardigheden. In de inleiding werd er al gesproken 

van de ‘’vraag in de toekomst’’. Er ontstaan, verdwijnen of veranderen banen door de circulaire 

economie. De vraag rest welke competenties een student of werknemer moet bezitten voor een 

circulaire economie. Deze competenties zijn in beeld gebracht door Stichting Sustainability University 

(SSU, 2020).                                                                                                  

Competenties worden beschreven als een verzameling van gedrag, leidend tot een gewenst resultaat of 

succes bij het uitvoeren van een functie in een bedrijf of organisatie. Het specifieke competentieprofiel 

noemen zij een belangrijk aangrijpingspunt voor selectie en ontwikkeling van iedere (potentiële) 

circulaire economie professional.  

Het onderzoek van SSU (2020) maakt onderscheid in verschillende soorten competenties. Allereerst 

zijn er cognitieve competenties, waar vooruitdenken, systeemdenken en instrument denken toe behoren. 

Ten tweede zijn er functioneel georiënteerde competenties, waar management & ondernemerschap toe 

behoort. Ten derde zijn er sociaal georiënteerde competenties, waar de interpersoonlijke vaardigheden 

toe behoren. Ten slotte zijn er nog meta-georiënteerde competenties, waar MVO-ondersteunende 

eigenschappen, intrinsieke gedrevenheid en het reflectievermogen toe behoren.  

Systeemdenken 

Met systeemdenken wordt bedoeld dat men ‘’CE-relevante systemen en subsystemen kan begrijpen, 

naast hun onderlinge afhankelijkheden. Hiertoe behoort ook het vermogen om holistisch te denken’’. 

Dit is ook de competentie die vaak onderbelicht blijft binnen het onderwijs (Stichting Sustainability 

University, 2020).  
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Gedragsindicatoren hierbij zijn:  

• Het overzien van alle factoren die van invloed zijn op het systeem; 

• Het herkennen van de samenhang tussen de onderdelen in een (sub)systeem en hoe deze 

elkaar beïnvloeden; 

• Doorzien wanneer oorzaak en gevolg niet tot een logisch en voorspelbaar effect kunnen 

leiden; 

• Het in kaart kunnen brengen van grenzen van een systeem en de interacties van de elementen; 

• Kunnen denken en handelen vanuit het grotere geheel en de kleinere onderdelen; 

• Op eigen intuïtie af durven te gaan; 

• Het effect van individuele acties en belangen op het functioneren van het systeem herkennen; 

• Zich op de hoogte tonen van (actuele) maatschappelijke ontwikkelingen en het onderzoeken 

van verschillende belangen van stakeholders binnen de keten.  

 

Vooruitdenken 

Vooruitdenken wordt omschreven als ‘’het kunnen anticiperen op CE uitdagingen en – ontwikkelingen 

in relatie tot het bedrijf’’ (Stichting Sustainability University, 2020). 

Gedragsindicatoren hierbij zijn:  

• Het denken in nieuwe mogelijkheden, concepten en ontwikkelingen waarbij 

implementatiemogelijkheden niet direct concreet te maken zijn; 

• Lange termijn doelstellingen worden vertaald naar een stappenplan voor het hier en nu; 

• Het aanbrengen van meerdere oplossingsrichtingen en scenario’s voor een vraag of mogelijke 

problemen; 

• Kijkt vanuit meerdere invalshoeken en perspectieven van stakeholders naar situaties; 

• Ziet de toekomst als een mogelijkheid en aangrijpingspunt; 

• Merkt ontwikkelingen op binnen de branche, markt of samenleving en benoemt hoe de 

afdeling of organisatie hierop in kan spelen; 

• Kijkt naar langetermijngevolgen; 

• Spreekt zijn denkwijze uit over de toekomst van een bedrijf/afdeling. 

 

Management & Ondernemerschap 

Management & Ondernemerschap is ook wel ‘’het managen of leidinggeven aan CE en het 

identificeren, prioriteren en realiseren van CE- gerelateerde business opportunity’s’’ (Stichting 

Sustainability University, 2020).  

Gedragsindicatoren hierbij zijn:  

• Het benoemen van mogelijkheden en kansen in plaats van belemmeringen; 

• Onderneemt actie, wanneer zich kansen voordoen. Stimuleert anderen ook; 

• Het maken van duidelijke afspraken met anderen over te nemen acties; 

• Stemt aangebrachte wijzigingen in een planning af met andere relevante partijen; 

• Zet beschikbare middelen, tijd en mensen zo optimaal mogelijk in; 

• Ziet de link tussen financiële kansen en CE- initiatieven;  

• Weet mensen te empoweren; 

• Inspireert en enthousiasmeert anderen, door zelf ook enthousiast te zijn.  

•  
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Interpersoonlijke vaardigheden  

Interpersoonlijke vaardigheden worden omschreven als ‘’effectieve, sociale, communicatieve en 

netwerkvaardigheden’’ (Stichting Sustainability University, 2020). 

Gedragsindicatoren hierbij zijn:  

• Herkent belanghebbenden en betrokkenen; 

• Informeert belanghebbenden en betrokkenen over de voortgang van projecten en taken; 

• Betrekt relevante personen bij nieuwe ontwikkelingen; 

• Investeert in de relatie met betrokken mensen; 

• Draagt zijn/haar mening met energie uit; 

• Gebruikt logische en heldere argumenten om een eigen mening naar voren te brengen; 

• Bij weerstand schakelt de persoon naar het onderzoeken van de wensen en belangen van de 

andere partijen; 

• Onderzoekt gevoeligheden van de ander en speelt hierop in. 

 

Ook Circular Skills (2020) heeft verschillende competenties voor een Circulaire economie uiteen 

gezet. Zij voegen onder andere technische vaardigheden toe, met name op het gebied van digitale 

technologie. De circulaire economie maakt namelijk gebruik van nieuwe materialen, gereedschap en 

techniek. Ten tweede werd de vaardigheid flexibiliteit genoemd, aangezien de circulaire economie nog 

volop in ontwikkeling is. Valorisatie werd als laatste nieuwe competentie genoemd, ook wel de 

competentie om waarde te herkennen en creëren. Het systeem- en instrument denken, maar ook de 

interpersoonlijke vaardigheden kwamen opnieuw terug binnen dit onderzoek.  

2.4 Circulaire economie binnen het onderwijs 
In het onderzoek van Stichting Sustainability University (2020) worden suggesties gegeven om de 

competenties van circulaire economie terug te laten komen. Ten eerste worden trainingen en 

opleidingen genoemd, bijvoorbeeld in de vorm van een major- of masterprogramma. De competenties 

van circulaire economie kunnen zo aansluiten op de hoofdopleiding. Daarnaast wordt er ook benoemd 

dat educatie en praktijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Hierdoor wordt de context van de 

circulaire economie duidelijker, waarin de professional zich beweegt. 

Het Groen Brein (2021) heeft geïnventariseerd (landelijk) op welke manieren de thema’s circulaire 

economie, de energietransitie en duurzaamheid zijn opgenomen binnen het onderwijsprogramma van 

het beroepsonderwijs (mbo, hbo en de universiteit). Aan de hand van de grafieken werd zichtbaar dat 

mbo’s achterblijven met de focus op circulaire economie, ten opzichte van hbo’s en universiteiten. De 

grootste conclusie van dit onderzoek is dat het thema circulaire economie veelal terugkwam als 

keuzedeel, zoals een minor. Dit gold voor mbo’s, hbo’s en universiteiten. De onderzoekers maakten 

hierbij gebruik van internetbronnen, zoals schoolwebsites met hun onderwijsprogramma.  

Om de circulaire economie te versnellen werd door het Groene Brein (2021) de aanbeveling gedaan 

om samen te werken op zoveel mogelijk niveaus. Dit gold overigens ook voor de energietransitie. 

Samenwerking tussen verschillende disciplines is van belang, maar ook samenwerkingen tussen 

verschillende opleidingen (mbo, hbo- en wo niveau). Het onderwijs zou daarnaast gebaat zijn bij een 

flexibele aanpak, waarbij studenten en mensen die al werkzaam zijn werken aan concrete 

vraagstukken. Een genoemd succesvoorbeeld is een Living Lab.  
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H3 Methoden en verantwoording  
De methoden en de verantwoording hiervan, komen in dit hoofdstuk aan bod. Daarin zullen de 

betrouwbaarheid, de interne validiteit en de externe validiteit worden besproken.   

 

3.1 Methoden 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt:  

In hoeverre speelt het (Overijsselse) beroepsonderwijs in op de vraag van arbeid (in de toekomst), op 

het gebied van circulaire economie en hoe ken de provincie Overijssel ervoor zorgen dat de 

aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt verbetert?  

Daarnaast zijn er deelvragen geformuleerd. Deze staan ook weergegeven in figuur 2.  

• Wat is de (toekomstige) vraag op de arbeidsmarkt? 

• Wat is het huidige aanbod van het beroepsonderwijs in Overijssel.  

• Wat is er, volgens scholen en bedrijven, nodig om het beroepsonderwijs beter aan te sluiten op 

de arbeidsmarkt? 

• Hoe kan de provincie Overijssel die resultaten gebruiken om de aansluiting tussen het 

beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren? 
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Deelvraag Methode Verantwoording 
Wat is de 

(toekomstige) vraag 

op de arbeidsmarkt? 

Literatuuronderzoek, semigestructureerde 
interviews projectleiders en 

docenten/lectoren/opleidingscoördinatoren; 

Circular Skills en Stichting Sustainability University hebben 
onderzoeken gedaan naar benodigde competenties voor de 

circulaire economie. Deze competenties worden besproken tijdens 

de semigestructureerde interviews, om ook te toetsen in hoeverre 
de geïnterviewden zich aansluiten bij deze competenties of nog 

toevoegingen hebben. Zo kan de lijst met competenties mogelijk 

worden geactualiseerd.  

Wat is het huidige 

aanbod van het 

beroepsonderwijs in 

Overijssel? 

Open interviews met projectleiders RTA’s, 
beleidsstukken van de provincie 

Overijssel, semigestructureerde interviews 

met projectleiders en docenten/lectoren en 
opleidingscoördinatoren; 

 Enkele beleidsstukken, zoals het Programmaplan van het team 
human capital, Overijssel, geven voorbeelden van lopende 

projecten. De volledige lijst aan projecten en contactpersonen 

worden opgehaald bij de projectleiders van de RTA’s, aangezien 
de lopende projecten binnen deze regionale transitie agenda’s 

lopen. Door het netwerk van de projectleiders RTA te benutten, 

kan ook vastgesteld worden dat de juiste persoon wordt 
gesproken voor een evaluatie.  

Wat is er, volgens 

scholen en 

bedrijven, nodig om 

het 

beroepsonderwijs 

beter aan te sluiten 

op de arbeidsmarkt? 

Semigestructureerde interviews met 

projectleiders en docenten/lectoren en/of 

opleidingscoördinatoren.  

Het onderwijs en het bedrijfsleven voeren constant gesprekken 

om het onderwijs te verbeteren en beter op elkaar aan te sluiten. 

Het is hierdoor waardevol om de projectleiders (vanuit het 
bedrijfsleven) en docenten/lectoren/opleidingscoördinatoren te 

spreken. Deze resultaten kunnen worden vergeleken met elkaar en 

zo leiden tot een aanbeveling.  

Hoe kan de 

provincie Overijssel 

die resultaten 

gebruiken om de 

aansluiting tussen 

het 

beroepsonderwijs en 

de arbeidsmarkt te 

verbeteren? 

Beleid provincie, resultaten gesprekken, 

beoordelen lopende projecten (opgehaald 
bij aanbod).  

De provincie kent verschillende rollen, eerder benoemd in H1. Dit 

onderzoek bevat een inventarisatie van de lopende projecten (in 
hoeverre deze projecten de competenties van circulaire economie 

op hebben genomen), gebaseerd op de gesprekken met scholen en 

projectleiders. Op die manier kan de provincie kijken wat het 
effect is van de projecten en hierop inspelen vanuit haar beleid.  

 

 

 

Figuur 2 methoden en verantwoording  

3.2 Verantwoording  
De verantwoording zal ingaan op de interne validiteit, de externe validiteit en de betrouwbaarheid van 

het onderzoek.   
 

3.2.1 Interne validiteit  

De interne validiteit zegt iets over de mate, waarin begrippen consistent zijn gebruikt, maar ook of de 

conclusies wel valide zijn. Het theoretisch kader draagt bij aan de interne validiteit, omdat daarin de 

begrippen nader worden toegelicht en de definitie wordt bepaald. In de evaluatiegesprekken is het ook 

van belang om de begrippen te toetsen. Voor een betrouwbaar interview is het namelijk wel van 

belang dat de geïnterviewden hetzelfde verstaan onder ‘’circulaire Economie’’ en ook (enige) kennis 

hebben van de benodigde competenties, vanuit de theorie. Om de interne validiteit te vergroten zullen 

de vragenlijst en begrippenlijst vooraf (ca. een week van tevoren) verstuurd worden naar de 

geïnterviewden. De vraag is echter wel in hoeverre de geïnterviewden dit ook daadwerkelijk van 

tevoren zullen doornemen. Om die reden kunnen de competenties ook nog besproken worden, tijdens 

het semigestructureerde interview. De interne validiteit zal ten slotte nog vergroot worden, doordat het 

netwerk van de projectleiders van de Regionale Transitie Agenda’s (RTA’s) wordt benut en hierdoor 

de mensen worden gesproken, die kennis en kunde hebben van circulaire economie.  
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3.2.2 Externe validiteit  

De externe validiteit zegt iets over de mate, waarin het onderzoek te generaliseren is. Het is hierin 

belangrijk om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aanbod voor circulaire economie in 

het beroepsonderwijs van Zwolle. De projectleiders van de RTA’s zullen een aantal projecten 

toelichten en vertellen welke scholen betrokken zijn. Deze scholen zullen verder geïnventariseerd 

worden. Hierdoor blijft het onderzoek beperkt tot een aantal scholen. Die afweging is gemaakt, 

aangezien de kans anders bestaat dat er scholen gesproken worden, die nog niets tot nauwelijks wat 

doen op het gebied van circulaire economie in hun onderwijs. Dat zou zonde zijn van de beperkte tijd.  

 

De opgehaalde resultaten van aanbod zullen mogelijk in een bepaalde mate te generaliseren zijn. Dat 

is bijvoorbeeld het geval, wanneer een project samenwerkingen kent met verschillende scholen. Als 

die samenwerkingen ook provincie overstijgend zijn, kunnen de resultaten ook interessant zijn voor 

andere genoemde provincies/regio’s.  
 

3.2.3 Betrouwbaarheid   

De gevonden competenties van Circular Skills en SSU zullen getoetst worden tijdens de 

semigestructureerde interviews. Competenties zijn namelijk erg tijdsafhankelijk en veranderen 

continu. De competentielijst kan hierdoor geactualiseerd worden, om te zorgen dat de resultaten nog 

betrouwbaar zijn voor de huidige periode. Daarnaast worden er bronnen geraadpleegd van de 

provincie Overijssel, de Rijksoverheid en de Sociaal Economische Raad Overijssel om de context van 

beleid, rondom circulaire economie, te schetsen. Dit zijn voorbeelden van autoritaire bronnen.  

Door de projectleiders van de RTA’s te vragen naar contactpersonen, zullen de juiste personen voor 

een project worden gesproken. Zij hebben hier de meeste zicht op en kunnen hierdoor betrouwbare 

uitspraken doen over het project en de resultaten hiervan. In sommige gevallen kan het zijn dat een 

geïnterviewde betrokken is bij meerdere projecten. In dat geval kan er gekeken worden in hoeverre de 

resultaten van de geïnterviewden over een bepaald project overeenkomen.  
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H4 Resultaten  
Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het onderzoek.  

4.1 (Toekomstige) vraag op de arbeidsmarkt 
De toekomstige vraag van de arbeidsmarkt slaat op de kennis en competenties, die (toekomstige) 

werknemers moeten bezitten voor een baan in de circulaire economie. De focus is dus vooral van 

kwalitatieve aard, in plaats van kwantitatief.  

4.1.1 Kennis voor circulaire economie  

Over de kennis van circulaire economie was doorgaans weinig te vinden. De geïnterviewden hebben 

meegegeven welke kennis, volgens hen, belangrijk is voor circulaire economie. Sommige kennis is 

hierin voor elke student (in enige mate) van belang, terwijl andere kennis meer opleiding specifiek is.  

In zijn algemeenheid moeten studenten kennis hebben van materialen. Die materiaalkennis gaat 

bijvoorbeeld over wat de impact is op het milieu en hoe je deze materialen circulair in kunt zetten. Het 

kwantificeren van circulaire economie werd ook benoemd. Op die manier kun je meten wat de 

circulariteit van een materiaal of een systeem is. Verder moeten studenten kennis hebben van de 

productieketen, de afvalverwerking en kennis van de (werking van de) keten. Ten slotte is het nog 

voor alle studenten van belang om enige kennis te hebben van de (inter)nationale wetgeving/beleid en 

een circulair businessmodel (respondent 1, persoonlijke communicatie, 5 april 2022).  

Meer opleiding specifiek moeten chemiestudenten kennis hebben van de werking van stoffen en de 

mogelijkheden daarbinnen. Studenten van Industrieel Product Ontwerpen (IPO) moeten leren om 

recyclebaar te kunnen ontwerpen. Textiel studenten moeten juist weer kennis hebben van vezels en de 

toepassingen ervan. Voor Bedrijfskunde studenten is het kunnen begrijpen van circulaire 

businessmodellen en de samenwerkingen binnen de keten van belang. Bestuurskunde studenten 

moeten zich vooral richten op de rollen van de overheid voor de transitie naar een circulaire economie 

(respondent 1, persoonlijke communicatie, 5 april 2022).  

4.1.2 Competenties voor circulaire economie 

In het theoretisch kader zijn een aantal competenties naar voren gekomen. Allereerst zijn er cognitieve 

competenties, waar vooruitdenken, systeemdenken en instrument denken toe behoren. Ten tweede zijn 

er functioneel georiënteerde competenties, waar management & ondernemerschap toe behoort. Ten 

derde zijn er sociaal georiënteerde competenties, waar de interpersoonlijke vaardigheden toe behoren. 

Ten slotte zijn er nog meta-georiënteerde competenties, waar MVO-ondersteunende eigenschappen, 

intrinsieke gedrevenheid en het reflectievermogen toe behoren.  Binnen het onderzoek van Circular 

Skills (2020) werden de competenties van technische vaardigheden, flexibiliteit en valorisatie 

toegevoegd. Het systeem- en instrument denken kwam opnieuw terug, evenals de interpersoonlijke 

vaardigheden.                                                                                                                                                       

Deze competenties werden in de gesprekken met bedrijven en scholen opnieuw besproken, om te 

kijken in hoeverre zij het hiermee eens zijn en/of er nog aanvullingen zijn.  

Meermaals werd er door geïnterviewden aangegeven dat de competenties vrij algemeen zijn. Deze 

competenties zijn bijvoorbeeld ook van toepassing op alle andere maatschappelijke opgaven. Verder 

was er hierdoor de opmerking dat de competenties op een andere manier in het onderwijs verweven 

zijn, niet specifiek gericht op circulaire economie. Daarnaast zijn de competenties niet bij iedereen 

even goed terug te zien. De vraag rest in hoeverre de studenten individueel of op groepsniveau op de 

competenties beoordeeld moeten worden en of er in sommige gevallen de competenties iets meer 

losgelaten kunnen worden, zodat studenten hun talenten optimaal kunnen benutten. Ten slotte komen 

er voortdurend competenties bij en verdwijnen er nauwelijks competenties. Hierin zullen dus ook 

keuzes gemaakt moeten worden.  
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De geïnterviewden sloten zich wel aan bij de genoemde competenties. Voor mbo studenten werd de 

competentie onderzoeken nog toegevoegd aan dit lijstje, omdat het bij mbo studenten niet 

vanzelfsprekend is, maar wel noodzakelijk voor circulaire economie. Daarnaast werd voor alle niveaus 

van beroepsonderwijs bewustzijn/bewustwording toegevoegd, aangezien het van belang is om 

bewustzijn te hebben, rondom het vraagstuk. Op die manier is te zien dat de intrinsieke gedrevenheid 

van studenten een stuk groter is en op die manier ook mooie oplossingen worden voorgesteld. Ten 

derde werd ondernemend gedrag toegevoegd aan dit lijstje, gekoppeld aan bereid om risico’s te 

nemen. Ten vijfde werd nog innovatievermogen genoemd. Ten zesde werd creativiteit benoemd. De 

volgende benoemde competenties waren proactief, daadkracht en resultaatgericht. De competenties 

kritische vragen kunnen/durven te stellen, werken met circulaire rekenregels, nadenken op een andere 

manier (van lineair naar circulair) en creatief omgaan met wetgeving (bv. zoeken naar mazen in de 

wet) werden ook nog toegevoegd.  

4.2 Het huidige aanbod van het beroepsonderwijs in Overijssel 
Dit onderzoek spreekt over ‘’het huidige aanbod van het beroepsonderwijs’’ in Overijssel. De 

(toekomstige) vraag op de arbeidsmarkt ging over de nodige kennis en competenties voor een 

circulaire economie, waarover de (toekomstige) werknemers moeten beschikken. Met ‘’het aanbod 

van het beroepsonderwijs’’ wordt bedoeld in hoeverre de kennis en competenties voor een circulaire 

economie zijn opgenomen binnen het beroepsonderwijs. Dit aanbod is dus bijvoorbeeld te vinden 

binnen projecten, minors, stages of bijvoorbeeld vakken binnen het onderwijs.                                                 

4.2.1 Nederland slim benutten 

De Strategische Innovatie- en Investeringsagenda (SIIA) van Overijssel (Nederland slim benutten, 

z.d.) geeft, bij het kopje Clean & Circulair in beeld, weer welke voorbeelden er zijn van koplopers en 

inspirerende voorbeelden, op het gebied van circulariteit.  

Als scholen in de provincie Overijssel en de provincie Gelderland worden de (1) Universiteit Twente, 

(2) Saxion Hogeschool, (3) Windesheim Hogeschool, (4) Wageningen Universiteit, de (5) Radboud 

Universiteit en (6) Hogeschool Arnhem en Nijmegen genoemd.  

4.2.2 Gesprekken met projectleiders Regionale Transitie Agenda’s 

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de projectleiders van de Regionale Transitie Agenda’s 

Bouw, Kunststoffen, Infrastructuur en de Maakindustrie. Overigens kent de provincie Overijssel nog 

twee transitieagenda’s, namelijk Textiel en Biomassa en Voedsel.  

Rolf Teunis (Kunststoffen) 

In het gesprek met Rolf Teunis (R. Teunis, persoonlijke communicatie, 16 februari 2022) kwam 

allereerst een subsidie voor Windesheim Hogeschool ter sprake, deze subsidie was aangevraagd voor 

Circulair product ontwerpen, binnen de opleiding Industrieel product ontwerpen. Als opmerking gaf 

hij hierin aan dat Circulair product ontwerpen breder is dan enkel de RTA kunststoffen.                                                                                                                                                                    

Ten tweede kwam er een training ‘’kunststofherkenning’’ ter sprake. Bij deze training is Waardering 

betrokken. Ten derde werd Zwinc genoemd, die een samenwerking met Windesheim Hogeschool was 

aangegaan. Ten vierde kon het Polymer Science Park interessant zijn voor het onderzoek. Als 

mogelijke actoren om te benaderen werden OostNl genoemd, Deltion en het Cibap.  
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Rolf Teunis (R. Teunis, persoonlijke communicatie, 16 februari 2022) verwees ook naar enkele 

passages van de actualisering voor het programma circulaire economie. Daarin staan enkele 

voorbeelden van samenwerkingen tussen studenten en projecten. Zo heeft WaardeRing studenten van 

Windesheim Hogeschool kleine kunststofstromen en de mogelijke producten die het Tech lab Zwolle 

hiervan zou kunnen maken, in kaart gebracht.  

Nico de Boer (Bouw) 

Er is ook een gesprek gevoerd met Nico de Boer (N. de Boer, persoonlijke communicatie, 17 februari 

2022). Als eerste belangrijke actor werd Pioneering genoemd. Daarnaast was Windesheim Hogeschool 

bezig met Proeftuinen Circulair Bouwen. Future Cities kon ook interessant zijn om mee te nemen in 

het onderzoek. Verder was het Saxion bezig met het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor 

circulair bouwen. Saxion Enschede doet dat in samenwerking met ROC Twente. Nog een belangrijk 

project is Bio-based bouwen. Ten slotte is het Saxion in Enschede bezig met het ontwikkelen van 

Livinglabs.  

Jos Mulder (Maakindustrie) 

In het gesprek met Jos Mulder (J. Mulder, persoonlijke communicatie, 22 februari 2022) kwam het 

Fieldlab Maakindustrie CIM ter sprake. Deze vindt plaats op het Saxion in Enschede en Deventer. Het 

SmartSolution semester is ook goed om mee te nemen. Verder werd Circotracks genoemd, daarbij 

wordt een workshop gegeven voor bedrijven om circulair te ontwerpen en een circulair businessmodel 

te maken. Hier konden studenten ook aan meedoen. Windesheim Hogeschool en het Saxion (Deventer 

en Enschede) zijn hierbij betrokken. Ten slotte gaf hij aan dat de HAN, Windesheim Hogeschool en 

het Saxion op dit moment bezig zijn om het lesprogramma te monitoren. Daarin willen zij kijken naar 

de invulling van circulaire economie binnen het onderwijs.  

Jan Spoelstra en Marieneke (Infrastructuur) 

Er is ook een gesprek gevoerd met Jan Spoelstra en Marieneke (J.C. Spoelstra & M. Bijleveld, 

persoonlijke communicatie, 22 maart 2022). Daar werden de Infra Future Labs benoemd en het 

SmartSolution Semester, als betrokken scholen werden Saxion en UT benoemd. Windesheim 

Hogeschool is van plan om circulaire economie beter terug te laten komen binnen de opleiding Civiele 

Techniek en Bouwkunde. De HAN heeft een afdeling geïntroduceerd voor circulaire economie, iets 

wat Jan overigens vaker terug zag bij scholen, bijvoorbeeld in de vorm van een lectoraat voor 

circulaire economie. Ten slotte is er beperkt contact met ROC, aangezien de provincie daar weleens 

gastlessen verzorgd. De focus ligt daar (nog) niet op circulaire economie, maar duurzaamheid als 

breder begrip. 
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Samengevat 

Naam project 

WaardeRing 

Fieldlab CIM  

Infra Future Labs 

SmartCirculair  

Adviseurs van de toekomst  

Circulair ontwerpen (Windesheim Hogeschool) 

Circulair ontwerpen (Deltion) 

Smart Tinylab  

Dutch Circular Polymer Valley  

Circulaire stages  

Impuls Circulair Bouwen 

Proeftuinen Circulair Bouwen  

Leren in de werkplaats wonen/Future Cities  

 

Figuur 3 Lijst (lopende) projecten, waar de provincie Overijssel aan bijdraagt  

 

4.2.3 Gesprekken docenten/opleidingscoördinatoren 

Enkele onderwijsinstellingen waren wel betrokken bij een project, maar nog niet vertegenwoordigd of 

konden nog beter vertegenwoordigd worden. Hierom is er rondvraag gedaan naar het netwerk van 

verschillende collega’s en hierdoor zijn de volgende scholen en respondenten nog toegevoegd.  

Naam school 

Universiteit van Twente  

Windesheim Hogeschool  

ROC van Twente  

Cibap  

 

Figuur 4 Lijst met scholen  
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Huidige aanbod: Invulling en kennis circulaire economie  

Per kopje is het aanbod van circulaire economie in het onderwijs terug te lezen. Dit gedeelte maakt 

inzichtelijk op welke manieren er aandacht is voor circulariteit in het beroepsonderwijs van Overijssel.  

Saxion Deventer  

In de eerste twee jaar van het Saxion in Deventer worden er verschillende modules gegeven over 

circulaire economie. In het derde en vierde jaar is er ook een Smart Solutions semester, waarbij 

verschillende disciplines gezamenlijk aan vraagstukken werken, dus ook circulaire economie. Op het 

Saxion Deventer lopen er ook verschillende projecten. Sommige projecten zijn ontstaan, vanuit het 

Fieldlab CIM. Andere projecten, worden mogelijk gemaakt door het lectoraat Duurzame 

Leefomgeving (zoals circulaire stages). Op het Saxion wordt er ook een minor gegeven voor circulaire 

economie. Doorgaans vindt deze minor plaats in het derde of vierde jaar. Studenten kunnen ook hun 

bachelor of master afronden met een thesis over circulaire economie. Op die manier is het dus 

verweven in het onderwijs van Saxion Deventer (respondent 1, persoonlijke communicatie, 5 april 

2022).  

Saxion Enschede  

Bij het Saxion Enschede is er ook een minor voor circulaire economie. Deze minor richt zich vooral 

op de kennis van circulair bouwen en het kwantificeren van circulaire economie. Verder kent het 

Saxion Enschede een Smart Tinylab. In dat Tinylab kunnen studenten duurzame materialen 

onderzoeken en meten (practica) (Respondent 4, persoonlijke communicatie, 8 april 2022). Saxion 

breed is ten slotte nog een onderzoek geweest naar een doorlopende leerlijn voor de opleidingen 

Bouwkunde, Civiele Techniek en het mbo Bouw & Infra. De conclusie van dit onderzoek was dat 

circulaire economie, in quasi of elk vak, onder de aandacht moet worden gebracht, dus niet in losse 

vakken (Respondent 9, persoonlijke communicatie, 19 april 2022).  

Windesheim Hogeschool  

Op het Windesheim Hogeschool trekken ze circulariteit breder en wordt het veelal gekoppeld aan 

duurzaamheid en de Sustainable Development Goals. In het eerste jaar maken zij de studenten bekend 

met die Sustainable Development Goals. Circulariteit kan een onderdeel zijn van deze vakken. In het 

tweede jaar van Finance wordt er een vak gegeven over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

(MVO). Binnen dit vak worden praktijkervaringen neergelegd, ook op het thema circulaire economie. 

Voor een minor circulaire economie kunnen Finance studenten terecht bij andere hogescholen 

(Respondent 5, persoonlijke communicatie, 14 april 2022).                                                                                                                 

Voor Civiele Techniek en Bouwkunde zijn er wel verschillende minors mogelijk, namelijk Circular 

Housing en Future Cities (Respondent 6, persoonlijke communicatie, 13 april 2022).                                                                                                                                                

Vanuit de Werkplaats leggen opdrachtgevers vraagstukken neer voor studenten om mee aan de slag te 

gaan, daar zitten ook opdrachten over circulariteit bij (Respondent 6, persoonlijke communicatie, 13 

april 2022). Ook zijn er nog de minors Allround Designer en Duurzame technologie. De minor 

Allround Designer levert kennis over de basisregels van Bionimacry. De andere minor gaat vooral 

over kennis van de energietransitie, duurzaam transport en circulaire economie (Respondent 17, 

persoonlijke communicatie, 24 mei 2022). Ten slotte kent het Windesheim Hogeschool ‘’Proeftuinen 

voor circulair bouwen’’ (Respondent 18, persoonlijke communicatie, 31 mei 2022).  
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Universiteit van Twente                                                                                                                  

De Universiteit Twente is bezig om circulaire economie steeds beter te integreren binnen bestaande 

vakken (Respondent 8, persoonlijke communicatie, 20 april 2022).  In het derde jaar is er een minor 

voor circulaire economie, die is enkel toegankelijk voor studenten van de Universiteit Twente. Ook 

binnen de master zit circulaire economie binnen enkele vakken verweven en zijn er keuzevakken te 

volgen, in de richting van circulaire economie (Respondent 10, persoonlijke communicatie, 20 april 

2022).              

Cibap              

Het Cibap is een partner van WaardeRing. Cibap probeert reststromen te verweven binnen het 

onderwijs, door materialen beschikbaar te stellen en studenten hiermee te laten ontwerpen. Op die 

manier draagt het vooral bij aan materiaalkennis en leren studenten om circulair te ontwerpen 

(Respondent 11, persoonlijke communicatie, 23 april 2022).  

ROC (Hengelo) 

Studenten van het ROC Hengelo kunnen deelnemen aan SmartCirculair. Studenten dienen zich 

hiervoor op te geven, aangezien het geen deel uit maakt van het onderwijs zelf. SmartCirculair is wel 

aan het kijken, met verschillende mbo’s, of het verweven kan worden in het onderwijs. Circulariteit is 

op het ROC Hengelo vooral projectmatig verweven in het onderwijs en dus niet als integraal 

onderdeel in het onderwijs (Respondent 14, persoonlijke communicatie, 17 mei 2022).                 

Deltion       

Ten slotte kunnen studenten van het Deltion deelnemen aan circulair ontwerpen, binnen architectuur. 

Daarnaast is de geïnterviewde docent van Deltion betrokken bij een landelijke instantie om het 

kwalificatiedossier aan te passen, zodat circulariteit een vast onderdeel kan worden, evenals de 

competentie systeemdenken. Het Deltion biedt circulaire economie aan binnen het curriculum van 

Bouwkunde, door middel van projecten met bijvoorbeeld sloopbedrijven en het keuzedeel Circulair 

Ontwerpen (Respondent 15, persoonlijke communicatie, 17 mei 2022).  

Samengevat  

In zijn algemeenheid is terug te zien dat al deze scholen vraagstukken uit de praktijk neerleggen bij 

studenten. Uit de resultaten is gebleken dat hierin een groeiende aandacht is voor circulaire economie 

in het onderwijs.  
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Huidige aanbod: Competenties voor circulaire economie  

De competenties uit het theoretisch kader en de toepassing van deze competenties in de praktijk, staan 

in het volgende gedeelte weergegeven.  

Systeemdenken 

Extra interessant is het systeemdenken, aangezien deze competentie, volgens de theorie het minst goed 

naar voren kwam binnen het onderwijs. Bij deze onderwijsinstellingen is wel zichtbaar dat de aanpak 

voor systeemdenken verschilt. Sommige scholen richten zich vooral op (1) interdisciplinair 

samenwerken, ook buiten een minor om, zodat studenten van verschillende disciplines aan een 

vraagstuk kunnen werken en studenten op die manier gedwongen worden om rekening te houden met 

het systeem. Ook komt het systeemdenken terug, doordat (2) kleine groepen studenten aan een groot 

project moeten werken. Het systeemdenken kwam ook terug, doordat (3) studenten gebruik moesten 

maken van een W- model, waarbij de prestaties van het systeem worden gemeten, in plaats van 

materialen afzonderlijk. Ten slotte wordt systeemdenken ook toegepast (4) binnen een module, 

specifiek gericht op systems engineering. Systeemdenken werd overigens lastig gevonden door 

bedrijfseconomen.  

Vooruitdenken 

De competentie vooruitdenken zit ook op verschillende manieren in het onderwijs. Bij het mbo en het 

hbo is het met name zichtbaar, doordat er (1) vraagstukken vanuit bedrijven bij studenten worden 

neergelegd. Deze vraagstukken, zoals ook een circulaire economie, spelen ook in op de toekomst. De 

bedrijven hebben immers allen te maken met de nationale doelstellingen en de druk die de overheid 

hierop uitoefent. Hierdoor moeten bedrijven wel anticiperen.                                                                         

De universiteit geeft aan in een mindere mate betrokken te zijn bij het bedrijfsleven. Zij gaven ook aan 

minder sterk te zijn in netwerken. Vooruitdenken kwam bij hen terug, aangezien (2) de onderzoeken 

van de universiteit een meerwaarde moeten hebben voor de maatschappij.     

Instrument denken 

De competentie instrument denken werd niet door iedereen benoemd. Op de Universiteit Twente was 

wel te zien dat er (1) goed contact was onderling met andere opleidingen (zoals Bestuurskunde en 

Bedrijfskunde), waarbij zij ook informatie konden uitwisselen rondom instrument denken.  

Interpersoonlijke vaardigheden 

Interpersoonlijke vaardigheden komen bij alle opleidingen aan bod. (1) Studenten werken samen in 

groepen, (2) moeten presenteren en (3) houden contact met hun opdrachtgever(s). Uitdagingen die bij 

interpersoonlijke vaardigheden komen kijken zijn: 

 

• De ene student is hier sterker in dan andere studenten. Het onderzoek was vooral gericht op de 

techneuten, daar is soms zichtbaar dat de interpersoonlijke vaardigheden wel achterblijven; 

• Interdisciplinair samenwerken draagt eraan bij dat studenten een andere persoonlijkheid 

hebben en andere kennis (vakjargon speelt ook een rol), dit bemoeilijkt soms het 

samenwerken; 

• Ten slotte zijn interpersoonlijke vaardigheden niet bij iedereen aan te leren.  
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Valorisatie  

 

Valorisatie was ook op verschillende manieren terug te vinden binnen het onderwijs. Valorisatie 

kwam bijvoorbeeld terug, doordat (1) onderzoeken van meerwaarde moeten zijn voor de maatschappij. 

Verder was valorisatie terug te zien, doordat (2) creatieve studenten aan de slag gingen met het maken 

van een nieuw ontwerp uit een oud model. Hierdoor wordt er waarde gecreëerd, door middel van 

‘’kunst’’ of mooiigheid. Ten slotte was vooral te zien dat (3) binnen de businessmodellen na werd 

gedacht over het creëren van waarde.  

In zijn algemeenheid gaven sommige scholen wel aan dat valorisatie, wat hen betreft, nog wel meer 

onder de aandacht kan worden gebracht.  

 

Flexibiliteit  

 

Flexibiliteit is met name terug te vinden bij (1) stages/afstudeeropdrachten en praktijkopdrachten. 

Hierdoor is flexibiliteit vrijwel altijd binnen het onderwijs verweven, ongeacht het niveau. Een 

opmerking bij flexibiliteit is wel dat docenten ook over deze competentie dienen te beschikken. Mede 

door de circulaire economie zijn (2) vakken continu aan het veranderen. 

 

Digitale vaardigheden   

 

Het niveau voor digitale vaardigheden verschilt onderling. Per opleidingsrichting en per 

opleidingsniveau zijn er andere digitale vaardigheden gewenst. (1) Technische tools worden met name 

ingezet om circulariteit te meten of gebouwen (digitaal) te ontwerpen.  

 

Reflectievermogen  

 

Reflectievermogen is een vast onderdeel van elk opleidingsniveau. (1) Aan het eind van een project 

moeten studenten op zichzelf of de samenwerking reflecteren.  

 

 

Samengevat 

De competenties komen veelal terug binnen de methodieken van de genoemde scholen. 

Systeemdenken komt veelal terug door interdisciplinaire samenwerkingen, zoals tijdens een minor. De 

slag om vervolgens met mbo’s, hbo’s en universiteiten samen te werken, ontbreekt nog.  
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4.2.4 Gesprekken met projectleiders  

Huidige aanbod; invulling en kennis/competenties voor circulaire economie  

In het volgende gedeelte van dit onderzoek staan de projecten van human capital en circulaire 

economie (provincie Overijssel), centraal.  

SmartCirculair  

Het eerst genoemde project is ‘’SmartCirculair”. Dit project kent twee ontwerp challenges. De 

bouwontwerpchallenge is gestart in 2018 en de energieontwerpchallenge in 2020. Aan de challenge 

doen de scholen Landstede, Deltion en ROC Twente mee. Vooruitdenken, systeemdenken, instrument 

denken zijn een onderdeel van de challenges. Ook onderzoeken is een belangrijke competentie, die niet 

vanzelfsprekend is voor studenten van het mbo (Respondent 2, persoonlijke communicatie, 6 april 

2022).  

WaardeRing (Natuur en Milieu Overijssel) 

Ten tweede, WaardeRing. WaardeRing is ook betrokken bij Dutch Circular Polymer Valley. 

WaardeRing is gestart in 2019 en DCPV in 2021. Cibap is een partner van WaardeRing. Verder zijn er 

samenwerkingen met het Deltion. Systeemdenken werd erg belangrijk gevonden, maar valt in de 

praktijk soms tegen. Dan wordt er een materialenbibliotheek gebouwd bijvoorbeeld, maar met nieuwe 

materialen. Daar laat je dus kansen liggen. Bewustzijn is ook een belangrijke competentie, waar 

WaardeRing aan bijdraagt (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 6 april 2022).  

Smart Tinylab (Saxion Enschede) 

Er is daarnaast een project, genaamd Smart Tinylab. Door middel van theorie en 

projectwerkzaamheden leren de studenten van het Saxion Enschede kennis en competenties bij van 

circulaire toepassingen. Er wordt voor het systeemdenken gebruik gemaakt van een W-model, waarbij 

het systeem in zijn geheel gemeten wordt op circulariteit. Het instrument denken wil Saxion vergroten 

door samen te werken met de provincie Gelderland. Studenten werken met technische tools, wat past 

bij digitale vaardigheden. De onderzoeken moeten een meerwaarde hebben (valorisatie) en ten slotte 

komen interpersoonlijke vaardigheden al bij alle opleidingen terug (Respondent 4, persoonlijke 

communicatie, 8 april 2022).  

Leren in de werkplaats wonen/Future Cities (Windesheim Hogeschool) 

Het vierde genoemde project is Leren in de Werkplaats Wonen van Windesheim Hogeschool. 

Daarbinnen vinden twee minors plaats, Circular Housing en Future Cities. Future Cities is meer 

gericht op duurzaamheid, waarbij circulariteit een onderdeel is. Via de Werkplaats kunnen 

opdrachtgevers hun vraagstukken bij studenten neerleggen. Samenwerken binnen de minors gebeurt 

veelal interdisciplinair en draagt op die manier bij aan systeemdenken. Studenten moeten creatief 

ontwerpen, flexibel zijn en ook holistisch kunnen denken. Bovendien moeten zij proactief en innovatief 

zijn. Bij digitale vaardigheden was te zien dat er altijd wel een student was, die hier beter in was en zo 

de groep goed kon meenemen (Respondent 6, persoonlijke communicatie, 13 april 2022).  
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Infra Future Labs(Pioneering) 

Ten vijfde, Infra Futurelabs . Daar zijn ze bezig met het ontwikkelen van een toolbox voor 

ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden om te helpen bij het realiseren van circulariteit 

binnen hun bedrijf, overheid of onderwijs. Pioneering is ook veel betrokken bij het Smart Solutions 

Semester van Saxion, waar het systeemdenken goed in verweven zit. Het project zou bijdragen aan pro 

activiteit, daadkracht, resultaatgerichtheid, het kunnen verbinden van partijen, het vermogen om te 

netwerken en het werken op een teamniveau (Respondent 7, persoonlijke communicatie, 11 april 

2022).  

Impuls circulair bouwen (Saxion) 

Daarnaast is een onderzoek geweest naar een doorlopende leerlijn voor de opleidingen Bouwkunde, 

Civiele Techniek en Bouw & Infra. In de eerste instantie kunnen de resultaten gebruikt worden voor 

het Saxion en het ROC. Qua kennis draagt de leerlijn bij aan meer kennis over BIM en het 

materialenpaspoort. De competenties zijn vrij algemeen, dus de kunst is om deze dan specifiek te 

linken aan circulaire economie (Respondent 9, persoonlijke communicatie, 19 april 2022).  

Adviseurs van de Toekomst (Natuur en Milieu Overijssel) 

Het zevende genoemde project is Adviseurs van de Toekomst. Adviseurs van de Toekomst kent 

verschillende thema’s, waaronder circulaire economie. Aan dit thema deden dit jaar enkel voortgezet 

onderwijs leerlingen mee. Wel is het mogelijk om dit project ook toe te passen op mbo niveau. De 

competenties voor circulaire economie komen terug bij de opdrachten voor circulaire economie. Wel 

is het zo dat competenties als ‘’digitale vaardigheden’’ nog een stuk laagdrempeliger worden 

behandeld. Het systeemdenken moet ook anders beoordeeld worden, aangezien het project zich nu nog 

richtte op voortgezet onderwijs en hier andere opleidingsrichtingen bij elkaar zitten (Respondent 12, 

persoonlijke communicatie, 26 april 2022).  

Dutch Circular Polymer Valley (Polymer Science Park) 

Dutch Circular Polymer Valley is ook een project, waarbij Polymer Science Park betrokken is. Aan 

het project doen studenten van Windesheim Hogeschool, Deltion en de Universiteit Twente mee. Op 

mbo niveau worden studenten ingezet voor practica. Op hbo- en wo niveau worden studenten ingezet 

op onderzoek. Met name verslaglegging kan daarbij een belangrijke competentie zijn. Communicatie 

wordt op alle niveaus belangrijk gevonden, daar kunnen bèta studenten soms moeite mee hebben.                                                                                                                                                   

Polymer Science Park selecteert studenten vooral op basis van persoonlijkheid en in hoeverre die bij 

het bedrijf past. Ervaring speelt in mindere mate een rol. De genoemde competenties moeten aandacht 

krijgen in het onderwijs, want die zijn relatief lastig aan te leren. Vakinhoudelijke kennis is 

daarentegen een stuk eenvoudiger aan te leren (Respondent 13, persoonlijke communicatie, 12 mei 

2022).  

Circulair Ontwerpen (Architectuur Deltion) 

Circulair Ontwerpen (architectuur) van het Deltion is een keuzevak. Hierbij gaan studenten kijken 

welke materialen opnieuw gebruikt kunnen worden voor een ontwerp. Mocht dit niet lukken, dan 

moeten studenten de materialen zo ontwerpen, dat ze circulair ingezet kunnen worden. Dit draagt op 

die manier bij aan de competentie systeemdenken (Respondent 15, persoonlijke communicatie, 17 mei 

2022).  
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Proeftuinen Circulair bouwen (Windesheim Hogeschool) 

Proeftuinen Circulair Bouwen is een project, waarbij studenten en bedrijven gebruik kunnen maken 

van een ruimte om practica/experimenten uit te voeren. Studenten leren hierbij om breder te denken en 

meten circulariteit, door middel van een kostenanalyse (Respondent 18, persoonlijke communicatie, 

31 mei 2022).  

Circulair Ontwerpen (Industrieel Product Ontwerpen, Windesheim Hogeschool) 

Circulair Ontwerpen (IPO Windesheim Hogeschool) wordt gegeven in het tweede leerjaar van 

Industrieel Product Ontwerpen. Bij dit vak wordt er een cursus toegepast van Circo, die ook al werd 

aangeboden voor ondernemers en docenten. De voorwaarde om hieraan deel te nemen is ook dat 

docenten vooraf zelf een cursus volgen. Aan deze methode wordt landelijk deelgenomen. Deze 

methode draagt bij aan systeemdenken, aangezien de ontwerpers leren om in verschillende fasen in te 

grijpen voor circulariteit. Er is bovendien aandacht voor circulaire businessmodellen (Respondent 17, 

persoonlijke communicatie, 24 mei 2022).  

Circulaire stages  

Circulaire stages is een project, waarbij studenten een gestandaardiseerde vragenlijst toetsen binnen 

hun stagebedrijf. Daarin wordt gekeken op welke vlakken bedrijven bezig zijn met circulariteit, 

waarbij ook aandacht is voor systeemdenken en of studenten momenteel voldoende kennis beschikken 

voor de transitie (Respondent 16, persoonlijke communicatie, 19 mei 2022).  

Fieldlab CIM 

Ten slotte het Fieldlab CIM. Het Fieldlab is, net als de Werkplaats, bedoeld om opdrachtgevers hun 

vraagstuk neer te laten leggen bij scholen, zodat studenten hiermee aan de slag kunnen. Vanuit het 

Fieldlab is ook het Smart Solutions semester ontstaan, waarbij er interdisciplinair samengewerkt wordt 

(Respondent 1, persoonlijke communicatie, 5 april 2022).  
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4.3 Advies voor betere aansluiting scholen en het bedrijfsleven  
Aan de docenten en projectleiders (genoemde projecten) is gevraagd hoe zij hun onderwijs/project 

zouden verbeteren om beter aan te sluiten op elkaar. Dit is gebruikt als input voor deze resultaten.  

4.3.1 Betere aansluiting scholen en bedrijfsleven   

Vanuit de theorie is naar voren gekomen dat het belangrijk is dat scholen, zowel horizontaal als 

verticaal, samen moeten werken (Het Groene Brein, 2021). Dat wil zeggen dat interdisciplinair 

samenwerken binnen scholen wordt aangemoedigd, maar ook onderling.  Dit komt, doordat deze 

verschillende opleidingen en opleidingsniveau ook zullen moeten samenwerken in het bedrijfsleven. 

Relatief veel geïnterviewden sloten zich hierbij aan, omdat samenwerkingen in de praktijk, volgens 

hen, bij uitstek, multidisciplinair zijn.  

Samenwerkingen die zij vooral voor zich zagen, zijn tussen:  

• Overheidsinstellingen (zoals (1) gemeenten, (2) provincies, (3) het Rijk);  

• Het onderwijs (zoals (1) studenten en docenten van het mbo, lectoren, (2) docenten en/of 

studenten van het hbo en ten slotte (3) onderzoekers en/of studenten van universiteiten); 

• Het bedrijfsleven (zoals (1) mkb bedrijven).  

 

Huidige samenwerkingen binnen projecten 

Bij Smart Solutions wordt er interdisciplinair samengewerkt. Hier moet er wel voor gewaakt worden 

dat de groepen niet te groot gaan worden, aangezien studenten zich dan alsnog kunnen opsplitsen per 

vakgebied. Verder wordt er nog samengewerkt met de scholen HAN, Windesheim Hogeschool en de 

ROC’s van Zutphen en Apeldoorn. Meer incidenteel wordt er ook samengewerkt met studenten van de 

Universiteit Twente (Respondent 1, persoonlijke communicatie, 5 april 2022). Aan SmartCirculair 

doen de studenten van Landstede, Deltion en het ROC mee. Dat zijn dus samenwerkingen op mbo 

niveau. Om de aansluiting te verbeteren ziet de geïnterviewde het voor zich om meer samenwerkingen 

te stimuleren tussen bedrijven, overheden en onderwijs (Respondent 2, persoonlijke communicatie, 6 

april 2022).  WaardeRing werkt samen met studenten van het Cibap en Deltion. Cibap en Windesheim 

Hogeschool hebben onderling ook samenwerkingen (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 6 

april 2022). Pioneering werkt al samen met het Saxion, Universiteit Twente en de HAN (Respondent 

7, persoonlijke communicatie, 11 april 2022). 

Toekomstige samenwerkingen 

Binnen de interviews is gepeild in hoeverre de scholen open staan om meer de samenwerkingen (met 

elkaar) op te zoeken. Hier kwamen positieve geluiden op. Het was hierbij wel belangrijk dat de (1) 

samenwerking een toegevoegde waarde zou hebben voor iedereen en (2) het was geschikter om aan te 

sluiten bij bestaande projecten. Het zou namelijk relatief veel tijd, geld en moeite kunnen kosten om 

die samenwerkingen tussen partijen op te zetten. Ten slotte (3) kan het een opgave zijn om 

conservatief personeel of een conservatieve organisatie over te halen om meer te gaan samenwerken.                                                                                  
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Een opgave voor het beroepsonderwijs in Overijssel is om, zowel horizontaals als verticaal, samen te 

werken. In sommige gevallen is namelijk wel zichtbaar dat de verbindingen op mbo-hbo en 

universitair niveau zitten, zoals bij het Smart Solutions semester, maar dat is nog niet overal het geval.  

Verder is het een uitdaging om ook samen te werken met verschillende overheden en het bedrijfsleven 

(zoals mkb bedrijven). WaardeRing is een voorbeeld van een project, die deze samenwerkingen al 

kent.   

Integraal onderdeel 

Relatief veel geïnterviewden gaven aan dat circulaire economie een integraal onderdeel moet zijn van 

het onderwijs, dit waren geluiden van projectleiders, maar ook van docenten zelf.  Dit houdt in dat de 

docenten en projectleiders graag zouden willen zien dat circulaire economie binnen quasi of elk vak 

behandeld zal worden. Deze aanbeveling is in lijn met het onderzoek naar de doorlopende leerlijn 

(Respondent 9, persoonlijke communicatie, 19 april 2022).                                                                              

De reden hiervoor is dat een circulaire economie, zeker in de toekomst, steeds belangrijker gaat 

worden in de sectoren, waar studenten terecht gaan komen. Door enkel keuzevakken of minors/stages 

aan te bieden voor circulaire economie zou mogelijk niet elke student bereikt worden.  

Vraagstukken opdrachtgevers 

Om het bedrijfsleven en scholen verder nog met elkaar te verbinden kunnen bedrijven vraagstukken 

neerleggen bij studenten of gezamenlijk aan vraagstukken werken, door middel van onderzoek.                                           

Enkele voorbeelden, waarbij dit gebeurd zijn:  

1. Fieldlab CIM; 

2. Leren in de werkplaats wonen; 

3. Smart Tinylab; 

4. Proeftuinen circulair bouwen; 

5. Adviseurs van de Toekomst; 

6. SmartCirculair; 

7. Infra Futurelabs .  

 

Het Groene Brein (2021) adviseerde al eerder om vraagstukken van bedrijven neer te leggen bij 

studenten om de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verbeteren. (1) Livinglabs 

werden hierbij als voorbeeld genoemd. Een genoemd voordeel is dat de context, waarin een 

professional zich beweegt, zichtbaar wordt voor studenten.  

Andere voorbeelden om studenten beter te verbinden met het bedrijfsleven zijn:  

1. Studenten op locatie laten zitten van een bedrijf (genoemd door Windesheim Hogeschool en 

het ROC van Twente); 

2. Studenten als collega’s behandelen (gratis koffie, gezamenlijke werkruimte (genoemd door 

Windesheim Hogeschool); 
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Succesfactoren  

Verschillende docenten merken dat studenten erg enthousiast worden om samen te werken met een 

opdrachtgever. Zelfs studenten, die in het begin minder gemotiveerd leken, gaan zichtbaar harder 

werken. Studenten voelen zich verantwoordelijk voor een product en vinden het leuk om een project 

voor het ‘’echt’’ te doen. In het algemeen is de waardering van studenten en opdrachtgevers goed. Wel 

met de kanttekening dat verwachtingsmanagement een belangrijk aspect is. Het is belangrijk om 

terugkoppelmomenten in te plannen met opdrachtgevers en daarnaast is het belangrijk om de 

verwachtingen van de opdrachtgevers van tevoren te peilen.  

4.4 Betere aansluiting, vanuit de rol van de provincie  
De Sociaal Economische Raad van Overijssel stelde dat het huidige opleidingsaanbod onvoldoende de 

behoefte ondersteunt die tijdens de circulaire transitie zal ontstaan. Voor circulaire economie is dit 

bijzonder relevant, aangezien circulaire economie sector- en beroepsgroep overschrijdend is.  

De geschetste situatie van de Sociaal Economische Raad maakt inzichtelijk dat de lopende projecten 

(nog) onvoldoende bijdragen aan de behoeften van een circulaire economie. Dit onderzoek is bedoeld 

om (1) te inventariseren op welke manier(en) het beroepsonderwijs (mbo, hbo en wo) in Overijssel 

circulaire economie heeft opgenomen in het onderwijs. Dit onderzoek is dus vooral bedoeld om de 

huidige stand van zaken te inventariseren. De provincie kan, aan de hand van deze resultaten gericht 

bijsturen in hun beleid tot 2023.  

4.4.1 Adviezen SER 

De SER Overijssel (2022) heeft in hun rapport ‘’De transitie naar een circulaire economie is 

mensenwerk’’ een advies gegeven om projecten te ondersteunen, die ook bijdragen aan het 

ondersteunen van de provincie en moet bijdragen aan het vergroten van een netwerk. Het project moet 

ook partijen weten te inspireren. Om die reden is er in dit onderzoek ook aandacht besteed aan 

mogelijke samenwerkingen van projecten. De student heeft gezocht naar overeenkomsten tussen 

projecten. Deze mogelijkheden staan in de volgende paragraaf weergegeven.  
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4.4.2 (Mijn) adviezen samenwerkingsverbanden 

Circulair ontwerpen  

De methodiek van circulair ontwerpen, is afkomstig van Circotracks. De kunst is om Circulair 

ontwerpen van Windesheim Hogeschool te verbinden met Circulair ontwerpen van het Deltion. 

Deltion kent namelijk ook een methodiek voor Circulair ontwerpen (van adviesbureau COR). 

Samenwerkingen tussen deze twee partijen kan eraan bijdragen dat Circulair ontwerpen kan worden 

aangeboden op mbo- en hbo niveau, waarbij samenwerkingen daartussen gestimuleerd wordt. De 

methodieken kunnen elkaar bovendien, waar nodig, aanvullen en elkaars netwerk versterken. Ten 

slotte kan ook gekeken worden of WaardeRing aan kan sluiten bij deze initiatieven. WaardeRing kent 

namelijk een sterk vertegenwoordigd netwerk van overheden, het bedrijfsleven en het 

beroepsonderwijs en voert ook trainingen uit voor Kunststofherkenning. De verbindende factor tussen 

deze projecten zijn veelal trainingen en cursussen voor de RTA Kunststoffen (soms breder getrokken 

naar bouw). Bovendien opereren deze projecten vooral in de regio Zwolle, wat kansen biedt. Circulair 

ontwerpen (Deltion), Circulair ontwerpen (Windesheim Hogeschool) en WaardeRing (training 

kunststofherkenning) zouden samen kunnen kijken naar mogelijkheden om circulair ontwerpen op te 

schalen. 

Living Labs 

Daarnaast zijn ook de Smart Tinylab, de Proeftuinen circulair bouwen en Infra Future Labs 

bestempeld als ‘’kansrijke’’ projecten. Allen zijn voorbeelden van zogenoemde Livinglabs, waarbij 

bedrijven en studenten gezamenlijk, in een experimenteerruimte, onderzoeken kunnen uitvoeren. De 

doelgroep van deze projecten ligt bij de opleidingen voor Bouw & Infra. Ook voor deze projecten 

zouden onderlinge samenwerkingen mogelijk kunnen zijn. Organisatorisch kan dit wel een uitdaging 

zijn, omdat deze projecten variëren in regio.  

Challenge based learning 

SmartCirculair en Adviseurs van de Toekomst zijn beiden voorstander van ‘’challenge based’’ leren. 

Adviseurs van de Toekomst is vooral gericht op het voortgezet onderwijs en, voor andere thema’s dan 

circulaire economie, ook op het mbo niveau. SmartCirculair is vooral mbo gericht. Deze projecten 

zouden elkaar, in ieder geval met het netwerk, kunnen versterken.  

‘’Loket’’ voor opdrachtgevers 

Ten slotte is het Fieldlab CIM bestempeld als ‘’kansrijk’’. Bij het Fieldlab CIM is namelijk zichtbaar, 

net als bij Leren in de Werkplaats wonen, dat het dienst als een soort van ‘’loket’’, waar 

opdrachtgevers zich kunnen melden met opdrachten/vraagstukken. Deze opdrachten krijgen 

vervolgens een plek in het onderwijs, bijvoorbeeld in een minor. Het Fieldlab CIM is vooral gericht op 

de RTA Maakindustrie en Leren in de Werkplaats Wonen vooral op de RTA Bouw. Mogelijk kan er 

gekeken worden in hoeverre Leren in de Werkplaats wonen en het Fieldlab aan elkaar verbonden 

kunnen worden, als het ware, een ‘’high over’’ loket voor opdrachtgevers, waar het beroepsonderwijs 

in Deventer en Zwolle vertegenwoordigd kan zijn.   

Afgeronde projecten 

Ten slotte kan er nog gekeken worden naar de toepassingen van de doorlopende leerlijn (Impuls 

circulair bouwen) en circulaire stages. Beide projecten zijn afgerond en kunnen toegepast worden door 

verschillende scholen.  
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4.4.3 Overige adviezen 

Enkele geïnterviewden hadden opvattingen over wat de rol van de provincie zou moeten zijn, binnen 

dit vraagstuk. Allereerst is benoemd dat de provincie een ‘’aanjager’’ moet zijn. De provincie kan dit 

doen, vanuit de rol (1) agenderen, (2) experimenteren en (3) verbinden.                                                                              

Daarnaast zou de provincie bij bedrijven kunnen peilen, door middel van een onderzoek, wat 

behoeften zijn voor wetgeving rondom circulaire economie.  Meermaals is namelijk benoemd dat 

wetgeving nog een belangrijke barrière vormt om de transitie te versnellen. Enkele genoemde 

voorbeelden hierin zijn:  

• Het niet kunnen redden van afval, wanneer het in de afvalinzamelingsbakken is beland, 

aangezien wetgeving niet toestaat dat je hier nog bij kunt;  

• Problemen met de omgevingswet, genoemd tijdens de week van de circulaire economie. 

Iemand die bijvoorbeeld een laboratorium op wil richten om gerecyclede materialen te 

verwerken tot bijvoorbeeld tassen, krijgt in een bestemmingsplan de term ‘’afvalverwerking’’ 

toegekend. Hierdoor kunnen deze laboratoria slechts op beperkte plekken terecht.   

 

Mijn advies 

Een onderzoek naar de wetgeving zou uitgevoerd kunnen worden door een student, om opnieuw een 

link te leggen met het onderwijs en de praktijk. De provincie kan, door middel van de inventarisatie, 

(4) lobbyen bij het Rijk. Het nieuwe regeerakkoord, ook terug te lezen in het theoretisch kader, stelt 

namelijk dat de nieuwe regering open staat om knelpunten in regelgeving, toezicht en handhaving op 

te lossen, rondom het thema circulaire economie.  
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H5 Conclusie  
Dit hoofdstuk behandelt de conclusie en discussie.  

5.1 (Toekomstige) vraag op de arbeidsmarkt 
Studenten moeten kennis hebben van: (1) materialen, (2) circulaire rekenregels, (3) de productieketen 

voor materialen en stoffen en (4) wetgeving/beleid voor circulaire economie. Chemiestudenten moeten 

(5) de werking van stoffen en de mogelijkheden kennen. IPO-studenten moeten (6) recyclebaar 

kunnen ontwerpen. Textielstudenten moeten (7) kennis hebben van vezels en toepassingen. 

Bedrijfskunde studenten moeten (8) kennis hebben van circulaire businessmodellen en de 

samenwerkingen binnen de keten. Ten slotte moeten Bestuurskunde studenten (9) zich richten op de 

rol van de overheid voor de circulaire economie.  

De theorie veronderstelde dat de competenties: (1) systeemdenken, (2) vooruitdenken, (3) instrument 

denken, (4) interpersoonlijke vaardigheden, (5) valorisatie, (6) flexibiliteit, (7) digitale vaardigheden 

en (8) reflectievermogen erg belangrijk zijn voor de circulaire economie. De geïnterviewden voegden 

de competenties (9) onderzoeken, (10) bewustzijn, (11) ondernemend gedrag, (12) lef, (13) 

innovatievermogen, (14) creativiteit, (15) daadkracht, (16) resultaatgericht, (17) vermogen om 

kritische vragen te stellen, (18) werken met circulaire rekenregels, (19) nadenken op een andere 

manier (niet lineair, maar circulair) en ten slotte (20) creatief om kunnen gaan met wetgeving (zoeken 

naar mazen in de wet) nog toe aan dit lijstje. Daarmee is de eerste deelvraag ‘’Wat is de (toekomstige) 

vraag op de arbeidsmarkt’’ beantwoord.  

5.2 Huidige aanbod in het onderwijs  
Binnen dit onderzoek zijn er verschillende manieren genoemd om circulaire economie op te nemen in 

het beroepsonderwijs (mbo, hbo en wo) van Overijssel. Binnen het beroepsonderwijs werden (1) 

minors aangeboden, zoals Future Cities; (2) projecten met opdrachtgevers aangeboden, zoals bij Leren 

in de werkplaats Wonen en Fieldlab CIM; (3) practica uitgevoerd bij bedrijven of scholen, zoals bij 

het Smart Tinylab, Proeftuinen circulair bouwen, Dutch Circular Polymer Valley en Infra Futurelabs ; 

(4) fictieve/oude cases voor circulaire economie als project aangeboden, zoals op de UT; (5) aparte 

modules voor circulair, zoals Circulair ontwerpen (Windesheim Hogeschool en Deltion) en (6) 

circulaire economie binnen al bestaande vakken aangeboden, zoals het geval bij Systems Engineering, 

bij de Universiteit Twente. Op alle niveaus van beroepsonderwijs was er bovendien aandacht voor (7) 

het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn, waarbinnen circulaire economie een standaard thema 

wordt, genoemd door WaardeRing, SmartCirculair en Impuls Circulair Bouwen. Ten slotte kunnen 

studenten hun (8) stage of (9) afstudeeropdrachten (nu ook al) zo inrichten dat er aandacht is voor 

circulaire economie, bijvoorbeeld bij het project Circulaire stages en ten slotte is er nog ruimte voor 

studenten om zich op te geven voor een (10) challenge, zoals SmartCirculair of Adviseurs van de 

Toekomst.                                                     

De inventarisatie van Het Groene Brein (2021) kende twee grote conclusies. Circulaire economie werd 

vooral opgenomen als keuzedeel, binnen het beroepsonderwijs (mbo, hbo, wo). Ten tweede bleef het 

mbo achter op het thema circulaire economie binnen het onderwijs, ten opzichte van hogescholen en 

universiteiten. De resultaten van dit onderzoek maken inzichtelijk dat circulaire economie een stuk 

meer verankerd is binnen het beroepsonderwijs van Overijssel.                                                                                                                 

Systeemdenken kwam met name terug binnen een module, meetmethoden of projecten. Bij mbo en hbo 

komt vooruitdenken terug, doordat bedrijven hun vraagstukken neerleggen bij projecten. Op 

universiteiten komt deze competentie terug, door onderzoek. Instrument denken komt met name terug, 

wanneer de contacten met andere opleidingen, die deze focus heel erg hebben, goed zijn. Valorisatie 

werd soms nog lastig gevonden, maar komt doorgaans terug binnen onderzoeken. Voor de creatieve 

studenten kan valorisatie voortkomen uit creativiteit/kunst. Binnen businessmodellen is er ook 

aandacht voor valorisatie. De overige competenties werden vrij algemeen genoemd en waren niet 
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specifiek te linken aan circulaire economie, doordat die competenties ook al behandeld worden binnen 

leermethoden, los van circulaire economie.  

De theorie van Stichting Sustainability University (2020) veronderstelde dat systeemdenken het meest 

onderbelicht bleef binnen het beroepsonderwijs, ten opzichte van de overige competenties. Binnen dit 

onderzoek komt er een groeiende aandacht voor de competentie systeemdenken naar voren. Hiermee is 

de tweede deelvraag ‘’Wat is het huidige aanbod van het beroepsonderwijs in Overijssel’’ beantwoord.  

5.3 Aansluiting bedrijfsleven en scholen 
Om de aansluiting tussen het bedrijfsleven en scholen te verbeteren, worden er (1) vraagstukken uit de 

praktijk neergelegd bij studenten. Voorbeelden van projecten, waarbij dit gebeurt zijn: Het Smart 

Tinylab, Leren in de werkplaats wonen, Proeftuinen circulair bouwen, WaardeRing, Adviseurs van de 

Toekomst en SmartCirculair. Dit is in lijn met de aanbeveling van het Groene Brein (2021) om 

vraagstukken uit de praktijk neer te leggen bij studenten, zodat zij kennis kunnen maken met de 

context en de omgeving, waarin zij zich gaan begeven.                                                                                                  

Daarnaast zijn er (2) horizontale en verticale samenwerkingen, zoals het geval bij het Smart Solutions 

semester. Bij dit project zijn er namelijk interdisciplinaire samenwerkingen, maar ook 

samenwerkingen op mbo, hbo- en wo- niveau. Dit is in lijn met de aanbeveling van Het Groene Brein 

(2021) om scholen verticaal en horizontaal samen te laten werken.                                                                                   

Enkele geïnterviewden gaven nieuwe suggesties om de aansluiting tussen het bedrijfsleven en scholen 

te verbeteren. Twee respondenten (Windesheim Hogeschool en ROC van Twente) gaven aan dat het 

zou helpen om (3) studenten als collega’s te behandelen en ook buiten projecten om, op een werkplek 

te laten zitten. Deze respondenten gaven aan hier goede ervaringen mee te hebben, omdat zij merkten 

dat een positief effect had op de motivatie van de desbetreffende studenten. Hiermee is de derde 

deelvraag ‘’Wat is er, volgens scholen en bedrijven, nodig om het beroepsonderwijs beter aan te 

sluiten op de arbeidsmarkt?” beantwoord.  

5.4 Betere aansluiting, vanuit de rollen van de provincie  
Door middel van (1) agenderen, kan de provincie Overijssel aandacht schenken aan circulaire 

economie in hun beleid. Daarnaast kan de provincie projecten ondersteunen, gericht op circulaire 

economie, vanuit hun rol (2) experimenteren. De provincie Overijssel kan ook mogelijkheden 

bespeuren voor samenwerkingen, binnen en buiten deze projecten om. Dat past bij de rol (3) 

verbinden. Hiermee is de laatste deelvraag ‘’Hoe kan de provincie Overijssel die resultaten gebruiken 

om de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren?” beantwoord.  
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H6 Discussie                                                                                                        
Dit hoofdstuk bevat de discussie van de methoden, interne- en externe validiteit en de 

betrouwbaarheid.  

6.1 Discussie methoden                                                                                                                                               
De keuze voor het voeren van semigestructureerde interviews maakte diepgang voor de gesprekken 

mogelijk. Hierdoor zijn de projecten met diepgang geanalyseerd, maar zijn er relatief weinig resultaten 

opgehaald van overige methoden voor circulaire economie in het onderwijs.  

6.2 Discussie interne validiteit                                                                                                                              
De vragenlijst voor de interviews, inclusief de begrippenlijst van het onderzoek, zijn ongeveer een 

week van tevoren opgestuurd. De ervaringen in effectiviteit varieerden. De ene geïnterviewde was 

beter voorbereid dan de ander. Daarnaast zorgden tussentijdse feestdagen ervoor dat de een meer tijd 

kreeg om zich voor te bereiden. Ten slotte werden sommige interviews last minute ingepland, 

waardoor de vragenlijst ook last minute is doorgestuurd. Er is hierom zoveel mogelijk gepoogd om de 

geïnterviewden, ook tijdens het gesprek, de competentie lijst nogmaals te laten bekijken.  

6.3 Discussie externe validiteit                                                                                                                                 
Het onderzoek is in een zekere mate te generaliseren. De opleidingen zijn benaderd, vanuit de 

transitieagenda’s Bouw, Infrastructuur, Maakindustrie en Kunststoffen. Voordeel hierin is dat er een 

redelijke mate van diepgang mogelijk is, nadeel is echter dat het hierdoor redelijk beperkt te 

generaliseren is. Het sluit wel aan bij het beleid van de provincie Overijssel.                                                           

De cross over projecten vormden een selectie voor scholen, die betrokken zouden worden in het 

onderzoek. Hierdoor werd wel zichtbaar dat deze scholen redelijk vooruitstrevend zijn voor 

circulariteit binnen het onderwijs. Er is nog onduidelijk in hoeverre deze resultaten ook voor andere, 

niet genoemde scholen zouden gelden. Verder is het onderzoek gefocust op het beroepsonderwijs in 

Overijssel. In enkele samenwerkingsverbanden werden wel scholen, vanuit de provincie Gelderland 

benoemd. In een beperkte mate zijn onderzoeksresultaten dus ook voor de provincie Gelderland van 

toepassing, echter is het niet gelukt om ook daadwerkelijk een interview te houden met iemand van de 

HAN.  

6.4 Discussie betrouwbaarheid                                                                                                                               
Er was allereerst nog relatief weinig informatie bekend over de benodigde competenties voor 

circulaire economie. Sommige competenties zijn vrij algemeen van aard. Kanttekening hierin is dat de 

competenties voortdurend worden aangevuld en dat het onderwijs hierop zal moeten inspelen. De 

resultaten van nu, zullen hierdoor mogelijk over een jaar al niet meer actueel zijn.                                           

Ten slotte zijn wel de (meest) betrokken personen van de projecten gesproken, waardoor de uitspraken 

van die projecten betrouwbaar zouden zijn. Er is hiervoor ook gevraagd naar de achtergrond van de 

geïnterviewde, zodat ook gepeild kon worden, in hoeverre iemand nog vrij ‘’’nieuw’’ is.           
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H7 Aanbevelingen  
Dit hoofdstuk behandelt de aanbevelingen. De aanbevelingen gaan over (mogelijke) vervolgacties, 

naar aanleiding van dit onderzoek.  

7.1 Aanbevelingen  
De aanbevelingen vallen uiteen in aanbevelingen voor actoren, dus de provincie Overijssel, de 

projectleiders en het beroepsonderwijs in Overijssel (binnen regionale transitie agenda’s) en 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek, die bijvoorbeeld relevant zouden kunnen zijn voor andere 

beleidsmakers. 

7.1.1 Aanbevelingen integreren competenties circulaire economie 

Om de competentie systeemdenken toe te passen in het onderwijs, zijn er verschillende mogelijkheden. 

De volgende suggesties worden gegeven:  

• Interdisciplinair samenwerken, zoals bij het Smart Solutions semester van Saxion en 

SmartCirculair; 

• Circulaire meetmethoden toepassen, waarbij een berekening wordt gemaakt op basis van de 

prestaties van een systeem, in plaats van losse onderdelen, zoals bij het Smart Tinylab en 

Proeftuinen circulair bouwen gebeurt; 

• Aandacht voor systeemdenken, binnen een module, zoals bij de module Systems Engineering 

van de UT. 

 

De competentie vooruitdenken kan bevorderd worden door bedrijven hun vraagstukken neer te laten 

leggen bij studenten, bijvoorbeeld tijdens projecten. Instrument denken kan vergroot worden door ook 

samen te werken (bijvoorbeeld binnen projecten) met andere disciplines, zoals Bestuurskunde en 

Bedrijfskunde. Valorisatie kan expliciet behandeld worden in het onderwijs, bij de theorie over 

circulaire businessmodellen. De overige competenties zijn algemener van aarde en hierdoor vaak al 

meer verweven in het onderwijs. Toevoeging voor interpersoonlijke vaardigheden is om, ook hier, 

horizontale en verticale samenwerkingen op te zoeken.  

7.1.2 Aanbevelingen samenwerkingsverbanden  

De aanbevelingen van de samenwerkingsverbanden staan weergegeven in hoofdstuk 4, van de 

resultaten. Het is aan de projectleiders en de scholen om de mogelijkheden voor opschaling te 

onderzoeken. Die samenwerkingsverbanden zouden eraan kunnen bijdragen dat de kennis en 

competenties voor circulaire economie op een groter niveau aangeleerd kunnen worden. Op die manier 

kan mogelijk de transitie naar een circulaire economie versneld worden. De Sociaal Economische 

Raad (2022) schreef in hun advies ‘’De transitie naar circulaire economie is mensenwerk’’ al eerder 

dat samenwerkingen van belang zijn voor het versnellen van de transitie.  

7.1.3 (Mijn overige) aanbevelingen provincie 

Om de kennis en competenties voor circulaire economie, ook door de jaren heen, voldoende te 

verweven in het onderwijs, zou het een mogelijkheid kunnen zijn om learning community’s op te 

zetten voor circulaire economie. Dit wordt al wel gedaan voor de energietransitie. Op die manier wordt 

er ook gehoor gegeven aan het SER advies om de focus van het beleid te leggen op de kwaliteit van 

arbeid voor circulaire economie (SER Overijssel, 2022).   
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Bijlage 1Topic List (beroeps)onderwijs  
 

Algemene vragen 

1. Wie bent u? 

2. Wat is uw functie? 

3. Hoe lang doet u dat al? 

 

Opleiding gerelateerde vragen 

4. Hoe hebben jullie circulaire economie opgenomen binnen jullie onderwijs? (bv. 

opleiding, keuzedeel, leerlijn, vak of cursus, talentenprogramma’s) 

5. Bij welk van de genoemde methode bent u het meest betrokken? 

 

Verdiepende vraag op methode 

6. Zou u mij kort uit willen leggen wat het inhoudt? 

7. Welke opleidingen en/of scholen zijn betrokken? Waar is die keuze op gebaseerd?  

 

Evaluatie kennis & competenties 

8. Welke kennis/theorieën (globaal) over Circulaire economie behandelen jullie binnen 

deze methode?  

9. U heeft de begrippenlijst van tevoren door kunnen nemen met belangrijke competenties 

voor CE. In hoeverre ziet u deze competenties terug binnen de genoemde methode, heeft 

u daar voorbeelden van? 

10. Zijn er nog andere competenties waar jullie op focussen? Waarom denkt u dat die 

verder nog belangrijk kunnen zijn?  

 

Evaluatie waardering 

11. Welke reacties over de opdrachtgevers/opdracht krijgt u overwegend van de studenten? 

12. Welke reacties krijgt u overwegend van de opdrachtgevers (indien van toepassing)?  

13. Hoe denkt u er zelf over? Heeft het bijvoorbeeld een toegevoegde waarde? Waarom?  

 

Aanbeveling  

14. Hoe moet het (beroeps)onderwijs volgens u inspelen op de kennis en competenties van 

circulaire economie, zodat studenten voldoende voorbereid zijn op de arbeidsmarkt?  

15. Welke samenwerking(en) met andere scholen/opleidingen ziet u voor zich? 

16. Waar is dat antwoord op gebaseerd? 

17. Zijn er nog overige zaken die ik zeker nog mee zou moeten nemen voor mijn onderzoek, 

maar die we nu nog niet besproken hebben? 
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Bijlage 2 Topic list bedrijven  
 

Algemene vragen 

1. Wie bent u? 

2. Wat is uw functie? 

3. Hoe lang doet u dit al? 

 

Bedrijf gerelateerde vragen 

4. Op welke wijze gaan jullie met studenten aan de slag met het thema circulaire economie?  

5. Bij wat/welk project bent u het meest betrokken? 

6. Met welke scholen/opleidingen werken jullie daarvoor samen? 

 

Verdiepende vraag (ex ante) 

7. Wat was jullie doel? Wat was jullie motivatie hiervoor? 

8. Wie behoorde(n) tot jullie doelgroep? Vanwaar die keuze? 

9. Wat was jullie idee vooraf? 

 

Verdiepende vraag (proces)  

10. Hebben jullie aan monitoring gedaan? Zo ja, wat waren de uitkomsten daarvan? 

11. Hebben jullie het project aan moeten passen, zodat het doel (eerder) bereikt zou 

worden? 

12. Welke aanpassingen hebben jullie (eventueel) gedaan? Waar was die keuze op 

gebaseerd? 

 

Verdiepende vraag (ex post) 

13. Is jullie doel (van het project) behaald? Waar lag dat aan?  

14. Hoe tevreden op een schaal van 1-10 bent u met de samenwerking met de studenten? 

Waarom?  

15. Hoe tevreden op een schaal van 1-10 bent u met de samenwerking met de docenten? 

Waarom?  

16. U heeft de lijst met competenties ontvangen, in hoeverre en op welke wijze zien jullie die 

competenties terug bij die projecten? 

17. Over welke competenties moet een student volgens u nog meer beschikken voor de 

circulaire opgave? In hoeverre zien jullie die competentie(s) terug en op welke manier? 

18. Hoe denkt u het project te kunnen verbeteren in de toekomst? Waar is dat antwoord op 

gebaseerd?  

19. Zijn er nog overige zaken die we nu over het hoofd hebben gezien, maar we wel moeten 

bespreken?  
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Bijlage 3 Begrippen 

 

Circulaire economie 

Binnen de circulaire economie bestaat geen ‘’afval’’ en worden grondstoffen opnieuw gebruikt 

(Rijksoverheid, z.d.-b). De kringloop van grondstoffen wordt, als het ware, gesloten.  

Competentie 

De individuele capaciteit om kennis en vaardigheden geïntegreerd in het handelen aan te wenden, in 

functie van de concrete en dagelijkse werksituatie  

 

Systeemdenken  

Het kunnen begrijpen van CE-relevante systemen en subsystemen, naast hun onderlinge 

afhankelijkheden en ook het holistisch kunnen denken.  

 

Vooruitdenken 

Het kunnen anticiperen op CE uitdagingen en ontwikkelingen in relatie tot het bedrijf.  

 

Instrument denken 

Begrijpen en kunnen omgaan met mvo relevante regelgeving, standaarden, waarden, normen en 

politiek.  

 

Interpersoonlijke vaardigheden 

Het bezitten van effectieve, sociale, communicatieve en netwerkvaardigheden.  

 

Valorisatie 

De vaardigheid om waarde te herkennen of creëren in een circulaire economie.  

 

Flexibiliteit  

Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, 

verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen en gedragingen van anderen. 

 

Digitale vaardigheden   

Vaardigheden die het mogelijk maken om met behulp van technische tools problemen op te lossen.  

 

Reflectievermogen 

Het vermogen om je eigen ideeën en vermogen uit te dagen en hiernaar te handelen.  

 

 

 

 


