Vergroot de impact van je PPS door op te schalen
Opschalen doe je met een duurzame basis
De belangr�kste voorwaarde om de PPS succesvol te kunnen opschalen is dat de PPS succesvol
verduurzaamd is. Onder verduurzamen verstaan we het volgende:
• er is sprake van een vruchtbaar en bl�vend samenwerkingsverband;
• de opbrengsten en activiteiten van die samenwerking z�n van waarde voor de partners;
• de PPS is in staat om samen met de partners adequaat in te spelen op veranderende
marktomstandigheden en partnerambities.

1.
verduurzamen

Het Regionaal investeringsfonds mbo maakt het voor bestaande, succesvolle PPS’en
in het mbo mogel�k een belangr�ke stap te zetten in het vergroten van hun impact.
Verbreden en verdiepen, kortom opschalen van een PPS kan nu met steun van het RIF.

Leven lang
ontwikkelen

De bouwstenen van PPS'en

Vernieuwing van
onderw�svormen

De activiteiten van PPS'en verschillen
afhankel�k van hun scope en focus en vormen de
'bouwstenen' waarop de PPS is gebouwd.
De bouwstenen kunnen dus per PPS variëren
waarb� geldt: hoe meer bouwstenen, des te
meer er verduurzaamd moet worden.

Curriculumvernieuwing

Contextr�ke
infrastructuur

1
Businessmodellen z�n stapelbaar, de ontwikkeling van het
portfolio van een succesvolle PPS gaat stapsgew�s: klein
beginnen en meerwaarde bew�zen voordat de volgende
stap wordt gezet.

2
Hoe meer ambities,
des te meer er dus
verduurzaamd moet
worden.

3

4

Als de activiteiten
In de prakt�k komen
verduurzaamd z�n, talr�ke combinaties van
verduurzaamt ook het bouwstenen voor, in 6
netwerk.
veelvoorkomende
patronen.

Vernieuwing van
onderw�svormen

Contextr�ke
infrastructuur

Het lesprogramma inhoudel�k
actualiseren is de voornaamste
focus van de PPS. Ook wordt vaak
aandacht gegeven aan doorlopende
leerl�nen en instroombevordering.

De PPS wil ook nieuwe leervormen
ontwikkelen: hybride; in de prakt�k, met
inzet van professionals uit
die prakt�k.

De PPS richt zich op het inrichten van een
contextr�ke prakt�komgeving voor leren,
werken en innoveren. Dat gebeurt centraal
(alles op één locatie) en gedistribueerd (de
regio is de campus). De infrastructuur kan
zowel fysiek als digitaal z�n (b�v. e-learning)

Leven lang
ontwikkelen

Onderzoekende
vaardigheden

Faciliteren
ecosysteem/netwerken

De PPS richt zich niet alleen op
het reguliere onderw�s maar
ontwikkelt ook nieuw curriculum
en/of nieuwe leervormen voor
werkenden.

De PPS richt zich op innovatie van
de beroepsprakt�k. B�voorbeeld door
studenten, docenten, onderzoekers en
ondernemers samen te brengen voor
prakt�kopdrachten of onderzoeken
(learning communities).

De PPS richt zicht op het ontwikkelen,
activeren en onderhouden van het
ecosysteem/netwerk tussen onderw�s,
bedr�fsleven, overheid en overige partners.
De inhoudel�ke taken van het onderw�s,
onderzoek en de innovatie worden
uitgevoerd door de partners.

Curriculumvernieuwing

Verduurzaamd? Dan is opschalen een optie

Opschalen kan via verschillende routes:
2.
opschalen

1.
2.
3.

Volume maken: voortzetten en uitbreiden van het
bestaande aanbod voor bestaande doelgroepen;
Ontwikkelen van nieuw aanbod voor bestaande doelgroepen;
en/of
Aanboren van nieuwe doelgroepen met bestaand aanbod.

Opschalen met hulp van de
RIF-regeling kan alleen door
de PPS te verbreden en te
verdiepen.
Let op:
In de prakt�k komen we
verschillende vormen van
opschaling tegen. Niet alle
varianten daarvan z�n subsidiabel binnen het RIF.

Wat verstaan we onder verbreden?
Er proﬁteren meer studenten, docenten, bedr�ven enz. van de PPS. Dat kan door meer
opleidingen b� de PPS te betrekken, meer aandacht te besteden aan z�-instroom van
werkenden of door andere sectoren te bereiken.

Op
investeringsfondsmbo.nl
lees je hier meer over.

Wat verstaan we onder verdiepen?
Er wordt nieuwe waarde gecreëerd voor studenten, docenten en bedr�ven die al klant
z�n b� de PPS. Dat kan inhoudel�k - b�voorbeeld door een crossover met digitalisering,
of in vorm - b�voorbeeld met nieuwe hybride onderw�sconcepten of onderzoekende
vaardigheden.
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Er worden méér studenten en
docenten b� de PPS betrokken
uit dezelfde opleiding(en)

Er wordt nieuw aanbod
ontwikkeld voor bestaande
doelgroepen

Er worden nieuwe opleidingen
uit andere sectoren b� de
PPS betrokken
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Deze route voor opschalen noemen
we “volume maken”: de scope van de
PPS bl�ft hetzelfde en het aantal
betrokken studenten, docenten,
bedr�ven etc. groeit. B�voorbeeld van
excellentieprogramma’s naar alle
studenten van de opleidingen.

Deze vorm van opschalen houdt
in dat er meer “bouwstenen”
toegevoegd worden aan de PPS:
succesvol ontwikkeld aanbod biedt
de basis voor nieuwe producten en
diensten voor huidige doelgroepen.
B�voorbeeld van up-to-date
curriculum naar hybride leren.

Dit is opschalen door dezelfde
“bouwstenen” aan te bieden aan
nieuwe doelgroepen; zoals studenten
van andere opleidingen/domeinen, of de
vertaling van initieel naar postinitieel onderw�s.
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