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Voorwoord

Technologische innovaties veranderen ons 

dagelijks leven in rap tempo. Een snel groeiend 

internet of things maakt het ons gemakkelijker, 

de toepassing van Big Data verbetert de 

gezondheidszorg. Onverwachte ontwikkelingen 

- auto’s die van afstand gehackt worden, 

ongewenste toepassingen van nieuwe technologie 

en groeiende cybercriminaliteit - stellen ons voor 

uitdagingen op het gebied van veiligheid. 

De rode draad in deze ontwikkelingen is ICT. 

Nederland, als kennisland bij uitstek, loopt 

internationaal voorop in technologische innovatie 

met ICT. De beschikbaarheid van voldoende, 

goed gekwalificeerde vakmensen is hierbij een 

voorwaarde. 

In de wereld van morgen wordt het belang van 

ICT nog vele malen groter. Dat uit zich nu al in 

de grote kwalitatieve, maar ook kwantitatieve 

vraag naar ICT-experts op de arbeidsmarkt.

Er zijn veel open posities, met name in nieuwe 

kennisgebieden waar vraag en aanbod 

onvoldoende op elkaar zijn afgestemd.  

In de wereld van nu hangt innovatief vermogen 

direct samen met economische groei. Een 

gebrek aan ICT’ers beperkt dat innovatief 

vermogen.

 

De Human Capital Agenda (HCA) die u voor zich 

heeft, bestrijdt de tekorten. Op basis van input 

van betrokken partijen is een aantal actielijnen 

gedefinieerd. Daarmee kunnen meer kandidaten 

worden gevonden en geïnteresseerd voor een 

loopbaan als ICT’er. Betere aansluiting van vraag 

en aanbod en het stimuleren van levenslang leren 

zijn daarbij de overkoepelende thema’s.

 

Elke HCA dient gebaseerd te zijn op draagvlak 

bij alle betrokken partijen. Ik ben dan ook blij dat 

de aanpak de steun kent van een groot aantal 

stakeholders. Daarmee wordt vorm gegeven aan 

het leidende thema van het Team ICT: ‘connect 

and create’.

René Penning de Vries

Boegbeeld Team ICT
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Human Capital Agenda ICT

ICT in beeld

Hoe?

Toekomstige vraag naar ICT’ers

MBO vs. HBO/WO
39% van de ICT-studenten is MBO’er.
>50% werkzame ICT’ers zijn HBO/WO opgeleid.
80% van de vacatures vraagt HBO/WO.
>50% van de MBO’ers stroomt door naar HBO.

39% >50% 
80%
HBO/WO

 

20%
MBO 

Regio

Amsterdam Utrecht Eindhoven

ICT-sector sterk geconcentreerd in:

Tevens ook de grootste tekorten in deze regio’s. 

Verbeteren van de aansluiting tussen 
vraag en aanbod
A. Vergroten instroom in ICT-onderwijs. 
B. Vergroten actieve participatie bij bedrijven in 
     het onderwijs.

  Bewustwording en interesse stimuleren scholieren
 Door uitbouwen bestaande programma's met ICT-focus   
 (gastlessen bedrijven, excursies, lesmodules op het gebied   
 van Big Data en Cybersecurity) zoals Geef IT Door en Jet-Net. 
 Actie: 150 gastlessen in 2016.

 Arbeidsmarktonderzoek voor beter inzicht
  Het doel van het onderzoek is om een model te ontwikkelen  
 dat de komende jaren kan worden gebruikt als monitor van   
 de arbeidsmarkt voor ICT’ers en inzicht geeft in zowel    
 tekorten aan competenties in 2020 als carrièrekansen voor   
 ICT’ers door alle sectoren.
 Actie: Inzicht in tekorten aan competenties en     
 carrièrekansen ICT'ers in 2016.

 Meer kenniscentra met aandacht voor ICT
 Bedrijven, scholen en overheden    
 investeren in het tot stand komen van   
 meer pps'en tussen beroepsonderwijs en  
 bedrijfsleven, zoals Centres of Expertise     
 (HBO) en Centra voor Innovatief    
 Vakmanschap (MBO) met een     
 focus op ICT.
 Actie: 5 Centres/Centra ICT erbij 
 in 2017 gericht op Cybersecurity,  
 Big Data en Cloud.

 Beurzen voor excellente studenten
 ICT-studiebeurzen voor studenten     
 MBO, HBO en WO met focus op      
 excellentie.
 Actie: 20 studiebeurzen in totaal 
 in 2016.

 Terugdringen tekort ICT-docenten
 Inventarisatie van mogelijkheden en initatieven om   
 ICT'ers uit het bedrijfsleven in te zetten, zoals: een   
 structurele of 'hybride' docentschap, het opzetten van   
 een portal voor het maken van de eenvoudige    
 koppeling tussen bedrijven en scholen en/of werken aan  
 kwalificaties van docenten in het ICT onderwijs. 
 Actie: 3 experimenten in 2016, 2 in 2017.

 Meer en betere stage- en afstudeerplekken voor   
 MBO’ers. 
 Bedrijfsleven en onderwijs werken samen aan het   
 creëren van meer en betere stageplekken en    
 afstudeerplekken voor ICT-ers in het MBO, HBO en WO.
 Actie: In 2 extra regio's worden stageplekken    
 gefaciliteerd bij bedrijven in 2016.

 Investeren in opleidingsaanbod met 
 doorlopende leerlijnen
 Verdere ontwikkeling van ICT-    
 opleidingsaanbod in het MBO, HBO en WO  
 met aandacht voor doorlopende leerlijnen, flexibilisering   
 HBO en opschalen van initiatieven als T-shaped professionals  
 Data Scientist TU Eindhoven en Tilburg.
 Actie: 2 regionale en/of thematische bijeenkomsten met het   
 onderwijs en bedrijfsleven, 2 andere regio's opschalen naar   
 voorbeeld van TU Eindhoven en Tilburg in 2016.

 Meer aandacht voor persoonlijke   
 carrièreontwikkeling van ICT’ers
 De partners in de HCA ICT       
 organiseren landelijk (in samenwerking       
 met de Topsectoren) en regionaal meer       
 aandacht voor HRM/HRD beleid bij       
 bedrijven, met nadruk op de implementatie 
 van een Leven Lang Leren en aandacht        
 voor het individu als architect van eigenontwikkeling en   
 carrière. 
 Actie: 4 verdiepingsbijeenkomsten in 2016 met als
  onderliggend doel het vergroten van mobiliteit van ICT’ers.

MBO HBO/WO Vacatures

Bevorderen van een 
Leven Lang Leren

1

2

3

4

5

6

7

8

ACTIE
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De 21ste eeuw brengt enorme sprongen in de 

wereldwijde technologische vooruitgang met 

zich mee. Dit veroorzaakt disruptie: er ontstaan 

compleet nieuwe bedrijfsmatige activiteiten terwijl 

andere in korte tijd worden weggevaagd. De 

veranderingen zijn zo groot dat wel gesproken 

wordt van een vierde industriële revolutie1. 

Digitalisering en robotisering zijn de belangrijkste 

elementen in die revolutie. Dit brengt grote 

uitdagingen voor het onderwijsstelsel en ook voor 

de arbeidsmarkt. 

Nederland wil in deze digitale revolutie zijn 

vooraanstaande positie als kenniseconomie 

uitbouwen en heeft daarvoor een 

beroepsbevolking nodig die inspeelt op de 

technologische veranderingen. Alleen op die 

manier kunnen we optimaal profiteren van de 

impact die ICT en ICT-innovaties kunnen hebben 

op de economische groei. In verschillende 

sectoren neemt het tekort aan talent, kennis en 

kunde toe. Het tekort wordt mede veroorzaakt door 

snelgroeiende, technologische ontwikkelingen 

die de wereldwijde industrie de afgelopen 

jaren sterk hebben veranderd. Digitalisering en 

robotisering zorgen er niet alleen voor dat banen 

verdwijnen, maar er komen ook nieuwe banen 

bij en bestaande banen veranderen. Door deze 

ontwikkelingen die steeds minder voorspelbaar 

zijn en een toenemend effect hebben worden 

er andere eisen gesteld aan de kennis en 

vaardigheden van werknemers en ondernemers. 

Om optimaal te kunnen profiteren van de 

mogelijkheden die ICT biedt en om effectief 

te kunnen innoveren is het belangrijk dat 

organisaties beschikken over voldoende en 

actuele ICT-kennis. Zoals gezegd, dreigt er echter 

een tekort aan werknemers en ondernemers 

met voldoende ICT-vaardigheden2. Het tekort 

ontstaat niet alleen door de technologische 

ontwikkelingen maar wordt ook veroorzaakt door 

onder andere onvoldoende aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt. Er kiezen te weinig 

leerlingen en studenten voor ICT-opleidingen en 

er is sprake van een mismatch tussen vraag en 

aanbod van ICT-professionals. Dit laatste wordt 

mede veroorzaakt door snel verouderende ICT-

kennis en ondoorzichtigheid in de competenties 

van ICT’ers. Om te kunnen bepalen welke 

professionals we in de toekomst nodig hebben en 

welke kennis en vaardigheden nodig zijn is het 

van belang om te weten welke ontwikkelingen 

daar invloed op hebben. Uit onderzoek blijkt 

bijvoorbeeld dat technologische ontwikkelingen, 

zoals Big Data, cloud computing, Cybersecurity 

en rapid prototyping (waaronder 3D) van grote 

invloed zijn op de behoefte aan ICT-professionals 

die over deze vaardigheden beschikken3. 

Analyse en actie

De Human Capital Agenda ICT is gericht op 

welke kennis en vaardigheden er nodig zijn bij de 

beroepsbevolking, waar hiaten zitten (hoofdstuk 

2) en vooral welke acties daartegen ondernomen 

worden (hoofdstukken 3 en 4). Het Team ICT, 

opgericht in het najaar 2014 door de minister 

van Economische Zaken4 om ICT-innovatie te 

bevorderen, initieert gezamenlijke actie van 

overheid, bedrijfsleven en de onderwijssector. 

Door in het funderend onderwijs (basis- en 

voortgezet onderwijs) aandacht te besteden aan 

ICT-vaardigheden (inclusief programmeren) 

1 www.smartindustry.nl
2  Dit blijkt uit diverse onderzoeken: 

- European Commission, Does digital technology create or kill jobs? Do Europeans have the digital skills needed to get a job and 
keep a job?, 28 mei 2014  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-383_en.htm 
- http://eskills-monitor2013.eu/fileadmin/monitor2013/documents/Country_Reports/Country_Report_The_Netherlands.pdf 
- Informatie en Communicatie, Sectorbeschrijving, UWV ism Ecabo (5 september 2014)

3  De ICT’er bestaat niet (Dialogic, 2014). In opdracht van CIO Platform Nederland, Digivaardig & Digiveilig, Nederland ICT, CA-ICT en 
het ministerie van Economische Zaken. Met medewerking van Ecabo en IT Performance House.

4  http://wetten.overheid.nl/BWBR0035606/geldigheidsdatum_10-04-2015

Aanleiding
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kunnen leerlingen worden voorbereid op de 

samenleving van de toekomst. Het helpt hen te 

begrijpen hoe technologie werkt en het levert een 

bijdrage aan de ontwikkeling van 21ste eeuwse 

vaardigheden. Hoe deze toekomstvaardigheden 

een rol krijgen in het curriculum van het funderend 

onderwijs wordt begin 2016 duidelijk uit het advies 

van het Platform Onderwijs 2032, onder leiding 

van Paul Schnabel.

Als het gaat om onderwijs focust de HCA ICT 

zich vooral op het hoger onderwijs en het MBO, 

maar de stakeholders ondersteunen zeker ook het 

belang van ICT-vaardigheden en/of computational 

thinking in het funderend onderwijs. Immers, wie 

op jonge leeftijd het plezier ontdekt van ICT en 

computional thinking, zal later wellicht eerder 

voor een ICT-opleiding kiezen. Op de lange(re) 

termijn dragen goede basisvaardigheden bij aan 

de doelstelling van de HCA om onderwijs en 

arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten, 

omdat hierdoor meer leerlingen en studenten 

kunnen kiezen voor een ICT-opleiding.

Tekorten zijn kwantitatief, kwalitatief en urgent

Op dit moment hebben we te maken met 

onvoldoende aansluiting tussen onderwijs 

en arbeidsmarkt en is er actie nodig om dit te 

verbeteren. Er is sprake van zowel kwalitatieve 

als kwantitatieve tekorten5 aan ICT’ers en ICT-

vaardigheden. Met name in de ICT-sector, 

zowel bij leveranciers als gebruikers6, is sprake 

van een toenemend tekort aan gekwalificeerde 

werknemers met actuele kennis en vaardigheden. 

“Wij  zien vooral een grote toename in de behoefte 

aan ICT-professionals die de competenties hebben 

om door toepassing van technologie de business te 

laten excelleren.” 

Ton van Rhijn, Chief Information Officer, CZ

Zelfs tijdens de economische crisis in de 

afgelopen jaren groeide de ICT-sector en bleef 

de vraag naar ICT-professionals bestaan. De 

sector zal ook de komende jaren naar verwachting 

bovengemiddeld groeien. 

Behalve naar werknemers met voldoende en 

actuele ICT-kennis is er ook steeds meer vraag 

naar de zogenoemde ‘T-shaped professionals’. Dit 

zijn professionals die naast specialistische kennis 

van een ICT-domein ook een goed begrip hebben 

van andere disciplines.  

“The perfect data scientist is a T-shaped team 

member. The team combines analytical skills with 

business accumen, an open mind, creativity and 

human interest.”  

Prof. dr. Arjan van den Born CFA Tilburg School 

of Economics and Management, Department of 

Economics.

De belangstelling van jongeren voor 

bètawetenschappen en technische opleidingen 

ontwikkelt zich in positieve zin. De specifieke 

belangstelling voor het brede vakgebied van ICT 

blijft echter nog steeds achter waardoor er te 

weinig instroom is. 

 

5   Dit blijkt uit diverse onderzoeken: 
- European Commission, Does digital technology create or kill jobs? Do Europeans have the digital skills needed to get a job and 
keep a job?, 28 mei 2014  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-383_en.htm 
- http://eskills-monitor2013.eu/fileadmin/monitor2013/documents/Country_Reports/Country_Report_The_Netherlands.pdf 
- Informatie en Communicatie, Sectorbeschrijving, UWV i.s.m. Ecabo (5 september 2014)

6  In de HCA ICT wordt onder de ICT-sector zowel de leveranciers van ICT als de gebruikers van ICT verstaan.
7 UWV-Technische en ICT beroepen, arbeidsmarktbeschrijving (september 2015)
8 UWV-Nieuwsflits arbeidsmarkt (mei 2015)
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Volgens cijfers van UWV7 groeit het aantal nieuw 

ontstane vacatures in de ICT van 34.000 in 2014 

naar 52.500 in 2015 (+ 18%). De verhouding 

tussen het aantal openstaande vacatures 

en recent aanbod (korter dan 6 maanden 

werkzoekend) is voor ICT-beroepen zeer krap 

(2,23 vacatures per werkzoekende8). Dit geldt voor 

geen enkele andere beroepsgroep. 

Uit cijfers van onderzoeksbureau Dialogic blijkt 

dat werkgevers een groei van 18 procent van hun 

ICT-werknemersbestand verwachten. Nederland 

ICT spreekt van een toenemend tekort oplopend 

naar 7.000 ICT’ers in 2015. Door de gunstige 

economische ontwikkeling zal het tekort verder 

oplopen, hetgeen een toenemende spanning geeft 

op de arbeidsmarkt voor ICT’ers.  

De analyse van de situatie op de arbeidsmarkt 

en de doelstellingen van de HCA worden in het 

volgende hoofdstuk verder uitgewerkt.
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Hoofdstuk 2
De arbeidsmarkt  
voor ICT’ers  
nu en straks
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‘De’ ICT’er bestaat niet

Er is geen eenduidig profiel voor ICT’ers te 

schetsen. Het aantal profielen is zo gevarieerd als 

het kennisgebied zelf. Om zinvolle uitspraken te 

kunnen doen over tekorten, zullen we die moeten 

specificeren. 

Technologische ontwikkelingen

Allereerst is het van belang om ontwikkelingen 

af te bakenen. Deze HCA richt zich in eerste 

instantie op het aanpakken van het tekort en 

acties om ICT-kennis en -vaardigheden op 

peil te brengen en te houden, met een nadruk 

op de gebieden Big Data, Cybersecurity 

en cloud computing. Dit zijn alle drie snel 

groeiende technologische ontwikkelingen - 

de bestedingen voor cloud computing zijn 

bijvoorbeeld in 2014 met 30 procent gegroeid 

- en de behoefte aan professionals groeit zeer 

snel (zie bijlage 1).

Cloud computing

Cloud computing heeft een grote impact op de 

groei van de Nederlandse ICT- sector. Diensten 

met gebruik van software, hardware en data 

kunnen worden aangeboden op elk apparaat 

en op elke plek. Randvoorwaarde voor deze 

ontwikkeling is een digitale infrastructuur. Uit 

onderzoek blijkt dat de Nederlandse digitale 

infrastructuur significant bijdraagt aan onze 

interneteconomie9. De ontwikkeling van 

infrastructuren, software en platformen voor cloud 

computing zal naar verwachting de komende jaren 

doorzetten. Bedrijven hebben meer behoefte aan 

werknemers die beschikken over de juiste kennis 

en vaardigheden. Denk aan softwareproducenten, 

ICT-dienstverleners en hosting bedrijven. 

“Wij hebben nu en straks behoefte aan 

werknemers die internationaal kunnen 

communiceren en netwerken. Volgens 

ons is een mogelijke oplossing voor het 

tekort, het bevorderen en organiseren van 

actieve betrokkenheid van bedrijven bij het 

praktijkonderwijs door het geven van gastcolleges 

en op andere manieren actief het onderwijs 

ondersteunen. De bedrijven uit de sector erkennen 

dat onderwijs en bedrijfsleven een gedeelde 

verantwoordelijkheid hebben en zijn bereid om 

de mouwen op te stropen en resources in te 

zetten daar waar zij een verschil kunnen maken. 

Het programma “Cloud University” van de 

samenwerkende brancheorganisaties is daarvoor 

tot leven geroepen.”

Lennert Den Teuling, Directeur PCextreme

Big Data

Big Data speelt in steeds meer ICT-toepassingen 

een belangrijke rol. Het fungeert als input voor 

sales- en marketingactiviteiten van bedrijven, 

voor klimaatanalyses, maar ook als bron 

voor onderzoeksjournalistiek of het in kaart 

brengen van potentiële overtreders. Er zijn 

voldoende dataspecialisten nodig die data 

kunnen analyseren, interpreteren, op waarde 

kunnen inschatten en op de juiste manier kunnen 

toepassen. 

 

Cybersecurity

Een samenleving die innovatief en ondernemend 

is, loopt ook risico’s. Daarom moet er aandacht 

zijn voor Cybersecurity en informatiebeveiliging. 

Uit recent onderzoek ‘Arbeidsmarkt voor 

Cybersecurity Professionals’ (WODC, 201510) blijkt 

op korte termijn nog niet direct een kwantitatief 

tekort aan Cybersecurity professionals, maar in 

de nabije toekomst treedt wel een tekort op aan 

kwalitatief goede mensen. Bovendien neemt de 

vraag toe. 

9   Digital Infrastructure in The Netherlands -Deloitte (november 2014).
10   Arbeidsmarkt voor Cybersecurity professionals Universiteit van Leiden - PLATO, Ockham IPS, WODC (2014)

De arbeidsmarkt voor 
ICT’ers nu en straks
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Het tekort zit in de technisch-specialistische 

Cybersecurity-functies en geldt vooral voor hoger 

opgeleiden en in mindere mate op MBO-niveau. 

Het is belangrijk om de opleidingsroutes (MBO, 

HBO, universiteit) te verduidelijken en het imago 

van Cybersecurity te versterken. 

Deze gezamenlijke aanpak is een goed voorbeeld 

en sluit direct aan op de doelstellingen en acties 

van de HCA ICT.

Arbeidsmarktonderzoek

De technische ontwikkelingen, en daarmee 

de gevolgen voor de arbeidsmarkt, gaan 

onverminderd door. Eén van de acties 

die wordt opgepakt is een doorlopend 

arbeidsmarktonderzoek dat de komende jaren 

kan dienen als monitor van de arbeidsmarkt 

voor ICT’ers. Wanneer we de reeds beschikbare 

analyses gedetailleerd bekijken kunnen we twee 

soorten tekorten identificeren: 

• Naar opleiding/functie

•  Naar regio

1. Naar opleiding/functie

Aanbod

ICT’ers zijn gemiddeld hoger opgeleid 

dan het gemiddelde van de Nederlandse 

beroepsbevolking. Meer dan de helft heeft een 

HBO- of universitaire opleiding gevolgd. 

Bijna veertig procent (39%) van de ICT-studenten 

is MBO’er.

Vraag

Voor ICT-functies wordt 77% van de vacatures 

beschreven op HBO-niveau of hoger. Slechts 

twintig procent is op MBO-niveau. 

 

Tekort/overschot

•  Er is sprake van een mismatch tussen vraag en 

aanbod van MBO’ers. Positief is dat meer dan 

de helft van de MBO’ers doorstroomt naar het 

HBO;

•  Op HBO-niveau zoeken ICT-producenten 

de komende jaren vooral ICT’ers in de 

softwareontwikkeling. ICT-gebruikende bedrijven 

verwachten problemen met de invulling 

van regiefuncties (aansturen van transities, 

outsourcing e.d.), projectmanagement en 

beveiliging. Verder is er een grote vraag naar 

ontwikkelaars; 

•  Op wetenschappelijk niveau is het tekort kleiner.

2.  Naar regio

De ICT-sector is sterk geconcentreerd in een 

aantal regio’s, bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht 

en Eindhoven. Daar heerst ook het grootste tekort 

aan ICT’ers (zie bijlage 2). 

Kernpunten en doelstellingen van de HCA

Op basis van voorgaande analyses formuleren 

we de volgende kernpunten voor de Human 

Capital Agenda ICT: 

• De mismatch tussen vraag en aanbod is groot;

• De nadruk in de tekorten ligt op HBO-niveau;

• Er is veel instroom van andere opleidingen  

naar ICT;

• Aandacht voor doorlopende leerlijnen is 

noodzakelijk;

• Er is continu behoefte aan bijscholing.

 Het Cybersecurity Research & Education 

(CSRE)-platform faciliteert de samenwerking 

tussen onderwijsinstellingen. Het richt zich op 

HBO en wetenschappelijk onderwijs. Het draagt 

zorgt voor aansluiting en afstemming tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt. Dit gebeurt door het 

in kaart brengen van bestaande opleidingen op 

het gebied van Cybersecurity, door het plaatsen 

van onderzoek, stagemogelijkheden en trainee-

programma’s.
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Deze kernpunten zijn vertaald in de volgende 

doelstellingen voor de HCA:

 

1. Verbeteren van de aansluiting tussen vraag 

en aanbod:

a.  vergroten instroom in ICT-onderwijs; 

b.  vergroten participatie van bedrijven in het 

onderwijs.

2. Bevorderen Leven Lang Leren 

Deze HCA richt zich nadrukkelijk op de 

(toekomstige) ICT-professional. Het is van groot 

belang dat de kwantitatieve tekorten aan ICT-

professionals worden  teruggedrongen, met name 

van HBO’ers. Daarnaast wordt beoogd, door 

intensievere samenwerking tussen onderwijs en 

bedrijfsleven, het ICT-onderwijs zo goed mogelijk 

aan te laten sluiten op de meest actuele ICT-

ontwikkelingen. Hierbij speelt een Leven Lang 

Leren ook een cruciale rol: ICT-professionals 

moeten zich gemakkelijk kunnen bij- of 

omscholen. 

“In de constant veranderende ICT-Sector is 

het van belang dat bedrijven en opleidingen 

samenwerken. Zo kunnen we er samen voor 

zorgen dat de toekomstige werknemers met hun 

kennis en vaardigheden aansluiten bij de behoefte 

van de markt.”

Raoul Eggen - Coördinator Onderwijs – TOPdesk

Overheid, bedrijfsleven en de onderwijssector 

slaan de komende periode de handen ineen 

om de doelstellingen van de HCA te realiseren. 

De concrete acties worden in het volgende 

hoofdstuk verder uitgewerkt. Overigens zal dit 

actieplan continu aangepast worden aan actuele 

ontwikkelingen. 
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Hoofdstuk 3
Het actieplan 
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De doelstellingen uit hoofdstuk 2, die we 

hieronder nog even terughalen, worden in dit 

hoofdstuk omgezet in concrete acties. 

1. Verbeteren van de aansluiting tussen vraag 

en aanbod:

a.  vergroten instroom in ICT-onderwijs; 

b.  vergroten participatie van bedrijven in het 

onderwijs.

2. Bevorderen Leven Lang Leren 

1 VERBETEREN VAN DE AAN-
SLUITING TUSSEN VRAAG EN 
AANBOD

1.1 BEWUSTWORDING EN 
INTERESSE STIMULEREN BIJ 
SCHOLIEREN  
Onderwijsinstellingen en bedrijven doen al 

veel om meer scholieren te interesseren voor 

ICT. Voorbeelden hiervan zijn Jet-Net (één op 

één samenwerking tussen havo/vwo-school en 

technologiebedrijf) en Geef IT Door (bedrijven 

geven gastlessen bij scholen in de regio, er zijn 

inspiratiebijeenkomsten en jongeren kunnen een 

dagje meelopen bij bedrijven). Beide programma’s 

geven leerlingen een eye opener: ze zien dat ICT 

overal te vinden is, ook waar zij het misschien niet 

zouden verwachten. 

Actie HCA en de stakeholders:  

Geef IT Door wordt gecontinueerd en verder 

uitgebouwd, waarbij de samenwerking met 

Jet-Net wordt gezocht. In 2016 blijft Geef IT 

Door leerlingen in 3, 4 en 5 havo en 3, 4, 5 en 6 

VWO inspireren en uitdagen om te kiezen voor 

werken mét ICT en/of een opleiding of werken 

ín ICT. Leraren worden ook op deze manier 

geholpen een beter begrip te krijgen van wat 

het inhoudt om te werken met en in de ICT.

Geef IT Door focust in 2016 op drie 

doelstellingen:

•  Doelstelling 1: Scholen van 100 gastlessen 

voorzien door de inzet van de ICT-

professionals uit de Geef IT Door database 

gevuld vanuit de ledennetwerken van het 

Kernteam en/of uit de ICT-sector.

•  Doelstelling 2: ICT-professionals in staat 

stellen leerlingen en docenten te laten 

kennismaken met het Cybersecurity vakgebied 

door professionals uit het Cybersecurity 

vakgebied (25 gastlessen).

•  Doelstelling 3: ICT-professionals in staat 

stellen leerlingen en docenten te laten 

kennismaken met het Big Data vakgebied door 

professionals uit het Big Data vakgebied (25 

gastlessen).

1.2 ARBEIDSMARKTONDERZOEK 
VOOR BETER INZICHT 
In januari 2016 wordt een arbeidsmarktonderzoek 

opgeleverd. Dit onderzoek is een samenwerking 

van Nederland ICT, het CIO Platform Nederland 

en het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT 

(CA-ICT) op basis van UWV-gegevens. Doel van 

het onderzoek is om een model te ontwikkelen dat 

de komende jaren kan worden gebruikt als monitor 

van de arbeidsmarkt voor ICT’ers.

Het onderzoek geeft inzicht in:

• De tekorten aan competenties tot 2020;

• De carrièrekansen voor ICT’ers in alle 

sectoren.

Actie HCA en de stakeholders: 

Door de spectaculaire ontwikkelingen in de ICT-

sector en van ICT-toepassingen in alle sectoren 

verandert de actuele vraag op de arbeidsmarkt 

steeds sneller en is er onvoldoende zicht op de 

loopbaanpaden in ICT(gerelateerde) functies. Een 

monitor die beter inzicht geeft, maakt het voor de 

HCA -stakeholders mogelijk om sneller de nodige 

acties te ondernemen zodat ICT’ers op het juiste 

moment de juiste competenties hebben. 

Het actieplan
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1.3 MEER KENNISCENTRA MET 
AANDACHT VOOR ICT
Nederland kent bijna honderd Centres of Expertise 

(HBO) en Centra voor Innovatief Vakmanschap 

(MBO). Dit zijn publiek-private samenwerkingen 

(PPS) van onderwijs en bedrijfsleven, gefaciliteerd 

door de overheid. 

Deze initiatieven zorgen voor onderwijs-

vernieuwing, dragen bij aan (bedrijfs-) innovatie en 

verzorgen vaak bij- en nascholing voor bedrijven. 

Regelmatig gebeurt dit binnen een nieuwe 

infrastructuur, zoals een living lab, waar bedrijven, 

onderzoekers en studenten samenkomen. De 

centra vormen daarmee broedplaatsen van 

kenniscirculatie en kennisopbouw in de regio.

‘Alle systemen en netwerken moeten beveiligd 

worden. Door hier tijdens mijn stage aan te werken 

vergroot ik mijn kans op werk’.

Jonathan Johnson - student MBO ICT-beheer

ICT is met drie centra, te weten Cybersecurity 

Centre van het ROC Amsterdam, Centre 

of Expertise Cybersecurity van de Haagse 

Hogeschool en Centre of Expertise Leren met 

ICT bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) 

nog ondervertegenwoordigd. Het geringe aantal 

staat in schril contrast met de urgentie die door 

werkgevers wordt geuit.

‘Ook voor security specialisten op MBO-niveau is er in 

de Metropool Amsterdam voldoende kans op werk’.

Ben Visscher - Programmamanager  

ROC Amsterdam

Actie HCA en de stakeholders:  

De komende jaren moeten er vijf centra speciaal 

gericht op ICT bijkomen. De HCA-coördinator gaat 

samen met een aantal stakeholders regionale 

sessies organiseren om te inventariseren waar dat 

het beste plaats kan vinden. 

1.4 BEURZEN VOOR EXCELLENTE 
STUDENTEN 
Beurzen werken als een stimulans voor studenten 

en bevorderen kennisdeling en innovatie. 

Bedrijven en onderwijs werken aan het opzetten 

van een beurzenprogramma voor ICT-talenten 

op MBO-, HBO- en universitair niveau. Het 

kan gaan om beurzen in de vorm van extra 

onderwijsprogramma’s, financiële ondersteuning 

en/of deelname aan onderzoeksprogramma’s. 

Hierbij wordt aangesloten bij instrumenten 

voor de Topsectorbeurzen die in de HCA’s van 

verschillende Nederlandse topsectoren zijn 

ontwikkeld. Zo mogelijk wordt ook aangesloten bij 

bestaande, op ICT gerichte honoursprogramma’s 

die al op sommige instellingen voor hoger 

onderwijs lopen. 

Actie HCA en de stakeholders: 

Het Team ICT gaat jaarlijks minimaal twintig dutch 

digital delta-beurzen uitreiken aan excellente  

MBO-, HBO- en WO-studenten. De HCA stelt 

daarvoor criteria op. 

1.5 TERUGDRINGEN TEKORT ICT-
DOCENTEN 
In het HBO bestaat een tekort aan docenten met 

actuele ICT-expertise. Dit kan relatief eenvoudig 

worden opgelost door structureel docenten uit 

het bedrijfsleven in te zetten. Ook werkzoekende 

ICT’ers kunnen worden omgeschoold tot docent. 

Cybersecurity Centre (ROC van Amsterdam)

Binnen de PPS Cybersecurity MRA wordt 

gewerkt aan programma’s die ICT-opleidingen 

naadloos laten aansluiten bij de praktijk. 

Stages worden verbreed met alle aspecten 

van Cybersecurity, het ICT aanbod sluit aan 

op de vraag naar ICT medewerkers. Actieve 

kennisdeling en samenwerking tussen 

bedrijfsleven en onderwijsinstellingen wordt 

versterkt en geborgd.
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Gedacht kan worden aan het model van de hybride 

docent (werkzaam in praktijk én onderwijs), 

bijvoorbeeld gedurende een semester of studiejaar 

één dag per week of gedurende een semester 

fulltime. 

In het voortgezet onderwijs neemt de populariteit 

van het vak informatica toe, maar het aantal 

scholen waar het vak gegeven wordt neemt af. Dit 

heeft direct te maken met het urgente tekort aan 

docenten informatica. Op middellange termijn kan 

hier vanuit de HCA een actie op worden gericht. 

Actie HCA en de stakeholders:  

Op korte termijn inventariseren de partners 

de mogelijkheden en nemen zij waar mogelijk 

initiatieven om werknemers uit het ICT-bedrijfsleven 

als hybride docent, dan wel structureel als docent 

in te zetten. Hierbij kan worden aangesloten bij 

het (vernieuwde) Techniekpact. De mogelijkheid 

wordt onderzocht voor het opzetten van een portal 

of ander instrument waar bedrijven en scholen aan 

elkaar worden gekoppeld. Op de lange termijn is er 

aandacht voor de juiste kwalificaties van docenten 

in het ICT-onderwijs.

1.6 MEER EN BETERE STAGE- EN 
AFSTUDEERPLEKKEN VOOR MBO’ERS
Binnen het MBO is sprake van een tekort aan 

stageplekken voor ICT’ers, voor zowel de 

theoretische leerweg (BOL) als de praktijk leerweg 

(BBL). Hierdoor lopen MBO’ers vertraging op bij het 

afronden van hun opleiding of doen ze onvoldoende 

relevante praktijkervaring op. Bovendien kiest een 

groot deel van de MBO’ers een vervolgopleiding 

op het HBO, het profiel waar het bedrijfsleven 

om vraagt. Om die doorstroom te realiseren zijn 

goede stages noodzakelijk. Voor het bedrijfsleven 

is het om deze redenen van belang om meer 

stageplekken ter beschikking te stellen.

Actie HCA en de stakeholders:  

De Dragon Media Group (zie kader) heeft een 

succesvolle aanpak ontwikkeld om MBO-

studenten van goede stageplekken te voorzien. 

Deze good practice van de Dragon Media Group 

wordt overgedragen naar ten minste twee 

andere regio’s in 2016. Het succesverhaal wordt 

verspreid via de Sectorkamer ICT & Creatieve 

Industrie voor het ICT-beroepsonderwijs op 

MBO-niveau. Om vraag en aanbod bij elkaar te 

brengen kan worden overwogen om hiervoor een 

portal in te zetten

2 BEVORDEREN VAN EEN LEVEN 
LANG LEREN

Degenen die inmiddels de keuze hebben 

gemaakt voor een beroep in of met ICT, zijn 

daarmee niet verzekerd van een levenslange, 

bloeiende carrière. Het is al vaker gezegd in 

deze agenda: de technologische ontwikkelingen 

gaan snel. Het is noodzakelijk voor ICT’ers om 

kennis en vaardigheden voortdurend up- to- date 

te houden. 

Dit betekent dat ook het management van 

bedrijven en instellingen, de HR-professionals 

en de (ICT-)(lijn)manager de ICT-professional in 

staat moet stellen om een persoonlijk groeiplan 

te maken en -via formeel én informeel leren- 

zichzelf te blijven ontwikkelen. Dit kan zowel 

gaan over het actualiseren van bestaande kennis 

als het stimuleren van MBO’ers en anderen om 

door te groeien naar HBO denk- en werkniveau. 

Teach & Tech

Werknemers uit het technische bedrijfsleven 

worden parttime gedetacheerd bij het MBO 

en tegelijkertijd omgeschoold tot techniek of 

ICT-docent. In het collegejaar 2015-2016 is 

een pilot gestart in de regio Rijnmond (www.

teachtech.nl).  

Dragon Media Group: “Gezamenlijk opleiden 

binnen een realistische beroepscontext van 

applicatieontwikkeling en beheer.”  

(http://www.stagewerkt.nl/search/DMG)
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2.1 INVESTEREN IN 
OPLEIDINGSAANBOD MET 
DOORLOPENDE LEERLIJNEN 
Er wordt in de komende jaren gewerkt aan 

uitbreiding van het aantal minors, associate 

degrees en masters. Hiervoor wordt samengewerkt 

met zowel publiek als privaat gefinancierd 

onderwijs. Inhoudelijk wordt aangesloten bij de 

beschreven thema’s in de Roadmap ICT, de 

samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en 

overheid om met behulp van ICT de innovatie in de 

topsectoren te bevorderen:

•  Meer ruimte voor ondernemers om slimmer te 

werken;

•  Snelle en open infrastructuur;

•  Digitale veiligheid en vertrouwen;

•  Kennis die werkt: digitaal vaardige 

werknemers.

Actie HCA en de stakeholders: 

De HCA-coördinator organiseert in 

samenwerking met stakeholders regionale 

en/of thematische bijeenkomsten met het 

onderwijs en bedrijfsleven. Hier gaan de 

partijen in gesprek om het opleidingsaanbod 

te verbeteren. Voor het MBO leveren scholen 

en bedrijfsleven een extra impuls aan de 

ontwikkeling van het ICT-onderwijs in de 

Sectorkamer ICT & Creatieve Industrie.

Er wordt naar gestreefd het initiatief van de TU 

Eindhoven met de Universiteit van Tilburg op 

te schalen naar andere regio’s, zoals Almere, 

Utrecht en Delft.

2.2 MEER AANDACHT 
VOOR PERSOONLIJKE 
CARRIÈREONTWIKKELING VAN 
ICT’ERS. 
Met het bevorderen van een Leven Lang Leren 

willen de stakeholders er onder andere voor 

zorgen dat bedrijven in hun HR-beleid meer 

aandacht besteden aan de continue ontwikkeling 

van (ICT-)vaardigheden van hun werknemers.

Om te weten hoe (ICT-)professionals zich 

goed kunnen ontwikkelen helpt het om meer 

duidelijkheid en transparantie aan te brengen in 

de competenties die zij (nodig) hebben. Hier zijn 

al verschillende instrumenten voor ontwikkeld. 

Eén daarvan is het European e-Competence 

Framework (e-CF), een gemeenschappelijk 

referentiekader met ICT-competenties. Zowel 

ICT’ers als HR-managers en opleiders kunnen 

e-CF gebruiken om meer inzicht te krijgen in 

competenties. Ze kunnen het referentiekader 

eveneens gebruiken als hulpmiddel bij de 

keuze van opleidingen en loopbaanplanning. 

Daarnaast draagt het bij aan de erkenning van 

ICT-kwalificaties, waardoor mobiliteit van ICT’ers 

op de arbeidsmarkt kan worden verbeterd en 

vacatures beter kunnen worden ingevuld.

Actie HCA en de stakeholders:

In samenwerking met relevante stakeholders 

(betrokken bij werving en selectie en/of HR-

beleid voor ICT’ers) wordt het gebruik van 

competentieraamwerken gestimuleerd. Een bredere 

implementatie van e-CF kan hierbij een goede stap 

zijn. Dit gebeurt door het geven van voorlichting, 

het delen van best practices en het leveren van 

gezamenlijke input van nieuwe competenties en 

functies voor nieuwe versies van e-CF. 

Er worden naar analogie van de topsector 

High Tech Systemen en Materialen fieldlabs 

georganiseerd die thematisch van aard zijn11. Als 

eerste onderwerpen wordt aangesloten bij de in 

hoofdstuk 2 beschreven ontwikkelingen: cloud 

computing, Big Data en Cybersecurity.

11   (http://www.smartindustry.nl/wp-content/uploads/2015/07/Eerste-workshops-Smart-Industry-New-Skills-enthousiast-ontvangen.pdf) 
(http://www.smartindustry.nl/highfive/).
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Technische Universiteit Eindho-

ven & Universiteit Tilburg: Oplei-

ding Data Scientist: 

Een groots data science initia-

tief wordt door de Universitei-

ten van Tilburg en Eindhoven 

in Brabant gestart 

De TU Eindhoven en Tilburg 

University zijn een groots initi-

atief gestart op het gebied van 

data science waar business en 

IT competenties samen worden 

gebracht. Tilburg en Eindhoven 

starten in september 2016 zeven 

data science opleidingen en drie 

data science instituten met naar 

verwachting ongeveer 1500-2000 

studenten. Tilburg en Eindhoven 

komen met deze opleidingen 

en onderzoekscentra omdat uit 

verschillend onderzoek blijkt 

dat de vraag naar data science 

competenties fors toegenomen 

is. Dit is op vele gebieden en vele 

sectoren het geval.

In nauwe samenwerking met 

het bedrijfsleven starten 7 op-

leidingen in september 2016 

Uniek aan het initiatief is aller-

eerst de omvang; met bijna 2000 

studenten is dit het allergrootste 

data science initiatief in Europa. 

Ten tweede zijn alle opleidingen 

compleet nieuw en ontworpen 

o.b.v. tien ontwerp principes. 

Samenwerking met het bedrijfs-

leven, teamwork en “spelen” 

met data staan daarbij centraal. 

Tenslotte is het de combinatie 

van wetenschappelijke business 

kennis en wetenschappelijke IT 

kennis die uniek is. 

Business & IT gaan samen in 

onderzoek en onderwijs met 

als hotspot ‘s Hertogenbosch

De business en IT competenties 

worden ook fysiek samenge-

bracht in ’s Hertogenbosch. Daar 

wordt een gezamenlijke Gradua-

te School opgezet met een mas-

ter op het gebied van Data Sci-

ence & Entrepreneurship. In ’s 

Hertogenbosch wordt een nieuw 

innovatief ecosysteem samenge-

bracht waar studenten, start-ups, 

scale-ups, praktijkexperts en 

wetenschappers uit business en 

IT nauw samen werken op een 

creatieve, innovatieve plek in het 

centrum van ’s Hertogenbosch.  

 

Een topinstituut van  

internationale allure

Het nieuwe graduate programma 

kent invalshoeken uit informatie-

technologie, ondernemerschap, 

overheid en economie. Tilburg 

University doceert recht, over-

heids- en economische aspecten 

en ondernemerschap. De TU/e 

biedt de IT-kant van Data Sci-

ence. De gecombineerde ex-

pertise van beide universiteiten 

ligt op het gebied van mens- en 

maatschappij wetenschappen & 

technische wetenschappen. Het 

initiatief van de twee universitei-

ten krijgt ook internationale allure 

door de aanwezigheid van gere-

nommeerde topwetenschappers.
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PROBLEEM ACTIE RESULTAAT

Verbeteren van de aansluiting vraag en aanbod
(a)   vergroten instroom ICT-onderwijs 

(b)   vergroten participatie van bedrijven in het onderwijs

Onvoldoende interesse voor 

ICT-opleidingen en werken 

als ICT’er

1.1 Bewustwording en interesse stimuleren bij scholieren

Door uitbouwen bestaande programma’s met ICT-focus (gastlessen 

bedrijven, excursies, lesmodules op het gebied van Big Data en 

Cybersecurity) zoals Geef IT Door en Jet Net

150 gastlessen in 2016

Onvoldoende kennis over 

toekomstige tekorten 

aan competenties en 

carrièrekansen voor ICT-ers

1.2 Arbeidsmarktonderzoek voor beter inzicht

Het doel van het onderzoek is om een model te ontwikkelen dat de 

komende jaren kan worden gebruikt als monitor van de arbeidsmarkt 

voor ICT’ers en geeft inzicht in de tekorten aan competenties tot 2020 

en de carrièrekansen voor ICT’ers door alle sectoren

Inzicht in tekorten 

aan competenties en 

carrièrekansen ICT’ers in 

2016

Te weinig kenniscentra met 

aandacht voor ICT

1.3 Meer kenniscentra met aandacht voor ICT  

Bedrijven, scholen en overheden investeren in het tot stand komen 

van meer pps’en tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, zoals 

Centres of Expertise (HBO) en Centra voor Innovatief Vakmanschap 

(MBO) met een focus op ICT

5 Centres/Centra erbij gericht 

op ICT in 2017

Onvoldoende beurzen  

MBO, HBO en WO

1.4 Meer kenniscentra met aandacht voor ICT                                                                                      

ICT-studiebeurzen voor studenten MBO, HBO en WO met focus op 

excellentie 

20 studiebeurzen  

in totaal in 2016

Tekort aan docenten met 

actuele ICT-expertise

1.5 Terugdringen tekort ICT-docenten                                                                          

Inventarisatie van mogelijkheden en initatieven om ICT’ers uit 

het bedrijfsleven in te zetten, zoals: een struturele of ‘hybride’ 

docentschap, het opzetten van een portal voor het maken van de 

eenvooudige koppeling tussen bedrijven en scholen en/of werken aan 

kwalificaties van docenten in het ICT onderwijs. 

3 experimenten in 2016,  

2 in 2017

Onvoldoende stageplekken 

MBO

1.6 Meer en betere stage- en afstudeerplekken voor MBO’ers 

Bedrijven en onderwijs werken samen aan het creëren van meer en 

betere stageplekken en afstudeerplekken voor ICT-ers in het MBO

In 2 extra regio’s worden 

stageplekken gefaciliteerd bij 

bedrijven in 2016

Bevorderen van een Leven Lang Leren. 

Mismatch ICT opleidings-

aanbod en vraag uit de markt

2.1 Investeren in opleidingsaanbod met doorlopende leerlijnen

Verdere ontwikkeling van ICT-opleidingsaanbod in het MBO, 

HBO en WO onderwijs met aandacht voor doorlopende leerlijnen, 

flexibilisering hoger beroepsonderwijs en opschalen van initiatieven 

als T-shaped professionals Data Scientist TU Eindhoven en Tilburg 

naar 2 andere regio’s.

2 regionale en/of thematische 

bijeenkomsten met het 

onderwijs en bedrijfsleven, 

2 andere regio’s opschalen 

naar voorbeeld van TU 

Eindhoven en Tilburg in 2016

Onvoldoende aandacht voor 

Leven Lang Leren

2.2 Meer aandacht voor persoonlijke carrièreontwikkeling van 

ICT’ers

De partners in de HCA ICT organiseren landelijk (in samenwerking 

met de Topsectoren) en regionaal meer aandacht voor HRM/HRD 

beleid bij bedrijven, met nadruk op de implementatie van een Leven 

Lang Leren en aandacht voor het individu als architect van eigen 

ontwikkeling en carrière.

4 verdiepingsbijeenkomsten 

in 2016 met als onderliggend 

doel het vergroten van 

mobiliteit van ICT’ers
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Hoofdstuk 4
Proces  
en vervolg
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Proces tot nu toe

De doelstellingen van het Team ICT vormen 

het vertrekpunt van deze HCA. De HCA sluit 

aan op de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) 

en het Big Data plan ‘Commit2Data’ van het 

Team ICT. De HCA ICT is tot stand gekomen 

in nauwe samenwerking met stakeholders 

vanuit bedrijfsleven, onderwijs en overheid en 

het Team ICT. In een aantal sessies hebben 

de stakeholders, ieder vanuit eigen expertise, 

meegewerkt aan het bepalen van de focus van de 

HCA en zijn concrete acties uitgewerkt. 

Vervolgstappen

Met de presentatie van deze HCA is het tijd 

voor de volgende fase. Met een aantal acties, 

zoals de ‘Geef IT Door’-implementatie en het 

arbeidsmarktonderzoek, zullen stakeholders in 

samenwerking met de HCA-coördinator meteen 

van start gaan. Andere acties kennen een langere 

termijn aanpak en worden de komende periode 

verder uitgewerkt. 

Samenwerking

De stakeholders die hebben bijgedragen aan de 

totstandkoming van deze HCA zullen nauw blijven 

samenwerken in de volgende fase. Zij verbinden 

zich aan concrete acties en dragen bij aan de 

uitvoering ervan. 

Daarnaast zal de HCA-coördinator de acties 

in deze HCA verbinden met initiatiefnemers op 

landelijk en regionaal niveau om te kijken in welke 

regio’s acties opgepakt kunnen worden en hoe 

best practices verspreid kunnen worden. Concreet 

zal aansluiting worden gerealiseerd bij Smart 

Industry door samenwerking met Smart Industry 

New Skills en de field labs sociale innovatie. 

Samenwerking is er ook met het Techniekpact, 

die in de totstandkoming van deze HCA is 

vormgegeven door de betrokkenheid van het 

Platform Bèta Techniek.

Verder zoekt de HCA ICT actief samenwerking met 

de HCA’s van de verschillende topsectoren. Het doel 

is om in samenwerking met de andere HCA’s een 

concrete Human Capital actieagenda voor de periode 

2016-2020 te ontwikkelen.

Proces  
en vervolg
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Bijlagen



2525

De belangrijkste conclusies van onderzoeken 

over technologische trends (Cybersecurity, cloud, 

Big Data) en wat voor effect die hebben op de 

behoefte aan (toekomstige) ICT’ers. 

Cybersecurity 

Het Platform Opleiding Onderwijs en Organisa-

tie (PLATO) van de Universiteit Leiden heeft in 

samenwerking met Ockham Institute for Policy 

Support (IPS) een arbeidsmarktonderzoek uitge-

voerd naar vraag en aanbod van Cybersecurity 

professionals (CSP’s12). (https://www.rijksover-

heid.nl/documenten/rapporten/2015/05/02/tk-bij-

lage-eindrapport-arbeidsmarkt-Cybersecurity-pro-

fessionals).

De belangrijkste conclusies van het onderzoek 

zijn:

1. Cybersecurity is zowel een ICT- als een orga-

nisatievraagstuk. Cybersecurity moet vooral 

ook bekeken worden vanuit een breder organi-

satieperspectief waarin verschillende rollen en 

taken te vervullen zijn;

2. Twee factoren houden het werkveld van de 

Cybersecurity professional sterk in beweging: 

enerzijds de maatschappelijke ontwikkelingen 

(op politiek, economisch, sociaal, technisch 

en juridisch terrein), anderzijds incidenten die 

vragen om aanpassingen in het werkveld;

3. Op basis van de literatuur en vacatureteksten 

worden voor de Cybersecurity-professional 

vier functieprofielen onderscheiden die in het 

kader van arbeidsmarktonderzoek gebruikt 

kunnen worden: 

• Technisch dominante specialistische 

Cybersecurityfuncties; 

• Niet-technisch dominante specialistische 

Cybersecurityfuncties; 

• Technisch dominante functies waarbij 

Cybersecurity een onderdeel is; 

• Niet-technisch dominante functies waarbij 

Cybersecurity een onderdeel is; Erg 

theoretisch onderscheid waar ik me weinig bij 

kan voorstellen

4. Het aantal zichtbare vacatures is momenteel nog 

bescheiden, er zijn echter indicaties (toename 

van de urgentie en bredere opvatting van het 

Cybersecuritydomein) dat de vraag naar CSP’s 

(in zijn totaliteit) zal toenemen. Deze stijging 

geldt vooral voor hoger opgeleiden en in mindere 

mate voor MBO-opgeleide professionals;

5. Een stijging van de vraag geldt voor alle functie-

groepen, maar de grootste groei wordt verwacht 

bij de technisch dominante functies waarbij 

Cybersecurity een onderdeel is;

6. Het opleidingsaanbod gerelateerd aan Cyberse-

curity is divers en omvangrijk. Opleidingen wor-

den vaak op verschillende locaties aangeboden 

en er is veel variatie in het aanbod. Dat maakt 

het aanbod weinig transparant;

7. Het opleidingspotentieel is in principe toereikend 

om te voorzien in de vraag naar CSP’s. Het is 

echter de vraag of deelnemers aan Cybersecu-

rity-gerelateerde opleidingen Cybersecurity als 

loopbaanoptie zien;

8. In kwantitatieve zin hoeft er geen sprake te zijn 

van tekorten. De aansluiting van de vraag naar 

CSP’s en het aanbod van deze professionals 

wordt gehinderd door ondoorzichtigheid en kwa-

litatieve discrepantie;

9. Om de kwalitatieve discrepantie op te lossen 

kunnen we aan de volgende oplossingsrichtin-

gen denken:

• Benutten van de mogelijkheden van 

onderwijs en opleidingen op het vlak 

van (o.a.) bewustwording, studiekeuze, 

verduidelijken van opleidingsroutes en 

mogelijkheden voor een Leven Lang Leren 

op het terrein van Cybersecurity;

• Versterken en verbeteren van werkprocessen 

in organisaties en bevorderen van 

samenwerking tussen organisaties;

12   (http://www.smartindustry.nl/wp-content/uploads/2015/07/Eerste-workshops-Smart-Industry-New-Skills-enthousiast-ontvangen.pdf) 
(http://www.smartindustry.nl/highfive/).

Bijlage 1
Onderzoeken en 
technologische trends
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• Verhelderen van onderwijs- en 

opleidingsroutes;

• Monitoren van ontwikkelingen in relatie tot 

de arbeidsmarkt van CSP’s;

• Verbeteren en versterken van het imago 

van Cybersecurity en het werkveld en de 

professional die hierin functioneert;

• Doorgaan op de ingeslagen weg om 

Cybersecurity te benaderen als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

burgers, overheid, organisaties, onderwijs 

en opleidingen: gericht op bewustwording.

Cloud

Nederland is een koploper in de Europese digi-

tale infrastructuursector. Bovendien draagt de 

Nederlandse digitale infrastructuur significant bij 

aan onze internet-economie die op zijn beurt weer 

zorgt voor groei in werkgelegenheid. Dat blijkt uit 

een onderzoek dat is uitgevoerd door Deloitte, in 

opdracht van AMS-IX13, DHPA14, ECP15, SIDN16, 

NBIP17, Nederland ICT, NLnet en Rabobank. Het 

onderzoek richtte zich specifiek op de internet 

exchange, datacenter housing en -hosting sector 

die - samen met telecommunicatie - de digitale in-

frastructuur vormen (http://dinl.nl/DigitalInfrastruc-

tureDriverfortheOnlineEcosystem2014v11.pdf). 

Aanbevelingen voor het optimaal benutten van 

de sterke positie in de digitale infrastructuur

De onderzoekers formuleren zes aanbevelingen 

om de sterke positie van Nederland te behouden, 

verder te benutten en de economische groei te 

stimuleren: 

1. Zorg voor betere aansluiting van onderwijs op 

de behoeften uit de markt. De snelle groei van 

de digitale economie en de impact die deze 

heeft op onze gehele samenleving, vereisen 

een proactieve aanpak om de broodnodige 

digitale vaardigheden in alle aspecten van het 

onderwijs terug te laten komen;

2. Ondersteun investeringen en ontwikkelingen 

in de digitale infrastructuur. Een rem op inves-

teringen en blokkades in de vorm van extra 

nationale of Europese wet- en regelgeving 

heeft negatieve invloed op economische groei, 

omdat de sector een directe aanjager is voor 

de internet-economie en de digitale samenle-

ving; 

3. Zorg voor stimulerende maatregelen voor 

het gehele online ecosysteem. Stimuleer niet 

alleen de groei in digitale infrastructuur, maar 

ook de direct daaraan gerelateerde sectoren 

want deze versterken elkaar; 

4. Stimuleer in het bijzonder innovaties die 

afhankelijk zijn van de Nederlandse digitale 

infrastructuur. Groeikansen zijn te vinden in 

e-commerce, online diensten en door het sti-

muleren van cloud-innovaties bij Nederlandse 

bedrijven; 

5. Stimuleer de keuze voor Nederland als ves-

tigingsland voor multinationals die digitale 

diensten aanbieden. De internationale con-

currentie is sterk en de digitale infrastructuur 

wordt voor bedrijven steeds belangrijker voor 

hun online activiteiten. Door het aantrekken 

van buitenlandse bedrijven die intensief ge-

bruik maken van onze digitale faciliteiten, kan 

het Nederlandse online ecosysteem worden 

versterkt. 

6. Moderniseer de kaders voor wet- en regel-

geving, gebaseerd op een bredere visie. De 

omvang en groei van de digitale economie 

verlangt moderne en eigen kaders, hetgeen 

onnodige wet- en regelgeving kan voorkomen. 

13   AMS-IX - Amsterdam Internet Exchange
14   DHPA - Dutch Hosting Providers Association
15   ECP - Platform voor Informatie Samenleving
16   SIDN - Stichting Internet Domein Naam Registratie
17   NBIP - Nationale Beheersorganisatie Internetproviders
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Belangrijke kennis en vaardigheden  

voor hosting providers:

Groeiende aandacht voor persoonlijke, emotione-

le, sociale en intellectuele vaardigheden ofwel soft 

skills die essentieel zijn bij as-a-service delivery;

•  Aandacht voor internationaal communiceren 

en netwerken (contacten leggen en 

onderhouden) en het kunnen vinden 

en beoordelen van informatie en 

informatiebronnen;

•  Meer aandacht voor praktijkonderwijs; 

•  Het bevorderen en organiseren van 

actieve betrokkenheid van bedrijven bij het 

praktijkonderwijs, bijvoorbeeld gastcolleges en 

practoraat;

•  Loslaten van merk- en type certificeringen 

tijdens MBO opleidingen; verplaatsen naar 

post-MBO;

• Bevorderen van doorstroming.

Big Data

De Nationale DenkTank 201418 constateerde een 

tekort aan data scientists in Nederland, en voor-

spelde ook dat dit tekort de komende jaren alleen 

maar zou oplopen. Tijdens het onderzoek naar 

de mogelijkheden van Big Data in verschillende 

sectoren kwam naar voren dat de enorme potentie 

van Big Data in Nederland alleen gerealiseerd kan 

worden als we voldoende data scientists opleiden. 

Het profiel van een data scientist is echter heel 

breed en combineert analytische vaardigheden 

met ICT-kennis en communicatievaardigheden. In 

Nederland is momenteel nog geen opleiding die al 

deze vaardigheden combineert. 

18   Nationale Denktank 2014- twintig jonge en getalenteerde mensen uit diverse disciplines buigen zich gezamenlijk over een 
maatschappelijk probleem en bedenken hier praktische oplossingen voor.
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Ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs

ICT levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. In 2012 werkten er volgens het CBS 265.000 

ICT’ers in Nederland, zowel in de ICT-sector als bij gebruikersorganisaties (ongeveer gelijk verdeeld). 

Hiermee is het aantal ICT’ers weer boven het niveau van voor de kredietcrisis in 2008.

Alleen met voldoende en kwalitatief hoogwaardige ICT-professionals kan Nederland aan de top blijven. 

Daarom is het belangrijk om nieuw ICT op te leiden én om bestaand ICT-talent te behouden voor deze 

branche. 

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat de groei in de ICT-sector toeneemt.

Werkgelegenheidsontwikkeling in IT en informatiedienstverlening

Banen van werknemers 1995 – 2013 (x 1.000)

 Bron: CBS (Arbeidsrekeningen)

De werkgelegenheid in de IT- en informatiedienstverlening is de afgelopen tien jaar fors gegroeid (+29%). 

Waar de totale sector informatie en communicatie sinds het begin van de crisis in 2008 een lichte krimp 

laat zien, is de branche ICT- en informatiedienstverlening, na een korte periode van krimp in 2009, ook 

tijdens de laatste jaren weer iets gegroeid. Ontwikkelingen als Big Data, verdergaande digitalisering van 

klantprocessen en industriële automatisering maken van dit segment steeds meer een factor van belang 

voor de economie. De afgelopen jaren leek er een eind gekomen aan de sterke groei, maar recente cijfers 

van het CBS laten een duidelijke groei19 zien.

19  CBS (2015), banen en vacatures naar bedrijfstak: banengroei in zakelijke dienstverlening. Hierbij gaat het om de totale sector 
Informatie en Communicatie, maar het segment IT-dienstverlening vertoont in de regel een sterke groei dan de andere segmenten 
binnen deze sector. 

Bijlage 2
Arbeidsmarkt informatie
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Aantal werkzame ICT’ers

Veel vraag naar HBO-ers

De ICT-sector is een 

kennisintensieve sector. 

ICT’ers zijn gemiddeld hoger 

opgeleid dan de Nederlandse 

beroepsbevolking. Meer dan de 

helft van de ICT’ers heeft een 

HBO- of universitaire opleiding 

gevolgd.

Begin 2014 heeft 

onderzoeksbureau Dialogic20 

onderzoek gedaan naar de 

aansluiting van het onderwijs 

op de arbeidsmarkt van 

ICT-professionals. Hieruit 

blijkt dat er relatief veel 

vraag is naar hoogopgeleide 

werknemers. 77 procent van de vacatures is voor ICT’ers op HBO-niveau en hoger. Het aanbod aan 

HBO-studenten is echter slechts 51 procent van het totale aantal afstudeerders. Ook is er sprake van 

een oververtegenwoordiging van MBO-studenten (39 procent) ten opzichte van een vraag van slechts 

20 procent vanuit werkgeverzijde. Er is dus duidelijk sprake van een mismatch van vraag en aanbod op 

opleidingsniveau.

20   Dialogic  – De ICT’er bestaat niet (2014)
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Ontwikkelingen MBO

In onderstaande schema’s is kort weergegeven hoe MBO-opgeleiden zich over de arbeidsmarkt bewegen. 

Voor de HCA ICT zijn vooral de doorstroomcijfers MBO-HBO en de regionale initiatieven van publiek-

private samenwerking op het gebied van ICT relevant. De informatie komt voort uit een analyse van de 

projecten in het Regionale Investeringsfonds MBO. Vanuit de HCA ICT kan worden aangesloten bij lopende 

initiatieven en kunnen in andere regio’s mogelijkheden worden onderzocht. 

bron: Atlas van MBO, arbeidsmarkt en innovatie PBT 2015

Innovatie en economische clusters MBO

 bron: Atlas van MBO, arbeidsmarkt en innovatie PBT 2015
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Vraag ontwikkelaars

Momenteel is er bij ICT-bedrijven een grote vraag naar ontwikkelaars. Dit is de meest gevraagde functie onder 

werkgevers met 37 procent. 89 procent van deze behoefte betreft ten minste HBO-niveau. In de tabel hieronder 

wordt een onderverdeling gegeven.

 

Uit het onderzoek van Dialogic blijkt dat 43 procent van de 

HBO-vacatures het developer-profiel betreft. Daartegenover 

staat dat slechts 11 procent van de pas afgestudeerde ICT’ers 

aan dit profiel voldoet. Ook voor vacatures op WO-niveau 

is de vraag van werkgevers naar ontwikkelaars zeer groot, 

namelijk 56 procent, ten opzichte van 7 procent aanbod.

Dit hoeft niet te leiden tot een kwantitatieve mismatch. 

De vacatures kunnen immers ook worden opgevuld door 

afgestudeerden die niet direct op het profiel aansluiten. Wel is 

het hierbij de vraag of dit geen invloed heeft op de kwaliteit.

Om te bepalen hoe de toekomstige vraag naar professionals 

zich zal ontwikkelen, is het van belang te bepalen welke 

ontwikkelingen daar invloed op hebben. Uit het onderzoek 

blijkt dat met name technologische ontwikkelingen, zoals cloud, Big Data, software as a service (SaaS) en 

security, grote invloed hebben op de behoefte aan ICT-professionals.

Vacatures

De tabel hiernaast laat zien dat vanaf 

2012 het aantal vacatures in de ICT-

sector na een terugval tijdens de crisis 

van 2008/2009 meer is toegenomen dan 

in andere sectoren. 

Tabel Vacatures in de ICT-sector en de 

rest van de economie, 2005-2014

Uit onderstaande cijfers van het UWV 

blijkt dat voor informatica beroepen 

(ICT-beroepen) het aantal openstaande 

vacatures ten opzichte van het aanbod 

aan werkzoekenden de 

grootste discrepantie 

vertoont in vergelijking 

met andere sectoren.

Dit versterkt de urgentie 

om de verwachte tekorten 

te beperken. 
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Bij de totstandkoming van de Human Capital 

Agenda ICT zijn verschillende partijen betrokken: 

• Top Team ICT, opdrachtgever;

• OPS Team;

• Ministerie van Economische Zaken, 

gedelegeerd opdrachtgever;

• HCA-coördinator, trekker voor de totstand-

koming van de Human Capital Agenda ICT; 

• Programmabureau (ECP), ondersteuning bij 

totstandkoming Human Capital Agenda ICT;

•  Platform Bèta Techniek, ondersteuning bij 

totstandkoming Human Capital Agenda ICT;

• Stakeholders, leveren een bijdrage aan de 

totstandkoming van de Human Capital Agenda 

ICT (draagvlak en bijdrage aan succes van 

acties).

OPS Team ICT:

René Penning de Vries • Boegbeeld Top Team ICT

Arie van Bellen • ECP

Lotte de Bruijn • Nederland ICT

Robert van der Drift • NWO

Ben van Lier • Centric

Ronald Verbeek • CIO Platform Nederland

Henk Jan Vink • TNO

Erik Wijnen •  Ministerie van Economische 

Zaken

Stakeholders:

Ivo Poulissen • Nederland ICT

Foppe Vogd • CIO Platform Nederland

Pascal Hollman •  Platform Bèta Techniek / Techniek-

pact

Jorg van Velzen •  Platform Bèta Techniek / Techniek-

pact

IJsbrand Haagsma • 3TU

Anita Bosman • NGI/NGN

Tom Dalderup • NGI/NGN

Jorg Janssen • HBOi platform

Ben Visscher •  MBO Bedrijfstakgroep ESB&I

Jan Piet Barthel • NWO

David de Nood • VNO/NCW

Erik Wijnen •  Ministerie van Economische Zaken

Barbera Bourne •  Ministerie van Economische Zaken

Renske Klunder  •  Ministerie van Economische Zaken

Daniël Frijters •  ECP

René Montenarie •  ECP

Louis Spaninks • HCA-coördinator

Geraadpleegde organisaties:

• VNO/NCW MKB-Nederland

• SBB – Sectorkamer ICT & Creatieve Industrie

• Commissie Onderwijs Arbeidsmarkt Nederland ICT

• Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT)

• Verenging Opleidingsinstituten ICT (VOI)

• NCOI

• IT Staffing

• EIT Digital 

• Isential – ICT Value packs

• Universiteit Tilburg / TU Eindhoven - Nieuwe Big Data 

opleiding Den Bosch

Bijlage 3
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• Europese Commissie:

• European Commission, Does digital technology create or kill jobs? 

Do Europeans have the digital skills needed to get a job and keep a 

job?, 28 mei 2014  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-

383_en.htm

• http://eskillsmonitor2013.eu/fileadmin/monitor2013/documents/

Country_Reports/Country_Report_The_Netherlands.pdf

• Informatie en Communicatie, Sectorbeschrijving, UWV ism Ecabo (5 

september 2014)

• CPB, 2014

• EITO ICT Market Report 2013/14

• CBS Statline, 2014

• Deloitte 2014: Digital Infrastructure in The Netherlands 

• OECD (2013): Exploring Data-Driven Innovation as a New Source of 

Growth

• Goldfarb et al (2013): Economics of digitization

• OECD (2012), Measuring the Internet

• Universiteit van Leiden - Ockham IPS, WODC (2014) - Arbeidsmarkt 

voor Cybersecurity professionals

• Dialogic, 2014: De ICT’er bestaat niet

• Nationale Denktank 2014

• Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse 

vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. 

Enschede: SLO.

• WRR 2014, Rapport nr. 90: Naar een lerende Economie. Investeren in 

het verdienvermogen van Nederland

• Empirca 2014: e-skills in Europe, Country Report The Netherlands  

• Dialogic, 2014: De impact van ICT op de Nederlandse Economie

• Pijl, van der, Waasdorp, Romer, Storimans, (2014): ICT 

Arbeidsmarktmonitor 2014

• UWV – arbeidsmarktprognose 2013 – 2014

• UWV Technische  en ICT beroepen, arbeidsmarktbeschrijving 

(september 2015)

• UWV, Welke beroepen bieden kansen? februari 2015

• CBS,ICT, kennis en economie – 2015

• UWV Arbeidsmarktbeschrijving Technische en ICT beroepen - 2015

In tekst en afbeeldingen zijn bronnen vermeld.
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