
PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 

Prestatie-indicatoren subsidiebeschikkingen 2013-2015 doorstart RHA van het 
MBO college Lelystad 

Doel van deze mededeling: 
Uw Staten de hjst van afgesproken prestatie-indicatoren, behorende bij de 
subsidiebeschikkingen 2013-2015 doorstart RHA van het MBO college Lelystad, 
voor te leggen teneinde de Staten actief te betrekken bij de monitoring en 
evaluatie, conform de gedane toezegging aan de Staten. 

Toezegging/motie/amendement: 
Toezegging aan de Staten gedaan in de besluitvormende ronde 5 juni 2013 over 
het Statenvoorstel Subsidie 2013-2015 doorstart RHA van het MBO college Lely
stad. 

inleiding: 
De subsidie 2013-2015 Doorstart RHA van het MBO college Lelystad bestaat uit 
twee onderdelen. De toegekende provinciale bijdrage van € 562.718 is bestemd 
voor enerzijds composietenonderwijs in Flevoland (€ 267.670), anderzijds voor 
toepassing van het Colllege4Leadersh1p-Leren van topsport principe in het MBO 
onderwijs in Lelystad (€ 295.048). De subsidies dienen om een aantal omschreven 
prestaties te reahseren. Het is een aanjaagsubsidie, na verloop van ti jd gaan de 
partijen de kosten zelf dragen. Dit houdt altijd een bepaalde mate van onzeker
heid in zich. Het is dan ook zaak om via monitoring de vinger aan de pols te 
houden. In zowel de beschikking subsidie 2013-2015 Onderwijs Composieten in 
Flevoland, als de beschikking subsidie 2013-2015 College4Leadership-Leren van 
Topsport is de verphchting tot tussentijdse rapportage en evaluatie opgenomen. 
Op die momenten wordt beoordeeld of de inspanningsverphchtingen, zoals om
schreven in beide Plannen van Aanpak, gereahseerd zijn en of de nog resterende 
subsidie kan worden verstrekt. GS hebben de Staten toegezegd hen actief te 
betrekken bij de monitoring en evaluatiemomenten. Hiervoor is per onderdeel 
een lijst van (kritische) prestatie-indicatoren ontwikkeld en zijn verantwoor
dingsmomenten vastgelegd. Belangrijke indicatoren die wij naar aanleiding van 
de bespreking in de Staten hebben toegevoegd zijn bij College4Leadership de 
aantoonbare rinanciële betrokkenheid van het bedrijfsleven, het aantal bedrij
ven dat bereid is deel te nemen en aantoonbare toename deelnemers niveau 4. 
Bij onderwijs composieten in Flevoland wordt speciriek gekeken naar de ontwik
kehng en aanbieding van de opleiding Mechanical Engineering, de opname van de 
module composieten in de opleidingen bouw en mobiliteit en de inrichring en rol 
van CompoCenter Lelystad. Ook hebben wij het aantal evaluatiemomenten 
opgehoogd. Middels deze mededeUng worden de Staten hierover nader geïnfor
meerd. 
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Mededeling: 

De subsidie voor College4Leadership/Leren van Topsport en de subsidie voor 
composietenonderwijs in Flevoland worden gebruikt om een aantal omschreven 
prestaties te reahseren. Het MBO college Lelystad legt jaarhjks op een drietal 
momenten - 1 juni, 1 oktober en 1 februari - kwahtatief en kwanritarief verant
woording af over de resultaten van haar inspanningsverphchtingen. Deze rappor
tages dienen deels als verantwoording en zijn deels Informarief. Aan de hand van 
welke prestatie-indicatoren de monitoring en evaluatie plaatsvinden, wordt hier 
toegehcht. De resultaten Van de evaluaties worden de Staten toegezonden. 
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College4Leadership/Leren van Topsport 
De subsidie wordt gebruikt om de volgende prestaties te reahseren dan wel moet leiden tot: 
• Onderwijsprogramma waarin het principe College4Leadership - Leren van topsport is geïnte

greerd. 
• Aantoonbare samenwerking tussen onderwijsinstelhngen en bedrijfsleven. 
• Aantoonbare samenwerking met CompoWorid. 
• Aantoonbare toename instroom jongeren MBO opleiding Lelystad. 
• Aantoonbare verbetering doorlopende leerlijnen. 
• Aantoonbare financiële betrokkenheid bedrijfsleven (streefbedragen uit Plan van Aanpak) 
• Aantoonbare groei doorstroom naar hbo. 

Naast een kwalitatieve verantwoording, een voortgangsverslag, zullen de volgende kwantitatieve 
gegevens moeten worden aangeleverd. 

indicator 0 meting V meting 2"-" meting 
Okt. 2012 Okt. 2013 Okt. 2014 

3 meting 
Okt. 2015 

Eindevaluarie 
Okt. 2016 

Aantal deelnemers 
niveau 4 

547 

Streefcijfer aantal 
deelnemers niveau 
4 MBO Lelystad 
(2018: 850 deel
nemers) 

570 610 670 730 

Aantal niveau 4 10 
opleidingen 
Aantal dootstro-
mers naar het HBO 
(relevant in 2016) 
Aantal vsv'rs 
niveau 4 
Streef "j vsv"rs 
niveau 4 (conve
nant) 

4,25 % 3,5%. 2,75% 

indicator 0 meting V meting 2" meting Eindevaluatie 
Juni 2013 Juni 2014 Juni 2015 oktober 2016 

Bijdrage vanuit het €0 € 84.784 € 169.568 € 254.352 
bedrijfsleven (streef
bedrag) 

lAantal bedrijven 

Twee kritische momenten zijn jaarlijks 1 juni en 1 oktober. Naast een algemene evaluatie en 
rapportage wordt in de juniverantwoording specifiek gekeken naar de aantoonbare financiële 
betrokkenheid van het bedrijfsleven en het aantal bedrijven dat bereid is deel te nemen. Indien de 
bijdrage vanuit het bedrijfsleven achterbhjft bij het streefbedrag dat jaar, zoals vermeld in het 
Plan van aanpak College4Leadership, wordt de subsidie voor de volgende tranche heroverwogen. 

In de maand oktober wordt naast een algemene evaluatie en rapportage specifiek gekeken naar: 
Aantal deelnemers niveau 4 van het MBO college Lelystad. In het Plan van Aanpak is als een 
van de doelstelUngen op langere termijn opgenomen dat het aantal studenten niveau 4 in 2018 
gegroeid is met 300. Uitgaande van 547 studenten per oktober 2012 betekent dit een studen
tenaantal van 847 in 2018. Op deze kwantitatieve prestatie wordt het MBO college Lelystad af
gerekend. Streefcijfers ten aanzien van de toename in de tussenhggende jaren zijn in boven-
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staande tabel vermeld. Uit de reahsatiecijfers moet een aantoonbare toename van de instroom 
bhjken. Vanaf schooljaar 2013/2014 wordt gestart met het werven van studenten op basis van 
het leren van topsport. Dit betekent dat in de telhng van oktober 2013 nog geen effect hiervan 
zichtbaar is. Het eerste effect van dit concept is pas vanaf oktober 2014 te zien. 
Aantal niveau 4 opleidingen. 
Aantal voorrijdige schoolverlaters niveau 4. Deze indicator geeft aan in hoeverre het MBO 
college Lelystad er in slaagt haar leerhngen met het nieuwe onderwijsprogramma vast te hou
den. 
Streefpercentages voortijdige schoolverlaters niveau 4: ontleend uit het convenant dat het 
ministerie met de regio/onderwijsinstellingen sluit. Dit loopt tot 2014. 

Verbetering van de groei van de doorstroom naar het HBO kan, uitgaande van de start in schooljaar 
2013/2014, pas in 2016 aangetoond worden. In de algemene evaluatie en rapportage wordt de 
ontwikkehng van dit kengetal in de komende jaren wel aangegeven. 

Onderwijs composieten in Flevoland 
De subsidie wordt gebruikt om de volgende prestaties te realiseren dan wel moet leiden tot: 
V Onderwijsprogramma toegespitst op composieten. 
v̂  Aantoonbare samenwerking tussen onderwijsinstelhngen en bedrijfsleven. 
/ Aantoonbare samenwerking met CompoWorld. 
V Aantoonbare toename instroom jongeren MBO opleiding Lelystad. 
V Aantoonbare verbetering doorlopende leerlijnen. 

Gekeken naar het Plan van Aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland zal de verantwoording 
worgden opgesphtst in twee onderdelen. Deel 1 betreft de onderdelen die rechtstreeks aan het MBO 
college Lelystad kunnen worden toegerekend. Dit betreft de volgende onderwerpen: 

indicator 1^ meting 
Juni 2014 

2" mering Eindevaluarie 
Juni 2015 Oktober 2016 

Opleiding Mecha
nical Engineering 

Opleiding is 
ontwikkeld 

Opleiding wor dt 
aangeboden 

Opleiding wordt 
aangeboden 

Opleiding bouw Module composie
ten is opgenomen 
in de opleiding 

Module composieten 
is opgenomen in de 
opleiding 

Module composieten 
is opgenomen in de 
opleiding 

Opleiding mobih- Module composie
ten is opgenomen 
in de opleiding 

Module composieten 
is opgenomen in de 
opleiding 

Module composieten 
is opgenomen in de 
opleiding 

Een CompoCenter 
in Lelystad 

De Inrichting van 
het CompoCenter 
is gereed 

Het CompoCenter is 
operarioneel en 
heeft een rol binnen 
de opleidingen 

Het CompoCenter is 
operationeel en 
heeft een rol binnen 
de opleidingen 

In de juniverantwoording wordt specifiek gekeken naar: 
de opleiding Mechanical Engineering. In de maand juni 2014 moet deze opleiding ontwik
keld zijn en vanaf het studiejaar 2014/2015 aangeboden worden. 

- De module composieten is opgenomen in de opleidingen bouw en mobihteit. 

Indien uit de juni-evaluarie blijkt dat bovenstaande resultaten onvoldoende worden behaald, c.q. 
dat het MBO college Lelystad niet de bijdrage vanuit het bedrijfsleven heeft weten te reahseren, 
zal het betreffende deel van de subsidie voor de volgende jaarschijf worden heroverwogen. 

Deel 2 heeft betrekking op het brede opleidingsplan Compoworld. Deze verantwoording wordt opge
nomen in de reguliere verantwoordingscyclus die tussen de provincie Flevoland en Compoworld is 
afgesproken. Voor wat betreft de verantwoording van het MBO college Lelystad draagt het Projectbu-
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reau Compoworld zorg voor de evaluatie op de afgesproken indicatoren, maar het MBO college 
Lelystad is hier de penvoerder. Deze werkwijze wordt in afspraken vastgelegd. 

Conform het plan van aanpak betreft het hier de volgende activiteiten: 
De eerste linie van activiteiten bestaat uit de directe onderwijsactiviteiten op het gebied van 
composieten: 
- Ontwikkelen en uitvoeren onderwijs MBO. 
- Ontwikkelen en uitvoeren minor HBO. 
- Ontwikkelen en uitvoeren maatwerkonderwijs werkenden. 
- Ontwikkelen en uitvoeren maatwerkonderwijs doelgroepen. 
- Lectoraat Composiet HBO. 

De tweede hnie van activiteiten bestaat uit de activiteiten die op diverse manieren ondersteunend 
zijn aan de directe onderwijsactiviteiten op het gebied van composieten: 
- Inrichting CompoCenters Emmeloord en Lelystad 
- Professionahsering docenten 
- Mobihseren leerhngen VO richting Composieten 
- Versterken VO-MBO-HBO 

indicator 1" mering 
Juni 2014 

2 mering 
Juni 2015 

Eindevaluatie 
Oktober 2016 

Minor composieten Minor wordt als 
pilot aangeboden 

Minor wordt regu-
her aangeboden 

Minor wordt regu-
her aangeboden 

Lectoiaat compo
sieten 

Ontwikkehng 
lectoraat 

Ontwikkehng 
lectoraat 

Lectoraat operati
oneel 

Inrichting Compo
Center 
Emmeloord 

De inrichting van 
het CompoCenter 
is gereed 

Het CompoCenter 
is operationeel en 
heeft een rol 
binnen de oplei
dingen 

Het CompoCenter 
is operationeel en 
heeft een rol 
binnen de oplei
dingen 

Daarnaast zullen jaarhjks de volgende activiteiten worden georganiseerd, conform de in het Plan 
van Aanpak, hoofdstuk 4.3, genoemde Indicatoren: 

1. Er zullen jaarlijks 4 bijeenkomsten worden georganiseerd door Technocentrum Flevoland; 
Er zullen jaarlijks 30 MBO-leerlingen in aanraking komen met composieten, oplopend naar 
40 in 2015; 
Er zullen jaarlijks 15 HBO-leerhngen in aanraking komen met composieten, oplopend naar 
20 in 2015; 
Het aantal personen dat wordt op-, om-, en bijgeschoold richting composieten loopt op van 
15 in 2013 naar 35 in 2015; 
Jaarlijks worden 10 personen de basisvaardigheden composieten bijgebracht; 
Het lectoraat composiet is operationeel in 2015. In 2013 wordt de opzet gestart. 
Er zullen 2 CompoCenters gereahseerd worden ( 1 in Emmeloord, 1 in Lelystad). 
Jaarlijks worden 20 docenten geschoold richting composieten. 
Jaarlijks worden 150 VO-leerhngen gemobihseerd richting composieten. 
Er worden jaarhjks 2 gezamenlijke opdrachten composiet vo-mbo uitgevoerd (1 in 2013) 
Er worden jaarlijks 2 gezamenlijke opdrachten composiet mbo-hbo uitgevoerd (1 in 2013) 

2. 

3. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Het vervolg 

Op vrijdag 6 september wordt op locatie Team Heiner met alle betrokkenen de startbijeenkomst 
van lesplaats Lelystad georganiseerd. 



Mededeling 

Bladnummer 

5 
Documentnummer 

1525106 

Ter inzage in de leeskamer 

Verdere informatie 


