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Doel van deze mededeling:

drs. H. van de Kamp

Uw Staten te informeren over de voorgang van de resultaten van het mede door Afdeling/Bureau
de provincie gesubsidieerde onderwijsprogramma College4Leadership/Leren van
ES
Topsport en project Onderwijs Composieten in Flevoland.
Openbaarheid
Toezegging/motie/amendement:

In de besluitvormende ronde van 5 juni 2013 over het Statenvoorstel Subsidie
2013-2015 Doorstart Roy Heiner Academy (RHA) van het MBO college Lelystad is
de Staten toegezegd hen een lijst van prestatie-indicatoren voor te leggen. Deze
lijst is de Staten per mededeling van 21 augustus 2013, kenmerk 1525106,
toegezonden. Ook is toegezegd de Staten actief te betrekken bij de monitoring
en evaluatiemomenten (toezegging 145).
Inleiding:

Beschikbaarstelling financiële bijdrage Provinciale Staten
Provinciale Staten hebben bij besluit van 5 juni 2013, nummer 1455034,
ingestemd met het door het MBO college Lelystad, als onderdeel van het ROC
Flevoland, uit te voeren Plan van aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland en
voor de uitvoering hiervan in de periode 2013-2015 maximaal € 267.670
beschikbaar gesteld. Tevens hebben zij ingestemd met het door het ROC
Flevoland in samenspraak met het MBO College/Team Heiner uit te voeren plan
van aanpak College4Leadership/Leren van Topsport en voor de uitvoering hiervan
in de periode 2013-2015 maximaal € 295.048 subsidie beschikbaar gesteld. Aan
het beschikbaar stellen van deze middelen is de voorwaarde verbonden dat ook
de gemeente Lelystad bereid is haar bijdrage - in de vorm van cofinanciering - in
de aanjaagsubsidie te verlenen. Deze bleek bereid tot een bijdrage van
maximaal € 193.830 voor Onderwijs Composieten in Flevoland en maximaal €
213.665 voor College4Leadership/Leren van Topsport. Het is een
aanjaagsubsidie, na 2015 houdt de overheidsbijdrage op.
Toezegging gedeputeerde
Gedeputeerde Appelman heeft uw Staten toegezegd u actief te betrekken bij de
monitoring en evaluatiemomenten.
Uitvoerende besluitvorming door GS
Ter uitvoering van dit besluit van Provinciale Staten hebben Gedeputeerde
Staten bij besluit van respectievelijk 15 juli 2013, kenmerk 1456686 en 15 juli
2013, kenmerk 1458056, aan het ROC Flevoland de betreffende subsidie
toegekend en daarbij bepaald dat de subsidie in jaarlijkse tranches wordt
uitgekeerd. Conform de toezegging aan Provinciale de Staten zijn bij beide
besluiten aanvullende voorwaarden gesteld. Aan de hand van deze voorwaarden
kan gemonitord worden of de vereiste prestaties geleverd worden.
Het MBO college Lelystad moet, als uitvoerder van de aan het ROC Flevoland
toegekende subsidie, jaarlijks op een drietal momenten - 1 juni, 1 oktober en 1
februari - verantwoording aan de provincie en de gemeente Lelystad afleggen
over de resultaten van haar inspanningsverplichtingen. Kritische momenten zijn 1
juni 2014 en 1 juni 2015. Indien uit de verantwoordingsrapportage blijkt dat op
deze kritische momenten niet voldaan is aan (één of meer van) de aanvullende
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voorwaarden, dan wordt de subsidie voor de volgende tranche heroverwogen.
Tussentijdse verantwoording
Op 23 juni 2014 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie, gemeente Lelystad
en het ROC Flevoland/MBO college Lelystad naar aanleiding van de verantwoordingsrapportage juni
2014 van het MBO college Lelystad. Daar Is vastgesteld dat voor het programma Onderwijs
Composieten in Flevoland voldaan is aan deze voorwaarden en daarom is aan dit programma de
tweede tranche van de toegekende subsidie uitgekeerd. Voor het programma
College4Leadership/Leren van Topsport is vastgesteld dat niet is voldaan aan deze voorwaarden.
Mededeling:

Stand van zaken subsidieproject Onderwijs Composieten in Flevoland.
Het subsidieproject Onderwijs Composieten 1n Flevoland loopt qua uitvoering goed. Per juni 2014 is
de nieuwe opleiding 'middenkader engineering' ontwikkeld en in het studiejaar 2014-2015 van start
gegaan met 10 deelnemers. Binnen de opleidingen bouw, afwerkingstechniek en mobiliteit zijn
composieten in het curriculum geïntegreerd.
Dit jaar komen zowel bij Schaap ShipCare als op de luchthaven Lelystad praktijkfaciliteiten
beschikbaar behorende bij het CompoCenter Lelystad. Anders dan in het oorspronkelijk concept
wordt hiermee gelijktijdig ingespeeld op de ontwikkeling van de luchthaven.
Voorts is aan de (verdere) professionalisering van VO en MBO docenten gewerkt. Zij hebben de door
Windesheim georganiseerde masterclass composiet gevolgd.
De arbeidsmarktvraag is leidend bij het vormgeven van het onderwijsaanbod. Hiertoe hebben
Stichting Compoworld en het MBO college Lelystad in de maand mei een eerste bijeenkomst
georganiseerd waar de wensen en behoeftes van bedrijven die composietproducten ontwikkelen en
produceren, geïnventariseerd zijn. Het bedrijfsleven was hier goed vertegenwoordigd.
Een promotieteam van HBO en MBO studenten techniek hebben VO scholen in Aimere en Lelystad
bezocht om hen te interesseren voor techniek in het algemeen en composietenonderwijs in het
bijzonder.
Vastgesteld kan worden dat hiermee voldaan is aan de gestelde subsidievoorwaarden (zoals
opgenomen in uw mededeling van 21 augustus 2013, kenmerk 1525106). Daarom is de tweede
tranche van de toegekende subsidie, zijnde een bedrag van € 97.343, inmiddels uitgekeerd.
Stand van zaken subsidieproject College4Leadership/ Leren van Topsport
Het programma College4Leadership/Leren van Topsport is in het schooljaar 2013-2014 met succes
uitgevoerd. Ook blijkt er een wervingskracht van uit te gaan. Het MBO college Lelystad heeft de
doelstelling per oktober 2014 om 610 deelnemers niveau 4 te halen reeds begin juni dit jaar
bereikt. In het nieuwe studiejaar staan 680 deelnemers ingeschreven op niveau 4 en volgt 48% van
de deelnemers op het MBO college Lelystad een niveau 4 opleiding. Feitelijk heeft de werving van
leerlingen op basis van dit programma plaatsgevonden. Door continuering van de subsidie voor het
studiejaar 2014-2015 is geborgd dat het programma voor de nieuwe studenten beschikbaar blijft.
In het bedrijfsleven en bij onderwijsinstellingen is er mede dankzij de inspanningen van het MBO
college Lelystad en Team Heiner veel belangstelling voor dit unieke concept. In de
verantwoordingsrapportage is op dit punt een aantal bewijzen geleverd. Zo is in bovengenoemde
bijeenkomst het belang en de betekenis van dit mentaliteitsprogramma expliciet onder de
aandacht van het aanwezige bedrijfsleven gebracht. De hier ontwikkelde concepten worden ook
benut bij bedrijfstrainingen elders. Ook draagt het programma bij aan versterking van de
verbinding tussen het MBO college Lelystad en het bedrijfsleven.
Hoewel er tal van activiteiten zijn ontwikkeld om het bedrijfsleven financieel te laten participeren
en het bedrijfsleven enthousiast is over dit mentaliteitsprogramma, heeft dit tot op heden niet tot
concrete financiële participatie geleid. Per 1 juni 2014 had een bedrag van minstens € 84.784
aantoonbaar toegezegd moeten zijn door het bedrijfsleven. De bijdrage vanuit het bedrijfsleven is
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per die datum echter nihil, waardoor niet voldaan wordt aan de gestelde subsidievoorwaarden en
de uitkering van de tweede tranche conform de afgegeven beschikking, heroverwogen wordt.
Uitkering tweede tranche College4Leadership/Leren van Topsport
Gezien het succes van het programma, de wervingskracht, het belang van de versterking van het
MBO in Lelystad en het feit dat het beoordelingsmoment (1 juni) zo kort voor de start van het
schooljaar ligt, hebben wij aan het ROC Flevoland de tweede tranche van de verleende subsidie
voor College4Leadership/Leren van Topsport, zijnde een bedrag van € 98.349, toch uitgekeerd,
maar hier wel, evenals de gemeente Lelystad, strikte voorwaarden aan verbonden.
Het mentaliteitsprogramma College4Leadersh1p/Leren van Topsport moet komend studiejaar
onderdeel blijven van het door het MBO college Lelystad aangeboden lesprogramma voor alle
niveau 4 deelnemers. Voorts moet het MBO college Lelystad zelf zorgdragen voor het tekort dat is
ontstaan c q . gaat ontstaan doordat de (mede)financiering vanuit het bedrijfsleven achterblijft.
In het bestuurlijk overleg 23 juni j l . heeft het MBO college Lelystad toegezegd dit unieke
programma te blijven aanbieden en zelf zorg te dragen voor de benodigde aanvullende
financiering.
Vervolgproces College4Leadership/Leren van Topsport.
in het bestuurlijke overleg van 23 juni 2014 is, gezien de stand van de toezeggingen vanuit het
bedrijfsleven, gezamenlijk geconcludeerd dat het oorspronkelijke financieringsmodel niet lijkt te
werken. Afgesproken is dat het MBO college Lelystad in februari 2015 komt met een plan om de
continuïteit van het mentaliteitsprogramma Collge4Leadership te borgen, inclusief een ander
financieringsmodel en/of een ander type verleidingsstrategie om het bedrijfsleven aan het
programma te binden.
Tevens is in gezamenlijk overleg met gemeente Lelystad besloten om het formele evaluatiemoment
van 1 juni 2015 te verplaatsen naar 1 februari 2015. Op basis van het dan voorliggende
verantwoordingsdocument zal worden bezien of de derde tranche van de subsidie afkomstig van
provincie en gemeente Lelystad uitgekeerd gaat worden voor studiejaar 2015-2016.
Indien uit de verantwoordingsrapportage februari 2015 blijkt dat het ROC Flevoland/MBO college
Lelystad er niet in is geslaagd om additionele financiering te vinden ingeval de bijdrage vanuit het
bedrijfsleven achterblijft, wordt overwogen de derde tranche van het toegekende subsidiebedrag
niet uit te keren.

Het vervolg

Oktober 2014 bestuurlijk overleg van provincie Flevoland, gemeente Lelystad en het ROC
Flevoland/MBO college Lelystad waar de voortgang van beide subsidieprojecten wordt
geëvalueerd aan de hand van de verantwoordingsrapportage oktober 2014.
Februari 2015 bestuurlijk overleg van provincie Flevoland, gemeente Lelystad en het ROC
Flevoland/MBO college Lelystad waar de voortgang van beide subsidieprojecten wordt geëvalueerd aan de hand van de verantwoordingsrapportage februari 2015 en een besluit wordt genomen over de uitkering van de derde tranche College4Leadership/Leren van Topsport.

Ter inzage in de leeskamer
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Prestatie-Indicatoren subsidiebeschikkingen 2013-2015 doorstart RHA van het
MBO college Lelystad
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iiiAuteur

Doel van deze mededeling:

Uw Staten de lijst 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.

-drs. H. van de Kamp
Afdeling/Bureau

iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiilliliii:
Openbaarheid
Passief openbaar

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 Lelystad.
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 composietenonderv\rijs 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 realiseren. Het is een aanjaagsubsidie, na verloop van tijd gaan de
partijen de kosten zelf d ragen. Dit houdt altijd een bepaalde mate van onzekerheid 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 verplichting tot tussentijdse rapportage en evaluatie opgenomen.
Op die momenten wordt beoordeeld of de inspanningsverplichtingen, zoals omschreven in beide Plannen van Aanpak, gerealiseerd 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 verantwoordingsmomenten vastgelegd. Belangrijke indicatoren die wij naar aanleiding van
de bespreking in de Staten hebben toegevoegd zijn bij College4Leadership de
aantoonbare financiële betrokkenheid van het bedrijfsleven, het aantal bedrijven dat bereid is deel te nemen en aantoonbare toename deelnemers niveau 4.
Bij ondePA'ijs composieten in Flevoland wordt specifiek gekeken naar de ontwikkeling en aanbieding van de opleiding Mechanical Engineering, de opname van de
module composieten in de opleidingen bouw en mobiliteit en de inrichting en rol
van CompoCenter Lelystad. Ook hebben wij het aantal evaluatiemomenten
opgehoogd. Middels deze mededeling worden de Staten hierover nader geïnformeerd.
Mededeling:

De subsidie voor College4Leadership/Leren van Topsport en de subsidie voor
composietenonderwijs in Flevoland worden gebruikt om een aantal omschreven
prestaties te realiseren. Het MBO college Lelystad legt jaarlijks op een drietal
momenten - 1 juni, 1 oktober en 1 februari - kwalitatief en kwantitatief verantwoording af over de resultaten van haar Inspanningsverplichtingen. Deze rapportages dienen deels als verantwoording en zijn deels informatief. Aan de hand van
welke prestatie-indicatoren de monitoring en evaluatie plaatsvinden, wordt hier
toegelicht. 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 realiseren dan wel moet lelden tot:
• Onderwijsprogramma waarin het principe College4Leadership - Leren van topsport is geïntegreerd.
• Aantoonbare samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. .
• Aantoonbare samenwerking met CompoWorld.
• 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.
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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 achterblijft bij het streefbedrag dat jaar, zoals vermeld in het
Plan van aanpak CoUege4Leadership, 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 doelstellingen 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 studentenaantal van 847 in 2018. Op deze kwantitatieve prestatie wordt het MBO college Lelystad afgerekend. Streefcijfers ten aanzien van de toename in de tussenliggende jaren zijn in boven-
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staande tabel vermeld. Uit de realisatiecijfers moet een aantoonbare toename van de instroom
blijken. Vanaf schooljaar 2013/2014 wordt gestart met het werven van studenten op basis van
het leren van topsport. Dit betekent dat in de telling 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 voortijdige schoolverlaters niveau 4. Deze indicator geeft aan In hoeverre het MBO
college Lelystad er in slaagt haar leerlingen met het nieuwe onderwijsprogramma vast te houden.
Streefpercentages voortijdige schoolverlaters niveau 4: ontleend uit het convenant dat het
ministerie met de regio/onden/vijsinstellingen 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
ontwikkeling 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:
Onderwijsprogramma toegespitst op composieten.
• Aantoonbare samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.
/
Aantoonbare samenwerking met CompoWorld.
V Aantoonbare toename instroom jongeren MBO opleiding Lelystad.
y
Aantoonbare verbetering doorlopende leerlijnen.
Gekeken naar het Plan van Aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland zal de verantwoording
worden opgesplitst in twee onderdelen. Deel 1 betreft de onderdelen die rechtstreeks aan het MBO
college Lelystad kunnen worden toegerekend. Dit betreft de volgende onderwerpen:
indicator
Opleiding Mecha
nical Engineering
Opleiding bouw

Opleiding mobili

Een CompoCenter
in Lelystad
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Jum 2015
Opleiding wordt
aangeboden
Module composieten
is opgenomen in de
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Eindevaluatie
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Het CompoCenter is
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de opleidingen

In de juniverantwoording wordt specifiek gekeken naar:
de opleiding Mechanical Engineering. In de maand jun1 2014 moet deze opleiding ontwikkeld zijn en vanaf het studiejaar 2014/2015 aangeboden worden.
De module composieten is opgenomen In de opleidingen bouw en mobiliteit.
Indien uit de juni-evaluatie blijkt dat bovenstaande resultaten onvoldoende worden behaald, c q .
dat het MBO college Lelystad niet de bijdrage vanuit het bedrijfsleven heeft weten te realiseren,
zal het betreffende deel van de subsidie voor de volgende jaarschijf worden heroverwogen.
Deél 2 heeft betrekking op het brede opleidingsplan Compoworld. Deze verantwoording wordt opgenomen 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 Unie 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 linie 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
- Professionalisering docenten
- Mobiliseren leerlingen VO richting Composieten
- Versterken VO-MBO-HBO
indicator
Minor composieten
Lectoraat compo
«leten
Inrichting Compo
Center
Emmeioord
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Jum 201 4
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heeft een rol
binnen de opleidingen

•' tindevaluatie
'Oktober 2016
Minor wordt regu
lier aangeboden
Lectoraat operationeel
Het CompoCenter
is operationeel en
heeft een rol
binnen de opleidingen

Daarnaast zullen jaarlijks 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;
2. Er zullen jaarlijks 30 MBO-leerlingen in aanraking komen met composieten, oplopend naar
40 in 2015;
Er zullen jaarlijks 15 HBO-leerlingen 1n aanraking komen met composieten, oplopend naar
20 in 2015;
4. Het aantal personen dat wordt op-, om-, en bijgeschoold richting composieten loopt op van
15 in 2013 naar 35 in 2015;
5. Jaarlijks worden 10 personen de basisvaardigheden composieten bijgebracht;
6. Het lectoraat composiet is operationeel in 2015. In 2013 wordt de opzet gestart.
7. Er zullen 2 CompoCenters gerealiseerd worden ( 1 in Emmeloord, 1 in Lelystad).
8. Jaarlijks worden 20 docenten geschoold richting composieten.
9. Jaarlijks worden 150 VO-leerlingen gemobiliseerd richting composieten.
10. Er worden jaarlijks 2 gezamenlijke opdrachten composiet vo-mbo uitgevoerd (1 in 2013)
11. Er worden jaarlijks 2 gezamenlijke opdrachten composiet mbo-hbo uitgevoerd (1 in 2013)

Het vervolg

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