
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Voortgangsrapportage project College4Leadersh1p/Leren van topsport en compo
sietenonderwijs in Flevoland per oktober 2014. 

Kern mededeling: 

Uw Staten te Informeren over de voortgang van de resultaten van het mede door 
de gemeente Lelystad gesubsidieerde onderwijsprogramma College4leadersh1p/ 
Leren van Topsport en project Onderwijs Composieten in Flevoland. 

Mededeling: 

Provinciale Staten hebben bij besluit van 5 juni 2013, nummer 1455034, inge
stemd met respectievelijk het Plan van aanpak College4Leadersh1p/Leren van 
Topsport en het Plan van aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland. Tevens 
heeft u besloten voor College4Leadersh1p/Leren van Topsport in de periode 
2013-2015 maximaal € 295.048 beschikbaar te stellen. Voor Onderwijs Composie
ten in Flevoland heeft u voor de periode 2013-2015 maximaal € 267.670 beschik
baar gesteld. De gemeente Lelystad heeft als cofinancierder in totaal een bedrag 
van maximaal € 407.485 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze pro
jecten. Het is een aanjaagsubsidie, na 2015 houdt de overheidsbijdrage op. 
Dit project versterkt de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het middelbaar be
roepsonderwijs in Lelystad en bevordert hiermee de doorstroming naar het HBO. 
Tevens draagt het bij aan het versterken en uitbouwen van de bedrijvigheid, 
werkgelegenheid en kennisinfrastructuur op het gebied van composiet in Lelystad 
en Flevoland mede In relatie met de ontwikkeling van Lelystad Airport. Het leidt 
tot versterking,van het techniekonderwijs en voorziet in de behoefte aan tech-
niekopleidingen voor nieuwe materialen. 

Gedeputeerde Staten hebben vervolgens bij besluit van respectievelijk 15 juli 
2013, kenmerk 1458056 en 15 juli 2013, kenmerk 1456686, aan het ROC Flevo
land de betreffende subsidie toegekend. Daaraan is de voorwaarde verbonden 
dat het MBO college Lelystad als uitvoerder van de aan het ROC Flevoland toege
kende subsidie, jaarlijks op een drietal momenten - 1 juni, 1 oktober en 1 febru
ari - verantwoording aan de provincie en gemeente Lelystad aflegt over de resul
taten van haar inspanningsverplichtingen. 

Half oktober 2014 is de tweede voortgangsrapportage ontvangen. In het bestuur
lijk overleg tussen de provincie, gemeente Lelystad en het ROC Flevoland/MBO 
college Lelystad op 21 november 2014 is deze besproken. Uit deze rapportage 
blijkt dat beide projecten qua uitvoering goed lopen. De nieuwe opleiding Mid
denkader Engineering is ontwikkeld en wordt met Ingang van studiejaar 2014-
2015 aangeboden. Het streefgetal van de groei van het aantal MBO-niveau stu
denten in het studiejaar 2014-2015 is nagenoeg gerealiseerd. Bij Schaap Shipcare 
Is een CompoCenter gerealiseerd. Het bedrijfsleven is enthousiast over het 
mentaliteitsprogramma College4Leadersh1p/Leren van Topsport. In de verant
woordingsrapportage is op dit punt een aantal bewijzen geleverd. Ook worden de 
hier ontwikkelde concepten benut bij bedrijfstrainingen elders. Dit heeft nog 
niet tot concrete financiële participatie geleid vanuit het bedrijfsleven, maar het 
MBO college Lelystad heeft actief gezocht naar alternatieve financiering. 
In het verslag wordt vermeld dat de Economie Board van de Metropool Regio 
Amsterdam (MRA) in oktober/november 2014 een aanvraag voor de sectorplannen 
van minister Asscher heeft ingediend. Het MBO college Lelystad heeft haar excel
lentieprogramma "Leren van Topsport" verbonden aan dit sectorplan van de 
MRA. 
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Ter aanvullende Informatie: deze MRA aanvraag is inmiddels gehonoreerd. Voor het project "Leren 
van Topsport" is als aanvullende cofinanciering een bedrag van € 88.280 toegekend voor de komen
de twee jaar. Daarmee kan een substantieel deel van de kosten die niet door het bedrijfsleven 
gedragen worden gefinancierd worden vanuit het regioplan Human Capital Agenda "Werk maken 
van Talent" BOARDPROGRAAAAAA HUAAAN CAPITAL 2014 - 2020 c.q. het regioplan Asschergelden. 
In samenwerking met het MBO college Zuidoost wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Het doel is 
duurzame verankering van dit mentaliteitsprogramma in de techniekopleidingen niveau 4. 
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De verantwoording van de subsidie is conform de afgegeven beschikkingen uitgesplitst in twee 
onderdelen: Leren van Topsport en Onderwijs Composieten in Flevoland. 

Leren van Topsport 
Plan van Aanpak Leren van Topsport 
Coaching studenten ISM 

Coaching studenten TSM aan boord 

Momenteel volgen 181 studenten het programma Leren van Topsport. 
Zij gaan 3 dagen naar Team Heiner (TH). Deze dagen zijn verdeeld over 
het hele schooljaar. In schooljaar 2013-2014 volgden 130 studenten 
het programma Leren van Topsport. Toen waren het 7 dagen verdeeld 
door het hele schooljaar. 

Coaching studenten TSM op school 

De coaches van TH komen 3 keer voor team coaching en/of individuele 
coaching naar school. Deze gesprekken worden door de coaches van 
TH als zeer waardevol beschouwd. Op deze momenten worden de 
verbanden gelegd tussen het gedrag op het water en het gedrag op 
school. Vorig schooljaar kwamen de coaches van TH 5 keer voor team 
coaching en/of individuele coaching naar school. 

Programma bijstellen Gedurende het schooljaar wordt het programma daar waar nodig 
aangepast aan de huidige ontwikkelingen op school. 

Afstemming TH-coaches met ROC-
coaches 

De TH-coaches en de studiecoaches van de verschillende opleidingen 
stemmen met elkaar af op welke wijze de principes van Leren van 
Topsport binnen de specifieke opleiding geïmplementeerd kan worden. 
Dit vraagt om maatwerk, iedere opleiding heeft eigen vakken en 
projecten. De principes van Leren van Topsport zijn gelijk, de 
implementatie verschilt per opleiding. 

Beoordelingen uitvoeren en bespreken 
Aan het einde van schooljaar 2013-2014 is er een onderzoek 
uitgevoerd op basis van de resultaten uit de eindgesprekken. Verderop 
in het document zijn de resultaten weergegeven. 

Beoordelingssysteem bijstellen 
Het beoordelingssysteem is bijgesteld naar het huidige programma. 
Binnenkort zal het beoordelingssysteem bijgesteld worden aan het 
huidige programma. 

Coaches / docenten 

Scholing ROC coaches uitvoeren 

Vanaf begin december krijgen de studiecoaches van MBO College 
Lelystad die nog geen of weinig ervaring hebben met Leren van 
Topsport een scholing in de principes en de toepassing hiervan in de 
coaching met hun studenten. De scholing wordt gegeven door de 
coaches van TH en bestaat uit on-water sessie alsmede enkele off-
water sessies. Daarnaast zal er ook nog coaching plaatsvinden binnen 
de teams. Dit heeft als gevolg dat de studiecoaches de principes in 
gedrag ook door vertalen naar hun directe collega's. 

Scholing ROC docenten uitvoeren 
Wegens de reorganisaties en vacaturestop zijn er geen nieuwe ROC 
docenten bijgekomen die deelnemen aan het programma. 

Scholing TH coaches uitvoeren 

De TH coaches hebben samen met de projectleider een aantal maal per 
jaar overleg over de voortgang van het programma. Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt besproken hoe het gaat en wat er beter kan. Er 
worden ervaringen gedeeld tussen de verschillende TH coaches. 

Verduurzaming 

Verduurzaming Zie uitwerking verderop in document. 



Wervingscampagne nieuwe niveau 4 studenten 
Per oktober 2014 dient MBO College Lelystad 610 te hebben. Op 4 juni 2014 is het aantal: 609 
studenten, aantal op 1 oktober 2014; 593 een stijging van 8,5% ten opzichte van het studentenaantal 
van oktober 2012 (547). De referentieraming is 604. Hiervoor worden de volgende activiteiten 
ingezet: 

Actief gebruik van Facebook: Op de Facebook-pagina van MBO College Lelystad worden 
humaninterest artikelen gepubliceerd van eigen studenten die aan Leren van Topsport doen. 
In de bijlage is een van de artikelen geplaatst. 
Tijdens Open Dagen wordt een flyer Leren van Topsport gebruikt. 
Per schooljaar 2014-2015 is er een brochure in over MBO College Lelystad. Deze brochure 
geeft alle opleidingen weer. Leren van Topsport zal prominent aanwezig zijn in deze 
brochure. 
Op de website en de niveau 4 opleidingen (in Lelystad) van ROC van Flevoland staat Leren 
van Topsport beschreven. 
Tijdens voorlichtingen aan VO scholen wordt Leren van Topsport op diverse manieren onder 
de aandacht gebracht. 

Draagkracht programma 
Voor verdere implementatie van het programma is het van belang dat alle betrokken medewerkers 
(docenten en managers en directeur) Leren van Topsport actief uitdragen. Tijdens 
managementvergadering, teamvergadering en besprekingen met het voltallige personeel wordt het 
gesprek gevoerd over de verdere implementatie van het programma Leren van Topsport. 

Verduurzaming 
Team Heiner is in gesprek met dhr. Soederhuizen, directeur Operations van Fokker Aerostructures 
(FA). FA zou graag voor haar eigen bedrijfsschool een Leren van Topsport implementeren. Hierbij 
willen ze gebruik maken van de kennis en kunde van de kennis en kunde van Team Heiner alsmede 
het MBO College. 

Gezien de huidige economische ontwikkelingen is MBO College Lelystad ook alternatieven aan het 
ontwikkelen voor andere financieringsmogelijkheden. Via de Amsterdam Economie Board wordt een 
aanvraag ingediend om aanspraak te maken op de MBO excellentieprogramma's van de minister van 
OCW. Verderop in deze verantwoording staat dit verder uitgewerkt. Tevens wordt er gezocht de 
verduurzaming op andere passende wijze uit te voeren. 

Focus op vakmanschap 
De regering geeft aan dat de plannen rondom Focus op vakmanschap een verkorting van het aantal 
studiejaren met zich mee zal brengen. Niveau 4 opleidingen mogen dan nog maar maximaal 3 jaar 
duren. Dit brengt met zich mee dat het aantal studenten dat MBO College Lelystad mogelijk zal 
krimpen. Studenten kunnen geen vier jarige opleidingen meer volgen, waardoor ze ook eerder een 
diploma zullen behalen. Dit heeft voor de subsidie tot gevolg dat er ook minder niveau 4 studenten 
zullen zijn. 
Tevens vindt er een verschuiving plaats waarin het aantal BBL-studenten aan het afnemen is en het 
aantal BOL-studenten aan toeneemt. Dit is ook van invloed op het aantal niveau 4 studenten. 

Reacties studenten en ouders 
De eerste vaardagen Leren van Topsport 2014-2015 hebben reeds plaatsgevonden. De studenten zijn 
overwegend positief. Via ouderavonden horen studiecoaches dat ouders positief over het 
programma zijn. 



Onderzoek 
Intern worden resultaten van Leren van Topsport bijgehouden voor het doen van onderzoek. De 
gepresenteerde resultaten in deze verantwoording zijn tot stand gekomen op basis van het aantal 
behaalde 'certificaten Leren van Topsport' en op basis van resultaten uit gesprekken die hebben 
plaatsgevonden gedurende het programma Leren van Topsport. 

In figuur 1 wordt het percentage van de studenten weergegeven dat het 'Leren van Topsport 
certificaat' heeft behaald. Het programma gaat over 'de lat hoog leggen', hierdoor is er een 
onderscheid gemaakt in het behalen van het soort certificaat. Studenten kunnen het certificaat 'Met 
succes' behalen als zij een significante groei in houding en gedrag hebben laten zien in de opleiding. 
Is deze groei minder significant echter wel aanwezig, behalen zij het certificaat 'Behaald'. In totaal 
heeft 80% van de studenten een certificaat behaald, waarvan 43% het 'Met succes' heeft behaald. 
Tot de 20% van de studenten die geen certificaat heeft behaald behoren ook studenten die van 
opleiding wisselen, op een lager niveau verder studeren, of om andere redenen uitvallen. 
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Figuur 1 



De studenten worden zowel aan het begin als aan het einde van het schooljaar gescoord op zes 
Leren van Topsport principes (Pro-actief, Ambitie, Plan, Doorzetten, Commitment en Constructief 
conflict). De beoordeling vindt plaats op basis van de sessies op het water en tijdens de begeleiding 
op school. 

In figuur 2 is te zien dat de studenten op alle zes de Leren van Topsport principes gemiddeld een 
groei laten zien van minimaal 6% (Constructief conflict) en maximaal 24% (Plan). Alle principes bij 
elkaar opgeteld levert een groei van 14% (GEMIDDELD) op. 
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Figuur 2 



Prestatie indicatoren uit de subsidiebeschikking 

Een van de indicatoren is de groei van het aantal niveau 4 studenten: 
0 meting: oktober 2012 547 studenten op niveau 4 
1 e meting: oktober2013 570 studenten op niveau 4 
2^ meting: oktober 2014 604 studenten op niveau 4 
3" meting: oktober 2015 streefaantal: 670 studenten op niveau 4 
Evaluatie 2016: streefaantal 730 studenten op niveau 4 
Alle activiteiten die nodig zijn, zijn ingezet om dit resultaat te behalen. 

De aantallen niveau 4 studenten zijn in het jaar 2013-2014 behaald. In 2014-2015 is het aantal niveau 
4 studenten wederom gegroeid. Met een groei van 34 studenten is het streefaantal van 610 
nagenoeg behaald. 

De subsidie voor leren van topsport neemt jaarlijks met 1/3 deel af. 
Voor het schooljaar 2014-2015 moet er een bijdrage van € 84.785 uit het bedrijfsleven gerealiseerd 
zijn. De inspanningen zijn in dit document beschreven en hebben nog niet tot het gewenste resultaat 
geleid. 

leren van topsport subsidieverstrekker;; totaal 2Ö13 2Ö14 2Ö15 
gemeente Lelystad € 213.665,00 € 106.832,50 € 71.221,67 € 35.610,83 

eindrapportage 1 oktober 2015 provincie Flevoland € 295.048,00 € 147.524,00 € 98.349,33 € 49.174,57 
totaal i;|5G®7Ï3|oÖ! fflSIIsfSO; € 169 571,00 € 84.785,50 

De samenwerking tussen het bedrijfsleven en MBO College Lelystad verloopt voorspoedig. Er wordt 
een tafel opgestart voor bedrijven en onderwijs "composiet, luchtvaart en techniek". Deze tafel sluit 
aan bij de ontwikkelingen rond Lelystad airport. De directeur van MBO College Lelystad is 
toegetreden als bestuurslid van de stichting Techno campus Lelystad Airport. Met bouwbedrijf van 
Wijnen en het leerbedrijf in de bouw OVG worden gesprekken gevoerd om een leerbedrijf duurzaam 
bouwen te organiseren. De gesprekken met Fokker rond de integratie van Leren van Topsport in de 
bedrijfsopleidingen van Fokker lopen onverminderd door. In alle gesprekken geeft het bedrijfsleven 
aan dat zij de nut en noodzaak van Leren van Topsport volledig onderschrijven, maar dat de crisis het 
niet toelaat om substantieel financieel bij te dragen. 

Excellentieprogramma als onderdeel van de kwaliteitsbrief MBO 
De minister schrijft hierover in haar brief aan de kamer: 
"Daarom wil ik excellentie in het mbo bevorderen. Excellentie helpt de aantrekkingskracht van het 
beroepsonderwijs te vergroten door meer aandacht te geven voor topprestaties, rolmodellen en de 
identificatie daarmee door studenten. Ervaring van het hoger onderwijs (waarin excellentiebeleid al 
sinds tien jaar vorm krijgt) leert bovendien dat onderwijs voor talentvolle studenten positieve 
effecten heeft op de kwaliteit van het reguliere onderwijs. In een nieuw excellentieprogramma voor 
het mbo wil ik gaan voorstellen dat mbo-instellingen een programma gaan ontwikkelen, dat breed 
wordt gedragen zowel binnen de instellingen als daarbuiten". 
In de begroting wordt jaarlijks € 25.000.000 gereserveerd voor het excellentieprogramma mbo. 
Door de Economie board van de metropool regio Amsterdam (MRA) wordt in oktober/november 
2014 een aanvraag voor de sectorplannen van Ascher voorbereid en ingediend. Onderdeel van dit 
sectorplan is het excellentietraject van MBO College Zuidoost "Talent meets Top" en van MBO 
College Zuid "Ondernemerschap in de art en entertainment opleidingen". Zuidelijk Flevoland is 
onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam. Het excellentieprogramma van MBO College 



Lelystad "Leren van Topsport" wordt verbonden aan het sectorplan van de metropool regio 
Amsterdam. 

Relevantie van het programma "Leren van Topsport" 
Het bedrijfsleven benadrukt in alle gesprekken met MBO College Lelystad de nut en noodzaak van 
het programma Leren van Topsport. 
In de publicaties rond de veranderende arbeidsmarkt en de innovaties in de technologie wordt een 
grote nadruk gelegd op de houding en het gedrag van de toekomstige werknemers. De persoonlijke 
effectiviteit en het presteren in teamverband wordt in deze publicatie als succesfactoren genoemd. 
De MRA neemt excellentieprogramma's van het mbo expliciet op in de aanvraag voor het sectorplan. 
De minister van onderwijs reserveert jaarlijks € 25.000.000 voor excellentieprogramma's in het mbo. 

Onderwijs Composieten in Flevoland 
Deze subsidie wordt volgens plan uitgevoerd. De verantwoording vindt plaats op basis van het plan 
van aanpak zoals beschreven in de subsidie aanvraag. 

Momenteel volgen 11 studenten de opleiding Middenkader Engineering (MKE). Voor de opleiding 
Bouw & Infra hebben zich 23 nieuwe studenten ingeschreven. Hierdoor is er dit schooljaar een 
stijging van 16 nieuwe studenten techniek niveau 4 ten op zichten van vorig schooljaar. In percentage 
een stijging van zo'n 90% aan nieuwe inschrijving techniek niveau 4. Deze groei is mede tot stand 
gekomen dankzij Leren van Topsport. 

Plan van aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland 
1.Faciliteren 
vraagarticulatie 
bedrijven composieten 

MBO College Lelystad is in gesprek met diverse composiet bedrijven, o.a. Schaap 
ShipCare en Donkervoort ter inventarisatie van het onderwijs zoals deze 
bedrijven het inhoudelijk weer gegeven zouden willen zien. Hiermee bereiden 
de opleidingen zich voort op de vraag van het bedrijfsleven. 
21 mei 2014 is er een middag geweest met het bedrijfsleven om de 
vraagarticulatie te achterhalen. Het praktijkonderwijs composiet wordt 
uitgevoerd binnen het bedrijf Schaap Composites. 
In de werkgroep/ ontwikkelgroep composieten wordt op afroep het 
bedrijfsleven betrokken. 

2.1. Ontwikkelen en 
uitvoeren onderwijs 
composiet MBO 

Binnen MBO College Lelystad zijn ontwikkeldocenten van de opleiding bouw, 
mobiliteit, afwerkingstechniek en middenkader engineering vrijgemaakt om het 
curriculum composiet te ontwikkelen voor de opleidingen bouw, 
afwerkingstechniek, mobiliteit en MKE. Bij de start van het schooljaar 2014-2015 
is het curriculum geïmplementeerd. 
Lopende activiteiten zijn uitvoering practica composieten in het compocenter 
Schaap voor studenten van bovengenoemde opleidingen. Daarnaast krijgen de 
studenten de theoretische onderbouwing op MBO College Lelystad. Dit 
programma bedraagt een inspanning van 100 uur. 

2.2. Opzet opleiding 
engineering Lelystad 

De projectleider van onderwijs in composiet van MBO College Lelystad zet in 
samenwerking met docenten van het MBO College Almere, docenten van de 
andere technische opleiding, docenten van het VO Lelystad en het bedrijfsleven 
de opleiding MKE op. Bij aanvang van schooljaar 2014/15 was het curriculum en 
de onderwijsorganisatie gereed. De opleiding MKE is in augustus 2014 gestart 
met 11 studenten. De wervingsbrochures zijn ontwikkeld en de werving voor het 
schooljaar 2015 / 2016 is ingezet. Studenten hebben meegewerkt aan de 
totstandkoming van de BKL bijeenkomst RunwayZ Lelystad Airport, waarbij een 
opdracht voor de studenten was, zelfstandig bij de aanwezige bedrijven een 



stageplaats te organiseren. De opleiding was aanwezig tijdens de beroepenbeurs 
voor de Luchtvaart in het Aviodrome in Lelystad (zie overzicht werving). 

3.Ontwikkelen en 
uitvoeren minor HBO 

Dit onderdeel behoort niet tot de beschikking onderwijs in composiet, maar 
maakt onderdeel uit van de ZZL middelen 

4.Maatwerk 
werkenden 

Maatwerk werkenden is geen onderdeel van de beschikking onderwijs in 
composiet 

5.Maatwerk 
doelgroepen 

Het budget maatwerk doelgroepen € 33.000 is naar voren gehaald en 
toegevoegd aan het budget compocenter. 

6.Opzetten lectoraat 
HBO 

Dit onderdeel behoort niet tot de beschikking onderwijs in composiet, maar 
maakt onderdeel uit van de ZZL middelen 

7.1CompoCenter 
Emmeloord 

Dit onderdeel behoort niet tot de beschikking onderwijs in composiet, maar 
maakt onderdeel uit van de ZZL middelen 

7.2CompoCenter 
Lelystad 

Het compocenter Lelystad kent twee satellieten: 1. Schaap Composites en 2. de 
onderwijsfaciliteit op Lelystad airport. De compocenters ontwikkelen 
afgestemde activiteiten. Het compocenter Schaap Composites is bij aanvang van 
het schooljaar 2014/2015 ingericht als praktijkomgeving voor vo, mbo en hbo 
studenten. Vanaf augustus 2014 vindt hier het practicum onderwijs composieten 
plaats. 

8.Professionalisering 
docenten 

De betrokken docenten van de nieuwe opleiding Engineering en de opleidingen 
in de mobiliteit en bouw, de VO docenten uit Lelystad en de hbo docenten van 
Windesheim Flevoland volgen diverse scholingen. Zij hebben de Masterclass 
Composiet bij Windesheim Flevoland (theorie)gevolgd. De docenten zijn 
praktisch geschoold in het compocenter Schaap Composites. 

9.Mobiliseren 
leerlingen VO richting 
composieten 

De studentenwerving voor de Engineering opleiding zal gaan middels de 
bestaande wegen. Daarnaast zullen er ook koppels van MBO studenten en HBO 
studenten naar de VO scholen gaan. Zij zullen op laagdrempelige wijze in 
schoolkantines met leerlingen in gesprek gaan. Zij zullen vooral laten zien wat de 
opleidingen inhouden. Door MBO en HBO studenten te laten samenwerken is de 
gedachte dat er een grotere en diverse groep VO leerlingen aangesproken wordt 
voor techniek onderwijs. 
Er is een folder gemaakt voor de Engineering opleiding. Deze folder wordt 
tijdens Open Dagen gebruikt. In de folder worden foto's gebruikt van producten 
die in Lelystad gemaakt zijn. 
In het compocenter zijn en worden workshops verzorgd voor leerlingen uit het 
vmbo, onder begeleiding van mbo-studenten. 

lO.Versterken VO-
MBO-HBO 

Door de wijze van werving zoals hiervoor beschreven en door samen te werken 
in technische projecten waarbij VO-MBO-HBO fysiek gaan samenwerken worden 
de samenwerking versterkt. 

11.Projectmanagement 
CompoWorld 



De opleiding Engineering in Lelystad vertoont in de eerste twee leerjaren grote overeenkomsten met 
de Engineering opleiding in Almere. Hier is expliciet voor gekozen, zodat overstap tussen de beide 
opleidingen mogelijk is. De focus bij de opleiding Lelystad is composiet. 

De docenten in de opleidingen van 
de mobiliteitsbranche zijn samen 
met de docenten Engineering en 
Bouw & Infra bezig met de 
ontwikkeling van composiet 
onderwijs in de 
mobiliteitsopleidingen. Zij volgen 
momenteel een cursus composiet 
verwerking (zie foto). 

Middels platform Bèta Techniek 
wordt ook de samenwerking 
tussen onderwijs en bedrijfsleven 
bevorderd. 

OVERZICHT RESULTATEN /ACTIVITEITEN COMPOSIETONDERWIJS 

start einde omschrijving activiteit 
September 
2013 

lopend Werkgroep/ontwikkelgroep composieten geïnstalleerd. 
Tweewekelijkse bijeenkomsten; 
Leden : Vo-docenten , Mbo-docenten, Op afroep vertegenwoordiging 
bedrijfsleven in tweewekelijkse bijeenkomsten. 

Februari 
2014 

Maart 
2014 

Theorie scholing composieten voor docenten MBO en VMBO 
6 cursusavonden Windesheim masterclass 

Maart 
2014 

Mei 
2014 

Practica scholing composieten voor docenten MBO en VO 
6 cursusdagen bij Schaap Composites. 

21 mei 
2014 

Bedrijvenmiddag voor vraagarticulatie composietonderwijs. 
In januari 2015 zal hier een vervolg op plaatsvinden. 

Januari 
2014 

Augustus 
2014 

Voorbereiding/ontwikkeling opleiding Middenkader Engineering. 
Bestaande uit: Onderwijsorganisatie, leerplan, leermiddelen, werving 
docenten. Organiseren Practica-ruimtes. 

Augustus 
2014 

lopend Start 4-jarige opleiding Middenkader Engineering Composieten en 
watersportindustrie met 11 studenten. 

Augustus 
2014 

lopend Compocenter (Schaap) in gebruik voor/door: 
Studenten Middenkader Engineering 
Studenten mobiliteit, bouwtechniek 
Leerlingen Voortgezet onderwijs 
Scholing docenten 

Oktober 
2014 

lopend Leerlingen bouwkunde en mobiliteit hebben in hun rooster digitale lessen 
composieten ( 100 uur) 
Practica in het Compocenter 



STUDENTEN MIDDENKADER ENGINEERING (PRACTICA COMPOSIETEN) 



WERVINGS EN VOORLICHTINGSACTIVITEITEN COMPOSIETONDERWIJS 

Doel : 

- Bekendmaking start Compocenter 
-Bekendmaking start opleiding Middenkader Engineering 
-Werving studenten Middenkader Engineering 
-Voorlichting over: Composieten 

Doelgroepen : 

-Bedrijfsleven 
-Scholen voortgezet onderwijs 
-Potentiële studenten 

ACTIVITEITEN 

Sep 2013 Start werkgroep MBO-college Lelystad 

Nov 2013 Voorlichting VMBO's Dronten over nieuwe opleiding MKE 

Dec 2013 Stand in Emmeloord bij beurs composietbedrijven. 

Jan 2014 Voorlichtingsavond MBO-College Lelystad 

Feb Stand: open avond school VMBO Arcus 

Feb 2014 Voorlichtingsavond MBO-College Lelystad 

Feb 2014 Stand bij Almere on Stage (scholingsbeurs voor VMBO) 

Mrt 2014 Voorlichtingsavond MBO-College Lelystad 

4 Okt 2014 Beurs voor bedrijven luchtvaartindustrie (vliegveld Lelystad) 
Studenten Middenkader Engineering presenteerde opleiding. 

11 Okt 2014 Beroepenbeurs Aviodrome. 
Studenten Middenkader Engineering presenteerde opleiding. 

4 Nov 2014 Stand bij scholingsbeurs voor VMBO (Arcus Lelystad) 
door studenten Middenkader Engineering 

20 Nov 2014 Samen met beurs (Emmeloord) composietbedrijven 
voorlichting aan VMBO-leerlingen Lelystad. 




