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Kern mededeling:

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

Provinciale Staten hebben bij besluit van 5 juni 2013, eDocs 1455034, voor het
project Onderwijs Composieten in Flevoland en Leren van Topsport maximaal
een bedrag van respectievelijk € 267.670 en € 295.048 en beschikbaar gesteld
voor de periode 2013-2015. De gemeente Lelystad heeft als cofinancier in totaal
een bedrag van maximaal € 407.485 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van
beide projecten. Het is een aanjaagsubsidie, na 2015 houdt de overheidsbijdrage
op.
Dit project versterkt de kwaUteit en aantrekkeUjkheid van het middelbaar beroepsonderwijs in Lelystad. Het zal leiden tot een verhoging van het aantal
niveau 4 studenten en daarmee de doorstroming naar het HBO bevorderen.
Uiteindelijk zal dit resulteren in een algehele verhoging van de kwaUteit van het
opleidingsniveau in de regio. 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 ontwikkeUng van Lelystad Airport. Het leidt tot versterking van het techniekonderwijs en
voorziet in de behoefte aan techniekopleidingen voor nieuwe opleidingen.
Gedeputeerde Staten hebben vervolgens aan het ROC Flevoland de betreffende
subsidie toegekend. Daaraan is de voorwaarde verbonden dat het MBO college
Lelystad 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 gemeente Lelystad aflegt over de resultaten van haar
InspanningsverpUchtingen.
Ten aanzien van de verantwoording heeft gedeputeerde Appelman uw Staten
destijds toegezegd u actief te betrekken bij de monitoring en evaluatiemomenten. Per mededeUng van respectieveUjk14 oktober 2014 (eDocs 1648247), 20
januari 2015 (eDocs 1702522) en 30 juni 2015 (eDocs 1720704) bent u geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van dit onderwijsprogramma, inclusief
de besluitvorming ter zake van Gedeputeerde Staten.
Project Onderwijs Composieten in Flevoland
Begin november 2015 is de derde verantwoordingsrapportage OntwikkeUng Composietonderwijs Flevoland ontvangen. In het bestuurlijk overleg tussen de provincie, gemeente Lelystad en het ROC Flevoland/MBO college Lelystad 11 november
2015 is deze besproken. In dit verantwoordingsdocument doet het MBO college
Lelystad gedetailleerd verslag van de voortang en de resultaten van haar InspanningsverpUchtingen tot en met september 2015. Inmiddels volgen 22 studenten
de opleiding Middenkader Engineering composieten en watersportindustrie, mede
als resultaat van de ingezette promotieactiviteiten. De samenwerking tussen
docenten van het MBO college Lelystad, het MBO college Almere en het VO,
alsmede met Compocenter en Schaap Shipcare bij het eerst opzetten en later
verder ontwikkelen van de opleiding engineering in Lelystad loopt goed. Ook de
samenwerking met het bedrijfsleven - met name de vraagarticulatie - heeft
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Steeds meer vorm gekregen.
In financieel opzicht is helder aangegeven voor welke activiteiten de toegekende subsidiemiddelen
van de provincie en gemeente Lelystad zijn aangewend in de jaren 2013-2015.
Geconcludeerd kan worden dat dit subsidieproject zowel inhoudeUjk als financieel volledig op koers
Ugt en dat voldaan is aan de gestelde voorwaarden. De provincie en gemeente Lelystad hebben dan
ook besloten de derde tranche van het toegekende subsidiebedrag aan het ROC Flevoland/MBO
college Lelystad uit te keren.
Project Leren van Topsport(mentaUteit)
De verantwoordingsrapportage bevat ook een update van een eerdere verantwoording van het
programma Leren van TopsportmentaUteit juni 2015. Uit deze junirapportage bleek al dat dit
mentaUteitsprogramma in diverse opzichten succesvol is en dit positieve beeld blijft overeind. Het
onderwijsprogramma is in de afgelopen schooljaren uitgevoerd en hieruit is gebleken dat het aantoonbare wervingskracht heeft. Met de inzet van dit programma is de aantrekkelijkheid en kwaUteit
van het MBO college Lelystad verder vergroot
Het MBO college Lelystad is voor het lopende schooljaar en komende jaren actief op zoek gegaan
naar aanvullende financiering en is hierin voor een substantieel deel geslaagd. Uit de zogenaamde
Asschergelden is een bedrag van €86.000 toegekend. Ook de aanvraag van het MBO college Lelystad
bij het ministerie van OCW die de komende jaren middelen voor excellentieprogramma's beschikbaar heeft gesteld, is gehonoreerd. In de rapportage geeft het MBO college Lelystad helder aan
welke plannen zij heeft om het concept van Leren van TosportmentaUteit te verduurzamen. TopsportmentaUteit is een bUjvend programma. Uiteindelijk zal dit resulteren in een algehele verhoging van de kwaUteit van het opleidingsniveau in de regio.
Geconcludeerd kon worden dat voldaan is aan de gestelde subsidievoorwaarden. De drie tranches
van de toegezegde provinciale en gemeentelijke subsidie zijn al uitgekeerd.
Ter aanvullende Informatie
Voor beide projecten zijn de toegekende drie tranches al uitgekeerd. In verband met het meten
van de eindprestaties eind schooljaar 2015-2016 wordt voor beide projecten uiterUjk 1 oktober
2016 de eindverantwoording verwacht waarna de eindafrekening wordt opgemaakt.
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"Ontwikkeling Composietonderw/ijs"
"Leren van Topsportmentaliteit"
MBO College Lelystad

Oktober 2015
B.J.P.C. Vermeer
Voorzitter directie MBO College Lelystad
Verantwoordingsdocumenten t.b.v. bestuurlijk overleg met provincie Flevoland en
gemeente Lelystad d.d. 31 oktober 2015.

Inleiding
In februari 2015 hebben we u voorzien van de verantwoordingsdocumenten Ontwikkeling
Composietonderwijs en Leren van Topsportmentaliteit (LvT) conform de afgesproken
verantwoordingscyclus van deze projecten. Het ging hier om een tussentijdse
verantwoording op detailniveau van het subsidieproject LvT en een update van de
verantwoordingsrapportage van het subsidieproject Composietenonderwijs. In het
bestuurlijk overleg 5 maart 2015 is afgesproken om de derde tranche van de subsidie LvT
onder voorwaarden uitte keren. Het verantwoordingsdocument LvT is hiertoe aangepast en
op 20 juni jl. aangeboden. Bestuurlijk is hiermee ingestemd en de derde tranche van dit
subsidieproject is inmiddels beschikbaar gesteld.
Voor u ligt de verantwoordingsrapportage medio 2015 van het subsidieproject
Composietenonderwijs. Aan de bestuurders wordt gevraagd om in te stemmen met de
conclusies van deze rapportage en de derde tranche van Composietenonderwijs uit te keren.

Bijgaand treft u aan:
1.

Een verantwoording van het project ontwikkeling Composietonderwijs. Dit project
ligt zowel inhoudelijk als financieel volledig op koers.

2. Een update op de eerder verzonden verantwoording van het project leren van
topsportmentaliteit zowel financieel als inhoudelijk. In deze verantwoording is
speciaal aandacht voor de inzet van de subsidiemiddelen 2^ tranche, de inzet van
middelen door het MBO College Lelystad en Team Heiner en de stand van zaken
m.b.t. het verwerven van additionele middelen.
3. Tóekomstbestendig organiseren top(sport)mentaliteit MBO College Lelystad. Dit plan
schetst de contouren van dit programma na de periode van aanjaag-subsidiëring
door gemeente en provincie.

Ben Vermeer
Voorzitter directie MBO College Lelystad
ROC van Flevoland

1. Verslag project composietonderwijs
Project composieten verantwoording periode tot en met september 2015
Onderwijs Composieten in Fievoiand
Deze subsidie wordt volgens plan uitgevoerd. De verantwoording vindt plaats op basis van
het plan van aanpak zoals deze beschreven is in de subsidie aanvraag, die oorspronkelijk
gepland was juni 2015.
Momenteel volgen 22 studenten de opleiding Middenkader Engineering (MKE). Elf
studenten zijn ingestroomd voor het huidige schooljaar. Voorgaand jaar waren er negen
ingestroomd op hetzelfde moment. Twee studenten zijn de afgelopen weken overgestapt
naar de opleiding constructiewerker.
Plan van aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland
MBO College Lelystad is in gesprek met diverse composiet bedrijven,
1.Faciiiteren
o.a. Schaap ShipCare en Donkervoort ter inventarisatie van het
vraagarticulatie
bedrijven composieten 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.

2.1. Ontwikkelen en
uitvoeren onderwijs
composiet MBO

Activiteiten periode november 2014-september 2015:
Demodagen georganiseerd in het CompoCenter Schaap Composites.
Op beurzen presentaties gehouden.
Voor B&W gemeente Lelystad, stand van zaken gepresenteerd.
In deze periode zijn gesprekken georganiseerd met het bedrijfsleven
waarin centraal stond de uitvraag naar arbeidsmarktontwikkelingen
met betrekking tot composietenonderwijs.
Binnen het 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.
Activiteiten periode november 2014-september 2015:
Schooljaar 2014/15: ln de technische richtingen zijn pilots uitgevoerd.
Het curriculum is aangepast op grond van de ervaringen in de pilots.
Het praktijkgedeelte van het lesmateriaal is verbeterd.
Schooljaar 2014/15:10 daagse vervolgcursus voor docenten in
composieten.,Deze cursus is gevolgd door docenten van ROC v
Flevoland, ROC v Amsterdam, VMBO Flevoland en Windesheim

Flevoland. Totaal 15 cursisten zijn gecertificeerd door het bedrijfsleven.
De opgedane kennis en ervaring tijdens de vervolgcursus zijn toegepast
in de het onderwijsprogramma.
2.2. Opzet opleiding
engineering Lelystad

De projectleider van onderwijs in composiet van het MBO college
Lelystad zet in samenwerking met docenten van het MBOcollege
Almere, docenten van de andere technische opleidingen (bouwkunde,
mobiliteit en afwerkingstechniek), docenten van het VO Lelystad en het
bedrijfsleven de opleiding MKE op. De wervingsbrochures zijn
ontwikkeld en de werving voor het schooljaar 2015 / 2016 wordt
voorbereid. De opleiding was aanwezig tijdens de beroepenbeurs voor
de Luchtvaart in het Aviodrome in Lelystad.
Activiteiten periode november 2014-september 2015:
Het composietenonderwijs voor het eerste leerjaar MKE is uitgevoerd,
geëvalueerd en bijgesteld. Voor de vervolgjaren is curriculum
ontwikkeld.
Het onderwijs in composieten en watersportindustrie wordt in de vorm
van levensechte projecten uitgevoerd.
Een voorbeeld hiervan is: Het bouwen door studenten van een eigen
sloep van composiet. Hier vindt de integratie van composiet in de
watersportindustrie plaats.
De projecten worden uitgevoerd in het CompoCenter bij Schaap
Shipyards.
Een nieuwe lichting van 13 studenten is augustus 2015 in de MKE
opleiding ingestroomd. Het betreft 11 studenten zoals hierboven
benoemd en 2 studenten die inmiddels zijn overgestapt naar de
opleiding constructiemedewerker.

3.Ontwikkelen en
uitvoeren minor HBO
4.Maatwerk
werkenden
5.Maatwerk
doelgroepen
6.Opzetten lectoraat
HBO
7.1CompoCenter
Emmeloord
7.2CompoCenter
Lelystad

Dit onderdeel behoort niet tot de beschikking onderwijs in composiet,
maar maakt onderdeel uit van de ZZL middelen.
Maatwerk werkenden is geen onderdeel van de beschikking onderwijs
in composiet.
Het budget maatwerk doelgroepen € 33.000 is toegevoegd aan het
budget CompoCenter.
Dit onderdeel behoort niet tot de beschikking onderwijs in composiet,
maar maakt onderdeel uit van de ZZL middelen.
Dit onderdeel behoort niet tot de beschikking onderwijs in composiet,
maar maakt onderdeel uit van de ZZL middelen.
Het CompoCenter Lelystad kent twee satellieten: Schaap Composites en
de onderwijsfaciliteit op Lelystad airport. Het CompoCenter Schaap
Composites is bij aanvang van het schooljaar 2014/2015 ingericht als
praktijkomgeving voor leerlingen van VMBO en studenten van het MBO
en het HBO.

Activiteiten periode november 2014-september 2015:
In schooljaar 2014/15 is in het CompoCenter het onderwijs in de vorm
van projecten uitgevoerd. Studenten hebben aan vertegenwoordigers
uit bedrijfsleven en onderwijs over hun voortgang gerapporteerd
middels presentaties.
Gedurende het schooljaar 2015/16 is het CompoCenter als reguliere
leslocatie twee dagen per week ingeroosterd voor de MKE opleiding
composieten en watersportindustrie.
Op andere dagen is er de mogelijkheid voor scholing VO, MBO en HBO.
In het CompoCenter wordt voor de opleiding MKE een innovatieve
hoek, met o.a. een 3D printer ingericht.
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
HBOdocenten van Windesheim Flevoland volgen diverse scholingen. Zij
hebben de Master class Composiet bij Windesheim Flevoland (theorie)
gevolgd. Er vindt een praktijkscholing plaats bij Schaap Composites.
Deze scholing wordt ondersteund door Gert de Beer (ontwikkeldocent
uit subsidie Roy Heiner Academy) en Rogier Nijssen (lector composiet
Hogeschool ln Holland).
Activiteiten periode november 2014-september 2015:
Zie onder 2.1

9.Mobiliseren
leerlingen VO richting
composieten

De studentenwerving voor de Engineering opleiding verloopt middels
de bestaande wegen. Daarnaast zullen er ook koppels van MBO en HBO
studenten naar de VO scholen gaan. Daarmee zijn zij op laagdrempelige
wijze in schoolkantines met leerlingen in gesprek gegaan. 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. Voorbeelden hiervan zijn de
buitengevel van het het nieuwe stadhuis in Utrecht, vervaardigd door
Holland Composites en de zonnewagen van studenten TH Delft (Nina 8)
die deels vervaardigd is door Schaap Composites.
Activiteiten periode november 2014-september 2015:
Er zijn bij de voorlichtingsbijeenkomsten zoals, kiestechniek, Almere on
stage, Doe dagen Almere en Lelystad en op diverse beroepen- en
opleidingsmarkten potentiële studenten op de hoogte gebracht van de
mogelijkheden van de Middenkaderopleiding Engineering composieten
en watersportindustrie. Bovendien zijn zij uitgenodigd voor doe

activiteiten in het CompoCenter. Ongeveer 100 VO-leerlingen hebben
hier aan deelgenomen.
lO.Versterken VOMBO-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.
Activiteiten periode november 2014-september 2015:
Zie hierboven.

11.Projectmanagement
CompoWorld (tekst op
basis van korte
rapportage Bouke
Veldman)

Er wordt onderscheid gemaakt tussen eerste en tweede linie activiteiten.
Eerste linie:
Ontwikkelen en uitvoeren onderwijs MBO
Gerealiseerd
in Lelystad en Emmeloord
Ontwikkelen en uitvoeren minor HBO
Gerealiseerd
in eerste helft 2015 bij Windesheim Flevoland
Ontwikkelen en uitvoeren maatwerk
Zie 7.2
Lectoraat Composiet
HBO
Gerealiseerd
per juni 2015. Aanstelling voor4(!) jaar bij Windesheim
Tweede linie:
Inrichting CompoCenters Emmeloord en Lelystad
bij Schaap en VABO/ICO
Professionalisering docenten
via Masterclasses Composiet Windesheim 2014
Mobiliseren leerlingen VO
gerealiseerd
Versterken VO-MBO-HBO
gerealiseerd

Personele bezetting MBO College Lelystad
Rol
Naam
projectleider
Pieter Bras
Martijn
ontwikkeldocent
Koelewijn
ontwikkeldocent
ontwikkeldocent

Albert Lenferink
Harry Duker

ontwikkeldocent

Tjeerd Jellema
Joost Brouwer
(tot 1 augustus
2015)

rapportages

Gerealiseerd
Gerealiseerd
Deels
Deels

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.

Financiële Rapportage Composiet
Begroting gebaseerd op Plan van Aanpak
A

B

Van

jan-13

jan-14

jan-15

Tot

dec-13

dec-14

dec-15

Faciiiteren vraagarticulatie bedrijven
composieten
Ontwikkelen en uitvoeren onderwijs
composiet MBO

€ 37.500

Opzet opleiding engineering Lelystad

€42.000

€
25.000
€
28.000

C Totaal

€ 12.500
€

14.000

€

D

E

F

€

10.800

€

75.000

€ 75.000

€

84.000

€ 84.000"

€

33.000

€ 33.000

75.000

€ 84.000

Totaal G

€ 10.800

€

21.600

Ontwikkelen en uitvoeren minor HBO
Maatwerk werkenden
Maatwerk doelgroepen
Opzetten lectoraat HBO
CompoCenter Emmeloord
CompoCenter Lelystad
Professionalisering docenten
Mobiliseren leerlingen VO richting
composieten
Versterken VO - MBO - HBO

€
25.200
€
20.000
€ 24.000
€ 21.000

€ 8.400
€ 6.667
€ 8.000
€ 7.000

€ 50.400

€

€ 40.000

50.400

€

50.400

40.000

€

40.000

€

48.000

€

48.000

€

42.000

€

42,000

€

67.500

€

€ 48.000
€ 42,000

_

Projectmanagement CompoWorld

TOTAAL

€
16.800
€
13.333
€
16.000
€
14.000

€
169.700

€
€
113.133

€ 56.567

e 339.400

_

€

383.200

67.500

€

78.300

Toelichting op de begroting.
De kolommen A, B en C betreffen de begrote kosten op jaarbasis die betrekking hebben op
de activiteiten die het MBO College lopende het project uit zal voeren. Vervolgens zijn deze
getotaliseerd in de vierde kolom. In de oorspronkelijke opzet zou Technocampus Flevoland
een deel van de kosten voor haar rekening nemen. Zoals bekend is deze organisatie failliet
verklaard. In het bestuurlijk overleg is overeengekomen om de kosten te verdelen naar MBO
College Lelystad en naar Compoworld. Dat heeft geleid tot een nieuwe kolom E met kosten
die het MBO College voor haar rekening neemt. Dit zijn alle kosten uit de totaalkolom plus
de toewijzing van de middelen die oorspronkelijk toebedeeld waren aan Technocenter
Flevoland. Het betreft in dit verband 33.000 euro Maatwerk doelgroepen en 10.800 euro
voor faciiiteren van de vraagarticulatie. In kolom F is datgene opgenomen voor de
activiteiten van Compoworld, inclusief de extra 10.800 euro. Uiteindelijk is de 33.000 euro
bestemd voor het creëren van een extra leer- en werkvoorziening bij Schaap CompoCenter,
zoals bestuurlijk besloten.
De kolommen E en F zijn weer getotaliseerd en sluiten aan op het subsidiebedrag. In kolom
G ziet u de bedragen die aangevraagd waren bij de provincie Flevoland en bij de gemeente
Lelystad. Dit is de feitelijke dekking van de kosten die vermeld staand onder de kolommen E
en F.

C

461.500

aanwending subsidie: realisatie tot en met 2014
2013

2014

Van

aug-13

aug-14

aug-15

Tot

jul-14

jul-15

jul-16

Prognose 2015 en Prognose 2015

Faciiiteren vraagarticulatie bedrijven composieten

-

€

2015 Totaal G

8,000

13,200

€

21.200

Ontwikkelen en uitvoeren onderwijs composiet MBO

€ 13,211

€ 37,607

€

€

25,000

€

75.818

Opzet opleiding engineering Lelystad

€ 11,842

€ 37,607

€

36,000

€

85.449

Ontwikkelen en uitvoeren minor HBO

-

-

-

Maatwerk werkenden

-

-

-

Maatwerk doelgroepen

-

-

Opzetten lectoraat HBO

-

-

-

lll^^^llillllilllllii

CompoCenter Emmeloord

-

-

-

iiiiiilliilwliiilliiliill

CompoCenter Lelystad

-

Professionalisering docenten

-

Mobiliseren leerlingen VO richting composieten
Versterken VO - MBO - HBO

€

HlliliBïlilll^fcH

33,000

€ 33.000

€ 25.463

€

25.000

€

14,501

€

26.500

€ 41,101

-

€ 12,051

€

36.000

€ 48.051

-

€ 5,000

€

35,000

€

40.000

€ 33,400

€

20,500

€

66.087

Projectmanagement CompoWorld

12,187

TOTAAL verwachte kosten aanwending subsidie

€ 37.240

€

€

173.728

€ 250.200

50.463

€ 461.168

De verwachting is dat het project composiet nagenoeg uit zal komen op projectbegroting. Er
zijn enkele kosten uit activiteiten 2014 die in najaar 2015 in de boekhouding zullen komen.
Het betreft met name kosten die te maken hebben met de aanpassing en huur van het
CompoCenter bij Leen Schaap (zie 7.2).

2. Update project leren van topsportmentaliteit.
Plan van Aanpak Leren van Topsport
Coaching studenten TSM
Coaching studenten TSM aan
boord

In de periode september 2014 - september 2015 hebben
181 studenten het programma Leren van Topsport
gevolgd. Zij gaan 3 dagen naar Team Heiner (TH). Deze
dagen zijn verdeeld over 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.

Programma bijstellen

Afstemming TH-coaches met
ROC-coaches

Beoordelingen, uitvoeren en
bespreken

Beoordelingssysteem bijstellen

Gedurende het schoojjaar wordt het programma daar waar
nodig aangepast aan de huidige ontwikkelingen op school.
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 kunnen 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.
Het onderzoek dat vorig schooljaar heeft plaatsgevonden,
zal ook dit jaar plaatsvinden. De resultaten hiervan zijn aan
het einde van het schooljaar 2014 - 2015 gepubliceerd en
op grond hiervan is de conclusie getrokken dat het
programma inmiddels uitgebalanceerd is.
Het beoordelingssysteem is bijgesteld naar het huidige
programma. Binnenkort zal het beoordelingssysteem
bijgesteld worden aan het huidige programma.

Coaches / docenten

Scholing ROC coaches uitvoeren

Alle studiecoaches van MBO College Lelystad die nog geen
of weinig ervaring hebben met Leren van Topsport volgen
een scholing in de principes en de toepassing hiervan in de
coaching van hun studenten. Deze scholing wordt gegeven
door de coaches van TH en bestaat uit on-water sessies
alsmede enkele off-water sessies. Daarnaast vindt ook
coaching plaats 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

Verankering van het programma in de opleidingsteams
vindt plaats middels inzet van Team Heiner en gesprekken
die plaats hebben gevonden. De gesprekken gaan over de
realisatie van de olievlekwerking binnen hun team. Hoe
worden toegepaste principes leren van topsport (Proactief, Ambitie, Plan, Doorzetten, Commitment,
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Constructief conflict, Teamdoel, Teamplan, Taken en
Werkklimaat) bij programma, coaching en begeleiding en
projecten verder verbreed naar andere onderdelen in het
curriculum. Er is vooral gekeken naar de eigen invloed in de
teams voor de verdere ontwikkeling van Leren van
Topsport. Op basis van de gesprekken worden
vervolgacties gepland ter realisatie van gestelde
activiteiten.

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
Inmiddels is duidelijk dat de zogenaamde Asschermiddelen definitief ingezet kunnen worden voor de
verduurzaming van het project. Daarnaast is ook duidelijk
dat we een deel van de excellentiemiddelen mogen gaan
inzetten. Mondeling is al te kennen gegeven dat de inhoud
Verduurzaming

geaccordeerd is. We wachten de definitieve brief af. Als
laatste heeft het college een start gemaakt om met
stakeholders (Mark de Vries, Roy Heiner) over te gaan naar
het thema Topmentaliteit. Deze werkgroep gaat nieuwe en
duurzame plannen ontwikkelen voor Topmentaliteit in
Lelystad gedurende de komende jaren.
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Begroting Plan van Aanpak
totale
2013

2014

2015

eigen

additionele

bijdrage

financiering

totaal

kosten
coilege4leadership

€376.371

€376.371

€376.371

bijdrage team Heiner

€67.244

€67.244

€67.244

€201.732

€201.732

bijdrage ROC Flevoland

€54.775

€54.775

€54.775

€ 164.325

€ 164.325

totaal eigen bijdrage

€ 122.019

€ 122.019

€122.019

€366.057

€ 366.057

te financieren

€254.352

€254.352

€254.352

€ 147.524

€ 98.349

€49.175

bijdrage provincie
Flevoland
Bijdrage gemeente

€1.129.112

€ 763.055

€ 295.048
€ 106.827

€71.219

€35.609

€213.655

€0

€ 84.784

€169.568

€ 254.352

€254.351

€254.352

€ 254.352

€763.055

Lelystad
bijdrage derden

totaal bijdrage derden

€763.055
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Projectrealisatie
t/m augustus 2015

kosten
college4leadership
bijdrage team
Heiner
bijdrage ROC
Flevoland
totaal eigen
bijdrage

2013

2014
2014
2013-2014 2015

Prognose
2015

totale eigen
bijdrage

additionele
financering totaal

2015-2016

€330.246

€ 294.798

€ 229.000

€56.943

€ 101.096

€ 25.000

€ 183.039

€ 183.039

€54.775

€36.516

€ 22.000

€113.291

€ 113.291

€ 111.718

€ 137.612

€47.000

€ 296.330

€ 296.330

€ 854.044

te financieren
bijdrage provincie
Flevoland
bijdrage gemeente
Lelystad
bijdrage derden *)
totaal bijdragen
derden

€ 557.714

€ 147.524

€98.349

€49.175

€ 295.048

€ 295.048

€ 106.827
€0

€71.219
€ 5.000

€ 35.609
€43.000

€213.655
€48.000

€ 213.655
€48.000

€ 254.351 € 174.568

€ 127.784

€556.703

€ 556.703

*)
bijdrage
Rotary

*) bijdrage
Asschermiddel
en
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Toelichting op begroting en projectrealisatie
Hieronder volgt een uiteenzetting van genomen besluiten gedurende de uitnutting van de
subsidie College4Leadership. Deze besluiten zijn genomen ten aanzien van met name .
financiële ontwikkelingen.
1

Oorspronkelijke doelstelling: Middels het programma Leren van Topsport wordt 'de
lat' van het algehele onderwijs verhoogd. Dit zal leiden tot een verhoging van het
aantal niveau 4 studenten. Uiteindelijk zal dit resulteren in een algehele verhoging van
de kwaliteit van het opleidingsniveau in de regio. Mede hierdoor zal het aantal lager
opgeleiden in de regio dalen.

2

Aanpassingen gedurende de afgelopen periodes:
a. Tijdens het bestuurlijk overleg wordt geconstateerd dat de eigen bijdrage derden
(^bedrijfsleven) achter blijft bij de verwachting (23 juni 2014). De provincie en
gemeente lieten n.a.v. de verantwoordingsrapportage juni 2014 weten dat zij de
tweede tranche uitkeren maar wel onder voorwaarden. Het MBO college moest zelf
zorg dragen voor het tekort dat ontstaat omdat de (mede)financiering vanuit het
bedrijfsleven achterwege bleef. Ook werd geconstateerd dat het oorspronkelijke
financieringsmodel niet levensvatbaar is. Er moest gezocht worden naar aanvullende
financiering. Daarbij werd ook besloten de uitkering van de derde tranche te
koppelen aan de verantwoordingsrapportage februari 2015.
b. Wegens uitblijven derden gelden ontstaat een tekort op de begrote additionele
financiering.
c.

20 november 2014 wordt door het ROC besloten het aantal zeildagen in het
programma te verminderen van 7 dagen zeilen naar 3 dagen zeilen. De eigen bijdrage
van team Heiner is gebaseerd op de reductie van het uurtarief. De vermindering van
het aantal zeildagen leidt tot een verlaging van de eigen bijdrage van Team Heiner
daar deze is gebaseerd op het daadwerkelijk uitgevoerde aantal zeildagen. Deze
vermindering van het aantal zeildagen leidt ook tot verlaging van de inzet/kosten van
het ROC. Het betreft de kosten van coaching, organisatie, projectleiderschap in natura
en in geld.

d. Tijdens het bestuurlijk overleg in november 2014 kon gemeld worden dat het MBO
college al voor een belangrijk deel geslaagd was in het vinden van alternatieve
financiering (de zogenaamde Asschergelden). In MRA verband is middels het
sectorplan "Werk maken van Talent" voor het excellentie programma 86.000 euro
toegekend, waarvan 43.000 euro in 2015-2016 en 43.000 euro in 2016-2017.
e. Ook loopt er een subsidieaanvraag bij het ministerie van OC&W in het kader van de
excellentie middelen van de kwaliteitsimpuls gelden onderwijs. Definitieve vaststelling
van het budget heeft plaatsgevonden en mondeling is bekend geworden dat we
52.000 mogen ontvangen. Voorzichtigheidshalve wachten we de definitieve brief af
voordat (een deel van) dit bedrag wordt toegevoegd aan de middelen voor dit project.
f.

Het project loopt over kalenderjaar heen in verband met organisatie in schooljaren.
Hierdoor kan de accountantscontrole pas oktober 2016 plaats vinden. De brief voor
uitstel van de aanvraag van de vaststelling van de subsidie de provincie en de
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gemeente verzonden. De brief betreft uitstel van de aanvraag voor vaststelling van de
subsidie.
De conclusie is dat het project ondanks de tegenvaller van het niet realiseren van de eigen
bijdrage bedrijfsleven zeer succesvol is verlopen tot nog toe. Het MBO College is daarom nu
al bezig plannen te ontwikkelen om topsportmentaliteit te verbreden naar Topmentaliteit.
Op pagina 19 en 20 wordt dit verder toegelicht, subsidie is overeenkomstig de doelstelling
ingezet en uit tabellen (realisatie en prognose) blijkt dat het subsidiebedrag volledig zal
worden uitgenut.
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stand van zaken verkrijgen additionele middelen
1. Door de Economie Board van de Metropoolregio Amsterdam is in oktober 2014 een
aanvraag voor de sectorplannen van Asscher voorbereid en ingediend. Onderdeel
van dit sectorplan is het excellentietraject van het MBO College Zuidoost "Talent
meets Top" en van het MBO College Zuid "Ondernemerschap in de art en
entertainment opleidingen" De MBO Colleges Zuid en Zuidoost zijn onderdelen van
het ROC van Amsterdam. Zuidelijk Flevoland is ook onderdeel van de
Metropoolregio Amsterdam. Daarom hebben wij het excellentieprogramma van het
MBO College Lelystad "Leren van Topsport" ook verbonden aan het sectorplan van
de metropool regio Amsterdam.
Het excellentieprogramma Leren van Topsport heeft hiervoor de beschikking
gekregen voor de periode januari 2015 - januari 2017. Voor deze termijn heeft het
MBO College Lelystad € 86.000 gekregen voor de uitvoering van het programma.
2. Team Heiner en MBO College Lelystad hebben naar aanleiding van het regioplan
gesprekken gevoerd met bij het regioplan betrokken bedrijfsleven. Eén van de
partners van de Economie Board heeft aangegeven daadwerkelijk geïnteresseerd te
zijn.
3. Ook het ministerie van OC&W wil graag excellentie stimuleren. Onlangs heeft het
MBO College Lelystad een aanvraag ingediend voor subsidie excellentieprogramma
bij het ministerie van OCW op basis van de subsidie mogelijkheden "Stimuleren van
Excellentie". Leren van Topsport / Topmentaliteit zal hier onderdeel van uitmaken.
Let op: dit is dus een subsidiestroom vanuit OC&W en dus een andere dan de onder
1 reeds toegekende subsidiering op basis van de sectorplannen van Asscher. Zie
voorts de opmerking onder verduurzaming.

16

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. Op loktober 2015 is het aantal niveau 4 studenten
gestabiliseerd ten opzichte van 1 oktober 2014.
De subsidie voor Leren van Topsport neemt jaarlijks met 1/3 deel af.
Zoals reeds eerder aangegeven hebben Team Heiner en het MBO College Lelystad zelf een
investering gedaan met als doel om voor schooljaar 14-15 de afname van 1/3 deel te
compenseren en de begroting op het juiste niveau te houden. Daarnaast hebben we door de
groei van het deelnemersaantal (stijging aantal leerlingen niveau 4) een groter deel van het
programma naar het schooldeel verplaatst. De zorg.dat bedrijfsleven, ondanks inhoudelijke
support, uiteindelijk het verlies aan subsidies niet zal compenseren is nog steeds
gerechtvaardigd. Hierop anticiperend hebben we conform afspraak gezocht naar andere
mogelijkheden voor financiering en verduurzaming van het programma leren van top(sport)
mentaliteit. Verderop in dit stuk bij 3. Toekomst bestendig organiseren
"top(sport)mentaliteit" programma MBO College Lelystad, kunt u lezen hoe het programma
inhoudelijk wordt verduurzaamd, welke financiële middelen hiervoor reeds zijn toegezegd
en welke mogelijkheden er verder zijn.
De samenwerking tussen het bedrijfsleven en het 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 het MBO College Lelystad is toegetreden als bestuurslid van de stichting
Campus Amsterdam Lelystad Airport. Met het 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 noodzaak van het Leren van Topsport volledig onderschrijft, 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
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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.
3. Tóekomstbestendig organiseren top(sport)mentaliteit MBO College Lelystad.
Het MBO College Lelystad heeft de afgelopen 2 jaar in samenwerking met Team Heiner,
dankzij de aanjaag subsidies van gemeente Lelystad en provincie Flevoland, het programma
Leren van Topsport ontwikkeld. Basis van dit programma zijn de principes van
topsportmentaliteit (Proactief, Ambitie, Plan, Doorzetten, Commitment, Constructief
conflict, Teamdoel, Teamplan, Taken en Werkklimaat), het programma kent een deel wat op
het water plaatsvindt bij Team Heiner en een deel wat de verbinding maakt met school in de
vorm van coaching en begeleiding en het vormgeven van projecten per afdeling. Voor het
programma zijn alle coaches niveau 4 van het MBO College Lelystad speciaal geschoold. Het
programma is exclusief voor niveau 4 studenten ter beschikking gesteld. Doelen zoals meer
studenten niveau 4 om zo een grotere doorstroming naar Windesheim Flevoland mogelijk te
maken zijn in ieder geval voor het 1^ gedeelte van het doel meer dan behaald.
Top(sport)mentaliteit heeft dus duidelijk een wervend effect gehad.
Het effect van deze 2 jaren op inhoud is dat denken in termen van top(sport)mentaliteit bij
veel onderdelen en medewerkers van de organisatie is ingedaald. Programma's op het
gebied van loopbaanbegeleiding en coaching hebben kenmerken van topsportmentaliteit in
zich.
Verschillende afdelingen hebben speciale projecten georganiseerd waarbij de principes van
topsportmentaliteit centraal staan. Een aantal projecten is klaar of heeft de potentie om
ingezet te worden bij de verduurzaming van top(sport)mentaliteit. De eerste
onderwijsperiodes van dit schooljaar is er nog een speciale ronde georganiseerd waarbij
Team Heiner coaches de dialoog zijn aangegaan met teams hoe topsportmentaliteit nog
verder door te voeren in de verschillende curricula. O.a. wordt gekeken naar zaken als hoe
topsportmentaliteit mee te nemen in de BPV (stage) opdrachten, hoe maken we de
principes van topsportmentaliteit zichtbaar in het gebouw. In ieder geval constateren we
ook dat er steeds meer behoefte ontstaat om topsportmentaliteit op 2 manieren te
verbreden. De 1^ verbreding gaat over wat kunnen we, naast het Leren van Topsport
programma met Team Heiner, als alternatieven organiseren. De 2^ verbreding gaat over hoe
maken we topmentaliteit-denken onderdeel van alle opleidingen.
Kortom: de basis is gelegd dankzij de eerste 2 tranches aanjaagsubsidie,
topsportmentaliteit is ingeburgerd in het onderwijsprogramma van het MBO College
Lelystad. De vraag is hoe gaan we nu verduurzamen of de next step organiseren.
Uitgangspunt 1: top(sport)mentaliteit is en blijft altijd uitgangspunt voor het MBO College
Lelystad
Uitgangspunt 2: het programma wordt zo vormgegeven dat de
topsportmentaliteitsprincipes altijd overeind blijven, maar waarbij flexibel ingespeeld kan
worden op groei van het aantal deelnemers en het wel of niet de beschikking hebben over
"extra" middelen.
Uitgangspunt 3: alles wat in de eerste 2 jaar bereikt is moet worden vastgehouden.
18

Financieel doorkijkje
Project/financier
Metropool regio
Amsterdam.
Asschergelden
project excellentie

periode
Kalenderjaar 2015
kalenderjaar 2016

Provincie en
gemeente 3^
tranche leren van
topsportmentaliteit
Excellentiemiddelen
OCW

Schooljaar
2015/2016

85k

Schooljaar
2015/2016
Schooljaar
2016/2017

Max. 80k

duurzaam

50k

Additionele
financiering
bedrijfsleven.
Gesprekken blijven
gaande, er lijken
nieuwe openingen
maar de kans dat
bedrijfsleven
volledig overneemt
blijft heel klein
Inzet eigen
middelen MBO
College Lelystad

bedrag
86k

status
Goedgekeurd/beschikt.
Uitvoeringsovereenkomst
wordt opgesteld.
Middelen worden ingezet
in kalenderjaar 15 en 16.
Na definitieve toekenning
worden de middelen
ingezet in schooljaar 1516
aanvraag is voor 30 april
jl. ingediend. Mondeling
is 52 K toegezegd.
Wachten is op brief met
beschikking

Inzet reguliere middelen
met topmentaliteit als
doel

Programma-ontwikkeling top(sport)mentaliteit
1. Alle niveau 4 studenten leerjaar 1 krijgen het programma topsportmentaliteit
aangeboden. Dit beproefde programma wordt één van de mogelijkheden voor
niveau 4 studenten waar zij uit moeten gaan kiezen binnen het
topsportmentaliteitsprogramma. Deelname aan een
top(sport)mentaliteitsprogramma is voor deze studenten een verplicht onderdeel in
hun curriculum. Hoeveel mogelijkheden is afhankelijk van het definitief binnenhalen
van additionele financiering. Plaatsing vindt plaats op basis van bijvoorbeeld
excellentie of loting. In ieder geval wordt de 86k excellentieprogramma
metropoolregio in kalenderjaar 2015 en 2016 hiervoor ingezet. Uitgaande van het
vrijvallen van de 3^ tranche middelen van de provincie en gemeente zullen deze ook
19

grotendeels worden ingezet ten behoeve van het programma topsportmentaliteit
i.s.m. Team Heiner.
2. De curriculum onderdelen ondernemerschap, burgerschap en vitaal burgerschap
hebben een topmentaliteitsprogramma vormgegeven op basis van de principes van
leren van topsport. In dit programma is verbinding gemaakt met een aantal
projecten. Deze projecten worden langs de lijn van topmentaliteit ingezet. Zo is er
bijvoorbeeld verbinding met:
Flevoland Fietst tegen kanker (programma waarbij jongeren deelnemen aan AIpe
D'huzes.) Naast topmentaliteit om uiteindelijk deze berg met de fiets te beklimmen is
fundraising voor de kanker bestrijding het doel.
Het project My School Gots Talent in samenspraak met KUBUS. Deelnemers met
muzikale talenten krijgen de kans deze talenten verder te ontwikkelen langs de lijn
van top(sport)mentaliteit. Uiteindelijk is er een wedstrijd tussen de beste bands/acts
van de verschillende scholen waarbij de titel My School Gots Talent op het spel staat.
Het ondernemerschap programma " mission impossible". Zoals de naam al zegt
worden jongeren bij ondernemerschap uitgedaagd een project aan te gaan waarbij
het einddoel bijna onhaalbaar lijkt. Alleen met aanwending van top(sport)mentaliteit
kunnen de doelen worden behaald. Projecten kunnen van zeer verschillende aard
zijn.
In deze programma-ontwikkeling wordt de verbreding gezocht naar de verschillende niveaus
van opleidingen en wordt de verbreding gezocht naar andere domeinen voor het
ontwikkelen topmentaliteit anders dan alleen (top) sport. De principes van
topsportmentaliteit blijven hierbij natuurlijk leidend.

Schematisch ziet het er als volgt uit:

^m^^m ^^^^
Naast bovenstaande ontwikkelt MBO College Lelystad een structuur van "Topcolleges", het
betreft in dit verband minimaal 4 lezingen per jaar op MBO College niveau voor alle
leerlingen en 4 lezingen per jaar op afdelingsniveau.
We hebben met dit onderdeel op 10 februari jl. een vliegende start gemaakt door een lezing
van Joseph Oubelkas voor 700 deelnemers in het Agoratheater en in december 2014 op
afdelingsniveau bij de afdeling ICT door een lezing over cybercrime en banken door de ING.
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Harry Mauw en Ben Vermeer
Oktober 2015
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Notitie Studenten met Topmentaliteit

De afgelopen twee jaar heeft het project Leren van Topsport (college for leadership) een positief
effect gehad op de ontwikkeling van het MBO College Lelystad. Het aandeel niveau 4 studenten is
duidelijk verhoogd en zit nu op het niveau van een gemiddeld ROC. Daarnaast hebben we met ons
onderwijs kunnen aansluiten op moderne vormen van samenwerken en het leren van en met elkaar.
Het succes op niveau 4 willen we verbreden. Daarvoor heeft het MBO College Lelystad twee lijnen
van verbreding. De eerste lijn is om ook niveau 2 en 3 studenten te betrekken op het programma. De
tweede lijn heeft betrekking op het verbreden van het programma.
In onze overtuiging kunnen deze twee lijnen niet zonder elkaar. Een groep enthousiaste jonge
collega's heeft de handschoen opgepakt en heeft plannen ontwikkeld om de verbreding van het
programma door te kunnen zetten.
De navolgende ideeën worden nu uitgewerkt.
De volgende uitgangspunten staan hierin centraal:
1.

Wij willen de studenten beter voorbereiden op de arbeidsmarkt met competenties die meer
gericht zijn op houding en gedrag dan op vaardigheden.
De beroepsbevolking vraagt om pro actieve en ondernemende werknemers.
2. Dat doen we langs de volgende werkwijze:
Door studenten uit te dagen zelf te kiezen voor een programma
Zichzelf te ontwikkelen met competenties 2.0
Zich te laten begeleiden op een coachende manier
Bedrijfsleven integreren
Topmentaliteit laat zich het best verbeelden in de navolgende illustratie

Het programma bevat de volgende kernpunten:
Werken naar een apart certificaat Studenten met Topmentaliteit
Beoordeling van het portfolio
Gebruikmaken van 21st century skills gekoppeld aan de Leren van Topsportprincipes
•

1 teamwork dag
4 avondsessies met workshops
Workshops met sprekers uit bedrijfsleven
Individuele coaching door professionele coaches

Schematisch ziet het er zo uit

En hierbij zijn de volgende elementen de (Topmentaliteit)keuze onderdelen:
SARV (inschool), een sterk ambassadeursproject
Leren van Topsport (Team Heiner)
Flevoland Fietst Tegen Kanker
Masterclass Ondernemen
Basketballen voor een beter baan
Eigen inbreng
De afspraken zijn gepland en de we beginnen de komende weken al. Een element willen we er uit
lichten om dit centraal staat in de rest van de ontwikkeling van het MBO College.
Ondernemerschap/ondernemende vaardigheden is vanaf volgend schooljaar een verplicht onderdeel
bij al onze programma's. Hiermee willen we ook een antwoord bieden op de lokale en de regionale
behoefte voor toekomstige medewerkers die beschikken over de juiste basisberoepshouding.

Jij Dak je eigen
bedri/f starten?-'

1*1
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l^fOCi/f r»l

Onze overige partners zijn Team Heiner, Mark de Vries, de gemeente Lelystad.
Ons motto is:

Omdat het l&uk is om te doen,
jü kam op em mooie baan vergroot, e» Iwf jt t f t ö f fIt §mft
HM 10-12-2015

