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1.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de subsidie aanvraag "Doorstart RHA"van het MBO
college Lelystad
2. In te stemmen met het Plan van aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland en voor de uitvoering hiervan maximaal € 267.670 (zijnde 19,2 % van
het subtotaal € 1.394.200) subsidie beschikbaar te stellen.
3. In te stemmen met het Plan van aanpak College4Leadership: Leren van
Topsport en voor de uitvoering hiervan maximaal € 295.048 (zijnde 26,1%
van het subtotaal € 1.129.112) subsidie beschikbaar te stellen.
4. De 3e begrotingswijziging vast te stellen van in totaal maximaal € 562.718
ten gunste van begrotingspost 3.1.1.30 onderwijs ontwikkeling Lelystad
(RH), waarvoor dekking wordt gevonden uit het oormerk Lesplaats Lelystad in de Reserve Strategische Ontwikkelingsprojecten (STROP), verspreid over de jaren 2013 t/m 2015.
5. Aan het beschikbaar stellen van deze middelen als voorwaarde te verbinden dat ook de gemeente Lelystad bereid is haar bijdrage in deze aanjaagsubsidie te verlenen.
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Routing

De noodzaak om het MBO in Lelystad te versterken wordt zowel vanuit economisch als onderwijs perspectief benaderd. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met
de gezamenlijke inspanning van het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Lelystad om hoger onderwijs in Flevoland tot ontwikkeling te
brengen. Verwezen kan worden naar het Convenant Hoger Onderwijs uit 2007.
Dit convenant biedt hiertoe een duidelijk kader. De insteek van de gemeente
Lelystad voor de ontwikkeling van hoger onderwijs in Flevoland is als volgt benoemd:
• Het vergroten van het (onderwijs)speelveld vereist een regionale blik.
• “Trek in de schoorsteen” creëren is van belang voor doorlopende leerlijnen.
• Elkaar versterken en aanvullen betekent het maken van heldere en logische
keuzes.
Het MBO College Lelystad, onderdeel van het ROC Flevoland en het ROC van
Amsterdam verzorgt het middelbaar beroepsonderwijs op alle vier de niveaus van
het middelbaar beroepsonderwijs. Het MBO college Lelystad heeft in samenwerking met stichting CompoWorld, het Technocentrum Flevoland, Team Heiner,
Windesheim Flevoland en Schaap Composites een integraal plan ontwikkeld om
de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het middelbaar beroepsonderwijs, met
name de niveau IV opleidingen te versterken, alsmede om de verbinding tussen
onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Zij vraagt provincie Flevoland en
gemeente Lelystad een aanjaagsubsidie te verstrekken. De plannen bouwen voort
op het gedachtegoed van de Roy Heiner Academie (RHA). Destijds was, als onderdeel van de plannen met betrekking tot de lesplaats Lelystad van de Hogeschool Windesheim Flevoland, een MBO-HBO opleiding Economie en Werktuigbouwkunde geprogrammeerd die gecombineerd werd met een professionele
zeilopleiding. De Roy Heiner Academie, met in zijn oorspronkelijke opzet een

Panoramaronde
Opinieronde Statendag

10 april 2013
-----------------------------------

Statenvoorstel
Registratie

1455034
Bladnummer

2
doorlopende leerlijn MBO–HBO, was onderdeel van het afsprakenpakket tussen de Provincie, Windesheim, Almere en Lelystad om Lelystad te compenseren dat de reguliere voltijdopleidingen in
Almere werden geconcentreerd. Deze plannen konden in de oorspronkelijke opzet niet gerealiseerd
worden. Het ministerie van OCW wilde geen licentie Werktuigbouwkunde afgeven. De provincie en
de gemeente hebben met het ROC Flevoland afgesproken dat, indien er nieuwe levensvatbare
voorstellen komen ter versterking van het MBO in Lelystad, bezien zal worden in hoeverre middelen
die destijds gereserveerd waren voor de Roy Heiner Academie hiervoor ingezet kunnen worden. Bij
de provincie is het nog maximaal beschikbare bedrag uit het oormerk Lesplaats Lelystad ten behoeve van onderwijsontwikkeling Lelystad € 690.000. Bij de gemeente Lelystad is nog € 500.000 gereserveerd in de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS/RES).
De gevraagde provinciale bijdrage van € 562.718 is bestemd voor enerzijds composieten onderwijs
in Flevoland/Lelystad, anderzijds voor toepassing van het College4Leadership-Leren van Topsport
principe in het MBO onderwijs in Lelystad. Er wordt met het nieuwe plan voorzien in de behoefte
van het bedrijfsleven door tijdig te zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel en het vergroot de aantrekkelijkheid van Lelystad als lesplaats én vestigingsplaats. Een goede gekwalificeerde
beroepsbevolking is immers een belangrijke vestigingsplaatsfactor. Tevens zal dit extra werkgelegenheid met zich meebrengen in de toepassing van nieuwe materialen. Meer MBO niveau IV opleidingen wordt als randvoorwaardelijk beschouwd om het HBO verder te ontwikkelen. De door het
MBO college Lelystad in samenwerking met partners opgestelde plan levert een belangrijke bijdrage
aan de versterking van het techniekonderwijs en de innovatiekracht van Lelystad. In tegenstelling
tot de eerdere plannen wordt het leren van topsportmentaliteit geïntegreerd in alle niveau IV
opleidingen.

3.

Beoogd effect

1.
2.

Het versterken van de onderwijsinfrastructuur in Lelystad, vooral op het MBO.
Meer jongeren in het MBO op niveau IV krijgen en daarmee de doorstroming naar het HBO
bevorderen.
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.

3.

Statenvoorstel

4.

Argumenten

1.1 Noodzaak structurele versterking MBO in Lelystad
De subsidieaanvraag “Doorstart RHA” van het MBO College Lelystad is een samenhangend
programma om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het middelbaar beroeps onderwijs te versterken. Regionale onderwijspartners, de Hogeschool Windesheim Flevoland, ROC Friese Poort en ROC
Flevoland hebben elkaar gevonden in constructieve samenwerkingsverbanden die zich richten op
doorlopende leerlijnen, een betere overgang tussen MBO en HBO, meer aanbod van MBO niveau IV
en een efficiënte inzet van expertise en onderwijsaanbod in Flevoland. Het programma zet gemeente Lelystad op de kaart met onderwijs dat uniek is in Nederland, onderwijs dat de ontwikkeling van
de kust, watersportindustrie, luchtvaart en composietenindustrie ondersteunt. Hierdoor is de kans
aanzienlijk verbeterd dat meer jongeren uit Lelystad en omgeving kiezen voor een opleiding in
Lelystad en op basis van de principes van topsportmentaliteit beter voorbereid worden op de doorstroming naar hoger onderwijs of midden kader functies. De plannen getuigen van een samenhangende inzet, gericht op intensieve samenwerking met externe partners in zowel onderwijs als bedrijfsleven teneinde de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het MBO niveau IV
onderwijs te versterken. Deze maatregelen zorgen voor meer “trek in de schoorsteen” waardoor de
instroom in niveau IV van het MBO en de doorstroom naar het HBO kan worden vergroot en verbeterd. Voor Windesheim Flevoland is dat cruciaal. Op deze wijze wordt de hogeschool ook stevig
verankerd in Lelystad.
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1.2 Deelnemen van gemeente Lelystad aan stichting CompoWorld
De provincie Flevoland en stichting CompoWorld hebben de gemeente Lelystad uitgenodigd partner
in de stichting CompoWorld te worden. Door de participatie van het MBO College Lelystad en de
gemeente Lelystad in de stichting CompoWorld wordt aansluiting gevonden in een regionaal samenwerkingsverband tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid. Goed voor het thans
gevestigde bedrijfsleven in Lelystad, en levert zeker ook zeer kansrijke perspectieven voor de
ontwikkeling van bedrijvigheid op en rond Lelystad Airport. Stichting CompoWorld heeft de gemeente Lelystad gevraagd in de periode 2013-2015 de uitvoering van het Masterplan CompoWorld actief
en financieel te ondersteunen. De gevraagde bijdrage is € 10.000 per jaar, in totaal € 30.000.
2.1 Versterken van het onderwijs Composieten in Flevoland
De doelstelling van het Plan van aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland luidt als volgt:
“Het behouden en versterken van de bedrijvigheid, werkgelegenheid en kennisinfrastructuur in
Flevoland op het gebied van composieten door zorg te dragen voor voldoende en kwalitatief goed
opgeleid personeel”.
In het achterliggende Plan van aanpak Onderwijs Composieten wordt beschreven op welke wijze het
onderwijs met betrekking tot composieten in Flevoland de komende jaren verder vorm zal krijgen.
Dit draagt direct bij aan de realisering van programmaonderdeel 2 van het Masterplan CompoWorld.
De regie voor de uitvoering van dit Plan van aanpak ligt bij de stichting Compoworld. De verschillende activiteiten worden in nauwe samenwerking met en door de CompoWorld partners ROC Flevoland, ROC Friese Poort, Hogeschool Windesheim en Technocentrum Flevoland uitgevoerd en gefinancierd.

Statenvoorstel

2.2 Past in de Economische Agenda Topsectoren
Het project past in de Economische Agenda Topsectoren High tech systemen en materialen - composieten, een sector waar Flevoland reeds een voorsprong heeft en onderscheidend is. In dit kansrijke
cluster heeft de human capital agenda bijzondere aandacht. Kennisinstellingen, bedrijven en onderwijs specifiek op het terrein van composieten werken hierin samen. Het leidt tot versterking van
het techniekonderwijs en voorziet in de behoefte aan techniekopleidingen voor nieuwe materialen.
3.1 College4Leadership
De doelstelling van het Plan van aanpak College4Leadership: Leren van Topsport luidt als volgt:
”Jonge mensen op MBO niveau IV opleiden tot daadkrachtige professionals voor het bedrijfsleven.
Studenten volgen daarvoor een hoogwaardige MBO opleiding waarin het doorleven van principes uit
de top(zeil)sport is geïntegreerd. De jongeren worden beter toegerust de opleiding met succes af te
ronden waardoor meer jongeren uit Lelystad kunnen doorstromen naar het HBO. Daarnaast wordt
gestreefd het niveau IV opleidingsaanbod in Lelystad te versterken zodat meer jongeren een MBO
opleiding in Lelystad volgen”.
4.1 Instemmen met een provinciale bijdrage van maximaal € 562.718
Voor ontwikkeling lesplaats Lelystad is een bedrag van maximaal € 690.000 gereserveerd. Er wordt
een beroep gedaan op een bedrag van € 562.718.
4.2 Begrotingswijziging noodzakelijk
Het uitvoeren van de begrotingswijziging is voorbehouden aan Provinciale Staten. Het betreft hier
een onttrekking aan de reserve.
5.1 Cofinanciering provincie/gemeente
De aanjaagsubsidie voor de versterking van het HBO in Lelystad ligt in het verlengde van de
investeringsopgave Windesheim Flevoland. Investeren in onderwijs is in principe een rijkstaak. Bij
de ontwikkeling van de Hogeschool Windesheim Flevoland hebben de regionale overheden het
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initiatief genomen en middelen beschikbaar gesteld om een hogeschool in Flevoland te realiseren.
De onderwijsinspanning die in de plannen geformuleerd is levert hieraan een aantoonbare inhoudelijke bijdrage.
Er zijn afspraken gemaakt over de verhouding tussen de provinciale en gemeentelijke bijdrage. Van
de totaalbedragen die het MBO college Lelystad aan de overheden vraagt, neemt de provincie
Flevoland 58% voor haar de rekening en de gemeente Lelystad 42%.
5.

Kanttekeningen

Het karakter van een aanjaagsubsidie is dat dit tijdelijk is en dat partijen de kosten na verloop van
tijd zelf gaan dragen. Dit houdt altijd een bepaalde mate van onzekerheid in zich. Hierbij valt
bijvoorbeeld te denken aan de verwachtingen rond leerlingeninstroom, werkgelegenheidseffecten
en vraag vanuit het bedrijfsleven. Het is daarom zaak om de vinger aan de pols te houden via monitoring. In het Plan van Aanpak Composieten wordt dit ook onderkend. De business case van onderwijs composieten is na 2015 structureel sluitend. De business case van College4leadership is na 2015
afhankelijk van bijdragen uit het bedrijfsleven. Hierover lopen momenteel onderhandelingen.
In zowel de beschikking subsidie 2013-2015 Onderwijs Composieten in Flevoland als de beschikking
2013-2015 College4Leadership-Leren van Topsport is een verplichting tot tussentijdse rapportage en
evaluatie opgenomen. Deze vinden plaats op 1 mei 2014 en 1 mei 2015. Op die momenten wordt
beoordeeld in hoeverre de inspanningsverplichtingen, zoals omschreven in beide Plannen van Aanpak, gerealiseerd zijn en of de nog resterende subsidie kan worden verstrekt.

6.

Vervolgproces

7.

Advies uit de Opinieronde

8.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 februari 2013, nummer 1452307.
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BESLUITEN:
1. Kennis te nemen van de subsidie aanvraag "Doorstart RHA"van het MBO college Lelystad
2. In te stemmen met het Plan van aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland en voor de uitvoering hiervan maximaal € 267.670 (zijnde 19,2 % van het subtotaal € 1.394.200) subsidie
beschikbaar te stellen.
3. In te stemmen met het Plan van aanpak College4Leadership: Leren van Topsport en voor de
uitvoering hiervan maximaal € 295.048 (zijnde 26,1% van het subtotaal € 1.129.112) subsidie
beschikbaar te stellen.
4. De 3e begrotingswijziging vast te stellen van in totaal maximaal € 562.718 ten gunste van
begrotingspost 3.1.1.30 onderwijs ontwikkeling Lelystad (RH), waarvoor dekking wordt gevonden uit het oormerk Lesplaats Lelystad in de Reserve Strategische Ontwikkelingsprojecten (STROP), verspreid over de jaren 2013 t/m 2015.
5. Aan het beschikbaar stellen van deze middelen als voorwaarde te verbinden dat ook de gemeente Lelystad bereid is haar bijdrage in deze aanjaagsubsidie te verlenen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 10 april 2013 (ov) / 8 mei
2013 (ov) of 15 mei 2013 (ov).
griffier,

voorzitter,
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9.

Bijlagen

-

Plan van Aanpak Onderwijs composieten in Flevoland, nr. 1471725
Plan van Aanpak College4Leadership-Leren van topsport, nr. 1471719

10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Statenvoorstel

secretaris,

voorzitter,

A
Uitwerking Financieringsparagraaf

Bijlage bij Statenvoorstel
1455034

Financiële aspecten
Bij de provincie is het nog maximaal beschikbare bedrag uit het oormerk hoger onderwijs ten behoeve van onderwijs ontwikkeling Lelystad € 690.000. Bij de gemeente Lelystad is nog € 500.000
gereserveerd in de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS/RES). Op basis van de uitgewerkte plannen in de
bijlage wordt voorgesteld deze middelen beschikbaar te stellen. De subsidieaanvraag heeft betrekking op de periode 2013-2015. Voor het College4Leadership wordt er van uit gegaan dat het MBO
College Lelystad zorg draagt voor additionele financiering door het bedrijfsleven na het eerste jaar.
De bijdragen van de overheden lopen in de periode 2013-2015 af. Op deze wijze wordt geborgd dat
na 2015 het programma op eigen benen staat en de financiële betrokkenheid van de regionale
overheden tot € 0 is teruggebracht. MBO College Lelystad zal voor dat deel dat niet uit de reguliere
onderwijsfinanciering kan worden gefinancierd allianties met het bedrijfsleven sluiten.
Tabel 1 Beschikbare budget provincie Flevoland en gemeente Lelystad t.b.v. versterking MBO
onderwijs in Lelystad (bedragen in euro’s).

Budget
Percentage

Totaal
1.190.000
100%

Flevoland
690.000
58%

Lelystad
500.000
42%

De bijdrage aan de subsidie van provincie en gemeente wordt naar rato van het beschikbare budget
verdeeld. De provincie draagt 58% bij. Het aandeel van Lelystad is 42%.
Tabel 2 Samenstelling bedragen subsidieaanvraag (in euro’s)
component
Plan van aanpak onderwijs composieten
College4Leadership
Gemeentelijke bijdrage CompoWorld
Totaal

Bedrag
461.500
508.703
30.000
1.000.203

De subsidie aanvraag bedraagt in totaal € 1.000.203 verdeeld over 3 componenten. Het betreft 84 %
van het maximaal beschikbare bedrag.
Tabel 3 Samenvatting Plan van aanpak onderwijs Composieten in Flevoland 2013-2015

Bijlage

Plan van aanpak Onderwijs Composieten in
Flevoland
CompoWorld
ROC Friese Poort
Windesheim Flevoland
ROC Flevoland
gevraagde subsidie
Totaal

Totale kosten in €
1.394.200

Financiering €
423.500
100.000
135.000
274.200
461.500
1.394.200

A

Een gedetailleerde uitwerking is opgenomen in het Plan van aanpak onderwijs Composieten in
Flevoland. Per activiteit is aangegeven welke organisatie in de periode 2013–2015 de financiering op
zich neemt.
Tabel4 financieringplan College4Leadership, bedragen in euro’s

kosten College4Leadership
bijdrage Team
Heiner
bijdrage ROC
Flevoland
te financieren
waarvan:
bijdrage overheden
bijdrage bedrijfsleven

totale
eigen
bijdrage

2.015

additionele
financiering

2013

2014

totaal

376.370

376.371

376.371

67.244

67.244

€67.244

201.732

201.732

54.775

54.775

54.775

164.325

164.325

254.351

254.352

254.352

254.351

169.568

84.784

€ 508.703

0

84.784

169.568

€ 254.352

1.129.112

763.055

Een gedetailleerde uitwerking van de kosten naar activiteiten is opgenomen in het Plan van aanpak
College4Leadership. Van de jaarlijks terugkerende kosten á € 376.371 nemen Team Heiner en ROC
Flevoland gezamenlijk een vast bedrag van € 122.019 voor hun rekening. Jaarlijks wordt dan een
bedrag van € 254.352 additioneel gefinancierd door overheden en/of bedrijfsleven.
Tabel 5 spreiding subsidie (€) provincie en gemeente over de periode 2013-2015

2013

2014

2.015

totaal

254.351
230.750

169.568
167.833

84.784
62.917

508.703
461.500

485.101

337.401

147.701

970.203

College4Leadership
Onderwijs Composieten
Totaal

bijdrage provincie

Bijlage

College4Leadership

147.524

98.349

49.175

295.048

133.835
281.359

97.343
195.693

36.492
85.666

267.670
562.718

Onderwijscomposieten
totaal

A

bijdrage gemeente
College4Leadership

106.827

71.219

35.609

213.655

96.915
10.000

70.490
10.000

26.425
10.000

193.830
30.000

213.742

151.709

72.034

437.485

Onderwijscomposieten
Compoworld
Totaal

De afnemende bijdrage van de regionale overheden aan het composietenonderwijs in de jaren 20132015 is gebaseerd op ontwikkeling opleiding engineering in de eerste twee jaren van het programma. De overige onderdelen worden gespreid over de jaren in een verhouding van 3/6 in 2013, 2/6 in
2014 en 1/6 in 2015.

Bijlage

De bijdrage van de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad aan College4Leadership betreft
een aanjaagsubsidie voor de eerste drie jaar. Het eerste jaar wordt gebruikt om bedrijven te binden
aan het College4Lleadership. ROC Flevoland en Team Heiner continueren de eigen bijdrage.
In het tweede jaar wordt 1/3 deel van de additionele kosten overgenomen door het bedrijfsleven.
In het derde jaar wordt 2/3 deel van de additionele kosten overgenomen door het bedrijfsleven en
in de jaren erna worden de additionele kosten volledig gedragen door het bedrijfsleven.

A

Bijlage

3e begrotingwijziging 2013

