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1. Inleiding
Het college 4 leadership is een initiatief van het mbo college Lelystad (ROC Flevoland) en Team
Heiner. Het is een doorontwikkeling van de Roy Heiner Academy.
College 4 Leaderhip ncht zich op de ontwikkeling van een topsportmentaliteit, Dit is de mentaliteit die
topsporters onderscheidt van talentvolle sporters. Het is de mentaliteit, beter gezegd: het is de
houding en het gedrag die bepalend zijn voor succes. Mbo studenten niveau 4 worden uitgedaagd om
het beste uit zichzelf te halen en de lat steeds hoger te leggen. Door deze aanpak zullen mbo
studenten makkelijker de keuze maken om door te stromen naar het hbo en zullen zij beter toegerust
zijn om het hbo succesvol afte ronden. Hiermee wordt de aantrekkingskracht van het mbo college
Lelystad vergroot en zal zowel de kwantiteit en kwaliteit van de MBO uitstroom te verbeteren. Een van
de beoogde effecten is een betere invulling van de doodopende leen/veg MBO-HBO, waardoor er (op
termijn) ook duurzame mogelijkheden ontstaan voor HBO onden/vijs in Lelystad.
Hogeschool Windesheim constateert in haar brief over de ontwikkeling lesplaats Lelystad dat het
aanbod MBO niveau 4 opleidingen en de deelname te gering zijn voor het HBO. Daarnaast kiezen te
weinig jongeren voor HAVO of VWO. De versterking van het aanbod van MBO niveau 4 opleidingen
binnen het mbo college Lelystad zal het aantal potentiële studenten voor een HBO in Lelystad
vergroten
Dit Plan van Aanpak beschrijft het College 4 leadership = leren van topsport dat het mbo college
Lelystad in samenwerking met Team Heiner en bedrijfsleven reeds heeft ontwikkeld en dat nu in de
komende jaren uitgevoerd moet worden. Een belangrijk onderdeel van het plan is dat de (financiële)
rol van de Provincie Flevoland en de Gemeente Lelystad een aanjaagfunctie heeft en in de tijd wordt
afgebouwd.
Het Plan van Aanpak bestaat uit de volgende hoofdstukken. Allereerst wordt de vraagkant voor
onderwijs beschreven, zowel vanuit de student als bedrijfsleven (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 beschrijft
het concept van het College4Leadership, in het bijzonder de rol van zeilsport. Het project zelf wordt
gepresenteerd in hoofdstuk 4. Hoofdstukken 5 en 6 beschrijven de uitvoering en de kosten en
financienng

2. Behoefte onderzoek
2.1 De arbeidsmarkt voor toptalent
Excelleren mag weer in Nedertand. De arbeidsmarkt vraagt meer en meer om mensen met
bovengemiddelde talenten. De vraag naar jonge, veelbelovende arbeidskrachten zal, ondanks de
huidige economische terugval, altijd blijven bestaan. Veel organisaties onderkennen het belang
van hun menselijk kapitaal en proberen de goede werknemers al vroeg in hun loopbaan aan hen te
binden. Ralf Knegtmans schrijft hierover in zijn boek Toptalent^: "De grenzen van wat bereikt kan
worden door kostenbesparing en automatisering zijn bij veel bedrijven al grotendeels bereikt.
Onderscheid wordt nu verkregen door vernieuwend denken, creativiteit, flexibiliteit, visie en de
snelheid waarmee kennis kan worden verkregen. Deze ingrediënten voor de kenniseconomie kunnen
alleen door mensen worden ingebracht. Niet door willekeurige personen, maar in het geval van
baanbrekend succes met name door toptalent. Ook bedrijven realiseren zich steeds meer dat ze voor
hun voortbestaan, hun onderscheidend vermogen, afhankelijk zijn van toptalenten. Alleen wie over
een gebalanceerd legioen aan toptalent beschikt en ook in staat is dit talent constant te prikkelen en
dientengevolge echt te binden, zal de concurrentie uiteindelijk structureel voorblijven." ROC Flevoland
en Team Heiner onderkennen het belang van menselijk kapitaal voor het bedrijfsleven. Door de
realisatie van het College4Leadership zetten de organisaties hun expertise in ten behoeve van de
ontwikkeling van toptalenten. In veel jongeren huist een high potential, maar gedurende de
studietijd komt dit te weinig tot uiting. De topper van nu onderscheidt zich door bijbanen en
nevenactiviteiten waardoor hij of zij het maximale uit zichzelf weet te halen. In veel andere gevallen
komt de drive om maximaal te presteren pas veel later in de loopbaan naar buiten. Met andere
woorden, vermeende high potentials moeten hun eigen boontjes doppen. Door een studie aan te
bieden waarin we studenten aanzetten om het maximale uit zichzelf te halen, wordt het ROC
Flevoland mbo college Lelystad een vaste aanbieder van high potentials voor de arbeidsmarkt.

2.2 De vraag naar toptalent
De vraag naar bovengemiddelde arbeidskrachten zal altijd blijven bestaan. Dat blijkt uit de vele
miljoenen euro's die profit en non-profit organisaties spenderen aan de werving van high potentials,
trainees en andere veelbelovende jongeren. Ondanks de huidige dalende conjunctuur en het ruimer
worden van de arbeidsmarkt zijn er nog steeds evenveel traineeships 'in de aanbieding'. Juist in een
dalende conjunctuur is er behoefte aan professionals met bovengemiddelde talenten, capaciteiten en
mogelijkheden. Ralf Knegtmans hierover: "Het werven van high potentials is voor de grotere bedrijven
een continue proces. Een organisatie die zich wil meten met de beste in de branche werft niet alleen
op reactieve wijze (het invullen van een bestaande vacature), maar ook proactief en anticyclisch. In
het verieden vertoonden bedrijven bij een dalende conjunctuur de reflex om direct talentprogramma's
stop te zetten, tegenwoordig gaat men uit van een blijvende schaarste aan toptalenten." De markt
voor high potentials is nooit verzadigd. Topsporters zijn zelfs zonder passende opleiding vaak gewild
op de arbeidsmarkt. Dat geeft aan dat de topsportmentaliteit veel waarde heeft ten opzichte van de
reguliere kennis en vaardigheden die studenten in hun opleiding opdoen.

2.3 Wat vraagt de hedendaagse student?
Kenmerken van de MBO student. Studenten van nu worden vaak omschreven als jongeren van de Ygeneratie of van de generatie Einstein.

^ Ralf Knegtmans (2008) Toptalent, de universele 9 criteria van toptalent.
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Onderzoek hiernaar laat zien dat (V)MBO studenten slechts gedeeltelijk de kenmerken van de
generatie Einstein laten zien.
Een aantal van de conclusies uit het rapport^:
Studenten zijn breed georiënteerd,
ze kiezen niet voor een smal carrière pad;
ze kiezen een opleiding waar zoveel mogelijk opties open blijven.
De studenten kiezen voor authenticiteit.
Opportunisme en reclameboodschappen kijken ze doorheen.,
ze zijn kritisch ten opzichte van de media.
Studenten zijn onbekend met opleidingen en banen in de techniek.
Studenten gaan uit van de eigen persoonlijkheid bij de keuze voor een opleiding.
Ze meten persoonlijk succes af aan eertijkheid, authenticiteit en sociale contacten,
de MBO student zoekt naar zekerheid in een baan (geld, vast contract, zekere toekomst), hier
speelt de leeftijd (17/18 jaar) bij aanvang een rol.
Relevante gegevens uit CBS-onderzoek^ zijn:
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen venwacht dat het aantal HBO studenten de
komende tien jaar nog met zo'n 50 duizend toe zal nemen (nu zijn er 370.000 HBO studenten).
Economische HBO studies waren in 2007 onder instromende havisten veruit de populairste studies.
7 1 % van de havisten met het profiel Natuur en Techniek stroomt door naar HBO Techniek.
Ongeveer de helft van de MBO studenten kiest uiteindelijk voor verdere studie op het HBO. Het MBO
is hiermee een belangrijke toeleverancier van studenten voor het HBO. Bijna driekwart van de
MBO'ers met een economische opleiding gaat naar de overeenkomstige HBO sector. Ruim 7 van de
10 MBO'ers met een opleiding is de sector Techniek en Informatica gaat door naar de

" Onderzoek uitgevoerd door Aetios, kenmerkend VIVIBO 24 januari 2008
' Van MBO en HAVO naar HBO, Dick Takkenberg en Rob Kapel

overeenkomstige HBO sector. 16% van de studenten kiest voor een instelling (ongeacht de locatie)
omdat de studie van hun keuze nergens anders wordt aangeboden.
Verder blijkt uit onderzoek'' dat de kwaliteit en het studieaanbod van hoger onderwijsinstellingen maar
een beperkte invloed hebben op de studiekeuze van scholieren. Afstand en prijzen van kamers spelen
een belangrijke rol, maar ook de aantrekkelijkheid van de studiestad. En dat zijn zaken waar een
hogeschool of universiteit vrij weinig aan kan veranderen. Aankomende studenten gaan er vanuit dat
"ondenwijs in Nederiand" overal goed is De keuze wordt daarom meer bepaald door locatie en naam
en faam van de instelling. En uiteraard "wat anderen er van vinden."

2.4 Instroomcijfers in perspectief
Hieronder een overzicht van het aantal studenten mbo college Lelystad
1-12-2012
Aantal studenten 2012 - 2013
Aantal studenten 2011 - 2012
Niveau
73
107
Niveau 1
440
361
Niveau 2
490
423
Niveau 3
549
555
Niveau 4
1472
totaal
De instroom op niveau 4 in 2012 ligt hoger dan het de instroom op niveau 4 in 2011. De opleiding
bouwkunde is populair, maar ook de opleidingen niveau 4 gezondheidszorg (apothekers- en
doktersassistent) en niveau 4 luchtvaartdienstverlening lopen goed. De instroom op niveau 3 is
gedaald t.o.v. vorig schooljaar De instroom op niveau 2 is gelijk aan de instroom vorig schooljaar. De
instroom op niveau 1 is hoger. Cijfers van ROC Flevoland laten zien dat het totale leeriingenaantal
Techniek sinds 2009 fors gedaald is, van 1179 leertingen in totaal in 2009 tot 882 leeriingen in 2011.
Het bedrijfsleven, zorg en welzijnsinstellingen vragen om daadkrachtige professionals die beschikken
over de juiste kennis en vaardigheden, maar ook met de juiste houding en gedrag.
MBO en HBO studenten kiezen voor een generieke, brede opleiding. Veel MBO'ers willen
doorstromen naar het HBO, waar ze in dezelfde richting blijven studeren. We willen. MBO-HBO
leerroutes creëren als alternatief voor de HAVO-HBO leerroute.
De MBO opleidingen binnen ROC Flevoland Lelystad zijn:
Handel administratie:
•
MBO Handel (niveau 4)
•
MBO administratie (niveau 4)
Techniek:
•
MBO Middenkader Engineering (technicus niveau 4)
•
MBO Middenkader Watersportindustrie (niveau 4)
•
MBO automotive (niveau 4)
•
MBO bouw (niveau 4)
Gezondheidzorg/welzijn
•
MBO apothekersassistent (niveau 4)
•
MBO doktersassistent (niveau 4)
•
MBO welzijn (niveau 4)
Dienstvedening
•
Luchtvaartdienstverlening niveau 4 (steward(ess))
•
Schoonheidspecialist niveau 4
Wettelijk kader
De opleidingen kunnen inhoudelijk niet afwijken van de kwalificatiedossiers voor het mbo. De vorm is
wel anders. Het ondenwijs dat op het water wordt verzorgd is als volgt te verantwoorden.

" promotieonderzoek van ruimtelijk econoom Carla Sa van de Vrije Universiteit

De curricula bieden een deel vrije ruimte. Daarnaast kunnen delen van 'Leren, Loopbaan en
Burgerschap (LLB) en ontwikkeling van beroepscompetenties aan boord worden getraind. In totaal
beslaat dit 20-25% van het totale curriculum. Het mbo mag 15% van het ondenwijs uitbesteden aan
derden, ROC Flevoland is echter altijd verantwoordingspichtig aan de Inspectie van het Ondenvijs

2.5 Conclusie
De instroom op MBO 4 neemt toe, de totale instroom richting techniek is sterk gedaald. Nu is het zaak
om de leerlingen instroom op niveau 4 vast te houden en de uitval te beperken. Daarvoor is een extra
inspanning nodig.

3. Het Concept van College 4 Leadership
3.1 Topsportmentaliteit in beroepsonderwijs
Topsporters en toppers in het bedrijfsleven blinken uit door hun houding en gedrag: ze zijn gedreven,
proactief, ontwikkelen zich sneller dan gemiddeld, zijn effectief in hun doen en laten, nemen hun eigen
loopbaan ter hand en tonen zich een teamplayer. Dit is precies waarom topsporters de top halen. Door
hun mentaliteit onderscheiden ze zich van de gewone sporter. Bij alles wat ze doen leggen ze de lat
hoog.
Talrijke principes van persoonlijk leiderschap uit de topsport gelden ook in werk en het dagelijkse
leven. Door studenten op deze vlakken intensief te begeleiden zullen ze uiteindelijk in hun latere werk
succesvoller zijn. Door de managementprogramma's van Team Heiner (voor top van het bedrijfsleven)
is ruime ervaring opgedaan met het vertalen van het topsport-denken naar alledaagse werksituatie in
organisaties. Uniek is om deze principes ook in het onderwijs in te brengen. We brengen er
competentiegericht ondenvijs mee op een hoger plan. In deze ondenwijsbenadenng geldt een
competentie als een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. Waar in de gangbare
opleidingen veel nadruk ligt op kennis en vaardigheden (op kennen en kunnen), zal in het College 4
Leadership = Leren van Topsport ook nadrukkelijk aandacht worden besteed aan houding {willen en
zijn).
Principes zoals geschetst in de schema's van figuur hieronder zullen we toevoegen aan de
bestaande beroeps- en opleidingcompetenties.

Eigen verantwoordelijk nemen
Initiatief nemen
Winnaarsgeesten beginnersgeest
Persoonlijke doelen stellen
Prioriteiten stellen
Fouten maken moet (durf te leren)
Zelfinzicht (o.a. inzicht in voorkeur leerstijl
Omgaan met tegenslagen, doorzettingsvermogen
Respecteren van 'natuur'wetten/ spelregels
Omgaan met druk van buitenaf en vanuit jezelf
Beslissingen nemen

1: kennis
2: vaardigheden
3: Houding, gedrag

Betrouvtfbaar teamlid zijn
Commitment tonen aan anderen (in gedrag)
Werken aan cohesie
Communicatie (dialoog i.p.v. monoloog)
Win-win denken en handelen
Voorkeur teamrol
Conflict constructief maken

Gezamenlijk doel
De structuur: groepswerk vs. teamwerk
Heldere taken en rollen
Juiste persoon op juiste plaats
Synergie, de kracht van de verschillen gebruiken
De rol van de leider

Het maximale uit zichzelf halen doen allereerst natuuriijk de studenten zelf. Maar om hierin grenzen te
verleggen is gerichte coaching noodzakelijk. Alle docenten, trainers en begeleiders van College 4
Leadership coachen de jongeren intensief in de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap. Zij doen
dit vanuit een gemeenschappelijke denkwijze. Dat begint met het op pro-activiteit aanspreken van
studenten; studenten zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze doen. Doelen worden gesteld en ze
worden uitgedaagd om continu de juiste prioriteiten te stellen. Om in teams optimaal te kunnen
functioneren moet de student gaan handelen volgens het principe Together Each Achieves More.
Communicatie wordt aangepakt en iedereen zal de kracht van de verschillen gebruiken om het
maximale met het team te bereiken. De competentie 'samenwerken' zoals in de bestaande
beroepscompetenties beschreven vatten wij niet op als samen werken maar samen presteren.
Afgestudeerden zijn krachtige persoonlijkheden die zich in dienst kunnen stellen van het team.

3.2 Leadership als onderdeel van lifesldlls
Het mbo college Lelystad heeft de ambitie om volgend schooljaar te starten met een andere
organisatie van het ondenvijs. Het ondenvijs zal georganiseerd zijn langs lifeskills en jobskills.
Lifeskills zijn de generieke competenties die iedere student op het mbo moet ontwikkelen, deze
competenties zijn in ieder kwalificatiedossier opgenomen.
De onderdelen zijn o.a.:
• Studie en loopbaan coaching
• Burgerschap
• Rekenen
• Nederiands
Onder
•
•
•
•
•

de jobskills vallen de beroepgerichte competenties met kennisvakken als o.a.:
Wiskunde
Engels
Boekhouden
Mechanica
matertaalkennis

Ook beroepsgerichte vaardigheden vallen onder de lijn jobskills o.a.:
• Verkooptechnieken
• Baliewerk
• Klantvriendelijkheid
• Ontwerpen en construeren
De driehoek hieronder geeft een beeld van 1. De generieke lifeskills waar veel studenten samen de
lessen volgen, 2 de jobskills of beroepscompetenties die in grotere groepen kwalificatiedossier
overstijgend aangeboden worden en 3 de specifieke jobskills die in kleine groepen gegeven worden.

3.3 De kracht van wedstrijdzeilen voor de ontwikkeling van houding en gedrag
Een van de pijlers onder het concept is "topsportmentaliteit in houding en gedrag". Dankzij de
topsportprojecten en de management programma's van Team Heiner (voor de top van het
bedrijfsleven) is er ruime ervaring opgedaan met zeilen als instrument voor ontwikkeling van
vaardigheden,houding en gedrag. De wedstrijdzeilsport leent zich hier uitstekend voor om de
volgende redenen: Op een wedstrijdboot kun je je niet verschuilen. Afstappen kan niet en, belangrijker
nog, sociaal wenselijk gedrag valt direct op. De samenwerking is zo intensief dat studenten al snel
zichzelf zullen zijn. Al direct is duidelijk waar iemands kracht ligt en wat zijn of haar zwakke punten zijn.
Van daaruit kunnen we gericht gaan werken aan het ontwikkelen van talent naar toptalent.
Zeilen is absoluut teamwork, elke schakel aan boord is van belang voor een aansprekende
teamprestatie. Wederzijdse afhankelijkheid kan hierin intensief worden ervaren en getraind.
Op een wedstrijdboot wordt snel zichtbaar wie handelt uit (vooral) eigen belang en wie handelt in het
belang van het totale team. Alle principes die van een team een topteam kunnen maken
zijn aan boord indringend te trainen. De zeilsport is veelzijdig. Het gaat om techniek (de boot), fysiek
presteren, strategisch denken en mentaal scherp zijn. Er zijn veel verschillende disciplines en
verschillende persoonlijkheden nodig aan boord en op de wal. Voor iedereen is er een plek, iedereen
kan een meenvaarde leveren. Veel losse onderdelen van het zeilen zijn niet moeilijk en daarmee is
zeilen erg laagdrempelig; ook de onervaren zeiler kan al snel een bijdrage leveren op topniveau, als
hij of zij maar leervermogen en de wil om te leren heeft.
Zeilen is wel een complexe sport, het tegelijkertijd combineren van alle losse onderdelen maakt het
complex. Een goed team bestaat uit "1 hoofd en 7 paar handen". Zeilen is ondernemen, strategisch
redeneren, korte versus lange termijn denken en risico's afwegen zijn een wezenlijk onderdeel van de
sport. Deze denkwijzen worden door het zeilen als vanzelfsprekend voor de student. In het zeilen zijn
er momenten van hectiek en momenten van relatieve rust waarin je je weer voorbereidt op de
turbulente periode die komen gaat. Presteren in deze dynamiek wordt door de trainingen een
automatisme.
Zeilen speelt zich af in een onvoorspelbare omgeving wat om improvisatie vraagt. Het
oplossingsvermogen wordt dagelijks op de proef gesteld. Door al deze kenmerken lijkt zeilen erg sterk
op de situatie in het bedrijfsleven. Het is geen simulatie of laboratorium waardoor studenten intrinsiek
gemotiveerd zijn om te presteren en zich te ontwikkelen. Er is ook geen andere sport die al deze
principes en mogelijkheden in zich heeft. Veel andere sporten vragen om een aanzienlijke technische
vaardigheid alvorens het spel strategisch en tactisch goed gespeeld kan worden (als er al een
tactische en strategische component is). De technische vaardigheden in andere sporten hangen voor
een groot deel van de motorische vaardigheden af Bij zeilen is motoriek minder belangrijk, de sport
kan zonder veel ervaring direct in volle glorie worden beoefend.
Veel van de competenties die aan bod komen in de MBO en HBO opleidingen kunnen aan boord
worden getraind.
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4. College 4 Leadership project
4.1 M/ss/e
De missie van het College 4 Leadership is:
Jonge mensen op mbo niveau 4 opleiden tot daadkrachtige professionals voor het bedrijfsleven.
Studenten volgen daarvoor een hoogwaardige MBO opleiding waann het doorleven van principes uit
de top(zeil)sport is geïntegreerd.
Om dit te bereiken willen we jongeren competentiegericht opleiden, in brede opleidingen op MBO
niveau met daarin dooriopende en verkorte leeriijnen naar het HBO. De studenten worden in hun
opleiding intensief gecoacht op verwerven van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en het
ontwikkelen van een topsport houding. Dat gebeurt in theorie, in de beroepspraktijk en aan boord van
wedstrijdboten. Het zeilen is een middel dat ingezet wordt voor het ontwikkelen van de
topsporthouding.

4.2 Doelstellingen korte en middellange termijn
De doelstelling van het project Colleg4Leadership is het verder uitbouwen en voortzetten van het
lesprogramma Leren van Topsport. De ontwikkeling van het lesprogramma is bijna voltooid. De eerste
lessen voor leeriingen en docenten gegeven.
De instroom van het mbo college Lelystad zal in zijn geheel toenemen, specifiek voor niveau 4
technicus met 20 studenten jaarlijks, door College 4 Leadership = Leren van Topsport zal de instroom
in de niveau 4 opleidingen met 20 procent toenemen in het schooljaar 2013 - 2014 (50 studenten).

4.3 Doelstellingen lange termijn
-MBO (en HAVO) studenten kiezen voor een studie aan het ROC Flevoland mbo college Lelystad,
omdat ze weten daarmee een voorsprong op de arbeidsmarkt te hebben (2016)
-Het mbo college levert samen met Team Heiner, Shipcare en het bedrijfsleven in Lelystad een
structurele en erkende bijdrage aan innovatieve ontwikkelingen in de zeilsport en zeilindustrie (2020).
-Het mbo college Lelystad is in 2018 gegroeid met 300 studenten.
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5. Uitvoering en organisatie
5.1 De

partners

De doorstart van de Roy Heiner Academy is een initiatief van ROC Flevoland mbo college Lelystad
samen met Team Heiner (Leren van Topsport) en het bedrijfsleven.
ROC Flevoland is de grootste aanbieder van MBO onderwijs in Flevoland en
kent drie speerpunten, namelijk internationalisering, ondernemen en sport.
Daarnaast
bundelen ROC Flevoland en ROC van Amsterdam hun krachten.
M
-K rlr>«l#>d
Samen verzorgen zij ondenvijs voor 36.000 studenten. Beide
ondenvijsinstellingen willen een betere aansluiting creëren tussen ondenvijs en
de arbeidsmarkt in de regio. Eén van de doelstellingen van deze krachtenbundeling is het realiseren
van een topconcept op het gebied van watersport in Flevoland, watersportprovincie bij uitstek. Naast
sport wil het ROC binnen dit topconcept ondernemen nadrukkelijk een plek geven. De mbo colleges
van ROC van Amsterdam en Flevoland zullen zich positioneren en profileren passend in de omgeving
van het mbo college. Voor het mbo college Lelystad is de doorstart van de Roy Heiner Academy een
belangrijk. Naar venvachting zal dit leiden tot een toename van het aantal niveau 4 student binnen het
mbo college.
maakt w t t k

Roy Heiner richtte in 1996 zijn eigen zeilbedrijf Team Heiner op. De
wedstrijdzeiler in hart en nieren nam deel aan vier achtereenvolgende
Olympische Spelen, won in 1996 een bronzen medaille, schipperde op
meerdere boten in oceaanraces rond de wereld en verwierf naam in diverse
prestigieuze zeilprojecten als bijvoorbeeld de America's Cup en het
internationale matchrace circuit. Ondertussen groeide zijn zeilbedrijf in Nederland steeds verder uit.
Van opleidingsinstituut voor wedstrijdzeilers (de Heiner Zeil Roy Heiner Academy) tot volwaardig
zeilbedrijf waar bedrijfsleven en topsport elkaar op professionele wijze ontmoeten. Team Heiner is
inmiddels wijds bekend om haar betrokkenheid bij topsportprojecten, gerenommeerde zeilopleidingen
en succesvolle programma's voor het bedrijfsleven.
M

I

5.2 Verbinding

bedrijfsleven

Een van de grote uitdagingen is invulling te geven aan de relaties met het beroepenveld. Een goede
en actieve verbinding met het bedrijfsleven is essentieel om studenten leerervaringplaatsen te kunnen
bieden maar zeker ook om voeling te houden met het bedrijfsleven. Andersom werkt de mbo college
Lelystad aan het realiseren van optimaal commitment van dat bedrijfsleven. Daartoe wordt in de
voorbereidingsfase 10 tot 50 bedrijven geselecteerd en benaderd. De selectie wordt mede bepaald
door het belang van (en de zorg voor) onze de studenten. Een evenwichtige verdeling tussen
watersportgerelateerde bedrijven en overige bedrijven en instellingen maakt deel uit van de
selectiecriteria. Commitment van het bedrijfsleven resulteert in het beschikbaar stellen van stage- en
afstudeerplaatsen, beschikbaar stellen van praktijkfaciliteiten en gastdocenten, het afnemen van
scholarships en leerprojecten, het laten scholen van zittend personeel door of in (post-MBO en postHBO,cursussen en trainingen) en uiteraard door het in dienst nemen van afgestudeerden.
Als het bedrijven op korte- of middellange termijn iets zichtbaars oplevert willen ze ook best betalen
voor geleverde diensten. Het unieke dat het mbo college Lelystad kan bieden zijn opleidingen maar
zeker ook de jonge, getalenteerde en gemotiveerde mensen. Met name dit laatste potentieel moet de
benutten worden om de verbinding met het bedrijfsleven duurzaam te leggen..
Stages en afstudeerprojecten
Doelstelling vanaf 2013 is het vormen van een stabiele groep van 1 0 - 5 0 stage- en afstudeerbedrijven.
We verwachten dat de helft hiervan bedrijven uit de watersportindustrie zullen zijn. Stageplaatsen zijn
in de watersportbranche volop beschikbaar. Buiten de watersportindustrie is dit beeld heel wisselend.
Onze inzet bij de grotere ondernemingen is dat we tot meerjarige afspraken komen met pakketten van
stage- en afstudeerplaatsen. Eén van de uitgangspunten is dat voor alle studenten dezelfde
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stagevergoeding geldt (gemiddeld niveau) en dat de bedrijven daar bovenop ca. €150,- per maand
extra betalen.
Scholarships
Met de scholarships bieden we bedrijven de mogelijkheid om al in een vroeg stadium intensief kennis
temaken met de beste studenten. Het zijn de potentiële toppers in hun vakgebied en na hun
afstuderen zeer gewild voor bijvoorbeeld traineeships. Door potentiële toppers al vroeg in hun
loopbaan te binden zijn de bedrijven in de gelegenheid om deze studenten te binden en mede op te
leiden met specifieke kennis van het bedrijf De exacte vorm van deze scholarships moet nog worden
uitgewerkt. Uitgangspunt is dat het concept niet alleen voor bedrijven interessant moet zijn, maar dat
het ook voor de studenten aantrekkelijk is om deel uit te maken van de scholarship-pool. Dat kan o.a.
door deze studenten extra begeleiding, veel (internationale) excursies en mogelijk al direct een
arbeidscontract aan te bieden. Voor het verdienmodel zijn verschillende constructies mogelijk:
Bedrijven betalen direct aan de Academy voor een student uit de scholarship-pool die vervolgens bij
hen af komt studeren.
Een bestaande organisatie die traineeships organiseert (zoals bijv. Ormit) verbinden aan de
scholarship pool, studenten uit deze pool kunnen na hun studie in dienst bij deze organisatie en de
organisatie betaalt een fee. Wat het concept scholarship exact zal inhouden is nog niet volledig
duidelijk en wordt in de volgende projectfase verder uitgewerkt. Een ronde langs verschillende
bedrijven uit diverse branches leert ons dat voor een starter op de arbeidsmarkt al snel € 6.000,- wordt
betaald aan wervings- of bemiddelingskosten.
De eerste gesprekken met het bouwbedrijf waren inspirerend en worden op korte termijn vervolgd. In
het vervolggesprek zal de deelname van van Wijnen concreet gemaakt worden.

13

6. Financiën
6.1 Uitgangspunten
Voor de RHA waren twee subsidies aangevraagd en beschikt. De subsidie van het platform
beroepsondenvijs "het innovatiearrangement" ter hoogte van € 960.000 is vervallen. De subsidie van
het agentschap NL "de BIB" is voor€ 300.000 behouden gebleven voor de doorstart van de Roy
Heiner Academy. Dit bedrag is toegekend voor het ontwikkelen en uitvoeren van het programma
Leren van Topsport i.s.m. Team Heiner, het ontwikkelen en uitvoeren van de leerbedrijven
jachtservice, eventsupport en collegezeilen. De einddatum van de bib is 1 maart 2013.

6.2 Financiële uitgangspunten voor College 4 Leadership = Leren van Topsport
De pilot duurt van 1 maart 2012 tot 1 januari 2013. In de pilot zijn alle ontwikkelingskosten
meegenomen. De kosten van de uitvoering na de pilot fase kunnen voor 15% betaald worden uit de
reguliere OC&W financiering. 85% zal uit de derde geldstroom komen. Er wordt van de studenten
geen bijdrage gevraagd.
De eerste gesprekken met het bedrijfsleven worden nu gevoerd en verlopen voorspoedig.
jaarlijks

kosten

bijdrage ROCF

bijdrage TH

additionele financiering

€

€

€

€

376.370

54.775

67.244

254.352

In de pilotfase was er naast de bib een tekort van € 311.000 tot eind schooljaar 2012 / 2013. Door de
vertraging in de besluitvorming is het zeilprogramma aangepast voor de periode tot maart 2013. De
ontwikkeling van het curriculum word afgerond voor januari 2013. Hierdoor is er het mogelijk om tot
januari 2013 uit te voeren met de bib subsidie. Na 1 januari 2013 wordt de additionele financiering in
3 jaar afgebouwd naar € 0.

2013
kosten college4leadership

2014

€376.371

€376.371

2.015

totale
eigen
bijdrage

additionele
financiering

€376.371

totaal
€ 1.129.112

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

bijdrage overheden

€254.351

€ 169.568

€84.784

€ 508.703

bijdrage bedrijfsleven

€

€ 84.784

€169.568

€ 254.352

totaal bijdrage derden

€254.351

€ 254.352

€ 254.352

€763.055

€ 763.055

€763.055

De bijdrage van de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad betreft een aanjaagsubsidie voor de
eerste drie jaar. Het eerste jaar wordt gebruikt om bedrijven te binden aan het college 4 leadership.
ROC Flevoland en Team Heiner continueren de eigen bijdrage.
In het tweede jaar word 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.
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266

boten

varen met Docenten)
obv 10 Docenten/ROC coaches, 2 TH-coaches, 1x3 dagen 2

obv 2 of 3 ROC coaches + 1 TH-coach, 4 dagen (naast 3 dagen

coaches

obv 10 Docenten + ROC coaches, 2 TH-coaches, 1x3 dagen 2
boten

2.550

boot

Bedrijven/verduurzaming: 1 trainer, max 8 dlnms, 6 dagen 1

1.700 obv 3 TH coaches -t-1 trainer, 4 dagen 1 boot

2.550

68.425 # groepen studenten x # vaardagen a €425 p.d

17.706

10.896 TH coaches: 1 trainer + 3 TH-coaches, 4 dagen 1 boot

4.086

2.724

212.268

3.201

= onderdeel van coaching aan boord & op school
aansluiting houden met beoordeling systeem/docenten en

Totaal

begroting

Verduurzaming

Verduurzaming

operationele organisatie/eventmanagement

200
3.843

376.370

13.620 toewerken naar alternatieve inkomstenbronnen

132.777

18.081 per vaardag van 2 groepen 3 uur eventmanagement/dag

9.912 obv gemiddeld 7 man/boot

177

5.448 evaluaties + wijzigingen gedurende en na elk jaar
15.663 2 uur per elk van de 5 coachsessies voor 23 coachgroepen

29.559 totaal # bootdagen a €167

6

Wedstrijdjachten

studenten/ 23 TH coaches elk 7 dgn van 10 uur varen /
voorbereiden

78.315 23 TH coaches elk 5 dgn van 10 uur op school

109 641

zeilkleding

4

Wedstrijdjachten TH coaches

Bedrag TH

faciliteiten

6

151

Wedstrijdjachten ROC Coaches + docenten

Wedstrijdjachten studenten

Leermiddelen

160

60

Scholing ROC docenten uitvoeren

Scholing TH coaches uitvoeren

40

47

230

Scholing ROC coaches uitvoeren

Coaches / docenten

Beoordelingssysteem bijstellen

Beoordelingen uitvoeren en bespreken

Afstemming TH-coaches met ROC-coaches

80

1.150

Coaching studenten TSM op school

Programma bijstellen

1.610

Uren TH
bootdagen

kosten IvT per 1/1/2013:
per schooljaar

Coaching studenten TSM aan boord

Coaching studenten TSM

ACTIVITEITENPLAN

Leren van Topsport MBO-4

15

f.2 54.351

C
£
£
£
£

:
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£84.7S4
£254.352

13.247
55-. : = -

*
c

.- - -

€201,732

=- -

(
€

83.202
6.940
52.0*4
5.339
147.524

€
<

60.249
5.026
37.687
3.866
106.828

•

<

«

uitsplitsing pet activiteit per jaar, 2014 verdeling provincie, gemeente en bedrijfsleven
gemeente
provincie
40.166
55.468 £
Coaching studenten TSM
143.451 £
11.966 £
4.627 £
3.350
Coaches/docenten
C
leermiddelen
25.125
34.696 £
C
89.731 £
9.204 €
verduurzaming
3.559 £
Z577
98.349 £
71.219
254.352 £
totaal
uitsplihing per activiteit per jaar, 2015 verdeling provkicH p m i l l l t t «n bedrijfsleven
tr'vi^.; e
«nte
27.734 £
Coaching studenten TSM
143.4S1 <
c
1.675
Coaches/docenten
11.966 £
2.3U €
c
17.348 £
12.562
leermiddelen
89.731 £
9.204 £
1.780 «
1.289
.•e'C-rs-i-g
35,609
49.175 £
254.352 £
c

€
C
€
C

430.353
35.897
269.193
27.613
763.056

e

<
•:

€763.055

€763.055

(201.7i2
€164.325
€366.057

€1.129.112

143.451
11.966
89.731
9.204
254.352

f

<
•:
<
<
c

bedrijfsleven totaal
95.634
C
7.977
C
59.821
c
6.136
c

bedrijfsleven totaal
47.817
3.989 c
29.910
3.068 c
C
84.784

'1
€
<
«:

=;
c

€763.055

143.451
11.966
89.731
9.204
254.352

M3.4S1
11.966
89.731
9.204
254.352

• ::•••:
•;•:
t

1.129.113 €

J.1 i K

•n ijiHltace P.r.x. *r TH
bijdrage TH end
636.804 £
: -:,
53.118 £
17.221
129.138
398.331 £

uitsplitsing per acth/ftelt per jaar, 2013 verdeling provincie en gemeente
provtnde
Coacfting studenten TSM
143.451 €
Coaches/docenten
11.966 C
leermiddelen
89.731
verduurzaming
9.204
254.352 €
totaal

uitsplitsing per activitei* |.>ti i.<ac. drie
jaar
212.268
Coaching studenten T •:
Coaches/doce--17.706
leermiddelen
H €
132.777
13.620
verduurzamir^
»
376.371
-groting per ja f

totaal b^dra^ derde

2jas

•••-. -•
-

€254.352
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re financieren
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bijdrage ROC flevola
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