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Pion van aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland

1. introductie
stichting CompoWorld is een initiatief van bedrijven en kennis- en onden»vijsinstellingen. Het
bevorderen van d e ontwikkeling van bedrijvigheid en kennis met betrekking tot composieten
op regionaal en nationaal niveau staat centraal in de activiteiten. De stichting behartigt met
name de belangen van partijen uit (Noordelijk) Flevoland, die betrokken zijn bij de
ontwikkeling, de productie en het onderhoud van composietmaterialen en -producten. Voor
de uitvoering van het Masterplan CompoWorld heeft de stichting een vitale coalitie van
bedrijven en kennisinstellingen gevormd, die een belangrijk deel van de financiële middelen
zelf inbrengen. Daarnaast wordt het Masterplan bekostigd uit de Zuiderzeelijngelden (ZZL).
Het Masterplan CompoWorid kent drie programmaonderdelen:
1. Verbeteren van het innovatieklimaat;
2. Realiseren van voldoende en g o e d opgeleid personeel;
3. Aantrekken van starters, MKB, grote Nederiandse & internationale bedrijven.
Dit plan van aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland beschrijft op welke wijze het
ondenvijs met betrekking tot composieten in Flevoland de komende jaren verder vorm zal
krijgen en draagt daarmee direct bij a a n de realisering van programmaonderdeel 2. Het
opleiden van voldoende en g o e d opgeleid personeel is essentieel voor het versterken van
het composietencluster in Flevoland en daardoor direct verbonden met de andere
programmaonderdelen: het verbeteren van het innovatieklimaat en het aantrekken van
bedrijvigheid in het bijzonder.
Het plan van aanpak Onderwijs Composieten betreft een totaalplan voor Flevoland,
aangezien het beleid voor het techniekonderwijs provincie breed moet worden
geformuleerd en uitgevoerd om versplintering te voorkomen en kritische massa te vormen. Bij
d e beschrijving van de b e o o g d e activiteiten en de kosten wordt steeds nadrukkelijk
aangegeven of d e activiteiten reeds deel uitmaken van het Masterplan en de hiermee
samenhangende financiering of dat het additionele activiteiten betreft die in de ogen van
Stichting CompoWorid essentieel zijn voor het versterken van het composietencluster in
Flevoland en waarvoor additionele financiering benodigd is.
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2. Vraag: arbeidsmarl<t Fievoiand Composieten
De regionale ambities op het terrein van composieten in Flevoland zijn hoog. De provincie
Flevoland heeft zes jaar geleden het ACM (Automated Composites Manufacturing)
Technologiecentrum van het NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium) o p de
kaart gezet als onderdeel van de regionale economische structuurversterking. Hiermee is een
g o e d e basis gelegd voor toegepast onderzoek naar composieten. Dit heeft reeds positieve
effecten g e h a d op het regionale en nationale bedrijfsleven. De inschatting is d a t d e
ontwikkeling van het composietencluster CompoWorid verder zal bijdragen a a n de
werkgelegenheid: naar verwachting groeit deze met c a . 350 fte van c a . 150 fte begin 2012
naar 500 eind 2016. Dit, gecombineerd met een oplopende vervangingsvroog als gevolg
van vergrijzing, leidt tot een al maar luider klinkende roep vanuit het bedrijfsleven om
voldoende g o e d opgeleid personeel.
De kern van de kennisconcentratie o p het gebied van composieten is het NLR in Marknesse.
Bedrijven van binnen en buiten de regio weten het laboratorium te vinden en het NLR zoekt
acrief naar samenwerking. Naast het NLR zijn er zeker 15 MKB bedrijven in Flevoland die
composietproducten ontwikkelen en produceren.

Bovenstaande afbeelding geeft de verdeling van de huidige bedrijvigheid en
werkgelegenheid over Flevoland weer. Hierbij gaat het dus om bestaande bedrijven en
kennisinstellingen, die zich bezighouden met de ontwikkeling en productie van
composietproducten.
Het is algemeen bekend dat d e toepassing en productie van composieten a a n het begin
van een mogelijk sterke ontwikkeling staat en een grote morktpotentie heeft. Dit wordt
veroorzaakt door de explosief toenemende vraag naar nieuwe, lichtere en sterke materialen:
composieten voldoen a a n die kwalificaties. Veel composieten-technologie heeft haar
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oorsprong in de lucht- en ruimtevaart en vindt nu verdere verspreiding in andere sectoren,
zoals d e auto-industrie, scheepsbouw, machinebouw, civiele techniek, bouw en d e
gezondheidszorg. Zowel in d e oorspronkelijke toepassingen als in nieuwe toepassingen is
sprake van nieuwe, strengere en snel veranderende eisen, zowel o p het gebied von
materialen als productieprocessen.
De markt voor composieten zal daardoor de komende tien jaar zeer sterk groeien. Onder
andere vanuit het oogpunt van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid is ook de markt van
de biocomposieten (waarbij delen van kunststof worden verv^angen door 'groene'
composieten van bijvoorbeeld bio-hars, vlas, jute, katoen en hennep) sterk groeiende.
Verwacht wordt dat bij de transitie van huidige materialen (metaal, steen) naar
composietproducten nog eens c a . 350 fte extra nodig zijn in Flevoland. Ook op het terrein
van onderhoud en ombouw van producten zal op termijn meer kennis en kunde nodig zijn
op het gebied van composieten. Als eerste zal dit in de luchtvaart een rol g a a n spelen. De
ontwikkeling van de luchthaven Lelystad biedt dan g o e d e aanknopingspunten.
De ontwikkeling von het kennis- en innovatiesysteem CompoWorid maakt het mogelijk dat
een substantieel deel van die nieuwe economische activiteiten rond composieten hun w e g
vinden naar het buitenland. De huidige acriviteiten binnen Flevoland zullen d a n uitgroeien
naar een economisch cluster van narionale en internarionale betekenis.

-
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3. Aanbod: onderwijs technielc en composieten
3.1.

Aanbod

Het onderwijs techniek in Flevoland vindt plaats op verschillende niveaus: Voortgezet
Onderwijs (VO), Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Hoger Beroepsonden^ijs (HBO) en
speciriek onderwijs voor doelgroepen. Bij dit Plan van Aanpak zijn de volgende scholen en
instellingen betrokken:
•
•
•
•

Windesheim Flevoland
ROC Flevoland - Lelystad
ROC Friese Poort - Emmeloord
Technocentrum Flevoland - Almere

Waar nodig zullen ook nog andere scholen in Flevoland worden betrokken, zoals de Christelijk
Agrarische Hogeschool Dronten en het Berechja College in Urk.
Op dit moment wordt niet of nauwelijks a a n d a c h t besteed aan composietverwerking en de
composietindustrie
binnen de studierichtingen Techniek. Mede
hierdoor is d e
composietenbranche voor veel jongeren onzichtbaar en onbekend. Werknemers die
instromen in d e composiet venA/erkende industrie zijn veelal ongekwalificeerd wat betreft
composieten. Incidenteel hebben mensen een vakopleiding als metaalbewerker gevolgd
met een specialisatiemodule composietverwerker.
Wanneer breder wordt gekeken naar het gehele technische ondePA/ijs in Flevoland, valt een
aantal zaken op:
•

•

•

•

Het aantal leeriingen met woonprovincie Flevoland in de sector Techniek in het VMBO
(klas 3) is sinds 2008 fors g e d a a l d . Bedroeg het aantal in 2008 nog 516 leeriingen (ruim
25% van het totaal); in 2011 waren dit nog slechts 291 leeriingen, 15% van het totaal
aantal leeriingen.
Hier tegenover staat een gefaseerde stijging van het aantal leeriingen HAVO en VWO
klas 4 met woonprovincie Flevoland die kiezen voor een Natuur & Techniek (NT)profiel, van 319 leeriingen in 2004 tot 495 leeriingen in 2011.
Cijfers van ROC Flevoland (MBO) laten zien dat het totale leeriingenaantal Techniek
sinds 2009 fors g e d a a l d is, van 1179 leeriingen in totaal in 2009 tot 638 leeriingen in
2012/2013, waarvan 258 in Lelystad. Het aantal aanmeldingen voor techniek in
Lelystad voor schooljaar 2012/2013 bedraagt 77, waan/an 3 afwerkingstechniek, 32
automotive en 42 bouwkunde (Bron: ROC Flevoland). Het aantal aanmeldingen voor
niveau 4 bouwkunde stijgt gestaag. Het aantal aanmeldingen voor niveau 2
bouwkunde daalt sterk,
Het totale leeriingenaantal van ROC Friese Poort blijft constant. In totaal g a a t het om
c a . 310 deelnemers in d e Techniek. Er is echter wel een belangrijke verschuiving
zichtbaar; het aantal leeriingen op niveau 4 (Beroep Opleidende Leerweg: BOL)
wordt steeds kleiner in aantal. Steeds meer leeriingen kiezen voor d e praktijk (Beroep
Begeleidend Leerweg: BBL). (Bron: ROC Friese Poort)
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•

Windesheim Flevoland heeft totaal c a . 80 leeriingen in de technische opleidingen en
ca. 35 leeriingen Bouwkunde, verspreid over de verschillende leerjaren. Het aantal
aanmeldingen per 31 augustus 2012 voor techniek (werktuigbouwkunde, IPO en OI&T
tezamen) is 45 en voor bouwkunde (voltijds) 21. (Bron: Windesheim Flevoland)'.

3.2. Vraag en aanbod
Deze cijfers maken duidelijk dat d e aantrekkingskracht voor techniek op VMBO en MBO
niveau de afgelopen jaren is g e d a a l d . De lage instroom in technische opleidingen, vaak ook
nog gecombineerd met een hoog uitvalpercentage van leeriingen tijdens deze opleidingen,
en de beperkte a a n d a c h t voor composieten in de huidige onderwijsprogramma's zorgen
voor een huidig en toekomstig tekort aan g o e d opgeleide werknemers. Dat valt als volgt af
te leiden:
•

•
•
•
•

De werkgelegenheid binnen het composietencluster zal mede door d e inzet van
Stichring CompoWorid naar verwachting sterk toenemen met c a . 350 fte van 147 fte
begin 2012 naar 500 eind 2016;
De transitie van traditionele materialen naar composiet zal daarnaast nog eens 350
fte extra werkgelegenheid met zich meebrengen;
In Lelystad volgden in 2011, verspreid over alle opleidingsrichtingen, 378 leeriingen
van ROC Flevoland een technische opleiding;
In Emmeloord volgden in 2011, verspreid over alle opleidingsrichringen, c a . 310
leeriingen van ROC Friese Poort een technische opleiding;
Gebaseerd op deze leeriingenaantallen is de inschatring dat de uitstroom richring de
arbeidsmarkt jaariijks c a . 100 leeriingen bedraagt, waarvan maximaal c a . 30% richring
composieten;

Samenvattend: Over een periode van vijf jaar g a a t het om maximaal c a . 150 personen die
via regulier onderwijs beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt richring composieten, waar
ten minste een instroom van 350 fte nodig is.
Bovenstaande cijfers maken duidelijk dat een extra inspanning noodzakelijk is om de ambities
van het Masterplan CompoWorid te realiseren, maar ook om in te spelen o p andere
ontwikkelingen zoals de uitbreiding van activiteiten op Lelystad Airport. Bij ongewijzigd beleid
wordt een substantieel kwalitatief en kwantitatief tekort verwacht. Met de activiteiten die in
dit plan van aanpak benoemd worden willen de binnen CompoWorid samenwerkende
partijen hier actie op ondernemen. Vanuit het oogpunt van Stichting CompoWorid kan o p
drie manieren aan de totale vraag vanuit de arbeidsmarkt op het gebied van composieten
worden voldaan:
1. Instroom vanuit het onderwijs: jongeren die via de leeriijn vo-mbo-hbo op een zeker
moment beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt composieten. Voor de algemene
groei van de werkgelegenheid met c a . 350 fte is verhoging van de instroom vanuit
het reguliere onderwijs noodzakelijk. Hierbij is het essentieel om composiet een plek in
het regulier onderwijs te geven;

' Windesheim Flevoland is pas In 2011 echt van start gegaan. De Hogeschool Windesheim Flevoland met lesplaatsen
in Almere en Lelystad is nog volop in ontwikkeling. Relevant voor dit plan zijn de specifieke afspraken die Windesheim
Flevoland in 2012 heett gemaakt voor de ontwikkeling van lesplaats Lelystad. Hierin worden de minor composieten
en de onderwijsontwikkeling op de luchthaven expliciet genoemd voor de ontwikkeling van lesplaats Lelystad.
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2. Intersectorale mobiliteit: werknemers uit andere sectoren die zich beschikbaar stellen
voor de arbeidsmarkt composieten. Zo kan de toename van de extra
werkgelegenheid ten gevolge van de transitie voor een groot deel worden
opgevangen door om- en bijscholing;
3. Overige instroom: overig potentieel dat zich beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt
composieten en kan bijdragen a a n de b e o o g d e groeidoelstellingen. Hierbij moet o.a.
worden g e d a c h t aan instroom van werklozen, uitkeringsgerechtigden etc.

3.3.

Samenhang en randvoorwaarden

Betrokken onderwijsportijen geven aan dat zij binnen dit Plan van Aanpak OndenA/ijs
Composieten in Flevoland verantwoordelijkheid hebben genomen of willen nemen voor het
versterken van het onderwijs composieten in Flevoland.
Deze versterking moet wel plaatsvinden in samenhang met andere activiteiten o p
ondenvijsgebied en voldoen a a n een aantal basisvoon/vaarden. Centraal daarbij staat het
verbeteren en verkorten van de dooriopende leerweg. Drie initiatieven zijn daarbij belangrijk
en onlosmakelijk verbonden met het realiseren van g o e d Onderwijs Composieten in
Flevoland.
QuaSvium in Noordelijk Flevoland
Qua3vium is een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen
in Noordelijk Flevoland, waaronder ROC Friese Poort. Deze bedrijven en onderwijsinstellingen
spannen zich gezamenlijk in voor een negenjarig traject binnen het vakonden<vijs. De
technische route via VMBO- MBO naar HBO duurt d a n negen in plaats van twaalf jaar.
Qua3vium is het Latijnse woord voor 'Vier-Sprong'. Dri verwijst naar drie niveaus van
beroepsonderwijs waarbij het bedrijfsleven de vierde component is. Qua3vium is geen
nieuwe school, maar 'een w e g ' of een (leer)route waarbij de deelnemende
ondenvijsinstellingen en het bedrijfsleven actief gezocht hebben naar afstemming,
flexibilisering en een pedagogisch model gebaseerd op het c o n c e p t van talentontwikkeling.
Het regionale bedrijfsleven heeft grote behoefte a a n meer en hoger opgeleid technisch
personeel. Het is de uitdaging van Qua3vium om opleidingsmogelijkheden en
doorstroommogelijkheden naar technisch hbo, qua duur en efficiëntie, op korte termijn te
vernieuwen. Hoger opgeleid technisch personeel kan op deze manier voor de regio worden
behouden. Scholen en het bedrijfsleven zijn zich bewust van de noodzaak om met elkaar te
g a a n samenwerken.
De deelnemer die straks kiest voor de leerroute QuaSvium krijgt te maken met een curriculum
waarbij de verschillende schooltypen naadloos op elkaar aansluiten. De deelnemer zal
minder merken van de overstap VMBO, MBO naar HBO omdat hij of zij gedurende het
gehele Qua3vium traject vanuit een zelfde pedagogisch didactische aanpak worden
begeleid. Qua3vium zal zowel voor deelnemers als voor het bedrijfsleven een herkenbaar en
kwalitatief hoogwaardig opleidingstraject worden waar het bedrijfsleven duidelijk zelf invloed
op heeft. Door deelname a a n dit project kan een deelnemer de vierjarige opleiding
Middenkader Engineering in Emmeloord in drie jaar afronden.
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Aanpak samenwerking Windesheim Flevoland en ROC Flevoland
Op 15 mei 2012 is deze samenwerking getekend. Doelstelling is het beter laten aansluiten van
MBO 4 leeriingen op de eisen van het HBO om zo de doorstroom te verbeteren. Hieronder
vallen onder andere het wegwerken van tekorten in basisvaardigheden o p het gebied van
Nederiands, Engels, wis- en natuurkunde.
College 4 Leadership = Leren van Topsport
In aanvulling op de "Aanpak samenwerking Windesheim Flevoland en ROC Flevoland" heeft
het ROC Flevoland MBO college Lelystad in samenwerking met Team Heiner (Lelystad) een
leeriijn opgezet gericht op eerstejaar MBO 4 leeriingen om hun houding, gedrag en
samenwerkingscapaciteiten te verbeteren. Dit gebeurt door training o p de boten van Team
Heiner, gericht op leiderschap en teamgeest.
Topsporters en toppers in het bedrijfsleven blinken uri 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 d e
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 o p
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 o p g e d a a n 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 onderwijs mee op een hoger plan. In deze
onderwijsbenadering geldt een competenrie als een combinatie van kennis, vaardigheden
en houding. Waar in de gangbare opleidingen veel nadruk ligt op kennis en vaardigheden
(op kennen en kunnen), wordt in het College 4 Leadership = Leren van Topsport ook
nadrukkelijk aandacht besteed aan houding (willen en zijn).
Onderdeel van het College 4 Leadership is een intensief zeilprogramma. Dit zeilprogramma is
een onderdeel van het eerste jaar van een studie mbo niveau 4 bij het mbo college Lelystad.
Tijdens dit programma doorieven studenten de principes van de topzeilsport. Aan boord
worden de studenten g e c o a c h t op topsportmentaliteit, 80% van deze coaching wordt
verzorgd door de coaches van Team Heiner, 20% van de coaching aan boord wordt
verzorgd door de studiecoaches van het mbo college Lelystad Dronten. In de
beroepsopleiding komen deze principes weer terug. Tijdens opdrachten of tijdens de
beroeps praktijk vorming worden d e studenten g e c o a c h t op topsportmentaliteri, dit gebeurt
voor 80% door de studiecoaches van het mbo college Lelystad Dronten en voor 20% door de
coaches van Team Heiner. In het tweede, derde en eventueel vierde jaar van de opleiding
wordt de training en coaching o p topsportmentaliteit doorgezet. Het sportprogramma voor
de studenten wordt afgestemd op de topsportbeleving. De docenten sport van het mbo
college Lelystad en de studiecoaches werken o p dezelfde manier samen als de
studiecoaches en de coaches van Team Heiner.
Een directe verbinding met het bedrijfsleven is onmisbaar, andersom zullen bedrijven zullen
zich graag aan dit initiatief willen verbinden. Zij krijgen direct een meerwaarde in de vorm
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van o.a. scholarships, stages en leerprojecten. De samenwerking met het bedrijfsleven zal
technische en bedrijfseconomische innovatie versnellen.
Complementariteit
Zowel het ROCF als Friese Poort kunnen op basis van inschrijvingssystemen aantonen dat elk
ROC een eigen aantrekkingsgebied heeft. Zowel in het verieden als nu gaan er geen tot
nauwelijks voltijd studenten uit het aantrekkingsgebied van Lelystad naar de Friese Poort en
g a a n er geen tot nauwelijks voltijd studenten uit het aantrekkingsgebied van de Friese Poort
naar ROCF. Dit zal door het a a n b o d van composietonderwijs niet veranderen.
Voortijdig schoolveriaten laat zien dat studenten woonachtig in Lelystad uitvallen bij het
Deltion en Landstede. Het is voor een gemeente moeilijk om regie te houden op mbo's
buiten de provincie. Het is dus zaak om de stroom studenten die naar Landstede en Deltion
om te buigen en te zorgen dat deze naar ROCF g a a n .
Leeriingen van het vmbo zijn 16 als ze hun diploma halen. Ze krijgen op hun 18e een OV
kaart. De OV kaart wordt in 2015 voor alle studenten afgeschaft. Dit zorgt ervoor dat d e wens
om te studeren buiten de woongemeente drastisch zal afnemen. Kannibaliseren van het ene
ROC door het andere is uitgesloten. Voor MBO leeriingen geldt de "brommer afstandsregel".
Dat wil zeggen dat de meeste leeriingen binnen een afstand van 20 kilometer wonen.
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3.4.

Algemeen

De doelstelling van dit plan van aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland luidt als volgt:
Hef behouden en versferfcen van de bedrijvigheid, werkgelegenheid en icennisinfrosfrucfuur in
Flevoland op hef gebied van composieten
door zorg fe dragen voor voldoende
en
kwalitatief goed opgeleid personeel.
Onderstaande figuur geeft in één oogopslag inzicht in de belangrijkste onderdelen van het
plan van aanpak Onden/vijs Composieten in Flevoland.

Directe activiteiten
2 UBO-ondB(wlJl
3 HBO-or>dsrwtjB
4 Maaiwerk wwKervlan
5 Maatwerk doelgrospen
6 LaclotaalcomposielHBO
Onderiteunend:
7 CompoCenter Emmeloorü &
CompoCenter Lelystad
8 Protessronallseren docsnlen
g Uobrliseran VO-leerlIngaM
10 Versterken VO-MBO-HBO

m a 4 e s M n ^ Flevoland

•
"
•
•

Partnership •• CompoWorid
Mensen
Kennis composiehnduslrii
Appa raluur

Oirgcie relaties
lee'lingei A ojdan
gemeenle & UWV

Hel tffihouden en versterken van
de Flevolandse bednjvigheid,
werkgelegenheid en
kennisinfrastructuur op het
gebied van composieten door
zorg le dragen voor voldoende en
hwalilatiel goed opgeleid
personeel

2 Werkenden

3 Ovenge instroom

CcmpoCanler Emmeloortl
CumpoCenler LoiystaO
KaïBior^ partnara

Ontwikkelkosten

ZZL-geiden

Uilvoeringskosten

Middelen partners ROC Friese Poort. ROC Flevoland, Windesfieim Flevoland

Innchlingskoslen

Ovenge mtddelen/Team Heiner

PiojBctbegeloiding

Nog met t>ekend

In dri hoofdstuk worden d e verschillende onderdelen van het plan van aanpak nader
toegelicht.
De regie voor de uitvoering van dri plan van aanpak ligt bij Stichting CompoWorid. De
verschillende activiteiten worden in nauwe samenwerking met en door de CompoWoridpartners ROC Flevoland, ROC Friese Poort, Hogeschool Windesheim Flevoland en
Technocentrum Flevoland uitgevoerd.
Binnen het project zijn drie doelgroepen te onderscheiden, te weten jongeren in de leeriijn
VO-MBO-HBO, werkenden en overige instroom. In alle gevallen is scholing op het gebied van
composieten noodzakelijk, of het nu gaat om het verzorgen van een complete opleiding
voor jongeren, een korte cursus voor werkenden die omgeschoold willen worden of het
aanleren van basisvaardigheden. De partners richten zich met dit plan van aanpak dan ook
op al deze drie doelgroepen. Zo wordt versnippering van initiatieven voorkomen en op deze
manier kan het volledige aanwezige potentieel optimaal a a n g e w e n d worden om te
voldoen aan de arbeidsmarktvraag.
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De activiteiten binnen dit plan van aanpak vormen een integraal plan aan de hand
waarvan Stichting CompoWorld en haar partners het ondenA^ijs op het gebied van
composieten in Flevoland vorm en inhoud zullen geven.
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Vraagarticulatie Bedrijfsleven

Ie linie activiteiten;
direct

2e linie activiteiten:
ondersteunend

2. Ontwikkelen en
uitvoeren onden^/ijs
composiet M B O

7. Innchting
CompoCenters
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10. Versterken
VO - MBO - HBO

onderwijs

Bovenstaande figuur geeft het activiteitenplan in één oogopslag weer. De verschillende
partners binnen Stichting CompoWorid zijn van mening dat de arbeidsmarktvraag in alle
gevallen leidend moef zijn bij het vormgeven van het onderwijsaanbod. Er is d a n ook
nadrukkelijk a a n d a c h t voor deze vraagzijde. Hierop wordt het onderwijsaanbod van de vier
onderwijsportijen in CompoWorid afgestemd, in de vorm van een zestal directe activiteiten
en vier activiteiten die ondersteunend zijn ten opzichte van de directe activiteiten en d e
doelstelling van dri plan van aanpak.
De eerste linie van activiteiten bestaat uit de directe onderwijsactiviteiten o p het gebied van
composieten:
Ontwikkelen en uitvoeren onderwijs MBO
Ontwikkelen en uitvoeren minor HBO
Ontwikkelen en uitvoeren maatwerkonderwijs werkenden
Ontwikkelen en uitvoeren maatwerkonderwijs doelgroepen
Lectoraat Composiet HBO
De tweede linie van activiteiten bestaat uit de activiteiten die op diverse manieren
ondersteunend zijn a a n de directe onderwijsactiviteiten op het gebied van composieten:

-

Inrichting CompoCenters Emmeloord en Lelystad
Professionalisering docenten
Mobiliseren leeriingen VO richting Composieten
Versterken VO-MBO-HBO

Onderstaand worden de activiteiten nader toegelicht.

3.5.

Deelprojecten
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1.

Faciliteren vraagarticulatie bedrijven composieten

De onderwijsinstellingen en overige partners binnen dit plan van aanpak zijn van mening dat
de arbeidsmarktvraag in alle gevallen leidend moet zijn bij het vormgeven van hef
onderwijsaanbod. De eerste logische stap in het plan van aanpak is dan ook het faciliteren
van de vraagarticulatie van bedrijven die composietproducten ontwikkelen en produceren,
onder regie en noemer van Stichting CompoWorid. In Flevoland gaat het, naast het NLR, om
c a . 15 bedrijven. Er vinden per jaar 4 bijeenkomsten plaats, welke worden georganiseerd
door Technocentrum Flevoland. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de continue controle
van de aannames ten aanzien van werkgelegenheid en scholingsbehoefte, de doorvertaling
van de behoefte aan regulier ondenA'ijs, bij-, op en omscholing en onderzoek richting
aanbodzijde en faciliteren van de inspraak bij d e vormgeving van het ondenA^ijsaanbod.
2.

Ontwikkelen en uitvoeren onderwijs MBO

Om meer MBO-leeriingen o p te leiden richting composieten dient onderwijs ontwikkeld en
uitgevoerd te worden. Deze activiteit bestaat uit een drietal onderdelen:
1. Ontwikkelen/updaten lesmateriaal
2. Integraal a a n d a c h t voor composiet in alle relevante technische opleidingen
3. Specialisatie composieten
Beide ROC's werken samen met het bedrijfsleven aan het ontwikkelen/updaten van het
lesmateriaal. ROC Friese Poort is hiermee reeds gestart. Net als ROC Friese Poort heeft ook
ROC Flevoland reeds een aantal stappen gezet; ROC Flevoland zal hierin aansluiting zoeken
bij ROC Friese Poort. Bij het vormgeven van het integrale onderdeel composiet in de
verschillende techniekopleidingen wordt ook nauw samengewerkt. Voor de specialisatie
richting composieten (BBL) geldt dat ROC Friese Poort deze reeds op korte termijn zal
aanbieden en ROC Flevoland wellicht hierin zal volgen.
In een vervolgfase zal sprake zijn van een specialisatieslag, waarbij ROC Friese Poort zich in
Noordelijk Flevoland richt o p thermohorders. ROC Revoland richt zich in Lelystad, mede
gezien de ontwikkelingen rond de luchthaven, op thermoplasten. In Dronten (CAH) ligt de
focus op het gebied van bio-composieten. De activiteiten van ROC Friese Poort maken reeds
deel uit van het Masterplan CompoWorid.
Voor ROC Flevoland geldt hierbij bovendien dat het assortiment technische opleidingen op
niveau 4 verbreed wordt met de opleiding middenkader engineering (werktuigbouw), waarin
naast het werken met traditionele materialen veel a a n d a c h t besteed wordt aan het werken
met composiet.
3.

Ontwikkelen en uitvoeren minor HBO

Om composieten onder te brengen in het HBO-onderwijs wordt onder regie van Windesheim
Flevoland in samenspraak met het bedrijfsleven een minor composiet op HBO-niveau
ontwikkeld en uitgevoerd. Deze minor wordt a a n g e b o d e n in de 2^ helft van het derde
leerjaar. Gedurende het schooljaar 2012-2013 wordt de minor ontwikkeld. In het schooljaar
2013-2014 zal de minor als pilot worden a a n g e b o d e n , waarna deze algemeen opengesteld
zal worden in schooljaar 2014-2015. Hiermee wordt niet alleen het composietonderwijs, maar
ook Hogeschool Windesheim verder versterkt in haar regionale functie.
4.

Ontwikkelen en uitvoeren maatwerkonderwijs werkenden
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Ten behoeve van de bij- en omscholing van werknemers uri andere sectoren naar composiet
wordt het lesmoteriaal dat is ontwikkeld voor het reguliere MBO-onderwijs verder
doorontwikkeld. Hierbij geldt weer dat geldt dat ROC Friese Poort dit reeds o p korte termijn
zal aanbieden en ROC Flevoland wellicht hierin zal volgen. De acriviteiten van ROC Friese
Poort in dezen maken reeds deel uit van het Masterplan CompoWorid.
5.

Ontwikkelen en uitvoeren maatwerkonderwijs doelgroepen

Ter benutring van het potentieel van momenteel niet-werkenden wordt specifiek onderwijs
ontwikkeld voor deze doelgroep. Hierbij g a a t het om het bijbrengen van de
basisvaardigheden m.b.t. composieten. De regie hiervoor zal liggen bij Technocentrum
Flevoland, in samenwerking met beide ROC's. Deze activiteiten richten zich op:
Jongeren
opleiding
Jongeren
Jongeren
het kader
Jongeren
6.

die in de branche instromen met een andere of niet ter zake doende
(zij- instroom)
die vroegtijdig d e school verlaten hebben zonder diploma (VSV).
die geen baan hebben of opleiding volgen en geen uitkering ontvangen in
van de Wet Werk en Bijstand.
met een uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand.

Opzetten lectoraat composiet HBO

Om de kennisontwikkeling in het vakgebied van composieten in Flevoland verder te
stimuleren wordt conform het Masterplan CompoWorid in de periode 2013-2015 in
samenspraak met het NLR een lectoraat Composiet HBO opgezet. Hef betreft het
ontwikkelen van een laboratorium en onderzoeksprogramma, in nauwe samenwerking met
het bedrijfsleven en de bestaande lectoraten (gerelateerd aan) composieten in Delft en
Alkmaar.
7.

Inrichting CompoCenter Emmeloord + CompoCenter Lelystad Schaap Composite

Stichting CompoWorid richt in Emmeloord en Lelystad twee CompoCenters in. Het g a a t
hierbij om ruimtes bij bedrijven die state-of-the-art praktijkomgeving bieden voor het
ondenA/ijs o p het gebied van composieten, voor MBO, HBO, werkende en doelgroepen. Ook
bij het mobiliseren van VO richting composieten, het professionaliseren van docenten en het
versterken van de dooriopende leerweg VO-MBO-HBO zullen de CompoCenters worden
benut. Voor deze CompoCenters worden in samenwerking met het bedrijfsleven en de
onderwijsinstellingen de plannen van eisen en de business cases opgesteld.
De inrichting van het CompoCenter in Emmeloord maakt reeds deel uri van het Masterplan
CompoWorld. Op dit moment wordt bekeken of op de locatie bij de bedrijven ICO en VABO
d e praktijkruimte voor d e leeriingen van ROC Friese Poort gecombineerd kan worden met
een incubator ruimte. Naar verwachting zullen de activiteiten in 2013 beginnen.
Het Compocenter Lelystad is in feite al in maart 2012 gestart binnen het bedrijf Schaap
Composites. Composietenonderwijs en praktijkopdrachten met composiet is een nieuwe
ontwikkeling in het mbo onderwijs. De deskundigheidbevordering van docenten kost 2 tot 3
jaar.
Studenten voeren praktijkopdrachten uit in het Compocenter Schaap Composites in
Lelystad. Zowel de theorie rond de opdracht als d e uitvoering van de opdracht vinden plaats
in het bedrijf van Schaap Composites. Dri voor de studenten bouw (niveau 2, 3, 4),
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automotive (niveau 2 en 3) en technicus niveau 4. De studenten worden begeleid door d e
docenten van het ROC Flevoland en door een medewerker van Schaap Composites.
Uiteindelijk zal het ROC Flevoland 2 d a g e n per week gebruik maken van de praktijk
omgeving.
Ook de gecombineerde MBO-HBO opdrachten en de gecombineerde VO-MBO opdrachten
(zie activiteit 10) zullen plaatsvinden in de Compocenters. Het praktijkonderwijs composiet
aan speciale doelgroepen (zie activiteri 5) zal ook binnen de Compocenters plaatsvinden.
8.

Professionalisering docenten op het gebied van composieten

De docenten worden geschoold o p het gebied van composieten. Uiteraard zal hierbij nauw
worden samengewerkt met het bedrijfsleven, om er voor te zorgen dat docenten zodanig
worden geprofessionaliseerd dat zij in staat zijn de werknemers van de toekomst optimaal te
doceren en begeleiden. Er zullen 20 docenten van beide ROC's worden geschoold en
bijgeschoold. In het eerste jaar gaat het om 8 dagdelen scholing, in de opvolgende 2 jaar 4
dagdelen. De scholing vindt plaats in de praktijkomgeving van het CompoCenter en/of bij
het Composietenlab van InHolland in Delft. In samenwerking met het lectoraat Groot
Composiet in Alkmaar wordt het cursusprogramma voor d e docenten ontwikkeld.
9.

Mobiliseren leerlingen VO richting composieten

Keuze voor een opleiding Techniek vindt voor een groot deel plaats gedurende d e
overgangsperiode van VMBO naar MBO. Voor leeriingen van HAVO en VWO wordt de keuze
voor techniek soms tijdens hun HAVO/VWO-loopbaan gemaakt, wanneer zij kiezen voor het
Technosium, maar vaak pas aan het eind van hun HAVO/VWO-loopbaan, wanneer zij een
HBO- of universriaire ven/olgopleiding kiezen. Het lijkt dus zaak om d e leeriingen in ieder geval
direct na hun uitstroom uit het VO, maar liever reeds tijdens hun opleiding op te pakken en
te binden. Daarnaast is het van belang reeds in het basisonderwijs de interesse van de jeugd
te wekken; hiervoor is het wekken van de interesse bij de docenten basisonderwijs verstandig.
Het is dus belangrijk deze leeriingen van het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO) al
tijdens hun schoolperiode te mobiliseren richting techniek en composieten. Momenteel
komen deze leeriingen in het voortgezet onderwijs nauwelijks in aanraking met de wereld van
de composiettechnologie. Hierdoor hebben zij geen beeld van de sector en kan de keuze
voor een loopbaan in deze sector niet bewust worden gemaakt: onbekend maakt
onbemind. Om te kunnen voldoen a a n d e arbeidsmarktvraag willen de samenwerkende
partijen
VO-leeriingen vroegtijdig kennis laten maken met de mogelijkheden die de
composietsector hen kan bieden, zodat de sector als perspectiefvolle keuze in beeld komt.
Concreet zullen bedrijfsbezoeken en bezoeken a a n het dichtstbijzijnde CompoCenter
worden georganiseerd voor VMBO, HAVO en VWO-leeriingen en zal Technocentrum
ondersteuning bieden bij het duurzaam realiseren van stageplaatsen inclusief begeleiding.
Andere mogelijke activiteiten zijn:
VMBO onderbouw (leerjaar 1 en 2) in het kader van PSO: (praktische sector
oriëntatie): het organiseren van bedrijfsbezoeken en evenementen (oa Flevoland
bouwt de toekomst);
VMBO bovenbouw (leerjaar 3 en 4) in het kader van de opleiding leenA/eg Basis
en Kader Beroepsgerichte Leerweg: bedrijfsbezoeken en korte stages;
VMBO bovenbouw (leerjaar 3 en 4) in de Theoretisch Beroepsgerichte Leenveg in
het kader van LOB: (Loopbaanoriëntatie) om keuze voor niveau 4 opleidingen
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engineering en bouwkunde te stimuleren: bedrijfsbezoeken en evenementen (oa
Flevoland bouwt de toekomst voor TL, bètafestival, studie-experience)
HAVO/VWO: koppeling met bedrijven voor opdrachten/profielwerkstukken in de
context en gastiessen onder andere voor technasia.
Uit ervaring is gebleken dat activiteiten toegespitst op de specifiek groepen in het onderwijs
veel effect hebben (voorbeelden: recente groei instroom Bouwkunde BOL 4 in Lelystad en
Engineering BOL 4 in Almere). Technocentrum Flevoland is de voor de hand liggende
kartrekker bij het mobiliseren van leeriingen van het Voortgezet Onderwijs richring
composieten en hen te boeien en te binden a a n de sector. Docenten vanuit het MBO en
HBO zullen wellicht ook een rol krijgen.
10. Versterken VO-MBO-HBO
Om de dooriopende leerweg van VO naar MBO naar HBO te versterken zullen jaariijks 4
projecten met g e m e n g d e groepen (MBO) plaatsvinden. In deze projecten, die per project
10 weken duren, werken leeriingen/studenten in gecombineerde groepen aan het
beantwoorden van concrete vragen van het bedrijfsleven, onder begeleiding van 2
docenten (1 van iedere onderwijssoort). Op deze manier krijgen leeriingen beter inzicht in d e
inhoud van d e vervolgopleiding en leren zijn samenwerken. Iedere leeriing, van elke
onderwijssoort, heeft zijn eigen rol in het project. De opdrachten worden aangeleverd door
het bedrijfsleven. In eerste instantie zal dit gebeuren in Lelystad, met leeriingen van Stichting
Voortgezet Onden/^ijs Lelystad, ROC Flevoland en Windesheim Flevoland.

3.6.

Resultaten

Uitvoering van het Plan van Aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland leidt tot d e
volgende resultaten.
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1

# bijeenkomsten vraagarticulatie

0

4

4

4

2

# leerlingen MBO-II in aanraking met composieten

0

30

30
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3

# leerlingen HBO-II in aanraking met composieten

0

15

15

20

4

# personen op-, om-, bijgeschoold richting composieten

0

15

25

35

5

# personen basisvaardigheden composieten bijgebracht

0

10

10

10

6

Lectoraat HBO

0

0*

0

1

7

# CompoCenters (totaal)

0

2

2

2

8

# d o c e n t e n continue geschoold richting composieten

8
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20

20

9

# leerlingen VO gemobiliseerd richting composieten

0

150

150

150

10

# Gezamenlijke opdrachten composiet vo-mbo

0

1

2

2

11

# Gezamenlijke opdrachten composiet mbo-hbo

0

1

2

2

* Met het opzetten van het Lectoraat wordt gestart in 2013. In 2015 is het lectoraat volledig operationeel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Er zullen jaariijks 4 bijeenkomsten worden georganiseerd door Technocentrum
Flevoland;
Er zullen jaariijks 30 MBO-leeriingen in aanraking komen met composieten, oplopend
naar 40 in 2015;
Er zullen jaarlijks 15 HBO-leerlingen in aanraking komen met composieten, oplopend
naar 20 in 2015;
Het aantal personen dat wordt op-, om-, en bijgeschoold richring composieten loopt
op van 15 in 2013 naar 35 in 2015;
Jaariijks worden 10 personen de basisvaardigheden composieten bijgebracht;
Het lectoraat composiet is operationeel in 2015. In 2013 wordt de opzet gestart.
Er zullen 2 CompoCenters gerealiseerd worden ( 1 in Emmeloord, 1 in Lelystad).
Jaariijks worden 20 docenten geschoold richting composieten.
Jaariijks worden 150 VO-leeriingen gemobiliseerd richting composieten.
Er worden jaariijks 2 gezamenlijke opdrachten composiet vo-mbo uitgevoerd (1 in
2013)
Er worden jaariijks 2 gezamenlijke opdrachten composiet mbo-hbo uitgevoerd (1 in
2013)
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Zoals blijkt uit onderstaande totaalbegroting dragen zowel Stichting CompoWorid, ROC Friese Poort, Windesheim Flevoland, en ROC Flevoland
bij aan de financiering van de activiteiten. Voor een deel van d e kosten is additionele tinancienng noodzakelijk.

4. Budget en financiering
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