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1. Inleiding 
Technocampus Lelystad Airport (TCLA) biedt op Lelystad Airport ruimte voor 
technisch praktijkonderwijs, zowel voor regulier MBO en HBO onderwijs, als voor 
om- en bijscholing (BBL), als voor speciale projecten (bestrijding 
jeugdwerkloosheid) en bedrijven.  
 
Het business plan TCLA is de uitwerking van motie 25 van Provinciale Staten 
Flevoland (13 november 2013). Hierin wordt geconstateerd dat “er genoeg 
behoefte lijkt te bestaan aan een onderneem, leer, werk, ontdek en 
onderzoekbedrijf gekoppeld aan Lelystad Airport” en draagt het College van 
Gedeputeerde Staten op dit initiatief zodanig te ondersteunen dat een dergelijk 
bedrijf ontstaat dat relevant is voor de  economische clusters rond de luchthaven: 
transport, logistiek, mobiliteit, maakindustrie. 
 
TCLA is onderdeel van een groter geheel van initiatieven binnen Flevoland op het 
gebied van de verbetering van de aansluiting van arbeidsmarkt (vraag) op 
onderwijs (aanbod) op het gebied van techniek. 
 
In dit Business Plan TCLA wordt het bredere beleidskader geschetst (hoofdstuk 2). 
Vervolgens worden doelstellingen, activiteiten en beoogde resultaten beschreven 
(hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 bevat informatie over de organisatie, hoofdstuk 5 geeft 
de financiële kaders.     
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2. Achtergrond 

Regionale visie op de arbeidsmarkt techniek 

De regionale visie voor Flevoland is grotendeels gebaseerd op het document 
Toekomstbestendig mbo techniek onderwijs in de MRA. Dit document is opgesteld 
namens het Platform Regionaal Economische Structuur (PRES) van de gemeenten 
en provincies in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA is het informele 
samenwerkingsverband van 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland en 
Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. Andere belangrijke stakeholders uit het 
veld van het beroepsonderwijs zoals de ROC en samenwerkende technische 
werkgeversorganisatie hebben een belangrijke bijdrage geleverd. 

Deze MRA regiovisie vormt het startpunt voor concretisering en uitwerking van 
acties en voor samenwerking met stakeholders in de MRA regio, met als doel de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en de instroom van 
technisch opgeleiden te versterken. 

In het rapport wordt geconcludeerd dat  

• Er meer goed opgeleide technici nodig zijn om de concurrentiepositie te 
behoeden; 

• Er te weinig doorstroming is vanuit VMBO en Havo naar MBO en HBO 
techniek; 

• De aansluiting technisch onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd moet worden; 

In het rapport worden daarvoor een aantal ontwikkelingen getoond. Zo ligt het 
gemiddelde aantal techniekleerlingen MBO op het totaal aantal in Flevoland onder 
het landelijk gemiddelde en is de laatste jaren aan het dalen. Ook heeft ROC 
Flevoland het laagste aantal techniek leerlingen vergeleken met andere ROC’s in de 
MRA.  

De opgave is dan ook om op korte en langere termijn: 

• Jongeren verleiden om te kiezen voor techniekopleidingen; 

• Beroepsopleidingen beter te laten anticiperen op vraag arbeidsmarkt; 

• Het bedrijfsleven beter te betrekken met name op het gebied van het tijdig 
formuleren van behoeften; 

• Leven lang leren te stimuleren. 

Techniekpact en andere initiatieven 

Op het gebied van techniekonderwijs lopen al de nodige initiatieven in Flevoland. 
Op 7 juni 2013 is een Nationaal Techniekpact gevormd voor de periode 2013 – 
2020 met als doel meer leerlingen, jongeren, werknemers en ondernemers te 
interesseren voor werken in de Techniek. Dit is voor Flevoland uitgewerkt in een 
werkplan voor de periode 2014-2020. 
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Uit dit werkplan blijkt onder meer dat er in 2012 bijna 4000 vacatures bijgekomen 
zijn in Flevoland voor technisch personeel. De komende jaren wordt een vraag in 
Flevoland voorzien van 1000 technici per jaar. Er zijn dus extra inspanningen nodig. 
Tegelijkertijd lopen er al een aantal initiatieven.  

In het kader van Toptechniek in Bedrijf werken het VO en MBO in Lelystad aan een 
Technocampus Lelystad. Op een centrale plaats in de stad is een centrale 
praktijklocatie gepland met basisvoorzieningen. Vandaar uit worden verbindingen 
gelegd naar mogelijke ‘satellieten’ bij onder andere bedrijven die beschikken over 
ruimte en apparatuur die beschikbaar kan komen voor onderwijs en opleidingen. 
Het TCLA vormt z’n satelliet. 

In het kader van Toptechniek in Bedrijf werken het VO en MBO in Lelystad aan een 
Technocampus Lelystad. Op een centrale plaats in de stad is een centrale 
praktijklocatie gepland met basisvoorzieningen. Vandaar uit worden verbindingen 
gelegd naar mogelijke ‘satellieten’ bij onder andere bedrijven die beschikken over 
ruimte en apparatuur die beschikbaar kan komen voor onderwijs en opleidingen. 
Het TCLA vormt de satelliet van de Technocampus Lelystad  op de luchthaven. Deze 
locatie is belangrijk omdat het praktijkonderwijs dan naast het bedrijfsleven 
plaatsvindt, waardoor de flexibiliteit vergroot wordt. Ten tweede is de TCLA snel te 
realiseren. Een praktijklokaal bij MBO College Lelystad is moeilijker te realiseren en 
duurder. Het is nu tijd en urgent om een praktijk leer locatie te realiseren.  Focus 
ligt hierbij op de ambitie en het groeitempo van de activiteiten op en in een straal 
van 50 km van de luchthaven.  Hierbij geldt dat zowel Aerospace (MRO-cluster), 
Automotive, Logistics & New Materials (Composites) als leidende groeimarkten 
worden gezien. Groeimarkten vereisen de mogelijkheid om snel op te schakelen, 
met name op de arbeidsmarkt. Regionale economische versterking en 
aantrekkingskracht op nieuw te vestigen bedrijven is de kern van de doelgeleide 
strategie van het TCLA. Hierin participeren bedrijven direct in de infrastructuur 
waarmee “state of the art” praktijkruimten beschikbaar zijn en kwaliteit van 
onderwijs versterkt wordt.   In het kader van het project College4Leadership van 
MBO College Lelystad wordt een opleiding middenkader engineering vanaf 
schooljaar 2014-2015 aangeboden. Tegelijkertijd wordt de dialoog met het 
bedrijfsleven opgevoerd, om de vraag op de arbeidsmarkt te structureren. Ook 
wordt een praktijkruimte composiet gerealiseerd bij Schaap Composites in Lelystad 
(tweede satelliet).  

Binnen het programma CompoWorld is een praktijkruimte voor werktuigbouwkunde 
en composiet gerealiseerd in Emmeloord, in samenwerking met ROC Friese Poort. 
Binnenkort is nieuw lesmateriaal beschikbaar voor het geven van een minor op 
MBO 2 niveau. 

In Almere wordt door MBO College Almere een robot techniek lab opgezet. Er zijn 
dus 3 praktijkruimtes techniek ontwikkeld of in ontwikkeling in Flevoland. De TCLA 
wordt de vierde met als grote complementariteit op het gebied van luchtvaart en 
hoogwaardige maakindustrie.   
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Het Technocentrum Flevoland (nieuwe stijl) heeft een belangrijke opdracht om als 
makelaar en intermediair op te treden tussen bedrijfsleven en onderwijs. Op korte 
termijn om de behoefte van bedrijven zo goed mogelijk in te vullen, op langere 
termijn door het geven van voorlichting in het basis en voortgezet onderwijs.  

Tenslotte zijn er twee aanvragen vanuit Flevoland in voorbereiding voor het 
Regionaal Investeringsfonds MBO. Deze aanvragen zijn gericht op de versterking en 
intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven op het gebied 
van robotica en composiet.  

 

Op basis van deze initiatieven kan het volgende integrale beeld geschetst worden 
waar het TCLA de ruit van praktijkruimtes voor onderwijs en opleiding compleet 
maakt. 

 

  

  

Emmeloord
Composiet

Lelystad
Composiet 

Maritiem/Infra

Lelystad
Composiet

Luchtvaart/Maak

Almere 
Robottechniek

Regionaal Investeringsfonds MBO

Makelaar
Voorlichting
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3. Technocampus Lelystad Airport (TCLA) 

Vraag, aanbod, behoefte 

Op termijn is er dus een vraag voor 1000 technici per jaar. TCLA wil daar een 
bijdrage aan leveren, niet alleen op langere termijn maar ook op korte termijn. 
Deze laatste vraag is in het kader van het business plan TCLA ook in kaart 
gebracht. De ontwikkeling van Lelystad Airport alsmede de aantrekkingskracht op 
aanpalende industrieën vraagt om passende maatregelen en faciliteiten. De 
belangrijkste ontwikkeling vormt de vorming van een MRO cluster 
vliegtuigonderhoud voor business jets en andere vliegtuigen voor zakelijk of 
privégebruik. De realisatie van een dergelijk cluster heeft een potentiële 
werkgelegenheid van 100-150 fte. De eerste MRO bedrijven die hierin 
gespecialiseerd zijn, hebben zich de afgelopen jaren reeds op de luchthaven 
gevestigd. In de aanloop naar uitbreiding ontstaat er toenemende vraag naar 
gekwalificeerd personeel in technische beroepen. Dit geldt niet alleen voor de 
specifiek technische sectoren zoals de luchtvaart maar ook voor andere sectoren 
waarin techniek en technologie een prominente plaats innemen waaronder de 
automotive (nieuwe mobiliteit), composieten en 3D printing. 

  

De vraag naar arbeidskrachten in technische beroepen komt, naast reeds 
gevestigde ondernemingen, uit nieuw te vestigen (internationale) bedrijven en 
consortia. Vanaf 2015 zal de vraag naar luchtvaart gerelateerd onderwijs (MRO) en 
belangrijke pijler zijn binnen de TCLA.  

Ook het opleidingsaanbod ten behoeve van (jonge) werklozen of met ontslag 
bedreigde werknemers zal via het TCLA georganiseerd kunnen worden. De concrete 

Prognose (voorlopig): 

Opleiding 2014 2015 2016 2017 

Handhaver toezicht en veiligheid   5 7 9 

Medewerker ICT  4 5 7 9 

Servicemedewerker gebouwen   7 7 7 

Onderhoudsmonteur  5 8 10 12 

Servicemonteur  2 5 5 5 

Timmerman   3 5 7 

Eerste monteur werktuigkundige installaties   3 5 7 

Medewerker industriële lakverwerking (Lakspuiter)   3 4 4 

Middenkader engineering Technicus   4 4 4 

Middenkader engineering composieten en watersport industrie  4 8 10 12 

Fietstechnicus  2 4 6 8 

Scootertechnicus  3 5 7 9 

Logistiek medewerker   5 7 9 

Opleiding Eerste Monteur Vliegtuigonderhoud   5 5 5 

Totaal 20 70 89 107 

Tabel 1:  eerste resultanten inventarisatie arbeidsvraag 
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ontwikkelingen bij bedrijven vragen om een specifieke benadering voor de clusters 
rond de luchthaven. Toenemende vraag naar technisch personeel in relatie tot 
noodzakelijke bezuinigingen in het onderwijs vragen een doelgeleide strategie om 
invulling te kunnen geven aan de toekomstige ontwikkelingen.   

De hierboven geschetste vraag zal door MBO College Lelystad, in samenwerking 
met andere partijen, worden ingevuld. Dat kan op verschillende manieren: 

• Regulier MBO onderwijs zowel BOL als BBL; 
• Speciale trajecten voor zij-instromers, jeugdwerklozen; 
• Specifieke bedrijfstrainingen. 

In samenwerking met het MBO-college Flevoland wordt reeds gekeken naar de 
invulling van een entree klas per september 2014 en de aanvulling op het 
leerlingen aantal dat deelneemt in de middenkaderopleiding Engineering waar 
onder andere new Materials (composieten) een belangrijke positie inneemt. Gelet 
op de uitgangspunten van onder andere CompoWorld waar men spreekt over 350 
arbeidsplaatsen verwacht  in het composietencluster alsmede de vraag articulatie 
naar 2017 is deze ontwikkeling evident. Afgestemd op de vraag zal invulling 
gegeven worden aan het onderwijsprogramma op locatie. Specifiek, vraag 
gestuurd, State of the Art en met het vermogen om snel in te leren en daarmee te 
participeren. Naast de invulling van de lokale vraag, is er interesse vanuit MBO 
College Airport in Hoofddorp voor het vestigen van een kleine dependance op 
Lelystad Airport inclusief kwalitatieve docentschappen, met name gericht op 
vliegtuigonderhoud van composiet onderdelen in vliegtuigen. Dit sluit nauw aan bij 
de ontwikkeling van het Maintenance, Repair en Overhaul (MRO) cluster op Lelystad 
Airport. 

Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden werken in dit project samen en 
vormen een vitale coalitie. Hierbij geldt dat de coalitie zowel organisatorisch als 
inhoudelijk flexibel meebeweegt met de ontwikkeling van de luchthaven zelf en de 
(nieuwe) bedrijvigheid die de luchthaven zal genereren. Het onderwijs in de regio 
ziet mogelijkheden om met het bestaande onderwijsprogramma en met nieuw te 
ontwikkelen aanbod, adequaat in te kunnen spelen op de concrete vraag van het 
bedrijfsleven naar goed gekwalificeerde werknemers in techniek. De TCLA is een 
proces gestuurde opleidingsfaciliteit, waar vraag en aanbod naar en van 
competenties en vaardigheden - afgestemd op de specifieke behoeften van de 
aanwezige en zich vestigende bedrijven in techniek-  en luchtvaartsector bij elkaar 
worden gebracht. De deelnemende bedrijven in de stichting leveren een bijdrage 
middels het beschikbaar stellen van begeleidingsuren, ruimte en ervaringsplaatsen 
aan de deelnemers. Vanuit de vraag wordt invulling gegeven aan het programma 
afgestemd met onderwijs. TCLA is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
programma. 

De coalitiepartijen zullen zich gezamenlijk verbinden als participanten in de TCLA en 
daarin ook leerervaringsplaatsen, vraagarticulatie en deelname aan onderwijs 
vastleggen. Niet alleen in de vorm van afvaardiging in het bestuur, tevens 
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die de invulling weergeeft van het 
voorgenomen samenwerkingsverband. Als tegenprestatie geniet de coalitie de 
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voordelen van gezamenlijke kennis, innovatie, kwalitatieve gediplomeerde instroom 
en inspraak in het programma ten behoeve van de borging van kwaliteit. 

 Onderstaand model geeft de aanleiding en partnerships weer.  

 

 

Infrastructuur 

GS vinden het belangrijk dat er structurele inzet wordt gepleegd op voldoende 
instroom in het techniekonderwijs, meer betrokkenheid van bedrijfsleven bij het 
onderwijs en voldoende goedgeschoolde arbeidsinstroom. Hiervoor hebben GS 
extra geld uitgetrokken. 

TCLA biedt de infrastructuur voor technisch praktijkonderwijs en training. Deze 
infrastructuur ligt aan de Dakotaweg 11 op Lelystad Airport. Een deel van het 
gebouw zal door TCLA gehuurd en beheerd worden. Het pand heeft de een 
onderwijsbestemming in het bestemmingsplan (voormalige pilotenschool) en staat 
dicht aan de MRO Boulevard (de grote ondernemingen in vliegtuigonderhoud op 
Lelystad Airport) als deelnemers in het programma. De positie en locatie past 
hiermee, zonder veel aanpassing, uitstekend in het programma.     
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Het gebouw bestaat deels uit kantoorruimte en leslokalen, deels uit een hangar van 
1100 m2, die voor ongeveer 20% zal worden ingericht als praktijkruimte: 250 m2 
als praktijkruimte techniek. In het bestaande gebouw is tevens ruimte voor  250 
m2 als praktijkruimte composiet vliegtuigonderhoudstechniek in samenwerking met 
MBO College Airport Hoofddorp. De inrichting van een kwalitatieve infrastructuur, 
deels bij de participerende bedrijven, draagt direct bij aan de versterking van de 
kwaliteit van het onderwijs in de vorm van realistische praktijksimulatie, en 
begeleiding binnen het bedrijf door ervaren medewerkers waarmee up tot date 
kennisoverdracht in praktijk plaatsvindt. De positie van leermeester-gezel krijgt 
hiermee een nieuw karakter. Ten opzichte van het regulier MBO-college als 
opleidingsplaats wordt de deelnemers één op één de combinatie van kennis en 
vaardigheden operationeel aangeboden als onderdeel van het onderwijs met als 
doel diplomering. Ervaringscijfers leren dat (concurrerende) grote bedrijfsscholen 
toonaangevende leeropbrengsten kennen in de vorm van motivatie en 
gekwalificeerde uitstroom. Individuele bedrijfsscholen leiden echter tot 
versnippering waarmee  de macrodoelmatigheid in gedrang komt. Tevens is er 
sprake van hoge kosten voor het bedrijfsleven om dit in te richten en in stand te 
houden. Dit wordt (regionaal) als niet wenselijk gezien.  Niet alleen leidt dit tot 
afstemming van vraag en aanbod, tevens past het in de uitgangspunten van o.a. 
het Techniekpact, Top Techniek in bedrijf en daarmee de regionale visie voor 
Flevoland. De vraagarticulatie en conjuncturele ontwikkelingen afgezet tegen de 
beperkte aanwezigheid van concurrentie geeft directe aanleiding voor de TCLA. 

Afhankelijk van het groeitempo en de ontwikkeling van de luchthaven is snel 
opschakelen mogelijk wanneer het bedrijfsleven hier om vraagt. Niet alleen is 
hierbij uitbreiding aan de Dakotaweg 11 mogelijk. Tevens zijn er binnen het MRO –
cluster meerdere locaties vacant waar uitbreidingsactiviteiten op termijn in te 
passen zijn als onderdeel van de infrastructuur, afgestemd op de vraagarticulatie 
en passend in de uitgangspunten van het TCLA.  

Naast de vraag naar gekwalificeerd personeel vanuit het MRO-cluster neemt ook de 
maakindustrie een prominente positie in. De propositie op de middellange termijn 
van deze industrie als spin-off van de ontwikkeling van het Airport maakt de 
schaalbaarheid noodzakelijk. Het inrichten van een kwalitatieve infrastructuur 
draagt sterk bij aan de instroomvoorwaarden van technische industrieën.  

Techniek heeft regionale aandacht. De aantrekkelijkheid van Flevoland voor 
bestaand en nieuw bedrijfsleven wordt hiermee versterkt. Niet alleen door de 
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regeldruk voor een aantal sectoren te verminderen en onderlinge samenwerking te 
bevorderen, tevens door kwalitatief onderwijs, vraag gestuurd. De focus ligt daarbij 
voor de middellange termijn op (nieuwe) maakindustrie (systemen en materialen) 
en life science & health als spin-off van de ontwikkeling van onder andere 
Luchthaven Lelystad. Internationalisering en sterke infrastructurele verbinding met 
andere regio’s in Europa bieden schaalvoordelen die  nodig zijn voor deze 
economische versterking. 

Groei en economische versterking worden ondersteund door kwalitatief onderwijs 
met een uitstroomprofiel dat past bij de (toekomstige) vraag. Internationalisering 
als onderdeel van regionale groei (Aerospace, Automotive, Logistics & New 
Materials) zal sterk bijdragen aan deze vraag. Hiermee veranderen niet alleen de 
kwaliteitseisen van het onderwijs in eindtermen, ook de betrokkenheid van het 
bedrijfsleven als opleiders en investors in people krijgt nieuw elan in termen van 
ownership. Hiermee wordt de triple helix gegarandeerd. 

Er is in ons land een ernstig tekort aan technici voor de industriële bedrijfstakken. 
Dit terwijl er in andere bedrijfstakken juist een overschot is. Het is derhalve van 
groot belang dat wij de juiste studenten aantrekken in het juiste onderwijs. 
Instroom in het onderwijs wordt gerealiseerd door vroegtijdige voorlichting en het 
organiseren van interactieve bedrijfsbezoeken  in PO en VO om jeugd weer te 
interesseren voor techniek (schakelfunctie Technocentrum nieuwe stijl). Hierbij 
wordt aansluiting gerealiseerd op de motie voor het ontdekcentrum. Gelet op de 
huidige situatie op de arbeidsmarkt zal de populatie van jeugdwerklozen, in 
samenwerking met het Werkbedrijf en UWV aangesproken worden op deelname. 
Hier zijn eerder sprekende resultaten mee bereikt in de regio waarbij 95% 
gediplomeerd en met een arbeidscontract voor tenminste 12 maanden het 
programma afrond (waaronder Walibi). Naast het MBO college zal de infrastructuur 
ook voor bedrijfsopleidingen en private ondernemingen tegen marktconform tarief 
gebruikt kunnen worden. Gelet op het ontbreken van dergelijke trainingslocaties 
met high end technische uitrusting in de regio maakt het dat er van directe 
concurrentie (nog) geen sprake is.      

Het MBO-college Airport zal bij positief besluit tot participatie ongeveer 150 
leerlingen per jaar theorie en praktijkonderwijs aanbieden binnen de infrastructuur 
van het Technocampus ten behoeve van de eindtermen.     
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Doelstellingen 

Het TCLA heeft als doelstelling het bieden van een goed ingerichte ruimte voor 
praktijkonderwijs techniek, aansluitend bij de behoeften en wensen van het 
bedrijfsleven en passend binnen de onderwijsstructuur in Nederland. TCLA is een 
plek om techniek te leren, te ontdekken en te onderzoeken. Het wordt de plek waar 
ondernemen en leren elkaar ontmoeten. Het bijbrengen en verbeteren van kennis, 
vaardigheden en mentaliteit/houding staan daarbij centraal. 

Het TCLA wil het platform bieden, in goede afstemming met de 3 andere ruimtes 
voor praktijkonderwijs in Flevoland, voor het uitvoeren van onderwijs- en 
trainingsactiviteiten op technisch gebied.  

Daarnaast heeft TCLA de ambitie om binnen de MRA regio een nieuwe balans te 
vinden tussen Lelystad en de Schiphol regio door het realiseren van 
onderwijsfaciliteiten voor MBO College Airport in Hoofddorp. Dit kan leiden tot een 
begin in het balanceren van het woon-werk verkeer.   

De bovengenoemde infrastructuur is schaalbaar en complementair aan de 
praktijkvoorzieningen bij de deelnemende bedrijven in de coalitie. 

Tot slot stuurt de TCLA aan op een makel- schakel functie die regionaal ingevuld zal 
kunnen worden door het Technocentrum (nieuwe stijl). Hierbij is sprake van 
functiescheiding en ligt de resultaatverantwoordelijkheid binnen de TCLA. De 
makel- en schakel functie is erop gericht als (digitaal) non-profit instrument 
verbinding te leggen tussen vraag en aanbod in de vorm van verbinden van 
bedrijfsleven onderling, onderwijs en overheid (geen actieve personeelsbemiddeling 
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of projectverantwoordelijkheid) waarbij zij niet alleen zal optreden als vraagbaak 
maar tevens een adviserende rol op verzoek heeft.      

De TCLA neemt een unieke positie in binnen onderwijs en arbeidsmarkt in 
Flevoland. De locatie wordt voorzien van  passende onderwijsfaciliteiten waaronder 
inrichting en tools. De TCLA geeft invulling aan het beter op elkaar afstemmen van 
het technisch voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs waardoor er doorlopende 
leerlijnen ontstaan (VO-MBO-HBO) en effectiever gebruik kan worden gemaakt van 
de aanwezige technische infrastructuur. Onderwijs is van cruciaal belang om de 
groeipotentie van de regio kracht bij te zetten en invulling te geven aan de vraag 
naar gekwalificeerde arbeidskrachten. Alleen door het bieden van voldoende en 
gericht geschoolde arbeidskrachten zullen ondernemingen zich aangetrokken voelen 
tot de regio. Het MBO-onderwijs staat hierin centraal. Niet alleen vernieuwing van 
onderwijs, ook gericht praktijkonderwijs op locatie zal sterk bijdragen aan beleving 
en beroepskeuze. Er zal gebruik worden gemaakt van bestaande 
onderwijsprogramma’s aangevuld met specifieke wensen van de deelnemende 
bedrijven. De mogelijkheid voor bedrijfsleven om personeel in post-initiële vorm 
ook te kunnen blijven bijscholen maakt onderdeel uit van de propositie van de 
TCLA. Hierbij zal uitgebreid aandacht besteed worden aan (nieuwe) materialen  en 
toepassing hiervan, waaronder composieten. 

Activiteiten 

Voor de eerste drie schooljaren wordt het TCLA gebruikt voor: 

• Praktijkonderwijs MBO1/2  (2 dagen/week) 
• Aanpak jeugdwerkloosheid  (1 dag/week) 
• Praktijkonderwijs MBO3/4  

ten behoeve van bedrijven  (1 dag/week) 
• HBO praktijk en overig  (1 dag/week) 

Daarnaast bieden de bedrijven op de luchthaven en in de omgeving de mogelijkheid 
om ook “in huis” ervaring op te doen en BPV plaatsen te koppelen aan 
praktijkopdrachten in het TCLA.  

In bijlage 1 zijn de toezeggingen van zes andere belangrijke partijen bijgesloten, 
samen vormen ze de vitale coalitie: 

1. Gemeente Lelystad (inhoud nog te bespreken) 
2. MBO College Lelystad gebruik voor gemiddeld 3 dagen per week tijdens de 

reguliere lesperioden.  
3. Werk-start, voor gebruik 1 dag per week voor eerste 12 maanden, 

afhankelijk van vraag, financiering en afstemming met onder andere het 
werkbedrijf.  

4. Lelystad Airport, namens de MRO bedrijven op de luchthaven. 
5. New Land Mobility, namens de nieuwe maakindustrie rond Lelystad Airport. 
6. Intentieverklaring MBO College Airport in Hoofddorp voor het opzetten van 

een composiet workshop MRO op Lelystad Airport. 

13 



TCLA 
 

Daarnaast (met name in de schoolvakanties) zal TCLA beschikbaar zijn voor 
specifieke bedrijfstrainingen (specifiek om voor bedrijfsleven om personeel in post 
initiële vorm ook te kunnen blijven bijscholen, als eerder genoemd) en 
experimenteer en ontdekkingsdagen voor basis- en voortgezet onderwijs als 
onderdeel van onderzoekend denken en leren (in de klas). Hier wordt aansluiting 
gezocht bij het expertise centrum Wetenschap & Techniek. 

Het TCLA houdt zich niet bezig met het geven van onderwijs zelf, maar beperkt zich 
tot: 

• Huren en beschikbaar stellen van de praktijkruimte en leslokalen;  
• Het beheren van de ruimtes; 
• Het aanbieden en doorverhuren van de ruimte aan verschillende partijen; 
• Het stimuleren van (technisch-)onderwijs gericht op intersectorale 

uitwisseling 
• Het stimuleren en faciliteren van innovatie  
• Het ondersteunen bij  het interesseren en aantrekken van ondernemingen in 

techniek en maakindustrie gericht op luchtvaart en mobiliteit 
• Het afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, inclusief het 

ontwikkelen van onderwijsprogramma’s 
• Het stimuleren en doen evolueren van de vitale coalitie gericht op techniek 
• Het interesseren van bedrijven en ondernemingen in de mogelijkheden van 

het Technocampus Lelystad Airport 
• Het (inter-)nationaal vertegenwoordigen van het Technocampus Lelystad 

Airport 
• Het stimuleren en bewaken van sustainable toepassingen in techniek 
• Het verkrijgen en beheren van bijdragen en andere financiële middelen 

(waaronder subsidies) en financiering. 

Er zal nauw worden samengewerkt met Technocentrum (nieuwe stijl) om 
bijvoorbeeld basis en voortgezet onderwijs aan te zetten om met enige regelmaat 
het TCLA te gebruiken voor het promoten van techniek. 

Resultaten 

Het TCLA is de bodemlaag voor beter en met zichtbaar techniekonderwijs op 
Lelystad Airport. In samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven moet 
dit leiden tot de volgende resultaten. 
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Deze resultaten zijn nog exclusief de te verwachten leerlingenaantallen vanuit 
Hoofddorp (prognose luidt: 150 deelnemers per jaar, 6 klassen). De KPI’s van TCLA 
zijn dus verbonden met de resultaten die bedrijfsleven en MBO boeken door middel 
van samenwerking. 

De gezonde exploitatie na de pilotfase wordt bereikt vanuit de vraagarticulatie in 
relatie tot de kwaliteit van de uitstroom. De huidige uitstroomprofielen voldoen aan 
de normering. Aansluiting op de arbeidsmarkt in relatie tot de snelheid van de 
ontwikkeling van de techniek vraagt om nieuwe concepten en competenties die in 
praktijk snel aangeleerd kunnen worden.  

De grillige marktvraag, verscheidenheid en beperkte levensduur van producten en 
snelle ontwikkelingen in productietechnologie is de context waarin veel 
ondernemingen vandaag de dag opereren. Bedrijven die snel en effectief kunnen 
omgaan met veranderingen zijn in het voordeel ten opzichte van de concurrentie. 
Dit vereist een flexibele organisatie, waarbij op de werkvloer ‘het snel en effectief 
inleren’ een grote uitdaging vormt. Denk aan: 

• hoe snel kunnen we nieuwe (flex-)medewerkers ingeleerd krijgen? 
• hoe realiseren we dat vaste medewerkers steeds wisselende 

producten snel en foutloos onderhouden, produceren of 
assembleren? 

• hoe snel kunnen we medewerkers laten schakelen naar een andere 
taak en weer terug?   
 

In samenwerking met het lectoraat “nieuwe arbeidsverhoudingen” van de 
Hogeschool Windesheim worden samenwerking en ontwikkelingsmogelijkheden 
verkend. Dr. Anneke Goudswaard, verbonden als lector aan Windesheim Flevoland 
en onderzoeker bij TNO, doet onderzoek naar nieuwe arbeidsverhoudingen. Hoe geef je 
vorm aan arbeidsverhoudingen die recht doen aan individuele ontplooiing van professionals 
en bijdragen aan innovatie en duurzame economische groei? 

 

 

Te realiseren aantallen deelnemers:  2014 2015 2016 2017 

Deelnemers techniek anders dan luchtvaart 20 27 45 45 
Deelnemers luchtvaarttechniek 0 5 5 5 
Totaal 20 32 50 50 
     
Bijeenkomsten vraagarticulatie 4 4 4 4 
Leerlingen MBO II instroom (ROC) 3 5 10 10 
Op- bij- en omscholing uit andere beroepen 3 5 5 5 
Leerlingen VO bedrijfsbezoek “interesse voor techniek” 50 70 70 100 
Gezamenlijke opdrachten MBO-HBO 1 1 1 1 
Gezamenlijke opdrachten VO-MBO 1 1 1 1 
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Door onderwijstaken aan te bieden binnen een “realistische” werkomgeving in 
techniek maakt het mogelijk om snel inleren te realiseren, ter voorbereiding op 
deelname in het arbeidsproces.  
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4. Financiën en organisatie 

Financiën 

De kosten voor TCLA bestaan uit de volgende componenten: 

• Eenmalige inrichtingskosten 
• Huur, gas, elektra, ICT (Wifi), schoonmaak; 
• Loonkosten personeel; 
• Apparatuur, gereedschappen en materialen; 
• Vervoer van en naar TCLA; 

Daar staan opbrengsten tegenover van bedrijven en scholen in de vorm van het 
beschikbaar stellen van machines, apparatuur en materialen (om niet) en 
inkomsten door de verhuur van de ruimtes aan derden. 

Deze kosten worden voor de komende 4 schooljaren als volgt ingeschat. 
 

Begroting TCLA (€ 000) 14/15 15/16 16/17 17/18 Totaal 
Inrichting en verbouwing 50       50 
Huur, energie, schoonmaak 25 70 70 70 235 
Beheerskosten 12 30 30 30 102 
Afschrijving machines/apparatuur 10 15 15 10 50 
Materialen 5 10 10 10 35 
Program management, programmering 18 40 40 40 138 
Vervoer 5 20 20 20 65 
Totaal 125 185 185 180 675 
Bijdragen derden (bedrijven, scholen) 20 25 25 80 150 
Opbrengsten uit overig gebruik 5 5 5 30 45 
Netto te financieren 100 155 155 70 480 
 

Van de totale kosten € 675.000 wordt dus over 4 jaar gemiddeld 20% door derden 
ingebracht. De bijdragen van derden nemen toe van 10% tot 30%. Voor € 480.000 
wordt een beroep gedaan op het beschikbare budget bij de Provincie Flevoland 
behorend bij de aangenomen motie 25 van Provinciale Staten d.d. 13 november 
2013. 

Contracten voor uitvoering en huur worden waar mogelijk per jaar afgesloten (ten 
minste 3 jaar is normatief voor de huur). Aan het eind van elk schooljaar worden 
de resultaten geëvalueerd, en wordt besloten of en op welke manier er doorgegaan 
wordt.  

Na 4 jaar wordt het TCLA voortgezet als samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. De kosten worden dan naar verwachting 50/50 verdeeld.  

Tenslotte is het van belang dat de in dit business plan gevraagde bijdrage van de 
Provincie Flevoland zal worden ingebracht als regionale cofinanciering in de 
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aanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds MBO in juni 2014. Deze telt voor 
1/3e mee in de projectfinanciering. Bedrijfsleven zegt ook 1/3e toe, vanuit het 
Regionaal Investeringsfonds MBO komt ook 1/3e. Projectperiode is dezelfde als voor 
het business plan TCLA. Daarmee heeft de bijdrage een dubbele werking, indien de 
aanvraag wordt goedgekeurd. Op deze manier wordt de bijdrage van Provincie 
Flevoland aan het TCLA 33% van de totale projectaanvraag voor composiet 
techniek in de Provincie Flevoland.  

Organisatie, risicobeheersing en continuïteit 

De organisatie is een reflectie van de functie van TCLA als ontmoetingsplaats voor 
ondernemers en onderwijs, en het feit dat het een fundament biedt voor technisch 
praktijkleren. Het kan geen “onderneming” zijn met winstoogmerk. Daarom is 
gekozen voor een stichting als rechtspersoon. Het voordeel van de Stichting t.o.v.  
de BV is dat het eventuele resultaat moet worden besteed aan het doel van de 
stichting en dat er over het algemeen geen betaalde bestuurders in dienst zijn, 
vaak betreft het een beperkte onkostenvergoeding. Daarnaast is governance goed  
te regelen door toepassing van een onafhankelijke Raad van Toezicht die toeziet op 
realisatie van doelen en het naleven van o.a. strategie, finance, statuten  
en huisregels. 
 
Aangezien er bij een stichting geen sprake is van leden maar van een bestuur is 
deelname door de bedrijven als mede betrokkenen  bij  de stichting via het  bestuur 
en de bijbehorende verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het business plan 
TCLA geborgd (grote mate van sociale betrokkenheid). Hiermee wordt de vitale 
verbinding tussen (onderwijs-) aanbod en vraag bij bedrijven gegarandeerd. 
Overigens kan de stichting ook een BV oprichten. Het grote nadeel van de BV is dat 
de aandeelhouders de aandelen zouden kunnen vervreemden en dat er een  
bestuurder aangesteld moet worden. De BV is een onderneming met winstoogmerk, 
dat is in relatie tot onderwijs en arbeidsmarkt niet gewenst in relatie tot  de 
onderwijsdoelstelling van de TCLA. De stichting kan ook haar activiteiten 
vercommercialiseren alleen met volle besteding van het resultaat aan het beoogde 
doel. 

Het bestuur bestaat uit 3 personen: 

• Onafhankelijk voorzitter 
• Vertegenwoordiger bedrijfsleven 
• Vertegenwoordiger onderwijs (MBO College Lelystad) 

Daarnaast is er een kleine beheersorganisatie, bestaande uit: 

• Een programma manager (1 dag/week), verantwoordelijk voor de afspraken 
met gebruikers, het verhuren van de ruimte waar mogelijk, en het 
aansturen van het dagelijks beheer. De programma manager is tevens 
verantwoordelijk voor het, binnen good governance, “vercommercialiseren” 
van de ruimten op de dagen dat er geen onderwijstaken plaatsvinden met 
als doel na drie jaar volledige bezetting te realiseren, in de combinatie 
onderwijs en bedrijfsleven, waarmee zelfstandig voortbestaan na de 
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pilotfase gegarandeerd is. Derde belangrijke rol is het vergroten van het 
aantal participanten binnen de coalitie (bedrijven). De omvang zal van 
invloed zijn op de positieve marktwerking als succesfactor. De programma 
manager wordt aangesteld vanuit de participerende partijen waarmee 
potentiele afbreukrisico’s tot nihil beperkt worden vanuit het 
participatieprincipe; 

• Een beheerder (5 dagen/week), die het gebouw beheert, toeziet op 
schoonmaak en orde en ondersteuning verleent aan gebruikers. 

• De makel- en schakel functie van het Technocentrum (nieuwe stijl) wordt als 
functie betrokken bij de ontwikkelingen. Zij zal in haar eigen rol als 
“partner” optreden en vanuit geformuleerde doelstellingen een bijdrage 
leveren aan voorlichting voor jeugd en nieuwe instroom naar technisch 
onderwijs. Naast eerder genoemde functiescheiding is het met nadruk geen 
inhoudelijk resultatenproject voor het Technocentrum (nieuwe stijl). Deze 
verantwoordelijkheid berust bij de Stichting Technocampus Lelystad Airport.    
 

De stichtingsvorm heeft verschillende voordelen met betrekking tot risico’s, 
continuïteit en staatssteun. Door de scheiding van bestuur en uitvoering wordt de 
objectiviteit  gewaarborgd en worden checks and balances ingebouwd. Er is 
nadrukkelijk geen sprake van concurrentieverstoring gelet op het karakter van het 
doel dat een brede doelgroep dient vanuit onderwijs zonder uitsluiting. (alle 
ondernemers mogen participeren). De stichting zal in haar statuten de 
gedragsregels op het gebied van integrale kostenberekening, bevoordeling, 
gegevensgebruik en functiescheiding hanteren en respecteren.   De stichting richt zich 
op onderwijsversterking en werkgelegenheid. De verhuur van de ruimten aan derden ten 
behoeve van de uitvoering van onderwijstaken dient ter financiering van kosten van een 
kwalitatief praktijk- en werkgelegenheidsprogramma. Tevens dient dit ter bevordering van 
innovatie en investering (door bedrijfsleven)  en daarmee de bestrijding van eerder genoemde 
werkloosheid. De inrichting wordt gefinancierd door het deelnemende bedrijfsleven (tooling, 
materieel en materiaal) en onderwijs (composietenlab Airport College Hoofddorp). Hierbij kan 
opgemerkt worden dat het MBO-onderwijs, conform de richtlijn “Helder” geen commerciële 
activiteiten mag ondernemen en als lid van het bestuur een veto kan uitspreken in geval hier 
sprake van mocht zijn. Zover er sprake is van enige vorm van concurrentie betreft dit de 
praktijklocatie bij Schaap Shipcare, als integraal partner aangaande de Maritieme activiteiten. De 
brede samenwerking met bestaande regionale initiatieven, onderwijs en bedrijfsleven leidt tot 
non-concurrentie.       

  De Stichting verplicht zich de activiteiten per overdrachtsdatum (einde pilotfase) 
voor eigen rekening en risico voort te zetten conform haar statutaire doelstelling, 
het bedrijfsplan en verder met inachtneming van hetgeen in de 
subsidiebeschikkingen van de Provincie Flevoland is bepaald. Daarbij geldt dat alle 
baten welke worden verkregen uit de activiteiten van de TCLA per 
overdrachtsdatum zullen strekken ten gunste van de Stichting TCLA.  
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Uit de participatie van bedrijven zal op basis van resultaten (kwalitatieve uitstroom, 
competentiegericht op de vraag) een bijdrage worden gevraagd bij inschrijving en 
afname van de deelnemers.  

Onderwijsfinanciering komt vanuit OC&W voor deelname aan onderwijs in het 
regulier MBO. Locatiekosten, tooling, materialen en begeleiding zullen worden 
ingebracht door de participanten bij aanvang van de Technocampus Lelystad, als 
opgenomen in de begroting. Vanaf Overdrachtsdatum van het programma wordt 
door diverse participanten ruimte, tijd, vakmanschap, materiaal en materieel om 
niet of tegen geringe vergoeding ingebracht. Bij afname van kandidaten wordt een 
marktconform tarief gerekend in de vorm van een fee . Deze fee wordt in rekening 
gebracht voor kosten van search, selectie, bemiddeling en deelname aan het 
programma. Hiermee wordt een gezonde basis gelegd voor zelfstandige 
voortzetting en bestaansrecht naar de toekomst. Vanzelfsprekend is dit sterk 
afhankelijk van de groei van het Airport en aanpalende industrie (maakindustrie, 
composieten, technische bedrijven, OMALA, etc.) naar 2017-2018. 

 
Te benoemen risico’s zijn: 
  

• Stagneren van de groei van het Airport 
• Risico op matige ontwikkeling MRO 
• Risico op matige ontwikkeling werkgelegenheid rondom afhandeling en 

logistiek  
• Stageren van aantrekkingskracht bedrijven ten gevolge van stagnatie groei 

Lelystad Airport 
• Stagneren van het economisch herstel (Flevoland) 
• Kwaliteit van instroom (aanbod personeel) 
• Kwaliteit van onderwijs in relatie tot vraagarticulatie 

 
Elk jaar wordt de voortgang besproken in bestuur en met de beheersorganisatie. 
Het bestuur legt verantwoording af bij de Provincie. Hiermee wordt bijsturing deel 
van het proces. In een worst case scenario stopt TCLA na het eerste schooljaar en 
blijft de verplichting van huur voor nog 2 jaar, dat betreft een bedrag van in totaal  
€ 235.000. Dat kan door onderverhuur gemitigeerd worden tot € 125.000, de 
kosten voor het eerste jaar. 

Het is aan het bestuur en de projectmanager van TCLA om te zorgen dat het TCLA 
in de jaren na schooljaar 2017/18 zonder bijdrage van de Provincie Flevoland 
dezelfde rol kan blijven spelen. In die zin is het TCLA in de eerste 3 jaar als pilot te 
beschouwen. In de eerste 4 jaar is de bijdrage van de Provincie Flevoland als 
aanjaagsubsidie te beschouwen. Er zijn nu reeds mogelijkheden aan te geven hoe 
de continuïteit op langere termijn tot stand kan komen. Bijvoorbeeld door een deel 
van de kosten op te nemen in de begroting van het onderwijs, het werven van 
sponsorbijdragen bij bedrijven en kennisinstellingen, of het gebruik maken van 
nieuwe regelingen en projecten.  
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De stichting TCLA heeft als doelstelling een publiek belang. De stichting heeft geen 
winstoogmerk en voorziet in de noodzakelijke infrastructuur voor marktgericht 
onderwijs. Zij stimuleert duurzame innovatie en ontwikkeling tussen bedrijfsleven 
en onderwijs. In die zin betreft de subsidie een bijdrage aan het uitbreiden van de 
hedendaagse schoolinfrastructuur. 

 

21 


	Inhoud
	1. Inleiding
	2. Achtergrond
	Regionale visie op de arbeidsmarkt techniek
	Techniekpact en andere initiatieven

	3. Technocampus Lelystad Airport (TCLA)
	Vraag, aanbod, behoefte
	Infrastructuur
	Doelstellingen
	Activiteiten
	Resultaten

	4. Financiën en organisatie
	Financiën
	Organisatie, risicobeheersing en continuïteit


