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Nadere informatie reddingsplan Berechja
Reddingsplan
Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:
1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja over voor € 2,5 miljoen en houdt
deze vestiging in stand;
2. Het ministerie van OCW stemt in met deze herstructurering en faciliteert ROC Friese Poort
met een transitiebedrag van € 1,5 miljoen;
3. De gemeente Urk verstrekt € 0,5 miljoen en krijgt hiermee een grondoptie op het sportveld
bij het Berechja College;
4. De gemeente Urk staat garant voor Stichting Berechja om een lening bij het rijk mogelijk te
maken;
5. De gemeente Urk geeft de jaarlijkse huisvestingsgelden uit het gemeentefonds
rechtstreeks aan de Stichting Berechja;
6. De gemeente Urk staat gedurende 5 jaar garant met € 60.000 per jaar voor die situatie dat
Stichting Berechja alsnog in financiële problemen zou komen;
7. De Rabobank geeft toestemming om de totale lening van € 3,5 miljoen zonder boeterente of
extra kosten af te lossen;
Stichting Berechja
De missie van Stichting Berechja College is het aanbieden van VMBO- en MBO onderwijs in Urk en
omgeving. Na uitvoeren van het reddingsplan is het MBO onderwijs ondergebracht bij ROC Friese
Poort. Zij geven hoogwaardig, innovatief en gedegen onderwijs vanuit een christelijke identiteit,
met aandacht voor de talenten van ieder mens. De organisatie wil een betrouwbare partij voor
zowel ouders, leerlingen en partners, als voor het personeel zijn. Dit wordt vertaald in de
kernwaarden: Bewust, Betrokken, Berechja.
Het samenspel tussen onderwijs en werk op maat binnen de kaders van goed en innovatief
onderwijs geeft ruimte aan de ontwikkeling van een ieder. Op weg naar een verantwoord
burgerschap komt de leerling in aanraking met het bedrijfsleven middels stages.
Het vmbo van het Berechja College laat breed toe; van beroepsleerweg tot theoretische leerweg,
met of zonder leerwegondersteunend onderwijs. Er is een intensieve samenwerking met het
Emelwerda College in Emmeloord voor het volgen van HAVO onderwijs.
Het Berechja College kent basisberoeps-, kaderberoeps- en theoretische klassen. Nautisch is één
van de drie beroepsgerichte afdelingen op het vmbo met een doorstroom naar het Middelbaar
Nautisch Onderwijs op het Berechja College.
Het MBO kent diverse opleidingen en uitstroom varianten gericht op visserij, zeevisvaart,
binnenvaart en transport & logistiek. Er worden beroepsopleidingen in een dagopleiding gegeven.
De opleidingen kennen allen één of meerdere stage-componenten. Het competentiegericht leren
neemt een grote plaats in de nautische afdeling. In 2012 is de opleiding transport & logistiek
ontwikkeld die in samenwerking met diverse bedrijven is opgezet.
De VMBO-leerlingen zijn voor 98% afkomstig uit Urk en de directe omgeving. Voor het MBO richt de
school zich op leerlingen uit Flevoland, het Noorden en het midden van het land.
In de samenleving veroudert kennis in hoog tempo en werkwijze en technieken veranderen
voortdurend. Het is belangrijk dat iedereen het vermogen ontwikkelt om zich voortdurend nieuwe
kennis en vaardigheden eigen te maken. Het bedrijfsleven wordt in het leerproces betrokken. Er is
een vergaande samenwerking met diverse reders, waardoor de studenten een rijke leeromgeving
aangeboden wordt. De stage bedrijven zijn betrokken bij de invulling van de
beroepspraktijkvorming (BPV).
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Op de MBO locatie zijn simulatoren in gebruik die door de inspectie leefomgeving en transport zijn
goedgekeurd. Hiermee kunnen de cursussen Radar Navigation Operation Level (RNOL) en Radar
Navigation Management Level (RNML).
Op de MBO locatie is een kenniscentrum gepositioneerd. Het kenniscentrum heeft tot doel
historische kennis te borgen, huidige kennis te delen en innovatieve kennis te bundelen in
samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen, c.q. organisaties uit de sector. Daarmee is het
kenniscentrum van belang voor het bedrijfsleven op en rondom Urk, de Urker gemeenschap en het
maritiem onderwijs. Met de overdracht van het mbo aan ROC Friese Poort is tevens het
kenniscentrum ondergebracht bij ROC Friese Poort.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt zorg voor het overgrote deel van de
financiële inkomsten van de school in de vorm van Rijksbijdragen. In de door het ministerie
gehanteerde systematiek is het leerlingaantal van doorslaggevende betekenis (teldatum 1 oktober).
De ontwikkeling in leerlingaantal is een belangrijke indicator voor risicoanalyses, omdat deze de
bekostiging oftewel inkomsten bepaald. De leerlingaantallen kennen na een terugloop door de
negatieve publiciteit en omstandigheden weer een voorzichtige groei.
In 2014 is door het Berechja College een start gemaakt met een strakker geplande formatie en
doorgezet in 2015, waardoor de loonkosten beter beheersbaar zijn. Daarnaast spant Stichting
Berechja zich in om verdere besparing te realiseren op administratie- en beheerskosten.
Het afgelopen jaar (2014) is een heel kritisch jaar geweest voor het Berechja College. Na een aantal
jaren mismanagement, geen financieel beleid en onzorgvuldig genomen investeringsbeslissingen is
de situatie in 2014 zodanig geëscaleerd dat, als er (door de overheden) niet was ingegrepen er nu
geen Berechja College meer zou zijn. Dit heeft geleid tot het afstoten van de mbo-tak, verkoop van
het nieuwe pand en het instellen van een nieuw bestuur en een nieuw toezichthoudend orgaan.
Vanaf 2015 kan het Berechja College zich volledig richten op het geven van voortgezet onderwijs en
ziet zij als doel het waarborgen van gekwalificeerd voortgezet onderwijs voor Urk en omgeving.
Voor 2015 en de volgende jaren is een meerjarenbegroting gemaakt, waaruit blijkt dat een
positieve exploitatie mogelijk is. Desondanks blijven de komende jaren voor het Berechja College
moeilijk. Zij blijft achter met een grote schuld voor een school en ook financiële lasten uit het
verleden blijven zwaar op de begroting drukken. De positieve exploitatie wordt mogelijk doordat
het huidige bestuur inzet op kostenbesparingen.
Ondanks deze inspanningen zal de liquiditeit de komende jaren sterk onder druk blijven staan. De
positieve exploitatie wordt nog niet in cash omgezet en de organisatie heeft geen vet meer op de
botten, waardoor elke tegenvaller, vooral de eerstkomende jaren, extra wordt gevoeld.
Economische betekenis
In Nederland is de maritieme (nautische) sector goed vertegenwoordigd. Onze regio (met name
Noordelijk Flevoland) vervult daarin ook een rol.
Onderstaande publicatie (samenvatting monitor maritieme arbeidsmarkt 2014) geeft weer welke
betekenis de sector heeft in Nederland.
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