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Onderwerp: Subsidieaanvraag Regionaal lnvesteringsfonds (RlF) Skills4Future
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 300.000,-- subsidie te verlenen aan het Alfa
College uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten
aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

lnleiding
Binnen de Dutch TechZone (DTZ) is de industrie een erg belangrijke pijler onder de
regionale economie en werkgelegenheid in de regio. Het draagt sterk bij aan de
vitaliteit van de regio. Bedrijven in de maakindustrie en groene chemie in de DTZ
ontwikkelen zich meer en meer tot smart factories. Automatisering, digitalisering en
robotisering maken dat het werk en de werkprocessen veranderen en dat (toekomstig)
personeel zich hieraan moet aanpassen Goed opgeleide werknemers zijn van door-
slaggevend belang om de potentie die smart industry heeft voor de maakindustrie in
de regio ten volle te kunnen benutten. Zowel toekomstige instroom vanuit mbo en hbo
als huidige werknemers moeten goed toegerust zijn om in de industrie van morgen te
kunnen werken.

De regio wil haar industriële positie die zij in het verleden had binnen Nederland en
Europa heruvinnen en haar internationale concurrentiepositie versterken. lnnovatie van
de industrie is daarom belangrijk en werknemers zijn de kritische factor om de ontwik-
kelingen waar te maken.
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Skills4Future
Het Alfa College heeft samen met het Drenthe College het initiatief genomen tot het
project Skills4Future, waarvoor een bijdrage uit het RIF MBO wordt aangevraagd. Dit
fonds is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ingesteld
om duurzame publiek-private samenwerkingen (PPS-en) te bewerkstellingen die recht
doen aan de regionale verschillen en veranderende arbeidsmarkt.

Het project Skills4Future heeft de volgende doelen:
- studenten techniek mbo veruverven skills om te werken in de toekomstige smart

industry;
- werknemers van de partnerbedrijven verwerven skills om te werken met nieuwe

techniek en technologie (smart industry);
- ontwikkelen nieuwe modules voor digitalisering, industriële automatisering, pro-

ductietechnologie en materialen, alsmede managementconcepten en 21st century
skills;

- het mbo leidt meer hybride op en heeft zijn onderwijs/modules dusdanig ingericht
dat er gepersonaliseerd kan worden opgeleid;

- het realiseren van een Skillslab als onderdeel van de noordelijke hub Smart
lndustry (Fieldlab);

- het beroepsonderwijs heeft zijn organisatie aangepast om meer flexibel in te
kunnen spelen op vragen uit de markt (techniekbedrijven);

- de instroom in de techniekopleidingen is de komende jaren minimaal gelijk-
gebleven (ondanks leerlingendaling voortgezet onderwijs), met de ambitie om '10%

te groeien.

Deze doelen willen de aanvragers halen door activiteiten te organiseren, zoals onder
andere:
1. opleidingsvernieuwing: hierbij gaat het onder andere om hybride opleiden,

digitale skills, industriële automatisering;
2. innovatie en kennisdeling: multidisciplinair en multilevel mbo-hbo (en wo)

samenwerken aan innovatieve opdrachten uit het bedrijfsleven en kennisdelen
binnen en tussen de bedrijvennetwerken die deelnemen;

3. werving en promotie: gericht op meer kinderen en jongeren te interesseren voor
techniek en hen te laten kiezen voor een techniekprofiel. Daarnaast zijn ook nieuwe
groepen jongeren nodig zoals meer meiden binnen de techniek en de mavo/havo
groep.

Het project heeft een looptijd van vier jaar en loopt van 1 juni 2019 tot 1 juni 2023. De
totale projectkosten bedragen € 6.000.000,--, waarvan € 755.000,-- door de over-
heden wordt gedekt (gemeente Emmen € 150.000,--, gemeente Hoogeveen
€ 80.000,--, gemeente Hardenberg, € 80.000,--, gemeente Coevorden € 45.000,--,
provincie Overijssel€ 100.000,--en provincie Drenthe € 300.000,--), € 745.000,-- door
het onderwijs en € 2.500.000,-- door de bedrijven. Bij goedkeuring van de aanvraag,
ontvangt het project € 2.000.000,- uit het RlF.

Wijvenvachten dat het project een positieve invloed zal hebben op ons speerpunt: het
verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt. Met dit project worden de mensen
(zowel huidige medewerkers en docenten als de medewerkers van de toekomst) op-
geleid. Met dit project dragen wijeveneens bij aan de doelen van het Techniekpact
om meer mensen te laten kiezen, leren en werken in de techniek.
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Met het project Skills4Future willen mbo Alfa College en Drenthe College in publiek-
private samenwerking met NHL Stenden en het bedrijfsleven werk maken van onder-
wijsvernieuwing en innovatie die hiervoor nodig is. Wij hebben eerder andere RIF-
projecten gesteund. Voorbeelden hiervan zijn het Regionaal Comakership (2015,

Alfa College) en het Practoraat Zorg en Technologie (2016, Drenthe College). De

ervaringen met deze projecten zijn positief. Zij hebben geleid tot duurzame samen-
werkingen in de regio en gezorgd voor vernieuwing in het onderwijs. Recent is ook
een ander RIF-project, GAS 2.0, van start gegaan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris voorzitter

km/coll


