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O nderwerp : Su bsid ieverstrekki ng Rijn la nd I nstituut 2020 -2021

Status: Verzoek om eventuele wensen en 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 € 180.000,--, exclusief btw, subsidie te verlenen
aan de Stichting NHL Stenden Hogeschool uiterlijk in de eerstvolgende vergadering
van uw Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Rijnland lnstituut
ln 2016 is op initiatief van Stenden Hogeschool (thans NHL Stenden Hogeschool), het

Alfa College en het Drenthe College de basis ontstaan voor het Rijnland lnstituut. Een

netwerk waarin kennis wordt ontwikkeld, gedeeld en toegepast door en voor het regio-
nale beroepsonderwijs op het niveau van het mbo en het hbo in samenwerking tussen
partners uit het onderwijs, regionale en lokale overheden én het regionale bedrijfsle-
ven in de grensregio Noordoost-Nederland en Noordwest-Duitsland. Nadien hebben
zich ook andere onderwijsorganisaties bij het Rijnland lnstituut aangesloten, zoals de

Hanze Hogeschool Groningen, de Hochschule Osnabrtick, BBS Wirtschaft und

Verwaltung in Lingen, BBS Technik und Gestaltung in Lingen, BBS Agrar und

Soziales in Lingen en GBS Am Westerberg in Osnabrtick. Ook met GBS Nordhorn,
Saxion Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen worden hiertoe gesprekken ge-

voerd. Sinds 2018 is het instituut fysiek gevestigd op de Kenniscampus bij NHL
Stenden te Emmen. De Stichting NHL Stenden Hogeschool is formeel penvoerder.

Bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland
Het Rijnland lnstituut stimuleert de regionale samenwerking tussen beroepsonderwijs,
overheid en het regionale bedrijfsleven in de grensregio Nederland-Nedersaksen door
het ontwikkelen en onderhouden van een duurzaam kennisnetwerk, het ontwikkelen
van grensoverschrijdende curricula en het uitvoeren van projecten op het gebied van
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(l) Technologie, energie en zorg, (ll) Toerisme en (lll) Taalverwerving en cultuur. Een

bijzondere focus ligt daarbij op het ontwikkelen van euregionale competenties binnen

het beroepsonderwijs.

Beoogd wordt om het Rijnland lnstituut te ontwikkelen als Centre of Expertise gericht

op het grensoverschrijdend werken, studeren, onderzoeken, wonen en leven, waarbij

vanaf 2021 meer nadruk komt te liggen op de uitvoering van toegepast en praktijkge-

richt onderzoek in samenhang met het aanwezige netwerk van lectoren op basis van

een gemeenschappelijke onderzoeksagenda. Deze ontwikkeling biedt kansen om

vanuit het Rijnland lnstituut een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven

vanuit het grensregionale perspectief als onderdeel van de Drentse Kennisagenda.

Het instituut vormt hiermee een belangrijke instrumentele pijler binnen de Drentse

Duitslandagenda en de invulling van de grensoverschrijdende opgaven binnen de pij-

lers Werken en Welzijn vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Ondersteunen van het regionaal mkb bij grensoverschrijdende activiteiten
Het regionale grensoverschrijdende mkb in de grensregio wordt door het Rijnland ln-

stituut begeleid en ondersteund vanuit het onderwijs bij oriënterende marktvraagstuk-

ken (bijvoorbeeld behoefteonderzoeken en marktonderzoeken). Hierbij wordt een

vraagstuk van een ondernemer vertaald naar het ondenvijs en ondernemers en stu-

denten samengebracht om praktijkgerichte oplossingen te formuleren. Opdrachten die

vaak weer leiden tot vervolgopdrachten of stages. Het Rijnland lnstituut bevordert

hiermee de internationale economische samenwerking met Duitsland en de internatio-

nalisering van het Drentse mkb, zoals beschreven in de Economische Koers Drenthe

2020-2023.

Bijdragen aan de internationale profilering van het onderwijs en grensover-
schrijdende arbeidsmobi I iteit
Een sterk internationaal kennisprofiel draagt bij aan een aantrekkelijk woon-, werk- en

leefklimaat in de Drents-Duitse grensregio en de bevordering van een daadwerkelijk
grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Vanuit het Rijnland lnstituut wordt gewerkt aan de

ontwikkeling van binationale grensoverschrijdende curricula en euregionale competen-

ties, waardoor studenten tegelijkertijd worden opgeleid voor de Nederlandse en de

Duitse arbeidsmarktl. Het ontwikkelen van deze grensoverschrijdende curricula kan

een bijdrage leveren aan het oplossen van verschillen in waardering van diploma's

tussen Nederland en Duitsland. Hiermee levert het Rijnland lnstituut een bijdrage aan

het wegnemen van drempels en barrières in de grensregio.

Samenwerking met de gemeente Emmen
Met de gemeente Emmen is afgesproken dat provincie en gemeente samen optrek-

ken. De gemeente Emmen heeft vanaf 2018 jaarlijks een subsidiebijdrage ad €

50.000,-- beschikbaar gesteld en continueert deze ook voor 2020. Vanuit de provincie

Drenthe is in 2018 incidenteel een bedrag van € 90.000,- als subsidie verstrekt.

Op basis van een door de Stichting NHL Stenden Hogeschool aangeleverd meerja-

renplan en een projectplan inclusief exploitatiebegroting voor 2O2O en 2021 is onze

maximale subsidiebijdrage gesteld op € 180.000,--, waarvan € 120.000,-- ten laste

wordt gebracht van het boekjaar 2O2O en € 60.000,-- ten laste wordt gebracht van het

boekjaar 2021. Deze subsidiebijdrage komt ten laste van de beleidsopgave:

1 Zie ook onze brief aan Provinciale Staten van 24 maaft 2020, kenmerk 13/5.7/2020000559.



3

lnvesteren in uitdagend en toekomstgericht onderwijs, doelstelling: Betere aansluiting
van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

md/coll


