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Ondenverp: Afdoening toezeggingen gedaan in de vergadering van Provinciale Staten
van 28 maart 2018 en in de commissie FCBE van 18 april 2018 over aanpak
Arbeidsmarkt en Onderwijs

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van uw Staten van 28 maart 2018 hebben wij toegezegd u aanvul-
lende informatie te verstrekken over concrete resultaten op het gebied van samen-
werking tussen onderuvijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Daarnaast hebben wij in de vergadering van de commissie Financiën, Cultuur,
Bestuur en Economie van 1B april 2018 toegezegd u nader te informeren over de mid-
delen die voor de aanpak van de mismatch op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Dit
mede in relatie tot de arbeidsmarktregeling Vitaal Platteland Zuidoost-Drenthe.

Met deze brief geven wij invulling aan deze toezeggingen.
Wij bieden u daarbij onze verontschuldigingen aan voor de zeer ruime termijn van
beantwoording. Deels is dit omdat wij bij de beantwoording van de eerste vraag ook
de resultaten wilden afwachten van een quickscan langs onderwijsinstellingen.

Toezegging l: voorbeelden samenwerking tussen ondenrijsinstellingen en het
bedrijfsleven
De provinciale inzet van de afgelopen jaren om de samenwerking tussen het hoger-
en middelbaar beroepsonderwijs met het bedrijfsleven te versterken, levert een steeds
concretere impact op het onderwijs op. Niet alleen groeit de groep samenwerkings-
verbanden, zij leiden ook tot steeds concretere resultaten. Deze dragen bij aan een
nieuwe generatie vakmensen en kenniswerkers. Concrete voorbeelden voor Drenthe
zijn:
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Be d r ijfsva ksc hool Te c h n ie k Dre nthe
Mede door de inzet van de provincie Drenthe is in Emmen de Bedrijfsvakschool
Techniek (BVI) gerealiseerd. De BVT is een initiatief van het Drenthe College en
vijftien 'maakbedrijven' en gaat jaarlijks ongeveer twintig jongeren een gerichte

mbo-opleiding aanbieden voor elektrotechniek en andere technische beroepen.

Het Centre of Expertise Green PAC
Green Pac is een gezamenlijk initiatief van de Stenden Hogeschool en de Hoge-
school Windesheim. ln november 2013 heeft de regiegroep Chemie aan beide
hogescholen de status van gecombineerd lnnovation Lab (iLab)/Centre of Open
Chemical lnnovation (COCI) voor het Centre of Expertise toegekend. Het doel is
het versterken van de innovatiekracht van bedrijven op het gebied van (groene)

kunststoffen, vezels en composieten. Hiertoe wordt samen met bedrijven gewerkt
aan onderzoek, vindt valorisatie van onderzoek plaats en worden start-ups
ondersteund. Ook worden pilots en projecten ontwikkeld en op basis van de kennis
worden curricula vernieuwd en versterkt. Green PAC heeft inmiddels bewezen dat
het van grote betekenis is voor de regio. Zij zijn de aanjager van de innovaties
waar nu de revenuen van zichtbaar worden bij bedrijven als lnnovfil3D, Mors-
sinkhof, Cumapol en Senbis.

Centrum lnnovatie Vakmanschap Duurzame chemische technologie (DC Tech)
ln het Centrum voor Duurzame Technologie werken studenten nauw samen met
bedrijven. Zij doen er onderzoek, lopen er stage en werknemers uit het bedrijfs-
leven geven gastlessen op school. Ook draagt het Centrum eraan bij dat de oplei-
dingen allround operationeel technicus (AOT), proces- en laboratoriumtechniek
van het Drenthe College straks naadloos aansluiten bij die van de Stenden Hoge-
school zodat mbo'ers makkelijk kunnen doorstromen. Het centrum biedt verder op-
leidingen in bij- en omscholing, onder meer voor zij-instromers.

Het Practoraat Zorg & (Sensor)fe chnologie in Assen
Binnen het practoraat werken studenten vanuit mbo en hbo samen met zorginstel-
lingen en bedrijven aan de ontwikkeling en praktische toepassing van technolo-
gische innovaties voor de zorg. Daarnaast worden er speciale onderwijsmodules
ontwikkeld waarmee zorg- en techniekstudenten, maar ook huidige medewerkers,
hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie kunnen ver-
diepen.

Toezegging 2: Aanpak mismatch door middelvan de subsidieregeling Vitaal
Platteland
De subsidiereling Arbeidsmarkt Vitaal Platteland Drenthe maakt deel uit van het pro-
gramma Vitaal Platteland Zuidoost-Drenthe. ln het kader van dat programma is in
totaal€ 900.000,-- beschikbaar voor de versterking van de arbeidsmarkt. Voorwaarde
voor de besteding van de middelen is dat gemeenten hetzelfde bedrag op tafel
leggen. Dezelfde voorwaarde is van toepassing voor de € 100.000,- die de provincie

extra ter beschikking stelt aan de regio in het kader van de uitwerking van motie
2017-09. Alles bij elkaar opgeteld komt het bedrag dat voor de Arbeidsmarkt Vitaal
Platteland Drenthe beschikbaar is uit op € 2 miljoen.
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Zoals reeds eerder is aangegeven is dat een substantieel bedrag, maar slechts een
bescheiden deel van de loon- en opleidingskosten die werkgevers en onderwijsinstel-
lingen uittrekken om werkzoekenden te matchen op werk. Wijzullen uw Staten over
de relevante ontwikkelingen en resultaten op het terrein van Arbeidsmarkt en On-

derwijs blijven informeren, onder meer via de reguliere begrotings- en verantwoor-
dingscyclus.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i voorzitter

km/coll


