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Wat betreft huisvesting voldoet het gebouw ‘de Es’ het meest aan de voorwaarden die gesteld worden aan het CVBO NOP.

Centrum Beroepsonderwijs is haalbaar
Een Centrum voor Beroepsonderwijs Noordoostpolder (CVBO NOP) is haalbaar, blijkt uit onderzoek
van Technocentrum Flevoland. ‘De noodzaak tot samenwerken wordt door alle partijen gevoeld.’
EMMELOORD
Het bedrijfsleven en de scholen hebben elkaar keihard
nodig’, stelt Jan Twilt van het
Technocentrum, die samen
met Wilbert Roeleveld het
onderzoek uitvoerde. ‘Bedrijven bieden met de werkvloer
de ideale leerwerkomgeving
en scholen hebben goud in
handen met het toekomstige
personeel.’
Er is echter sprake van een
neerwaartse spiraal. De instroom van leerlingen naar
de beroepsgerichte opleidingen van het vmbo van het
Emelwerda College en het
Zuyderzee College (vooral in
de techniek) neemt af. ‘Hoe
minder leerlingen, des te
meer moeite een school heeft
om de voorzieningen in stand
te houden. Er is sprake van
leegstand bij beide locaties.
Als er aan de instroom niets
wordt gedaan, moeten beroepsopleidingen in de toekomst mogelijk worden
afgestoten.’
De vraag op de arbeidsmarkt
naar jongeren met een beroepsopleiding is echter
groot. ‘Bedrijven schreeuwen
om goedgekwalificeerde
vakmensen en middenkaderpersoneel. Voldoende instroom op de arbeidsmarkt is
een voorwaarde voor een
goed vestigingsklimaat van
bedrijven in de regio. Het is
ook in het belang van de
gemeente om bedrijven hier
naartoe te krijgen.’
De gemeente is gebaat bij een
toekomstbestendige oplossing die zowel het arbeidsmarktvraagstuk als het huisvestingsvraagstuk oplost. ‘In

de gesprekken tussen het
Emelwerda College en het
Zuyderzee College (over een
gezamenlijke vakschool, red.)
is jarenlang vooral gesproken
over de huisvesting. Daar zijn
partijen niet uitgekomen’, vat
Twilt samen. ‘Maar huisvesting is een sluitstuk van het
vraagstuk, de structuur moet
eerst opgelost worden.’

Structuur

Wat betreft de structuur ging
de discussie aanvankelijk
alleen over het vmbo. ‘Wij
hebben ingebracht hoe het
vraagstuk van de bedrijven
met betrekking tot hun personeelsvoorziening kan worden opgelost’, zegt Twilt over
de insteek van het Technocentrum, ‘er moet één-op-één
aansluiting zijn met het
mbo’. Geadviseerd wordt dan
ook om doorlopende leerroutes op te zetten tussen het
vmbo en het mbo, zowel voor
de vakopleidingen als de
middenkaderopleidingen.
Alle beroepsopleidingen van
het Emelwerda College en
het Zuyderzee College (beide
vmbo) en die van de ROC
Friese Poort (mbo) zijn dan
het beste in het CVBO NOP
onder te brengen.
Het Technocentrum adviseert
ook de theoretische leerweg
(vmbo-tl) onder te brengen in
het CVBO. ‘De theoretische
leerweg hoort van oorsprong
bij het vmbo, niet bij het avo.
Toch gaan de meeste tl’ers
naar de havo. Wij pleiten
ervoor om de tl binnen de
beroepskolom te plaatsen,
omdat meer leerlingen dan
doorstromen naar de midden-

kaderopleiding op mbo 4.
Binnen het bedrijfsleven is de
vraag naar middenkader
personeel erg groot. Bovendien kunnen we hiermee de
leerlijnen heel goed op elkaar
af stemmen, zowel op inhoud
als organisatie en uitvoering.’

Samenwerking

Het bedrijfsleven moet een
rol krijgen bij de uitvoering
van het beroepsonderwijs.
‘Het onderwijs moet zodanig
worden ingericht dat het
gelijke tred houdt met het
bedrijfsleven, met moderne
technologieën.’ De opdrachten moeten vanuit het bedrijfsleven in de Noordoostpolder komen. ‘Maak gebruik
van voor het bedrijfsleven
herkenbare voorzieningen
die je samen kunt gebruiken.
Voorzieningen op de bedrijfsvloer waarbij het onderwijs
naar de bedrijven toegaat.
Maar ook omgekeerd: laat het
bedrijfsleven instructies
geven op de scholen.’
De partijen moeten samenwerken om de voorzieningen
in stand en up-to-date houden. ‘De bedrijven houden de
voorzieningen in stand als zij
gevoed worden met voldoende uitstroom naar de arbeidsmarkt. Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit
en de uitvoering van onderwijs. In praktijk betekent dat,
dat ze hun onderlinge samenwerking moeten optimaliseren, dat niet meer iedere
school zijn eigen weg gaat.’

Huisvesting

Een heel nieuw gebouw om
het vmbo in onder te brengen

is te kostbaar. Bovendien is er
sprake van leegstand bij
zowel het Emelwerda College
als het Zuyderzee College.
Dus wordt er eerst gekeken
naar bestaande leegstaande
lokalen. Het Technocentrum
adviseert het vmbo onder te
brengen in gebouw ‘de Es’
aan de Espelerlaan, nu nog
onderdeel van het Emelwerda
College. ‘Dat is dan niet meer
zo’, zegt Twilt met nadruk,
‘laat dat goed duidelijk zijn.
Partijen zitten samen in één
gebouw en werken zoveel
mogelijk samen bij het verzorgen van het onderwijs’.
Er zijn twee zwaarwegende
argumenten om het vmbo
onder te brengen in ‘de Es’.
‘Het pand staat in de directe
nabijheid van de Friese Poort,
een eerste voorwaarde om
gebruik te maken van elkaars
voorzieningen. Bovendien is
het een modern geoutilleerd
gebouw. Het vmbo-gebouw
van het Zuyderzee College
voldoet daar niet aan. ’

Struikelblokken

Van de zijde van het onderwijs zijn echter nog wel wat
hobbels te overwinnen. De
positionering van de vmbo-TL
bij het CVBO, keuzes voor de
bestuurlijke verantwoordelijkheid en de vrees voor
verlies van de eigen identiteit
worden als struikelblokken
gezien. Toch spreekt Twilt
van ‘een doorbraak’. ‘De
bereidheid om de gesprekken
te vervolgen is door alle
partijen duidelijk uitgesproken.’
Margé Hof

