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AMENDEMENT 2019-ll-13a
Dit amendement heeft betrekking op de Programmabegroting Hoogwaardig
onderwijs in Noordoostpoider
De raad van de gemeente Noordoostpoider, in vergadering bijeen d.d. 11-11-2019,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. tot nu toe de gesprekken tussen gemeente, onderwijsinstellingen en ondernemers
niet geleid hebben tot initiatieven voor mogelijke HBO-opleidingen,
van mening dat
1. het onduidelijk is wat de ambitie van de gemeente is om voltijds HBO in de vorm
van HBO-AD te willen initiëren in Noordoostpoider;
2. niet blijkt uit de gesprekken dat voldoende is onderzocht wat ondernemers nodig
hebben aan HBO-opgeleid personeel;
3. er meerdere sectoren in Noordoostpoider zijn die vragen om hoger opgeleid
personeel en dat er naast de maakindustrie en smartfarming ook in de zorg en
(elektro-)techniek vraag naar HBO-opgeleid personeel is;
4. het onderwijs moet aansluiten op de vraag uit de samenleving m.b.t. geschoold
personeel voor bedrijfsleven en in de zorg;
5. het belangrijk is voor een evenwichtige bevolkingsstructuur om jonge mensen in
de gemeente te houden dan wel aan te trekken door voldoende
opleidingsmogelijkheden voor jonge mensen en gezinnen.
besluit het voorstel aan te passen, met dien verstande dat de tekst van progr. 2
Activiteit 1.1 van Speerpunt 1 (pag. 44) als volgt wordt gewijzigd:
1.1

Wij ondersteunen mogelijkheden
voor HBO-studies in onze gemeente

Als gemeente sluiten hierbij wij aan op
mogelijkheden en initiatieven vanuit onze
samenleving gaan we gericht
onderzoeken wat het bedrijfsleven en
de zorg vraagt aan HBO opgeleid
personeel. Het is belangrijk dat wij alert
zijn en waar mogclijk actief ondersteuning
bieden, in gesprekken met
onderwijsinstellingen en ondernemers
actief de plannen op tafel krijgen op
grond waarvan een HBO opleiding in
de vorm van Associate Degree (AD),
mogelijk is in Noordoostpoider.
Hierbij kijken we ook naar de Human
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