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CONVENANT HOGER ONDERWIJS FLEVOLAND
1. INLEIDING
De provincie Flevoland heeft in haarjonge bestaan blljk gegeven van een enorme dynamiek.
Ingrediënten zijn onder meer de pioniersmentaliteit en ondernemersgeest, een relatiefjonge en
snelgroeiende bevolking en karakteristieke combinatie van ruimte en landelijkheid enerzijds en de snel
ontwikkelende stedelijke regio in het zuidwesten andeaijds.
Daarmee bezit het gebied een geweldig potentieel. Dat is voor een belangrijk deel verbonden met de
ligging van Almere, en in het verlengde daarvan Lelystad, in de Noordvleugel van de Randstad-één van
de belangríjkste economische regio's van Nederland-en de schakelfunctie met de noordelijk en
oostelijke regio's van Nederland. Almere zal als gevolg van de groeiopgave haar inwonertal de komende
decennia verdubbelen en dat betekent een geweldige impuls in de regio. Een ander element is de
aanwezigheid van een aantal hoogwaardige en gerenommeerde kennisinstituten en innovatieve
bedrijven die het economisch perspectief van de regio versterken.
De ondertekenaars van dit convenant hebben zich verbonden aan de krachtdadige ontwikkeling van dit
regionale potentieel. Dat beantwoordt aan doelstellingen op verschillende niveau's. Nationaal gezien
staat de versterking van de internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel van de Randstad
hoog op de agenda, waarbij strategisch inzetten op kansen het uitgangspunt vormt. Flevoland, en in het
bijzonder de stedelijke as Almere-Lelystad, biedt goede kansen. Het investeren en faciliteren van
economische bedrijvigheid is noodzakelijk. Dat verbetert ook de woon-werk balans.
Op regionaal niveau geldt daarnaast het streven van provincie en gemeenten om de Flevolandse
bevolking een adequaat vooaieningenniveau te bieden, waarvan het perspectief op werk en opleiding
binnen de provincie een belangrijk onderdeel is. Deze doelstellingen zijn terugte vinden in verschillende
beleidsdocumenten zoals de Noordvleugelbrief (augustus zooó), het Omgevingsplan Flevoland zoo6 van
de provincie Flevoland, het Werkplan zooó-zo~o en het EconomischeActieplan van de gemeente
Almere.
z. Doelstelling
(] Hoger onderwijs heeft een doorslaggevende betekenís voor de aantrekkelijkheid van de regio en voor de
verdere ontwikkelingsmogelijkheden. Dat noodzaakt een belangrijke uitbreiding en verbredingvan de
1 bestaande kennisinfrastructuur. Het zwaartepunt van deze ontwikkeling ligt vanwege haaromvang,
dynamiek en groeiperspedief in Almere, waarbij de positionering van Almere als Stad voor Hoger
Onderwijs wordt onderschreven. Ook de betekenis van Lelystad kan groeien door een versterking van de
beroepskolom met vormen van hoger beroepsonderwijs.
P
Deze conclusies worden volledig onderschreven door de ondertekenaars van het convenant en zijn het
P uitgangspunt voor de samenwerking van atle partijen. Dit convenant is het bestuurlijk kader voor de
verdere uitbouw van Hoger Onderwijs vanuit een gemeenschappelijk perspectief op de regionale
P ontwikkeling.
Als zodanig bouwt dit convenant voort op het op z9juni zoo5 gesloten convenant Opletdingsinstituut
Ondernemerschap AJmere (HBOlWOJ. Hierin hebben de partners: Hogeschool van Amsterdam en
P Universiteit van Amsterdam (HvA-UvA), het Ministerie van Onderijs, Cultuuren Wetenschap (OCW), de
provincie Flevoland en de gemeente Almere zich zowel verbonden aan de doelstelling van de
ontwikkeling en realisering van een Opleidingsinstituut OndernemerschapAlmere (OOA) als aan de
"beoogde verdere uitbreiding en ontwikkeling van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs in
Almere". De doelstelling voor het OOA, inmiddels omgedoopt tot Business School Almere (BSA), staat
onverkort overeind en is recentelijk als ultieme doelstelling door de Hogeschool van Amsterdam
herbevestigd. De aanpak voor de realisering van de doelstelling voor een verdere uitbreidingvan hoger
onderwijs is de directe aanleiding voorvastleggingvan de hiervoor gemaakte nadere afspraken.
®
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Dit convenant biedt vanuit het geformuleerde bestuurlijke kader mogelijkheden voor een grotere
dynamiek in de concrete ontwikkeling van nieuw hoger onderwijsaanbod, dat aansluit op de ambitieuze
integrale ontwikkeling van de regio. Het convenant wil een impuls geven aan de verdere uitbouw en
versterking van hoger onderwijs in de provincie voor de kernen Almere, Lelystad en Dronten.
3. OPMAAT CONVENANT
De provincie Flevoland heeft het initiatief genomen om in overleg met alle bij de provincie betrokken
partners en met OCW een Houtskoolschetsop te stellen met de contouren van een samenhangend
onderwijsaanbod in de provincie Flevoland. Dit initiatief ligt in het verlengde van het overleg dat de
provincie sedert langere tijd voert met de betrokken partners over de ontwikkeling en afstemming van
het onderwijsaanbod in de provincie. Een samenhangend en robuust onderwijsaanbod is van belang
vanuit het perspectief van de ontwikkelingvan de provincie Flevoland, de stad Almereen vanuit het
perspedief van de Noordvleugel.
Een belangrijke aanleiding voor het opstellen van deze regionale samenhangende onderwijsvisie doorde
provincie Flevoland is het beroep dat Christelijke Hogeschool Windesheim heeft ingesteld tegen de
afwijzing door het ministerie van OCW van een nieuwe vestigingsplaats (Lelystad) voor een zevental
bestaande bacheloropleidingen van Windesheim op basis van de doelmatigheidstoets.
Nadere afspraken tussen de betrokken partners over realisering van het beoogde samenhangend
onderwijsaanbod, waarbij het onderwijsaanbod in Lelystad een belangrijk onderdeel is, zijn in dit
convenant opgenomen. Het gaat hier om een nieuw convenant dat voortbouwt op het oorspronkelijke
convenant overAlmere. Dit nieuwe convenant is van belang, omdat overeenstemming over de verdere
ontwikkeling van HogerOnderwijs in de regio een essentiële voonvaarde is voordetoekenning van
nieuwe onderwijsvoorzieningen in de regiodoor het Ministerie van OCW c.q. het Ministerie van LNV,
gebaseerd op het kader dat de Beleidsregel doelmatigheid Hoger Onderwijs biedt.
jP Voor de verdere beoogde uitbreiding van Hoger Onderwijs in Almere zijn de betrokken partners in het
convenant van z9juni zoo5 de volgende inspanningsverplichtingen aangegaan:
UvA/HvA
· "Zal overleg voeren met hogescholen en universiteiten in de regio over afstemming van het
aanbod aan hbo-opleidingen en de doorstroom mbo-hbo."
OCW
· "De inspanningen vanuit OCW zijn een eerste uitwerking van de erkenningvan het belang van
een binnen het beleidskader macrodoelmatigheid vergroten van het aanbod van hoger
ondenvijs en wetenschappelijk onderwijs in Almere door het kabinet en het college van B&W
van Almere"
Provincie Flevoland
· "Bevordert dat de onderwijsontwikkellng in Almere is ingebed in een samenhangende
totaalvisie op het hoger ondenvijs in de provincie, zodat de doelmatigheid van het onderwijs
gewaarborgd is (versnippering wordt vermeden). Over de venrulling van deze rol verstaat de
provincie zich met alle relevante partijen indusief het Ministerievan OCW."
4. VOORTGANG
Op basis van deze inspanningsverplichtingen heeft de HvA-UvA nader overleg gevoerd met de
onderwijsinstituten VU-Windesheim en de Aeres Groep over mogelijke samenwerking en afstemming
voorde ontwikkelingvan nieuwe onderwijsinitiatieven. De betrokken onderwijsinstituten hebben
hiertoe een gespreksnotitie Hogeronderwjs in Flevoland (n december zoo6) opgesteld. Daarin geven zij
aan op welke wijze de verdere ontwikkeling van hoger onderwijs in de provincie Flevoland vanuit hun
invalshoek kan worden aangepakt.
P
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De provincie Flevoland heeft het initiatiefgenomen voor het opstellen van een provinciaal beleidskader
voor de verdere uitbreiding van het hoger onderwijs. In dit verband heeft ook de Investeringsimpuls
Flevoland-Almere (IFA) een grote betekenis. Met dit programma wil de Provincie fors investeren in de
kwaliteit van het stedelijk gebied en in het bijzonder van Almere. De versterking van het Hoger
Onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een van de speerpunten uit de investeringsimpuls.
Een ander relevant document is hetOperationeel Programma Landsdeel West voorhet Europees Fonds
voor regionale Ontwikkeling zoo7-zo~3, waarin als kans de betere doorstroom naar Hoger Onderwijs
wordt gedefinieerd en Kennis, Innovatie en Ondernemerschap als prioriteit ~ is benoemd.
De gemeente Almere heeft zich in haar Werkplanzooó-zo~overbonden aan de doelstelling meer Hoger
Onderwijs in Almere te realiseren. Hoger Onderwijs heeft zowel een belangrijke maatschappelijke als
een economische betekenis. Dat is dan ook de achtergrond dat Almere in het EconomischActieplan
A/merehet Hoger Onderwijs als kansrijk segment identificeert. Uitbreiding van HogerOnderwijs
vergroot de aantrekkelijkheid van Almere als stad voorjongeren. Het sluit in die zin ook aan op de
verstedelijkingsopgave van Almere. Het geeft een impuls aan de bedrijvigheid en de vitaliteit van de
stad.
Het gaat echter niet alleen om de ontwikkeling van Almere. De kernen Almere en Lelystad hebben in de
provincie Flevoland ook een belangrijke verzorgende fundie voor het'achterland' en zijn daarmee van
betekenis voor de kwaliteit van de sociale infrastructuur in de provincie als geheel.
Daarnaast heeft de gemeente Almere het ontwikkelingsperspedief van Almere zelf nadrukkelijk
verbonden met de beoogde verdere economische en sociale ontwikkeling van de Noordvleugel. De
verdubbeling van het inwonersaantal van de stad kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van de
regio!
De Randstad heeft een gerichte impuls nodig voorde versterking van zijn internationale
concurrentiepositie. De Noordvleugel heeft daarmee een essentiële betekenis voor de economische
ontwikkeling van Nederland. Een economische ontwikkeling die door het kabinet en door de partners in
de Noordvleugel nadrukkelijk in samenhang met de sociaal maatschappelijke en fysieke ontwikkeling
van de regio is verbonden.
5. Adualisatie
Het belang van Hoger Onderwijs voor de versterking van de internationale concurrentiepositie is
onomstreden. HogerOnderwijs is een van de fundamenten voor de verdere doorontwikkelingvan de
kenniseconomie. Recentelijk heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn
rapport De verzorgingsstaat herwogen(Den Haag zoo6) vastgesteld, dat de verheffingsfundie
(onderwijs) in internationaal opzicht in Nederland sterk achterblijft. Het betreft zowel de omvang van de
schooluitval als de participatie in het hoger onderwijs. Het leggen van nadere prioriteiten op het
onderwijs is onvermijdelijk en noodzakelijk voor de ontwikkeling van Nederland.
Zowel het kabinet als de Noordvleugel zet in op een kansenbeleid dat de potenties in de Noordvleugel
benut. Die potenties liggen wat betreft Almere concreet bij een groot aanbod aan jongeren en bij
innovatieve verbindingen tussen het bedrijfsleven en onderwijs. Het geformuleerde uitgangspunt van
de dubbelstad Amsterdam/Almere voorziet in duidelijke verstedelijkingsopgave. In het verlengde
daarvan ligt het toenemende belang van de as Almere-Lelystad met de ontwikkeling van het vliegveld en
de daarmee samenhangende economische ontwikkeling.
Vanuit dit regionale ontwikkelingsperspectiefwillen de betrokken convenantpartners nadere concrete
afspraken maken over de verdere uitbreiding van hoger onderwijs in de regio. Dat is basis voor dit
Convenant Hoger Onderwijs Flevoland.
6. GEMEENSCHAPPELIJK PERSPECTIEF
Voorde verdere uitbreiding van hoger onderwijs in de provincie Flevoland is het van belang, dat de
convenantpartners een gedeelde visie en gezamenlijke uitgangspunten hebben.
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In dat verband is het cruciaal dat de betrokken onderwijsinstellingen HvA-UvA, VU-Windesheim en de
Aeres Groep een onderlinge intensieve strategische samenwerking zijn overeengekomen met een
langlopende tijdshorizon. De basis hiervoor is inhoudelijke complementariteit (taakverdeling) tussen de
bestaande en dete realiseren onderwijsvooaieningen. Genoemde onderwijsinstellingen hebben
afgesproken dat zij zullen samenwerken om nieuwe voorzieningen te kunnen starten. Zeker de
eerstkomendejaren zal dit noodzakelijk zijn gezien de benodigde massa aan studenten om een
rendabele exploitatie te kunnen garanderen. In deze benadering past zeker niet meereen strikt
geografisch bepaalde afbakening van het werkterrein van onderwijsinstellingen, maar is een
gezamenlijk gedragen strategische visie op de verdere ontwikkeling van nieuwe onderwijsvooaieningen
het beslissende uitgangspunt.
De regelgeving van het ministerie biedt mogelijkheden voor vernieuwende vormen voor
onderwijsinstellingen om een gezamenlijk aanbod vorm te geven. Flevoland is alsjonge en
ondernemende regio bij uitstek geschikt om dergelijke innovatieve arrangementen te ontwikkelen.
Dit uitgangspunt sluít aan op het perspectief van de Noordvleugel dat de samenwerking tussen de
onderwijsinstellingen en de ontwikkeling van nieuwe onderwijsvoorzieningen is gericht op het benutten
van de economische potenties van de regio. De versterking van de kenniseconomie en de versterking van
de regionale arbeidsmarkt zijn hierbij twee belangrijke pijlers.
Voor de provincie Flevoland zijn zowel de ontwikkeling van de dubbelstad Amsterdam/Almere als de
doorontwikkeling van de as Lelystad-Almere cruciaal. Ook streeft de Provincie ernaar de verbindingen
tussen de verschillende componenten van de regionale kennisstructuur te versterken. Het stimuleren
van de relatie tussen de aanwezige kennisinstituten, zoals het International New Town Institute en het
Geomatica Business Park, en onderwijsinstellingen biedt unieke kansen voor het ontwikkelen van
opleidingen. Een samenhangend geheel van hoger onderwijs dat zich, m.u.v. het groene onderwijs,
concentreert in Almere en lelystad, kan de economische en sociale ontwikkeling van de regio als geheel
ondersteunen.
Overeenstemmingtussen de convenantpartijen over zowel het gemeenschappelijk perspedief als over
de concrete vertaling hiervan naar onderwijsvoorzieningen is van belang voorde uiteindelijke
instemming van OCW c.q. LNV. De provincie Flevoland heeft zich verbonden op basis van zijn
inspanningsverplichtingvoor bevordering van deze samenhangende totaalvisie op het Hoger Onderwijs
in de provincie. Versnippering wordt vermeden en de doelmatigheid vergroot.
>) 7. CONCRETE UITWERKING OP KORTE TERMIJN
Dit convenant is een belangrijk richtsnoer bij de toepassing door OCW c.q. LNV van de
doelmatigheidstoets van nieuw onderwijsaanbod in de regio. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om een
verdelingsvraag van hogeronderwijs overde regio, maar het uitgangspunt is de bestuurlijk
geformuleerde doelstelling voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Dat betekent dat de
nadere afspraken over de uitbreiding van hoger onderwijs in Lelystad en Almere ook vanuit dat
perspectief beoordeeld worden.
In dit convenant is het gemeenschappelijke-perspectief op de uitgangspunten en de doelstellingen voor
de verdere uitbouw van Hoger Onderwijs in de regio geformuleerd. Voor de uitwerking en nadere
concrete implementatie zijn naast de oorspronkelijke convenantpartners, de staatssecretaris van OCW,
het College van Bestuur van de HvA-UvA, het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland en het
College van Burgermeester en Wethouders van Almere, ook het College van Burgermeester en
Wethouders van Lelystad en de Colleges van Bestuur van VU-Windesheim alsmede de Aeres Groep van
belang. Dat is de achtergrond dat ook deze nieuwe partners zich verbinden aan dit convenant en aan de
uitwerking daarvan.
De gemeenten en de provincie hebben een aantal kansrijke gebieden geïdentificeerd waarop, gezien de
sociale en economische ontwikkelingen op de korte termijn de ontwikkeling van aanbod Hoger
Onderwijs noodzakelijk is. VoorAlmere zijn dat deterreinen techniek, economie, zorg, health en
preventie en delen van de groene sector. Voor Lelystad gaat het om de terreinen zorg (verpleegkunde) en
welzijn (sociale agogie/sociaal pedagogische hulpverlening), watermanagement en de nu in oprichting
4
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zijnde duale retail management opleiding (Retail Academy). De hogescholen zullen deze mogelijkheden
uitwerken in een uitwerkingsovereenkomst.
Almere
Voor de ontwikkeling van Almere zijn belangrijke trefwoorden: ondernemerschap, economie en
techniek. Het fconomischActieplanAlmerekent nadrukkelijk de doelstelling om de woon-werkbalans
van Almere in evenwicht te brengen. Daartoe zijn belangrijke prioritaire marktsegmenten vastgesteld.
Hoger Onderwijs is van essentieel belang voor de ontwikkeling van deze marktsegmenten. Daarbij heeft
zowel het publieke als het commerciële aanbod van onderwijs een plaats. Ook hier is de inhoudelijke
ontwikkelingsopgave het uitgangspunt voor de samenwerking met ondenvijsinstituten.
Naast economie en techniek is de gezondheidszorg ook vanuit toekomstige arbeidsmarktoverwegingen
van belang. Landelijk worden ernstige arbeidsmarkttekorten voor de zorgsectorvoorzien. Het initiatief
van het Themapark Public Health & Preventie moet nadrukkelijk ook gezien worden vanuit dit
perspectief. De bevolkingsopbouw en ontwikkeling met veel jongeren in Almere heeft een enorm
potentieel voor de zorg in Almere als in de regio. Voor het AMC is Almere in die zin van grote betekenis.
Aan de andere kant heeft het achterland van Almere in de provincie Flevoland ook invloed op de
ontwikkelingsmogelijkheden van Almere.
Voor opleidingen in de groene sector zal een verbinding worden gemaakt vanuit het aanbod aan
opleidingen van de Aeresgroep in Dronten.
Lelystad
Hoger Onderwijs is ook van belang voor de ontwikkeling van Lelystad. De positie van Lelystad in de
Noordvleugel versterkt dat belang. Windesheim heeft zich in het verleden al verbonden aan de
ontwikkeling van de provincie Flevoland. De hogeschool richt zich daarbij op de doorstroom in de
beroepskolom en het voortbouwen op de bestaande infrastructuur. Vanuit dat perspectief heeft
Windesheim in eerdere instantie een aanvraag ingediend voor nieuw onderwijsaanbod in Lelystad.
Alleen de aanvraag voor HBO verpleegkunde is gehonoreerd.
Dit convenant is het kader voor de concrete uitbreiding van hoger ondenvijs in Lelystad. Daarbij is de
inzet dat met Sociale Agogische Opleidingen in Lelystad gestart zal worden met nieuw aanbod op dit
terrein van welzijn. Dit wordt onderbouwd door arbeidsmarktontwikkelingen in dejeugd-en
welzijnssector, waarvan in Lelystad veel instellingen zijn gevestigd. Ook watermanagement past goed in
het ontwikkelingsperspectief van Lelystad vanwege de concentratie van rijksdiensten op het gebied van
waterbeheer en waterkwaliteit en de mogelijkheden tot verbinding met het'groené aanbod van de
Aeres Groep in Dronten. De aanwezige structuur-zowel in de detailhandel, het toerisme en de vele
kleine bedrijven-en het onderwijs maken een ontwikkeling in de richting van small business/MKB
gewenst (Retail Academy).
Het bestuurlijk uitgangspunt voorAlmere en Lelystad is dat ook naardetoekomst het convenant een
kader biedt voor de besluitvorming over de locatiekeuzen voor nieuw onderwijsaanbod. Daarbij is het op
grond van de verwachtingen over de volumëohtwikkelingen van het Hoger Onderwijs dat in de
toekomst ook over en weer gewerkt kan worden met vestigingsplaatsen van verschillende opleidingen.
Dat geldt op lange termijn ook voor die onderwijsterreinen, waarvoor in dit convenant een expliciete
keuze is gemaakt voor Lelystad dan wel voor Almere.
Het convenant biedt Lelystad als nieuwe partner een duidelijk kader voor de uitbreiding van hoger
onderwijs vanuit het perspectiefvan de sociaal-economische ontwikkelingvan de regio. Deze keuze
wordt mede gemotiveerd vanuit het belang en betekenis van de nieuwe luchthaven in Lelystad en de
daarmee samenhangende ontwikkeling van industriële, logistieke en dienstverlenende economische
activiteiten. Ook de ontwikkeling van de kuststrook en de binnenhaven past in deze keuze. De
concentratie van rijksdiensten op het gebied van waterbeheeren waterkwaliteit werkt stimulerend voor
onderwijs op het terrein van het watermanagement.
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8. AFSLUITEND
Dit convenant Hoger Onderwijs Flevoland biedt het bestuurlijke kader voor de verdere uitbouw van het
Hoger Onderwijs op de korte en voor de lange termijn. Essentieel voor de regio is dat traditionele
scheidslijnen worden doorbroken en dat het Hoger Onderwijs en, in het verlengde daarvan, de
aansluiting tussen Middelbaaren Hoger Onderwijs in het teken staan van het totale
'~ ontwikkelingsperspectiefvan de regio als geheel. Het biedt de basis voor de continuering van een
integraal ontwikkelingsperspediefvan de regio. Het hoger ondenvijs is daarbij van doorslaggevende
betekenis.
Het bestuurlijk kader biedt ruimte voor nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden van de
onderwijsinstituten. Het creëert mogelijkheden voor een grotere dynamiek in de concrete ontwikkeling
van nieuw hoger onderwijsaanbod dat aansluit op de ambitieuze integrale ontwikkeling van de regio.
Een regio die veel potentieel heeft. De direde aansluitíngvan onderwijs en het bedrijfsleven,
bijvoorbeeld in de vorm van co-makership, groei in alle sedoren en het grote aanbod vanjongeren zijn
centrale elementen van het krachtige potentieel. Vanuit dit potentieel in de regio en de ingezette
ontwikkeling is voor de korte termijn een toedeling van de onderwijsterreinen op hoofdlijnen
aangegeven. Almere en Lelystad verbinden zich met dit convenant aan het realiseren van passende
condities binnen de eigen gemeenten voorde uitbouw van het nieuwe onderwijsaanbod.
Voor het Ministerie van OCW c.q. LNV is dit convenant een belangrijk richtsnoer voor de toepassing van
de doelmatigheidstoets en het vergroten van de dynamiek in het onderwijsaanbod voor de beoogde
uitbouw van het Hoger Onderwijs.
De betrokken onderwijsinstellingen in dit convenant zijn verantwoordelijk voor het benutten van de
mogelijkheden en een daadkrachtige concrete invulling. De onderwijsinstellingen zullen daartoe
gezamenlijk op zeer korte termijn nadere afspraken maken in een uitwerkingsovereenkomst. Daarvoor
zal de eerder genoemde notitie "Hoger Onderwijs in Flevoland" (december zoo6), inclusief het
addendum van z3januari zoo7van de betrokken onderwijsinstituten op basis van de geformuleerde
bestuurlijke uitgangspunten in dit convenant worden geconcretiseerd. Deze concrete uitwerking zal
tweejaarlijks door alle betrokken partijen van dit convenant geëvalueerd worden. Op dat moment vindt
de beoordeling plaats van de vraag of de vergroting van de dynamiek in het onderwijsaanbod ook
feitelijk leidt tot de beoogde uitbouw van Hoger Onderwijs.
9. PROCESAFSPRAKEN
In aansluiting op de inspanningsverplichtingen van betrokken partijen in het convenant van zgjuni zoo5
maken de betrokken partijen bij dit convenant de volgende afspraken:
OCW c.q, lNV (wat betreft het onderdeel Landbouw en Natuurtijke Omgeving)
. Hanteert de uitgangspunten en doelstellingen van dit convenant als richtsnoer voor de
toepassing van de doelmatigheidstoets van aanvragen voor onderwijsinitiatieven die betrekking
hebben op Flevoland wat betreft de kernen Almere, Lelystad en Dronten. Dit betekent dat naast
Almere nu ook op Lelystad en Dronten de status van toepassing wordt, zoals aangegeven in het
criterium c.z van de Beleidsregel doelmptigheid hoge~ onderwjr. "het onderwijs wordt gevestigd
in een landsdeel waarop bestuurlíjke afspraken met de ministervan toepassing zijn over
versterking van de kennisinfrastructuur ter vermindering van door de minister erkende
gebiedsspecifieke knelpunten of achterstandssituaties." Voor de hantering van het criterium c.z
gelden onverminderd de in de beleidsregel opgenomen vereisten d. en e., waarbij wat betreft
het vereiste d. ("de realisering van het onderwijs mag naar de mening van de minister niet
leiden tot substantieel nadelige effeden voor de benutting van de bestaande capaciteit en
infrastructuur op het desbetreffende onderwijs-en onderzoeksterrein") een soepeler regime van
toepassing is, zoals in de beleidsregel is aangegeven. Overigens zijn naast criterium c.z ook de
criteria a., b. en c.~ van de beleidsregel van toepassing voor zover toekomstige aanvragen voor
nieuw onderwijsaanbod daaraan blijken te voldoen.
. Hanteert als bijkomende voonvaarden: samenhang tussen de bestaande en de nog te realiseren
ondervvijsvoorzieningen in Flevoland en inhoudelijke complementariteit, waarbij geen
aanvragen gehonoreerd zullen worden die uitsluitend stoelen op een puur geografische
verkaveling.
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Almere
· Verbindt zich met de doelstellingen/ambities voor de ontwikkeling van de Noordvleugel.
· Verbindt zich met de brede verzorgende functie voor het achterland in de provincie Flevoland.
· Verbindt zich met de geformuleerde verdeling van onderwijsterreinen op hoofdlijnen.
· Ondersteunt de ontwikkelingvan passende condities voor de uitbouwvan het onderwijsaanbod
in de gemeente.
· Begeleidt het proces en voert de regie in de stad op de beoogde uitbouw van Hoger Ondenvijs.
· Stimuleert in samenwerking met de betrokken onderwijsinstituten de positioneringvan Almere
als stad voor het Hoger Onderwijs.
Lelystad
· Verbindt zich met de doelstellingen/ambities voor de ontwikkeling van de Noordvleugel.
· Verbindt zich met de brede verzorgende functie voor het achterland in de provincie Flevoland.
· Verbindt zich met de geformuleerde verdeling van onderwijsterreinen op hoofdlijnen.
· Ondersteunt de ontwikkeling van passende condities voor de uitbouwvan het onderwijsaanbod
in de gemeenten.
· Begeleidt het proces en voert de regie in de stad op de beoogde uitbouw van Hoger Onderwijs.
Provincie Flevoland
· Legt de verbínding van de afspraken in dit convenant met nieuwe initiatieven en
ontwikkelingen van Hoger Onderwijs in de provincie Flevoland.
· Begeleidt het proces (voortgang en afstemming) van de beoogde uitbouw van Hoger Onderwijs.
· Neemt het voortouw voor de totstandkoming van de evaluatie van de tweejaarlijkse
uitwerkingsovereenkomsten,
· Ondersteunt de ontwikkeling van passende condities voorde uitbouwvan het onderwijsaanbod
in de gemeenten.
HvA-UvA, Windesheim-VU, Aeresgroep
· Realiseren de uitbouw van Hoger Onderwijs met inachtneming van de in dit convenant
geschetste kaders en perspedief.
· Stellen voor 3~ maart zoo7 een co~crete uitwerkingsovereenkomst op, waarvoor reeds een
aanzet ligt in de vorm van de notitie van december zoo6 en het addendum van z3januari zoo7.
In een daarop volgend bestuurlijk overleg van alle ondertekenende partijen zal deze
overeenkomst besproken worden. De streefdatum voor dit overleg is uiterlijk ~ mei zoo7.
7
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Lelystad, z9januari zoo7
Provincie Flevoland, vertegenwoordigd door
dhr. drs. J.M. Bos, gedeputeerde onderwijs
~~çemeente AI~ ere, vertegenwoordigd door mw.
drs. M.K. Visse), wethouder onderwij~
, i;_~ _
...................:.:::::::..................................................
,
ijke Hogeschool Windesheim Vrije
iteit, vertegenwoordigd door . H.
,yJEe-voor~tterCol nBestuur
Gemeente Lelystad,vertegenwoordigd door Ministerie van Onderwijs, Cultuuren
dhr. drs. W. de Jager, wethouder ondenvijs Wetenschap, vertegenwoordigd door
staatssecretaris dhr. mr. drs. B. J. Bruins, mede
namens de minister van Landbouw, Natuur en
C,. __ __ [ Voedselkwaliteit.
Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van
Amsterdam, vertegenwoordigd door dhr. drs.J.
Th. M. Knigge, Algemeen Directeurvan de
Hogeschool van Amsterdam
s
De A~lssgroep, vertegenwoordigd door dhr. ir.
H.E. rweij,voorzitterCollegevanBestuur
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