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Onderwerp

Hippisch College Limburg

Voorstel
1. Kennis te nemen van de inhoud van het schrijven van Citaverde van 21 december
2018.
2. Kennis te nemen van de door Citaverde aangeboden Regiovisie Zuidoost Nederland
Hippisch College Limburg.
3. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak Hippisch College Limburg.
4. Aan Citaverde College een subsidie te verlenen van € 5.000,00 conform bijgevoegde
subsidiebeschikking.

Inleiding

Vanuit Citaverde is een Regiovisie Zuidoost Nederland Hippisch College Limburg
aangeboden. Deze regiovisie is tot stand gekomen na een groot aantal gesprekken,
workshops en visiebijeenkomsten met stakeholders in de paardenhouderij en -sport.

De paardenregio Limburg heeft de ambitíe om samen met Zuidoost Brabant en de
gebieden net over de Belgische grens uit te groeien tot hét internationale centrum van de
paardensport.
De provincie Limburg heeft in 2010 samen met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond
(LLTB), de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en stakeholders uit
de sector een integrale visie voor de paardensport in Limburg opgesteld. Paardensport is
een van de twee speerpuntspoften uit het provinciale sportbeleid (Uitvoeringsprogramma
sport 2018-2019). In2OI4 is de Stichting Limburg Paardensport opgericht. Zij sturen en
bewaken de uitvoering van het plan en geven via jaarlijkse werkplannen invulling aan
deze visie door te faciliteren, te entameren en te initiëren. Samen met triple helix partners
(ondernemers, onderwijs en overheid) en de KNHS worden concrete projecten opgepakt
en uitgevoerd. Men wil de sector meer gaan benaderen vanuit economisch oogpunt en dat
heeft consequenties voor het ondernemerschap en de manier waarop de overheid met de
sector omgaat.
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De beoogde groei en professionalisering van de hippische sector hebben tot gevolg dat er
een groeiende vraag is naar goed opgeleide professionals, die bovendien in een
internationale setting moeten kunnen opereren. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
is in kwalitatieve zin momenteel onvoldoende aangesloten op de vraag van het
bedrijfsleven.

Reden waarom het Plan van Aanpak Hippisch College Limburg is uitgewerkt. In dit plan
van aanpak wordt beschreven hoe binnen vier jaar te bereiken dat:

1) Er een duurzaam, effectief en doelmatig samenwerkingsverband is opgericht en
ingericht tussen Citaverde, het relevante bedrijfsleven, kennisinstellingen en de
overheid.

2) Het onderwijs modern en arbeidsmarkt relevant is, van hoge kwaliteit en met een
goed geÏntegreerde praktijkcomponent in een daartoe goed uitgerust
onderwijssysteem.

3) Het onderwijs meer leerlingen aflevert die bovendien een bewuste weloverwogen
keuze voor de branche hebben gemaakt. Er wordt gestreefd naar een groei in vier
jaar naar 200 leerlingen.

4) De kennis van innovaties, opleiden en modern werkgeverschap wordt toegepast.
5) Het grote publiek een grotere kennis heeft van de paardensector afgezet tegen de

nulmeting, als sport en als werkgever in zijn algemeenheid en de mogelijkheden in
Limburg in het bijzonder.

Citaverde college heeft de gemeente bij schrijven van 21 december 2018 verzocht om
bestuurlijke en financiële steun te betuigen. Daarop wordt een subsidieaanvraag ingediend
bij het Regionaal Investeringsfonds middelbaar beroepsonderwijs .

Gezien het economisch belang van de branche, de invloed van de sector op de
leefbaarheid en het landschapsbeheer van de regio is het essentieel om de hippische
branche te ondersteunen in haar ambities. Voorgesteld wordt om voor de uitwerking van 4
jaren éénmalig een subsidie ter hoogte van € 5.000,00 te verlenen.

Beoogd effect/doel

Het komen tot een verbeterde aansluiting tussen hippisch (voorbereidend) middelbaar
beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Argumenten

Het middelbaar onderwijs is in kwalitatieve zin momenteel onvoldoende aangesloten op de
vraag van het bedrijfsleven.

Arbeidsrelevante uitstroomrichtingen, omgaan met niveauverschillen van leerlingen, de
internationale component en het stevig verankeren van praktijkleren zijn de onderwerpen
die dienen te worden aangepakt.

Naast een kwalitatieve mismatch heeft de branche te maken met een dreigend tekort in
kwantitatieve zin.

Het onderwijs heeft een belangrijke rol in het inspelen op het dreigende kwantitatieve en
kwal itatieve tekort aan arbeidskrachten.

Er dient adequaat opgetreden te worden om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te
verbeteren.
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Het onderwijs en het bedrijfsleven willen op basis van de opgestelde Regiovisie Zuidoost
Nederland en het Plan van Aanpak Hippisch College Limburg toewerken naar duurzaam en
toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs voor de hippische sector in deze regio.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t

Financiële, personele en juridische gevolgen

Er wordt voorgesteld een eenmalige subsidie ter hoogte van € 5000,00 te verlenen. Deze
kan ten laste worden gebracht van het boekjaar 2018 van rekening nummer 3101101
categorie 6343230 zijnde Economische structuur en promotie Weert, onderzoek.
Het restant budget is na het ten laste brengen €t2.7OO,OO (afgerond) groot.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

In het plan van aanpak wordt de fasering per jaar beschreven. Daar maken uitvoering en
evaluatie onderdeel van uit.

Com m unicatie/ participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

L. Koppen Beleidsadviseur Financiën
P. Heuts Beleidsadviseur Economie

Extern:

M. Custers Adjunct Directeur Citaverde College Roermond

Bijlagen:
Regiovisie Zuidoost Nederland Hippisch College Limburg
Plan van Aanpak Hippisch College Limburg
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