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Gcechte hcerVan Meijl,

CITAVERDE Collcgc wil in ocn samcnwcrkingsmrband tusgcn het ondcnrijs cn het bcdrijÊlevcn
in vbr jear (ven mci 2019 tot rnci 2023) ccn Hippisch Collcgc Limburg ontw¡kk lcn wr.rin wc
mbolcelingcn oplcidcn tot strtcndc vakm¡nscn voor dc hippicche bnenche, met kenniE die
r¡n¡luit bij dc rrunscn van hct bcdrijfrlovcn on ccn stcvigp basis in dc pr¡ktijk. Dr plenncn
h¡êrvoor vindt u in de bijlagcn: de Regiovieie on het Plen ven Aanpak,

Ondcrdeel van dit projcct ís ccn haelbearhcidsondozoek en mogelijk het daadwerkclijk inrichtcn
van ocn practoreet. Ecn practonet is hct mbo oquivrlont van o.n lccton¡t an hicrin vocrcn
docenten en studonten çzarmnlijk tocgcpest ondenock uit naar onderzocksvregen uit hot
brdrijfislcvcn. Dit pnctoraet wjllcn we opzcttcn in eamcnururking mct Equinnolrb, ccn bcdriJf dat
ie gcvcstigd in Wecrt cn onderzoek doet naar hct verbctcrcn van de $portprestat¡es in de
hippiechc branche. Wecrtwordt daarmcc ccn bclangrijke plaets wNarutr ons mbændcrwijs
(gcdccltolijk) vormgeven cn w¡ar we prominent aanwczig zullcn zijn.

ln deze ontwikketíng zicn wc dc Gcmccnto Wccrt dan ook als een belangrijke stakeholder en wc
willcn u dan ook twcc dingcn vragsn:

1. Bcstuurlijkc stcun
2. FinenciÖle stcun

Deze steun vragon we ook aan de Gemccnte Horst aan de Maas cn de Gemeente Echt-Suster.n
venu¡ege de praktijkopleidingsplaatsen die daar gevestigd zijn rn ean de Provincie Limburg
vanwege het economische belang van de hippische sector voor onze provincie.
Tcnslottc vregon we subsidie aan in hct kadsr van hct Rcgionaal lnvcsteringsbnds mbo (RlF).
Deze subsidie is bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van het mbo-ondenrijs middels een
intensþve samenwerking met het bedrijËleven.

Dit omvangrijke project heefr een 4-jaren begroting van 1.7 miljoen euro. De financieringsstructuur
die wordt voorgeschreven door de RIF regeling bestaat uit 1/3 RIF subsidie, 1/3 bijdrage van het
bedrijfsleven en 1/3 ovcrig bijdragen (waaronder de Provincie en de gemeenten).
De RIF eanvraeg dienen we op 311112019 in en op dat moment moet de co-financiering vanuit het
bedrijfsleven en de regionale en lokale overheden helemaal rond zijn.

Wij hopen dat u ons initiatief steunt en dat wij samen met u een belangrijke slag kunnen maken in
het verbeteren van het hippisch ondenrijs in,onze provincie.
Voor een nadere toelichting ben ik uiteraar¡dþame bereíd.

Met vriendelijke groet,

Charlotte Custers
Adjunct Directeur CITAVERDE College Rù@hõhd

Hel CITAVEHDE College is een groene onderwijsinstelling voor VMBO, MBO en opleidingen op maat voor volwassenen
en heêft locaties in Horst, Boermond, Nederweert, Heerlen en Maastricht.


