
 
 

SKRIFTLIKE FRAGEN, op grûn fan Kêst 39 Reglemint fan Oarder 

 

Rjochte oan DS / lid 
DS 
 
 

Konst 
 

Fasilitearring bedriuwsskoallen 
 

Ynliedende taljochting 
(fakultatyf) 

Op 16 april ll. hat de FNP-fraksje in besite brocht oan skipswerf De 
Vries yn Makkum, ûnderdiel fan Feadship. De Vries hat in eigen 
Bedriuwsoplieding. De bedriuwsoplieding is hiel suksesfol, mei 
tsientallen wurknimmers dy’t oplieding ‘on the job’ krije. De 
bedriuwsskoalle is opsetten yn gearwurking mei ROC De Friese 
Poort. It hat de FNP by de wurkbesite lykwols bliken dien dat der 
knyppunten binne by de finansiering om it nei 2015 troch te setten. 
Dat hat der mei te krijen dat der yn it foarste plak tal fan ferskillende 
opliedings jûn wurde en twad dat de opliedings net ien spesifike 
sektor bestrike.  

No’t de bedriuwsskoalle sa goed op gleed is soe it moai wêze om 
dêr mei oare bedriuwen en organisaasjes in regionale funksje te 
realisearjen. Om it foar de lange termyn ‘takomstbestindich’ te 
meitsjen. Sadat noch mear bedriuwen en minsken dêrfan profitearje 
kinne. It inisjatyf fan De Vries yn Makkum is frij unyk yn Fryslân en 
Nederlân. It is oars as de gearwurkingsskoallen lykas dy fan Philips 
yn Drachten,  Campus ‘t Bildt en tal fan bedriuwen dy’t ‘lid’ binne 
fan bedriuwsskoallen fan de Regionale opliedingssintra. De FNP 
fraksje freget him ôf, hoe’t yn it ramt fan it stimulearjen fan 
fakmanskip en selsstannich ûndernimmerskip, de provinsje de 
bedriuwsskoallen better fasilitearje kin.  

Fraach / fragen 
 
 

1. Hat it Kolleezje in goed oersjoch fan de ferskate 
bedriuwsskoallen yn Fryslân? Sa nee, wêrom net?  

2. Watfoar mooglikheden binne der om bedriuwsskoallen lykas 
De Vries Makkum mei provinsjale middels te 
stimulearjen/fasilitearjen?  

3. Sjocht it Kolleezje ek mooglikheden om bedriuwsskoallen te 
fasilitearjen fia it programma ‘Wurkje foar Fryslân’? Watfoar 
mooglikheden binne der om de regeling ‘Talint foar Fryslân’ 
sa yn te rjochtsjen dat bedriuwsskoallen dêr ek gebrûk fan 
meitsje kinne?  

4. As de mooglikheden fan de provinsje Fryslân dochs (te) 
beheind wêze soenen, is it Kolleezje dan ree te lobbyen om 
de finansieringsmooglikheden fan bedriuwsskoallen te 
ferbetterjen? Tink ek oan de ynset fan re-yntegraasjejilden, 
Europeeske subsydzjes ensfh.   

5. Wy hawwe begrepen dat der ek in ‘Investeringsfonds MBO’ 
yn it libben roppen is dêr’t € 100 miljoen mei ferdield wurdt. 
Hoe sil de provinsje Fryslân dêr oan bydrage? En hoe wurdt 
it fûns konkreet makke foar it bedriuwslibben en MBU yn 
Fryslân om oanfragen yn te tsjinjen?   

 

Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hantekening) 
 
FNP, Sybren Posthumus 
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