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Collegebesluit 

1. De raad te informeren middels actieve informatie 
 

Toelichting/achtergrond 

Gemeente Súdwest-Fryslân is een ontwikkelgemeente, we zijn ondernemend en willen flexibel 
inspelen op  actuele ontwikkelingen. We kunnen dit als gemeente niet alleen en hebben andere 
partijen van binnen en buiten onze gemeente nodig. Studenten vanuit het hoger onderwijs kunnen 
daarbij ook een belangrijke partij kunnen zijn. Naar aanleiding van de motie van de raad om te 
onderzoeken of het haalbaar is een HBO-dependance in Sneek te vestigen hebben we gesprekken 
gevoerd met diverse stakeholders: college van bestuur NHL/Stenden, directeur Hotelschool 
NHL/Stenden, Ondernemersfederatie SWF, Vereniging Ondernemend Sneek (VOS) en Toerisme 
Collectief Friesland (TCF) een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheid.  
 
Na de gesprekken met NHL zijn wij van mening dat een fysieke locatie in Sneek niet haalbaar is.  
Er wordt al wel samen gewerkt aan concrete (samenlevings-)vraagstukken en we gaan daar graag 
volop mee door. Hieronder geven we u een aantal voorbeelden van deze samenwerking.  
 
-NHL Stenden ziet veel kansen voor inzet van studenten bij concrete opdrachten van bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en/of gemeente waar de studenten aan kunnen werken vanuit 
design-based education. Het is belangrijk dat de opdrachten vanuit de praktijk en de ondernemers 
komen, NHL Stenden kan daarna bekijken welke studenten vanuit welke opleiding en welk niveau 
aan de opdracht gekoppeld kunnen worden. NHL Stenden geeft aan geen mogelijkheden te zien om 
een fysieke dependance te realiseren. Er zijn door studenten van NHL Stenden al diverse projecten 
en onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld op gebied van Marketing/Communicatie met 
binnenstadondernemers en onderzoek naar recreatieve activiteiten. Het initiatief kwam vooral 
vanuit studenten zelf, TCF en in opdracht van gemeente. Ondernemers zijn daarin zelf nog minder 
pro-actief. We hebben met Ondernemersfederatie afgesproken om actief NHL Stenden en 
onderzoeken door de studenten te promoten, zodat zij met bijvoorbeeld Toerisme Collectief 
Friesland onderzoeken kunnen opstarten. Ook is met de VOS nogmaals besproken dat er meer 
gebruik gemaakt kan worden van studenten NHL Stenden. 
 
-Ten aanzien van onze parelsector maritiem zijn we al lang met bedrijfsleven en onderwijs in 
gesprek over hoe we maritiem onderwijs in onze gemeente kunnen versterken en de link met 
onderwijs kunnen verstevigen. Daar is destijds ook een mogelijk campusidee verkend met onder 
meer HBO. Inmiddels werkt innovatiepact Fryslân in nauwe samenwerking met ons aan het 
opbouwen van een sterke noordelijke coalitie maritiem. Het bedrijfsleven heeft aangegeven niet 
perse behoefte te hebben aan een fysieke omgeving maar wel om gezamenlijk met onderwijs 



 

projecten en innovatie verder te brengen. Daarin liggen voor onze gemeente goede kansen. Dus niet 
zozeer een dependance maar wel een nauwe samenwerking onderwijs en maritiem bedrijfsleven. 
Ons MBO onderwijs maar ook bijvoorbeeld yachtbuildersacademy spelen hier een belangrijke rol in 
spelen.   
 
-We werken nauw samen met NHL Stenden in het kader van de Ateliers Sociaal Domein. Studenten 
(vanuit diverse studierichtingen) werken aan vraagstukken vanuit het sociaal domein uit onze 
gemeentelijke praktijk.   
 
-NHL Stenden met Friesland College en Friese Poort een samenwerking voor studenten die opleiding 
Associate degree volgen (2-jarige hbo-opleiding, het niveau ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor), ook 
met Friese Poort in Sneek.  
 
-We hebben regelmatig diverse studenten die stage bij de gemeente Súdwest-Fryslân lopen, we zijn 
Elbho gecertificeerd, dus gecertificeerd om HBO en Wo studenten te begeleiden. Ook in het 
coalitieakkoord is kansrijk onderwijs onderstreept. De gemeente stelt een voorbeeld als goede en 
inclusieve werkgever met voldoende stages en leer-werkplekken voor alle niveaus en leeftijden 
 
Er wordt dus al veel samengewerkt met het HBO. Aandacht voor samenwerking met MBO is minstens 
even belangrijk. Súdwest-Fryslân heeft een arbeidsmarkt die stevig gericht is op recreatie, agro-
food, zorg, water(stof)sector en de maakindustrie. Daarin zijn onze MBO-opgeleide mensen 
onmisbaar.  
We hebben onlangs het Convenant Súdwest Werkt! ondertekend. Samen met het onderwijs, de 
ondernemers en de gemeente in Súdwest-Fryslân gaan we samenwerken aan het realiseren van een 
goed werkende arbeidsmarkt die voorbereid is op een toekomst met vergrijzing en ontgroening.  
De 3 O’s zetten zich samen in om talent in de regio te ontwikkelen, talent van buiten de regio aan 
te trekken en een leven lang leren onder volwassenen te stimuleren. 
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