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1.

Was G.S. al eerder op de hoogte van
het begrotingstekort van ROC
Zeeland?

1.

Nee, wij waren niet eerder op de hoogte
van het begrotingstekort van ROC
Zeeland.

2.

ROC Zeeland geeft aan in gesprek te
gaan met GS, met welke insteek gaat
GS deze gesprekken aan?

2.

De eerste gesprekken met ROC Zeeland
zijn reeds gevoerd. In de komende
maanden wordt een verzoek om financiële
steun nader uitgewerkt door ROC Zeeland.
Wij hebben aangegeven welke financiële
documenten hiertoe aangeleverd moeten
worden (o.a. businessplan).

3.

3.
Is GS met ons van mening dat ROC
Zeeland van grote waarde is voor
Zeeland en dezelfde steun verdient als
de Hogeschool Zeeland en de
Roosevelt Academy?

Wij zijn van mening dat het ROC Zeeland
van grote waarde is voor Zeeland. Een
verzoek om financiële steun van een
onderwijsinstelling wordt steeds per
verzoek beoordeeld. Of dit verzoek leidt tot
financiële steun aan ROC Zeeland valt op
dit moment nog niet te zeggen.

4.

Zo ja, hoe is GS van plan deze steun
in te richten?

4.

Deze vraag is op dit moment nog niet te
beantwoorden. Eind 2009 zal ROC
Zeeland o.a. een door een accountant
doorberekend businessplan presenteren,
voorzien van een knelpuntenanalyse.
Daarnaast wordt onderzocht of stelling kan
worden genomen tegen de daling van de
rijksbijdrage in samenwerking met ROC
Westerschelde en ROC's in andere
Provincies (o.a. Limburg, Gelderland,
Groningen en Friesland) door een lobby
richting Den Haag.

5.

Is GS met ons van mening dat de
maatregelen die ROC Zeeland nu
neemt om het gat in de begroting te
dichten ten koste gaat van de kwaliteit
van het onderwijs?

5.

De insteek van de bestuursvoorzitter van
ROC Zeeland is dat niet getornd wordt aan
de kwaliteit van het onderwijs en het aantal
lesuren. Wij zien vooralsnog geen reden
om aan de kwaliteit van het onderwijs te
twijfelen.
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6.

Wat is GS van plan te ondernemen om 6.
de kwaliteit van het onderwijs op de
ROC's Zeeland te waarborgen?

De ambitie van het college van G.S. is het
behoud en waar mogelijk uitbouwen van de
huidige onderwijsvoorzieningen, zoals
verwoord in Dé Onderwijs Agenda 20082011. Wij vinden het van belang dat er een
goede spreiding is van onderwijsvoorzieningen in de Provincie.
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