KWALITEITSAGENDA
2019-2022
SAMEN STERK IN DE REGIO

Groeien als mens
Wij zien onze studenten graag gelukkig.
Hier, op het Nova College, maar ook later,
als ze ons niet meer nodig hebben.
Daarom leren we ze meer dan alleen een beroep.
We geven onze studenten aandacht,
zorgen we dat ze zich thuis voelen,
geven ze een plek waar het veilig is
en waar, net als thuis, duidelijke regels zijn.
We willen dat onze studenten hun talenten ontplooien,
zichzelf ontwikkelen, zelfvertrouwen krijgen,
zelfstandig worden, zichzelf leren kennen.
We willen dat onze studenten zich niet alleen
de kennis en kunde van hun beroep eigen maken,
maar ook de juiste mentaliteit, houding
en gedrag leren ontwikkelen, begrijpen wat het werk
en de samenleving later van hen verwachten.
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Voorwoord
Met gepaste trots presenteren wij u hierbij de kwaliteitsagenda van het Nova College. ‘Wij’ is niet
alleen het management van het Nova College. ‘Wij’ gaat over iedereen die aan deze Kwaliteitsagenda
heeft meegeschreven en bijgedragen.
Meetbaar en merkbaar. Dat zijn twee belangrijke kenmerken van de maatregelen in deze kwaliteits
agenda. Of beter gezegd: merkbaar en meetbaar. Want: ‘Niet alles wat je meet heeft waarde, en
niet alles wat waarde heeft kun je meten’ (vrij naar Einstein). Met die blik kijken we naar de thema’s
uit de kwaliteitsagenda. Kijken we naar de doelen en maatregelen waarmee we streven naar het
toevoegen van waarde. Waarde in ons onderwijs, waarde voor onze studenten en waarde voor onze
medewerkers. Dat is waar het ons om gaat.
Het Nova College heeft een lange traditie als het gaat om kwaliteit en om de thema’s uit het
bestuursakkoord. Kwaliteit van ons onderwijs, zorg voor de student en verbinding met het bedrijfs
leven staan voor ons dan ook al jaren centraal. Dat zie je bijvoorbeeld terug in onze kernwaarden
en ons Strategisch Beleidsplan 2015-2018. Daarin focussen we, naast basiskwaliteit, ook op
studenttevredenheid en werkzekerheid.
Om onze ambities binnen die thema’s te blijven waarmaken in een tijd waarin verandering vrijwel
de enige constante is, geloven we in het belang van wendbaarheid. We leiden studenten op tot
wendbare volwassenen die zichzelf een leven lang ontwikkelen. Dat vraagt ook wat van ons: namelijk
om een wendbare organisatie te zijn. Deze twee thema’s, een leven lang ontwikkelen en wendbare
organisatie, zijn dan ook speerpunten in ons Strategisch Beleidsplan 2019-2022.
De kwaliteitsagenda is daar onlosmakelijk aan verbonden en mede op gebaseerd. De thema’s gelijke
kansen en kwetsbare jongeren herkennen wij als geen ander. Het Nova College werkt immers al jaren
inclusief. We zijn ons zeer bewust van de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, en hoe deze
van invloed (moeten) zijn op de invulling van onze programma’s. Dit thema heeft dan ook volop de
aandacht binnen de verschillende domeinen. Professionalisering nemen we op als vierde thema in
deze kwaliteitsagenda. Onze docenten zijn immers de motor voor het realiseren van onze doelen.
Hun professionalisering is dan ook van groot belang.
Met deze kwaliteitsagenda streven we naar verbetering. Maar ook nu al zijn wij trots op waar we
staan. In het laatste onderzoek van de inspectie kreeg de kwaliteit van ons onderwijs een ruime
voldoende, scoorden twee opleidingen goed en kregen diverse opleidingen een gouden randje.
De intensieve samenwerking met het werkveld is niet meer weg te denken. Dat zie je in toenemende
tevredenheid van het bedrijfsleven over de beroepspraktijkvorming (bpv), samenwerking in meerdere
RIF’s, de jarenlange gezamenlijke in huis-opleidingen bij techniek en sinds enkele jaren bij de zorg.
Tekenend is ook de retorische vraag die de voorzitter van één van onze Raden van Advies onlangs
stelde: ‘Waarom stellen jullie een kwaliteitsagenda op? Die kwaliteit heb je al!’.
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De totstandkoming van deze kwaliteitsagenda was een goed samenspel tussen vele betrokkenen
binnen en buiten het Nova College. Medewerkers en docenten, toeleverende scholen, diverse
partijen die zich bezighouden met kwetsbare jongeren, het werkveld, gemeenten en politiek.
Vanuit de genoemde thema’s, onze bestaande activiteiten en de evaluatie van de activiteiten uit ons
eerdere integrale kwaliteitsplan (IKP) hebben we samen nieuwe doelen geformuleerd. Die doelen
en de bijbehorende maatregelen leest u in de hierop volgende hoofdstukken. Daarin vertellen we
u ook over de context waarin we als onderwijsinstelling opereren, de staat van de regionale arbeidsmarkt en over de totstandkoming van deze kwaliteitsagenda.
Over beleid zegt men soms dat het ver afstaat van de realiteit. Daar zijn wij het niet mee eens.
Gesprekken en ontmoetingen met studenten overtuigen ons daar telkens weer van. Zo spraken wij
onlangs een student van Entree. Hij startte in de zomer van 2017 een eigen bedrijfje en stroomde
daarna door naar niveau 2. ‘Ik ga zover ik kan en kom. En daarvoor krijg ik alle kansen binnen
het Nova College,’ zei hij. Het zijn die uitspraken die ons en onze collega’s er steeds aan blijven
herinneren waar we het voor doen: onze studenten.

Hans Snijders 			
voorzitter College van Bestuur

Talitha van den Elst
lid College van Bestuur
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1. Over het Nova College
In deze introductie leest u wie we als onderwijsinstelling zijn, welke ontwikkelingen zich afspelen
binnen en buiten de muren van onze schoolgebouwen en met wie we samenwerken.
Visie op onderwijs
De student centraal. Dat is waar we bij het Nova College voor staan. We geloven dat onze studenten
groeien als mens, als ze méér dan alleen een beroep leren. Bij ons ontwikkelen ze zich verder.
Voelen ze zich thuis. Krijgen zelfvertrouwen, leren zichzelf kennen en worden zelfstandig. Ze maken
zich niet alleen de kennis en kunde van hun beroep eigen, maar ontwikkelen ook de juiste mentaliteit
en houding en begrijpen wat de samenleving van hen verwacht. Dat is waar we met ons onderwijs
naar streven.
Onze instelling
Het Nova College heeft vestigingen in de regio IJmond, de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer,
Amstelveen en Harlingen. Met ongeveer 1.200 medewerkers verzorgen we dagelijks onderwijs aan
ruim 12.000 studenten vanaf zestien jaar. Onze 137 beroepsopleidingen zijn verdeeld over de
domeinen Economie, Techniek & ICT, Scheepvaart, Transport & Logistiek, CIOS, Gezondheidszorg &
Welzijn en Entree. Ook bieden we opleidingen en cursussen aan voor (jong-)volwassenen: van basis
educatie en Nederlands voor anderstaligen tot voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

1.1 Positionering
Als lerende organisatie reflecteren we voortdurend op onszelf. Enkele opvallende punten uit ons
meest recente analyse voor ons Strategisch Beleidsplan.
Met een gemiddelde score van 7,3 hebben onze opleidingen in 2018 de hoogste studenttevredenheid van de Randstad. Ons onderwijs krijgt complimenten in het inspectierapport: de opleidingen
scoren overall een voldoende en een aantal opleidingen krijgt zelfs het predicaat ‘gouden randjes’.
De werkzekerheid van onze opleidingen is gestegen en de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming
(bpv) neemt toe. Er is ruimte voor innovatieve initiatieven zoals speedbootprojecten, onderzoek
binnen practoraten en praktijkonderwijs. Bij aantoonbaar succes krijgen deze een vervolg in de
onderwijspraktijk.
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Figuur 1a: Benchmark rapportcijfer opleiding regio Randstad
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Bron: JOB-monitor 2018

1.2 Samenwerking in de regio
We werken op verschillende manieren samen met bedrijven, (onderwijs)instellingen, gemeenten en
andere partijen in de regio aan goed onderwijs dat aansluit op de vraag van studenten en de regionale arbeidsmarkt.
Opleiden voor de arbeidsmarkt
We werken intensief samen met bedrijven uit de regio zodat onze studenten zich goed kunnen
voorbereiden op de arbeidsmarkt. Raden van Advies voor ieder domein spelen hierin een belang
rijke rol, net als ons uitgebreide relatienetwerk met bpv-bedrijven in de regio. Daarnaast werkt
Nova College in regionale publiek-private samenwerkingen als Techport, Praktijkroute Zorg en
Smart Makers Education. samen met het werkveld, voortgezet en hoger onderwijs. Hierbij vindt
ook steeds meer onderwijs plaats op praktijklocaties.

Techport MBO
Er is werk aan de winkel in regio Noord. De maak- en
onderhoudsindustrie vormt de motor van de economie,
maar komt vakmensen tekort. Reden voor het Nova College
en het bedrijfsleven in de IJmond om de handen ineen te
slaan. In Techport MBO werken wij aan de vakkrachten van
de toekomst en maken we de sector aantrekkelijker voor
nieuw personeel en studenten. En onze technische
opleidingen? Die zitten in de buurt. Zo geven we samen
antwoord op een actueel vraagstuk uit de regio
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Onderwijs in de regio
Samen met het voortgezet en hoger onderwijs in de regio verbeteren we de programmatische
aansluiting binnen de beroepskolom. Voor niveau 4-studenten die zich willen oriënteren op het
hbo is er het keuzedeel ‘voorbereiding hbo’ binnen het regionaal netwerk mbo/hbo Noord-Holland/
Flevoland.
Met vo-scholen voeren we structureel overleg: met decanen over voorlichting en doorstroom,
op opleidingsniveau over programmatische aansluiting en warme overdracht van studenten en
bestuurlijk voor afstemming over een gezamenlijke aanpak van projecten en regionale ontwikkelingen. Ook met andere roc-instellingen in de regio hebben we regelmatig contact op diverse
niveaus en verschillende onderwerpen.
Figuur 1b: Benchmark werkzekerheid regio Randstad
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Bron: CBS, betreft uitstromers schooljaar 2015-2016
Integrale aanpak voor zorg en begeleiding
Het Nova College neemt actief deel aan samenwerkingsverbanden gericht op onder andere
de aanpak van het terugdringen van voortijdig schoolverlaters, het vergroten van kansen van
kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt en het verbeteren van overgangen in het onderwijssysteem. Ook proberen we invloed uit te oefenen op de aanscherping van gemeentelijk beleid
over kwetsbare jongeren.

“Gezamenlijke inzet voor jongeren door mbo
en regio is vanzelfsprekend!”
Hanneke van der Meer, RMC-coördinator regio Midden- en Zuid-Kennemerland
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2.	Analyse: trends en ontwikkelingen in
de Metropool Regio Amsterdam
De ontwikkelingen die zich afspelen in het werkgebied van het Nova College houden we in de gaten,
om zo adequaat in te spelen op de gevolgen daarvan op ons beleid. We zijn actief in de Metropool
Regio Amsterdam (MRA): met 1,3 miljoen banen en 1,1 miljoen werkenden van groot belang voor
de Nederlandse economie. Dat biedt kansen en uitdagingen voor onze opleidingen: een illustratie.

2.1 Ontwikkelingen in de Metropool Regio Amsterdam
De metropoolregio is een gevarieerd gebied en strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van
Purmerend tot de Haarlemmermeer. De regio heeft onder andere twee luchthavens, zeehavens,
het financiële centrum van Nederland, de bloemenveiling van Aalsmeer, Media Valley en clusters
van creatieve bedrijven. Daarnaast zijn er aantrekkelijke historische steden en een grote variatie
in landschappen.
Met 1,3 miljoen banen en 1,1 miljoen werkenden is de MRA van groot belang voor de Nederlandse
economie. De belangrijkste topsectoren zijn: de creatieve industrie, life science & health, logistiek,
flowers & food, ICT en de maakindustrie. In de MRA is naast het Nova College een aantal roc’s actief:
ROC van Amsterdam, ROC Flevoland, Regio College, Horizon College, ROC Top, ROC Kop van
Noord-Holland en diverse private mbo-opleidingen. ROC van Amsterdam heeft de meeste studenten
(28.000), gevolgd door het Nova College (12.000).
Figuur 2a: MRA: Metropool Regio Amsterdam
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Hoogconjuctuur en dalende werkloosheid
Het rapport ‘Economische Verkenningen MRA 2018’ geeft een goed beeld van de staat van
arbeidsmarkt en de uitdagingen voor de toekomst. De MRA bevindt zich in een periode van hoogconjunctuur, de economische groei ligt gemiddeld 0,5 procent hoger dan het gemiddelde van
Nederland en de werkloosheid is gedaald tot het niveau van voor de crisis. Dit is vooral het gevolg
van de relatief grote vertegenwoordiging van lager en middelbaar opgeleiden.
Grootste uitdagingen
Er zijn duidelijke signalen dat de arbeidsmarkt anders functioneert dan in het verleden. Zo stijgen
lonen nauwelijks, ondanks krapte. Een mogelijke verklaring hiervoor is flexibilisering van de arbeidsmarkt: er zijn relatief veel zzp’ers en mensen met een flexibel contract. Laagopgeleiden zijn het
meest op flexibele contracten aangewezen. Met andere woorden: zij vangen de conjuncturele
klappen op en zijn het meest kwetsbaar op de arbeidsmarkt.
Digitalisering en automatisering treffen de arbeidsmarkt hard. Er verdwijnen relatief veel banen in de
sterk vertegenwoordigde financiële en administratieve sectoren. Deze klap wordt relatief eenvoudig
opgevangen door de sterk toegenomen economische groei. Dit is echter geen garantie voor de
toekomst waarin digitalisering en automatisering een nog grotere impact hebben op deze en andere
sectoren.
De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe in de sectoren zorg, bouw, installatietechniek, glastuinbouw
en ICT. De energietransitie versterkt deze trend de komende jaren. Een inclusieve arbeidsmarkt in
de MRA wordt daarmee steeds afhankelijker van scholing gedurende de hele loopbaan van een
werknemer. Een passend scholingsaanbod is noodzakelijk.
Digitalisering verandert functie-eisen
Uit UWV-rapporten over ‘regio in beeld’ blijkt dat, onder invloed van automatisering, functies van
lager tot middelbaar opgeleide werknemers gemiddeld complexer worden. In de MRA worden
dan ook steeds vaker brede vaardigheden verwacht zoals sociale vaardigheden, klantgerichtheid,
probleemoplossend vermogen en digitale vaardigheden. Werkzoekenden met deze vaardigheden
zijn in het voordeel ten opzichte van werkzoekenden die deze niet hebben.
Toenemend tekort aan technici
Het rapport ‘de technische arbeidsmarkt’ brengt de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in
technische functies in beeld. In Noord-Holland is er een totaaltekort van 1.280 fte waarvan
een groot deel in de MRA. Deze krapte neemt extra toe nu het aantal banen voor technici in
niet-technische sectoren, zoals groen en zorg en welzijn, sterk toeneemt. Daar bovenop komt de
dalende instroom van jongeren op de arbeidsmarkt als gevolg van demografische ontwikkelingen.
Daardoor komt de technische sector in de toekomst nog verder onder druk. Digitalisering, auto
matisering en arbeidsmigratie bieden mogelijk verlichting maar zijn niet voldoende om aan de vraag
te voldoen. Ook zij-instroom vanuit andere sectoren, zoals financieel administratief, en vanuit andere
doelgroepen (statushouders) kan mogelijk een oplossing bieden.
Een andere consequentie is het sterke tekort aan vakbekwame docenten in het technisch onderwijs.
De hybride docent werkzaam in bedrijfsleven en onderwijs kan een oplossing zijn.
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Toenemend tekort aan zorgpersoneel
Het arbeidsmarktrapport van VBZ Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM) 2018 schetst
de situatie in de zorg en welzijnssector. Zo stonden er in het voorjaar van 2018 binnen de MRA
nog ongeveer 2.000 vacatures open. Er zijn vooral tekorten voor verpleegkundigen, verzorgenden,
helpenden en medewerkers maatschappelijke zorg op niveau 4. In Amsterdam ontstaat daarnaast
een tekort aan medewerkers opgeleid tot pedagogisch werk op niveau 4, vooral voor de kinder
opvang. Trendanalyses en prognoses geven aan dat het tekort flink gaat groeien: de prognose voor
2021 is 4.000 tot 6.000 openstaande vacatures. Dat komt onder andere door het hoge aantal
medewerkers van 55 jaar en ouder met een grote uitstroom van personeel tot gevolg.
Zij-instroom vanuit andere sectoren is essentieel om de tekorten zoveel mogelijk op te vullen. Maar
dit is niet voldoende. De verwachting is dan ook dat een landelijke discussie over de houdbaarheid
van het zorgstelsel zal plaatsvinden. Met mogelijk grote gevolgen voor opleidingen en scholing.

2.2 Ontwikkelingen in subregio’s
De MRA bestaat uit een aantal arbeidsmarktregio’s. Het werkgebied van Nova College concentreert
zich vooral in subregio’s Groot-Amsterdam, Zuid-Kennemerland en IJmond. Hieronder lichten we
deze regio’s en hun uitdagingen toe.
Groot-Amsterdam
Groot-Amsterdam bestaat onder andere uit de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer en
Haarlemmermeer. Specialistische zakelijke diensten, detailhandel, transport en logistiek en horeca
zijn de pijlers van de economie van Groot-Amsterdam. De verwachting is dat deze sectoren op
lange termijn blijven groeien. Specialistische zakelijke diensten kregen tijdens de economische
crisis te maken met forse vraaguitval, maar zijn inmiddels hiervan aan het herstellen. Informatie en
communicatie kende zelfs in crisistijd een bovengemiddelde groei in Groot-Amsterdam. Tegelijkertijd
hebben de groeisectoren in toenemende mate moeite om goed gekwalificeerd personeel te vinden.
Ook heeft deze regio een relatief lage baankans voor niveau 1-, 2- en zelfs 3-studenten. De toe
genomen complexiteit van functieprofielen en behoefte aan bredere vaardigheden speelt daarbij
een belangrijke rol.
Zuid-Kennemerland en IJmond
In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond liggen de grotere gemeenten Haarlem, Velsen en IJmond.
Industrie, zakelijke diensten, ICT, zorg en welzijn en detailhandel zijn grote sectoren in Kennemerland
en IJmond, met ook veel werkgelegenheid. Deze sectoren maken de grootste groei door; in het
bijzonder de ICT-sector profiteert van toegenomen investeringen. In deze regio is relatief veel
mobiliteit naar andere regio’s zoals Groot-Amsterdam. De krimp van financieel/administratieve
sectoren als gevolg van digitalisering treft deze regio extra hard omdat veel mensen in deze
beroepsgroep hier wonen. Ook hier speelt de toegenomen complexiteit van functieprofielen en
behoefte aan bredere vaardigheden een belangrijke rol.
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3. T
 hema: opleiden voor de arbeidsmarkt
van de toekomst
In het vorige hoofdstuk las u over de ontwikkelingen in de Metropool Regio Amsterdam (MRA).
Een samenvatting van de implicaties van de arbeidsmarktrends in de MRA voor het Nova College:
• Intensiever samenwerken met het werkveld is nodig om onze opleidingen en kennis van docenten
actueel te houden.
• De keuze voor een kansrijke opleidingsrichting is voor studenten van nog groter belang.
• We krijgen in toenemende mate te maken met een tekort aan vakbekwame docenten in de
sectoren zorg, techniek en ICT.
• De arbeidsmarkt vraagt om vakmensen met brede vaardigheden. Daar moeten onze opleidingen
op inspelen.
• Een leven lang ontwikkelen voor docent, student en werknemer wordt steeds belangrijker.
Dat biedt kansen voor ons onderwijs (her- en bijscholing).
Het Nova College heeft op basis hiervan en ons strategisch thema Leven lang ontwikkelen
twee ambities met bijbehorende maatregelen opgesteld. Daarmee willen we zo goed mogelijk
inspelen op veranderingen in de arbeidsmarkt van de toekomst.

3.1 Nova College als de onderwijspartner in de regio
De veranderende arbeidsmarkt in de MRA vraagt om intensievere en structurele regionale samen
werking voor het ontwikkelen en aanbieden van onderwijs, het gezamenlijk profileren van kansrijke
opleidingsrichtingen en samen optrekken bij innovatie en kennisontwikkeling. In die context wil het
Nova College zich ontwikkelen tot de onderwijspartner in de regio.
Een goed netwerk van bedrijven voor de student, docent en de onderwijsorganisatie is essentieel
om (toekomstige) medewerkers op te leiden die snel aan het werk komen en aan het werk blijven.
Het Nova College focust zich daar in de periode 2019–2022 op met de volgende maatregelen:
Definiëren van een regionale strategie voor om- en bijscholing met het werkveld
In de regio ziet men een belangrijke rol weggelegd voor roc’s als het gaat om trajecten voor omen bijscholing. Dat brengt naast kansen ook uitdagingen met zich mee: want wat is de rol van een
roc precies? Hoe bekostig je deze vorm van onderwijs en op welke manier kun je als instelling
zorgen voor flexibel (lees: modulair) aanbod? Vragen waar niet direct een eenduidig antwoord
op geformuleerd kan worden en waarvoor we deels ook afhankelijk zijn van politieke en regionale
ontwikkelingen. Dit zorgt ervoor dat we hier op dit moment niet heel concrete maatregelen aan
kunnen verbinden. Er is nu vooral ruimte nodig om te experimenteren en een actieve rol te spelen
in regionale projecten en pilots. Vervolgens is het zaak dit samen te brengen in een Novabrede
strategie en aanpak voor om- en bijscholing. Niet voor niets heeft Nova College leven lang ont
wikkelen expliciet opgenomen in haar strategische ambitie.
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Er lopen bij Nova nu al diverse experimenten en regionale projecten, zoals de omscholing van (oud-)
bankmedewerkers naar banen in zorg en welzijn. Een nieuw GreenBizz initiatief gericht op het
omscholen van medewerkers voor de energiesector. En deelname aan het project House of Skills
onder leiding van gemeente Amsterdam, dat zich richt op het stimuleren van meer intersectorale
arbeidsmarktbewegingen tussen sectoren met krapte en overschotten.
De komende jaren blijven we actief het gesprek aangaan met ons werkveld, om te ontdekken welke
behoefte daar speelt op het gebied van bij- en omscholing. Op basis daarvan wordt, in combinatie
met de lessen uit lopende pilots en actieve deelname in regionale projecten, een Novabrede ambitie,
strategie en aanpak opgezet voor om- en bijscholing. Vanuit deze strategie kunnen vervolgens concretere acties en maatregelen worden geformuleerd die echt aansluiten op de regionale behoeften.
Intensiveren van afstemming en profilering van het opleidingsaanbod met het werkveld
Resultaten uit het Regionaal Onderzoek Arbeidsmarkt (ROA) wijst uit dat de keuze voor de juiste
opleidingsrichting essentieel is voor arbeidsgeluk en duurzame inzetbaarheid en dat het zo vroeg
mogelijk beïnvloeden van deze studiekeuze van belang is. Ook ervaart een steeds groter aandeel
studenten spijt van zijn profielkeuze op het vmbo, zeker als deze keuze viel op een sector met
relatief weinig arbeidsmarktperspectief. Het is dus van groot belang dat we de juiste informatie
op het juiste moment aanbieden.
Om kansrijke opleidingsrichtingen extra te promoten organiseren we diverse voorlichtingsactiviteiten
voor jongeren in basis en voortgezet onderwijs. Denk aan Techniekdagen waarbij bedrijven en
scholen kansrijke beroepen in de techniek promoten, het Sluis Haven Informatiepunt (SHIP) in
IJmuiden waar leerlingen kennis maken met verschillende technische beroepen en mogelijke werk
gevers in het Noordzeekanaalgebied en CHOICE-evenementen om vo-leerlingen te helpen bij het
maken van de keuze door hen ‘hands-on’ kennis te laten maken met de opleiding. Deze activiteiten
leiden nu al tot goede resultaten zoals verhoogde instroom in technisch gerelateerde profielen op het
vmbo.
In de periode 2019–2022 zet Nova College in op het verbreden van deze activiteiten, bijvoorbeeld
met ‘zorgdagen’ naar het voorbeeld van de techniekdagen. Daarnaast zoeken we meer samen
werking met het werkveld om kansrijke opleidingsrichtingen extra te profileren op bestaande regio
nale promotie-evenementen. Deze aanpak werkt goed omdat zowel Nova als het werkveld hier
belang bij hebben.
Het zo vroeg mogelijk beïnvloeden van de opleidingskeuze op zichzelf is niet voldoende. Jongeren
zullen (willen) blijven kiezen voor richtingen met minder arbeidsmarktperspectief. Voor deze groep
is het van belang de duurzaamheid van de diplomawaarde te verhogen (zie ook de betreffende
maatregel bij paragraaf 3.2).

Learning communities: samen leren met studenten, alumni, docenten en het werkveld
Voor zowel werkveld als onderwijsinstellingen is de impact van factoren als digitalisering en maatschappelijke thema’s als de energietransitie en klimaatadaptatie moeilijk voorspelbaar. Daarom is het
belangrijk binnen deze thema’s intensief samen te werken met het werkveld om te voorkomen dat
iedereen zijn eigen richting op beweegt. Met een ‘learning community’ kunnen studenten, docenten
en het werkveld leren en innoveren als gelijkwaardige partners. Zo kunnen ze samen de impact van
een thema op het beroepenveld ontdekken. Een aanpak die binnen de academische wereld al
ingeburgerd is en leidt tot merkbare en duurzame verbetering van opleidingen. Het Nova College
ziet dit als een passend instrument om de regionale arbeidsmarktuitdagingen te lijf te gaan.
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Learning communities leveren meerwaarde in het integreren van de aanpak van onderwijs en onderzoek. Er is een grote mate van uitwisseling, dynamiek en betrokkenheid van studenten, docenten en
het werkveld. Als kennisgemeenschap verrijkt de learning community het leerproces door het bieden
van gemeenschappelijke doelen en het als groep kunnen begrijpen van grote, overkoepelende
thema's. Het leerproces wordt bovendien gestimuleerd door de sociale binding die tussen de
deelnemers ontstaat.
Nova streeft naar een meer geïntegreerde en praktijkgerichte onderwijsaanpak waar ook studenten
en docenten actief worden betrokken in (praktijk)onderzoek. Het Nova College wil daarom voor
grote, regionale thema’s experimenteren met learning communities. Onze Makathons zijn daar al
een voorbeeld van. Daarnaast zien we bestaande en nieuwe practoraten die zijn opgestart vanuit
RIF-initiatieven als een uitstekend vertrekpunt. Denk aan de al bestaande practoraten Smart
Technology Skills, Zorgtechnologie en Ouderenzorg en wijkgericht werken.
Het actief betrekken van alumni bij de aanpak kan helpen studenten te blijven binden, te motiveren
om door te leren en om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen. Contacten van alumni
bij verschillende bedrijven kunnen het netwerk van de learning community en het Nova College verder
versterken. Deze betrokkenheid ondersteunt studenten om een beter beeld te krijgen van ervaringen
uit het werkveld. Ook kan het van pas komen bij het regelen van stages en toekomstige banen.

Makathons
Het Nova College heeft samen met
bedrijven en andere onderwijsinstellingen zogenaamde ‘Makathons’
ontwikkeld. In heterogene teams
– bestaande uit studenten van ver
schillende niveaus en verschillende
regionale scholen, én medewerkers
van bedrijven – wordt drie dagen lang
gewerkt aan een oplossing voor een
authentiek innovatievraagstuk van
een bedrijf, zoals zorginstelling de
Hartekamp Groep en PWN drink
water- en natuurbedrijf. Met design
thinking en scrum als projectmethode
gaan de teams aan de slag en komen
ze binnen drie dagen tot een werkend product. Ze hebben daarvoor allerhande materialen en
technieken tot hun beschikking, zoals 3d-printers, s ensoren, drones en diverse hardware- en
softwareapplicaties.
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Verder verbeteren van de beroepspraktijkvorming
Leren in de beroepspraktijk is een essentieel onderdeel van iedere opleiding. Al onze opleidingen
zijn vormgegeven samen met het regionale bedrijfsleven op basis van de vraag welke kennis,
vaardigheden en gedrag werknemers in de toekomst nodig hebben. Onze Raden van Advies spelen
een belangrijke rol in het betrekken van het werkveld. Mede daardoor slagen we er steeds meer in
het werkveld ‘in huis’ te halen en te betrekken bij de beroepspraktijkvorming (bpv).
In de periode 2016-2018 verbeterde het Nova College de bpv met een domeingerichte aanpak.
Bedrijven zijn meer tevreden over de kwaliteit van onze studenten en de begeleiding die we ze
geven. Studenten zijn van mening dat ze voldoende leren op hun stageplaats. Op andere onderdelen
zien we een lichte verhoging in de tevredenheid van studenten en bedrijven. De maatregelen die hier
naar verwachting meer effect op gaan hebben, zijn al ingezet. Het duurt even voordat alle studenten
en bedrijven met deze maatregelen in aanraking zijn gekomen.
Onze bpv-ambities blijven dan ook onveranderd:
• We leiden studenten op die, na het behalen van hun diploma, op ondernemende, kritische en
innovatieve wijze deelnemen aan de (regionale) arbeidsmarkt omdat zij goed voorbereid zijn op
de theorie én praktijk van hun vak.
• Bedrijven en instellingen in de regio willen bij voorkeur mensen met een Novadiploma, omdat
hun kennis en vaardigheden aansluiten bij wat het werkveld op dat moment nodig heeft en ze
vernieuwende ideeën binnenbrengen.
Belangrijk is hierbij de oprichting van een Novabrede expertgroep bpv, als vervolg op de huidige
projectgroep bpv. De expertgroep gaat verder met de verbeterplannen en monitort de kwaliteit van de
bpv. Daarnaast gaan we voor een aanpak met focus: elk domein stelt op basis van de resultaten in de
JOB- en bpv-monitor een geactualiseerd verbeterplan op met concrete maatregelen. Daarbij staan de
thema’s voorbereiding en matching, begeleiding en samenhang tussen de praktijk en theorie centraal.

Gecombineerde stageplaatsen binnen het OV
De NS, GVB en Connexxion bieden gezamenlijk stageplaatsen in het openbaar vervoer voor
Novastudenten van de opleiding Handhaver toezicht en veiligheid. Het unieke van deze
samenwerking is dat de studenten ervaring opdoen bij twee ov-bedrijven, na 20 weken
wisselen ze van leerplek. Daarnaast
maken de leerbedrijven gezamenlijk
opdrachten voor de stagiairs, voeren
ze de sollicitatiegesprekken samen en
zorgen ze voor een warme overdracht.
Hoewel er geen baangarantie wordt
gegeven zijn de mogelijkheden om in
te stromen bij NS, GVB of Connexxion
heel goed. De werkgelegenheid
binnen deze sector groeit, mede door
uitbreiding en vergrijzing.
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3.2 Praktijkgericht en wendbaar onderwijs
Het Nova College gelooft in het belang van praktijkgericht en wendbaar onderwijs. Onze opleidingen
moeten een afspiegeling van het werkveld zijn, met een mix van leren op de werkplek en op school
met opdrachten uit de praktijk. De snelle veranderingen in de arbeidsmarkt vragen nog meer om
onderwijs dat wendbaar is en samen met de praktijk is vormgegeven.
Om wendbaar praktijkonderwijs te kunnen blijven bieden, zet het Nova College in de periode
2019–2022 de volgende maatregelen in:
Duurzaamheid van diploma’s verhogen
Onze ambitie is dat van iedere opleiding ten minste zeventig procent van de schoolverlaters binnen
één jaar na de opleiding een baan van minimaal twaalf uur heeft. Het merendeel van onze opleidingen voldoet aan deze ambitie. De opleidingen die daar in 2018 niet aan voldoen en/of te maken
hebben met een daling, zijn veelal niveau 1- en 2-opleidingen. Daarmee bieden deze diploma’s
relatief minder duurzame kansen op de arbeidsmarkt. Voor veel jongeren van deze opleidingen is
het behalen van een diploma op hoger niveau ook niet altijd vanzelfsprekend. Dit zorgt, samen met
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (denk aan digitalisering en automatisering) ervoor dat inzet op
verduurzaming van diploma’s nodig is.
In de periode 2019-2022 focussen we op het verhogen van de duurzaamheid van diploma’s door
bijvoorbeeld dubbel kwalificeren (op gelijkwaardig niveau), verbredende of verdiepende keuzedelen
en/of branchecertificaten. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt laten zien dat jongeren die breder zijn
opgeleid, sneller aan een baan komen en in hogere mate duurzaam inzetbaar blijven.

Brede opleiding niveau 2
Een mooi voorbeeld van verbreding is de opleiding Verkoper niveau 2 op onze vestiging in
Hoofddorp. Het werkveld voorziet op termijn een afnemend arbeidsmarktperspectief. Daarom
besloten we samen om deze opleiding te combineren met de opleiding Logistiek/secretarieel
medewerker niveau 2, zodat onze studenten ook op langere termijn inzetbaar blijven voor het
werkveld.

Opleidingen (her)ontwikkelen als reflectie van het werkveld
Praktijkgericht onderwijs betekent zoveel mogelijk werken met opdrachten uit de praktijk en in een
leeromgeving die het werkveld zo goed mogelijk reflecteert. Daar gaan we de komende jaren meer
op inzetten.
Ook nu al zijn er verschillende succesvolle voorbeelden. Denk aan de opleiding MyTec waarbij
studenten werken met dezelfde apparatuur als in het bedrijfsleven. Bij de zorgopleidingen van de
Praktijkroute Zorg vinden onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk plaats in de zorginstelling. Studenten
van de opleiding ICT-support zijn actief in de ICT-ondersteuning aan studenten en medewerkers van
het Nova College.
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Feedback van studenten gebruiken om de dagelijkse onderwijspraktijk te verbeteren
Het Nova College stelt zichzelf de ambitie om de hoogste studenttevredenheid van de Randstad te
behalen en behouden. In 2018 maakten we onze ambitie waar. Onze studenten waardeerden hun
opleiding gemiddeld met een 7,3 in de JOB-monitor (zie figuur 1a, p10). Toch zoeken we altijd naar
verbetering. Daarom willen we in 2019-2022 de feedback van studenten actiever betrekken bij
ontwikkeling en uitvoering van onderwijs.
Ook nu is er al ruimte voor feedback van studenten per opleiding tijdens rondetafelgesprekken en in
gesprekken met de studentenraad. Maar nog onvoldoende resulteert dat, op korte termijn, in
daadwerkelijke aanpassingen van het onderwijs. Daar gaan we de komende jaren op in zetten om te
zorgen dat verbeterpunten worden doorgevoerd in het onderwijs.
We experimenteerden hier dit jaar al mee bij onze Entreeopleiding in Haarlem. In het programma
‘onderwijs op basis van verantwoordelijkheid bij de student’ konden studenten hun eigen rooster
maken. De eerste resultaten van aanwezigheid en studieplezier zijn opvallend.
Het Nova College gaat dit type experimenten vaker uitvoeren en studenten op verschillende manieren
betrekken bij de vormgeving en uitvoering van het onderwijs. Zo blijft het Nova College ook na 2018
‘nummer één in de Randstad’.
Praktijkonderzoek naar beroepsvaardigheden voor multinationals
Het rapport ‘Economische verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018’ toont aan dat onze regio
aantrekkelijk is voor multinationals en dat de hoeveelheid buitenlandse investeringen toeneemt.
Werken bij multinationals vraagt van onze studenten een andere, uitgebreidere set vaardigheden.
Wij willen in het curriculum meer aandacht voor vaardigheden als de Engelse taal, interculturele
communicatie en leren werken in een internationale en prestatiegerichte omgeving.
In de periode 2019-2022 willen we praktijkonderzoek doen om deze vragen, samen met multi
nationals, te beantwoorden. Daarvoor denken we bijvoorbeeld aan het opzetten van een learning
community met specifieke aandacht voor dit onderwerp.
Praktijkonderzoek naar anticipatie op beroepsveranderingen
Het UWV-rapport ‘Regio in beeld’ toont een toegenomen complexiteit van functies voor lager tot
middelbaar opgeleide werknemers. Steeds vaker wordt hen gevraagd om sociale en digitale vaardigheden, klantgerichtheid en probleemoplossend vermogen. Werkzoekenden met deze vaardigheden
zijn aantoonbaar in het voordeel ten opzichte van werkzoekenden zonder deze vaardigheden.
Dit pleit voor bredere opleidingen met specifieke aandacht voor deze vaardigheden. Tegelijkertijd
vraagt het werkveld vooral om vakmensen: jongeren die een vak hebben geleerd en direct inzetbaar
zijn. Hierdoor ontstaat mogelijk een dilemma. Het integreren van bredere vaardigheden in de vak
opleiding biedt mogelijk een oplossing, maar klinkt eenvoudiger dan het is.
Het Nova College doet vanuit haar practoraat Smart Technology Skills al vanaf 2017 praktijk
onderzoek naar de integratie van deze brede vaardigheden met het ontwikkelen van actuele vak
kennis. De eerste resultaten zijn veelbelovend maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken.
Het Nova College wil haar activiteiten op dit gebied voortzetten, verbreden en de resultaten borgen
in de organisatie in de periode 2019-2022.
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4. Thema: gelijke kansen
We willen dat onze studenten hun talenten ontplooien, zichzelf ontwikkelen en zelfvertrouwen
krijgen. Niet alleen de kennis en kunde van hun beroep, maar ook de mentaliteit die daarbij hoort.
Voor diegenen die dat nodig hebben, wordt extra ondersteuning geboden, waarbij inclusiviteit ons
uitgangspunt is.
Om iedereen gelijke kansen te bieden, zetten we maatregelen in om maatwerk mogelijk te maken
bij instroom, doorstroom en uitstroom.

4.1 Instroom
De overstap die studenten maken naar onze school verloopt over het algemeen goed. Het starters
resultaat van het Nova College is de afgelopen jaren vrijwel altijd hoger (84,6 procent in schooljaar
2016-2017) dan landelijk gemiddeld en toont een stijgende lijn. Het Nova College blijft zich, binnen
wettelijke kaders, inzetten voor toegankelijk onderwijs voor iedereen. In de instroomfase gebeurt dat
met de volgende maatregelen.
Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo
Om (toekomstige) studenten van het Nova College zo goed mogelijk voor te bereiden op de
beroepsopleiding, werken we nauw samen met toeleverende vo-scholen in de regio zoals Dunamare,
IRIS, SVOK en Fioretti Teylingen. Samen hebben we voor de komende jaren de ambitie om de
aansluiting tussen het beroepsgerichte programma van het vmbo en het aansluitende opleidings
aanbod van het mbo te verbeteren, voor die routes waar voldoende studenten doorstromen. Het doel
is leerwinst voor studenten. Eerst volgen ze met succes een onderwijsprogramma op het vmbo.
Dat programma sluit vervolgens inhoudelijk aan op hun opleiding in het mbo. We kunnen leerwinst
creëren in het vmbo en het mbo door verdieping en verbreding in het curriculum en/of verkorting
van de opleidingsduur. Zo ervaren studenten geen hiaten en geen overlap.
Loopbaanoriëntatie
Loopbaanleren is een integraal onderdeel van de doorlopende leerlijnen. Om succesvol van het v(s)o
naar het mbo te kunnen doorstromen is het immers essentieel dat leerlingen en/of studenten weten
wat ze willen en de juiste keuzes kunnen maken.
In overleg met de regionale decanenkringen biedt het Nova College naast onze eigen Open huizen
diverse activiteiten binnen loopbaanoriëntatie en -begeleiding van vmbo-scholen in de regio:
CHOICE
Het loopbaanoriëntatieprogramma start in het tweede leerjaar op het voortgezet onderwijs
met het profielkeuze-evenement CHOICE in Haarlem. Zo’n 4.700 tweedejaars van ruim
35 vmbo-scholen uit de regio doen hieraan mee. De vmbo’ers krijgen uitleg en instructie
van studenten van het Nova College. In een carrousel van twaalf activiteiten ervaren ze in
kleine groepjes wat verschillende beroepen inhouden en maken ze de eerste stap naar een
bewuste profielkeuze.
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Markten
We organiseren mbo-markten en beroepenmarkten voor derdejaars in de regio. Ook ouders
nemen daarbij deel aan de voorlichtingsrondes.
Oriëntatietrajecten
Voor vierdejaars vmbo in de regio organiseert het Nova College oriëntatietrajecten en oriëntatie
dagen. In 2017 volgden ruim duizend leerlingen een oriëntatietraject. Daarbij konden ze kiezen
uit negentien trajecten, kregen ze proeflessen, konden ze uitgebreid van gedachte wisselen met
studenten en bezochten ze bpv-bedrijven.
Voorlichting op maat
Een groeiend aantal scholen in de regio vraagt het Nova College om aanvullende voorlichting
op maat. Tijdens vier ouderavonden van vmbo-scholen bood het Nova College een voorlichtingsprogramma voor zo’n driehonderd ouders. Voor het Haarlem College en Haarlemmermeer
Lyceum gaven we voorlichting op de vmbo-locatie of voor derdejaars mavo. Op de Nova
Beslisdag hebben ten slotte zeventig aspirant-studenten een speeddate gehad met voorlichters
om te komen tot de meest passende mbo-opleiding.
Onderwijs ter oriëntatie
Binnen het Nova College bieden we onze studenten met een brede niveau 2-opleiding, bestaande
uit de kwalificaties ‘administratie’, ‘logistiek’ en ‘detailhandel’, de mogelijkheid zich te oriënteren op
een passende beroepsrichting. Hierdoor wordt de definitieve beroepskeuze uitgesteld en kunnen
studenten zich op verschillende beroepsrichtingen diplomeren. Die verbreding biedt hen meer
kansen op de arbeidsmarkt.
In 2019 onderzoeken we de mogelijkheden om te voorzien in brede opleidingen op andere niveaus.
Ook kijken we naar een ‘instroomcrebo’ met oriëntatiemogelijkheden op verschillende beroeps
sectoren, voor studenten die nog geen beroepskeuze hebben kunnen maken. Dat biedt hen de
mogelijkheid zich toch te ontwikkelen. Tegelijkertijd gaan we voortijdig schooluitval, die bij deze
groep relatief hoog is, tegen.
Sinds de start van schooljaar 2018-2019 kunnen studenten een combinatietraject (va)vo-mbo of
mbo-(va)vo volgen. Denk aan een technische mbo-opleiding in Beverwijk en daarnaast één (of
meer) vak(ken) op havoniveau op het volwassenonderwijs (vavo). Vanaf schooljaar 2018-2019 is
het voor iedere niveau 4-student mogelijk om tijdens de opleiding een keuzedeel te volgen gericht
op het mogelijk behalen van een havocertificaat. Daarnaast is er al langer de mogelijkheid voor
vavostudenten om, naast het afronden van hun volledige vmbo-t, ook ‘alvast te studeren’ op het
mbo door daar vakken te volgen.
Het is ons voornemen om dit soort combinatietrajecten de komende jaren te integreren in het
reguliere onderwijsaanbod.
Onderzoeken van leerwerkervaring bij intake
We gaan de mogelijkheden onderzoeken of we eerdere leerwerkervaringen (en EVC’s) kunnen
erkennen, waardoor (met name bbl-)studenten toegang kunnen krijgen tot een opleiding en/of hun
opleiding kunnen verkorten.
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Tot slot
In algemene zin blijft de samenwerking met het voortgezet onderwijs ook de komende jaren belangrijk. Bijvoorbeeld bij vroegtijdige beroepsoriëntatie om instroom in beroepen met grote tekorten op
de arbeidsmarkt te stimuleren. En ook gezien trends als teruglopende studentaantallen vanwege
demografische krimp en havoïsering door maatschappelijke druk. Om de mbo-route aantrekkelijk te
houden willen we, samen met het werkveld, leerlingen al vanaf het vo op een voor hen goede manier
aan ons binden.

4.2 Doorstroom
Vanuit het uitgangspunt ‘de student centraal’ streeft het Nova College naar gelijke kansen voor alle
studenten. Zowel binnen hun opleiding als bij een overstap naar een andere opleiding binnen
onze instelling.
Maatwerk door passend en flexibel onderwijs
De wereld wordt steeds complexer en functies op de arbeidsmarkt stellen steeds andere en hogere
eisen aan onze (kwetsbare) studenten. Om hen goed onderwijs te bieden dat hun talenten en
mogelijkheden aanwakkert, is onderwijs nodig dat tegemoetkomt aan de diversiteit van onze
studentenpopulatie.
Bepaalde basisvaardigheden zijn belangrijk om succesvol te zijn in beroepsgerichte vakken en te
kunnen doorstromen naar een hoger opleidingsniveau. Daarvoor is soms maatwerk nodig, of je nou
kwetsbaar bent of niet. Bijvoorbeeld met passende individuele- of groepsbegeleiding, gericht op
basisvaardigheden zoals taal, rekenen, loopbaanbegeleiding, studievaardigheden en digitale vaardigheden. Ook versterken we de samenwerking met de bibliotheken in de regio om via ons onderwijs
de leesvaardigheid en daarmee de taalvaardigheid van onze studenten te vergroten. Ten behoeve
van al deze basisvaardigheden versterken we het aanbod van studiecentra, korte cursussen en
trainingen en andere individuele- of groepsondersteuning.
Een ander voorbeeld van maatwerk voor gelijke kansen zijn de vakwedstrijden en excellentie
programma’s die studenten uitdagen in hun vak. Daarnaast is er een cum lauderegeling om studenten
extra te stimuleren om het maximale uit zichzelf te halen. Ten slotte maken we gebruik van ICT-
mogelijkheden zoals Moodle, Skype-lessen, weblectures en lesrobots. Zo beperkt ons onderwijs zich
niet tot de schoolbanken, maar kan het plaats- en tijdsonafhankelijk plaatsvinden.
Heroriëntatie
We hebben ook aandacht voor die studenten wiens eerder gemaakte beroepskeuze niet de juiste
bleek te zijn. Ze kunnen deelnemen aan een heroriëntatietraject, in een groep studenten uit alle
niveaus. Na een uitgebreide intake met ouders en/of verzorgers en hulpverleners start het gemeenschappelijke programma van twee weken. Daarin brengen de studenten zichzelf in kaart en maken
ze een plan van aanpak voor na het groepstraject. Een presentatie hiervan aan ouders/verzorgers is
het einde van het traject. Zo stimuleren we de betrokkenheid van ouders bij de loopbaan van hun
kind. In het tweede gedeelte voeren de studenten hun plan van aanpak uit. Zo komen ze uiteindelijk
tot een gefundeerde beroepskeuze en aanmelding voor de beroepsopleiding. Zie ook de alinea
‘begeleiding’ in het hoofdstuk kwetsbare jongeren.
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4.3 Uitstroom
Halen onze studenten een diploma, dan geeft hen dat een bepaalde werkzekerheid en de kans om
verder te leren. Met onderstaande maatregelen werkt het Nova College aan goede uitstroommogelijkheden voor iedereen.
De arbeidsmarkt vraagt nu en de komende jaren om veel mbo-afgestudeerden. Opleiden tot goed
vakmanschap met een goede start op de arbeidsmarkt, heeft daarom onze primaire aandacht binnen
de drievoudige kwalificatie.

Schakeltraject Leren en werken in de zorg
Dit traject is ontwikkeld samen met zorginstelling Kennemerhart, en inmiddels zijn meerdere
zorginstellingen aangesloten, mede dankzij de inspanning van werkgeversvereniging Voor Betere
Zorg (VBZ). Doel van het
traject is om anderstaligen
gedurende 20 weken voor te
bereiden op de vervolgopleiding Verzorgende IG op het
Nova College. Zij krijgen
Nederlandse taalles, oriënteren
zich op werken in de zorg en
maken kennis met de praktijk
bij zorgwerkgevers in de regio.
Het traject wordt deels
gefinancierd door diverse
gemeentes in Kennemerland.

Onderwijspartner in de regio
In de periode 2019-2022 gaat het Nova College de samenwerking intensiveren met partners, zoals
UWV en uitzendbureaus in de regio. Dit om studenten, die zijn afgestudeerd en nog geen baan
hebben, en niet gekozen hebben voor een vervolgstudie, alsnog te begeleiden naar werk of opleiding.
Loopbaanondersteuning in de eerste maanden na diplomering kan specifiek uitkomst bieden voor
kwetsbare jongeren.
Voorbereiding op hbo of het werkveld
In loopbaan- en burgerschapslessen bereiden we studenten met opdrachten voor op doorstuderen
of werken. Loopbaanleren is voor het Nova College een leerproces waarbij studenten vanuit hun
persoonlijke drijfveren, motivatie en passie keuzes leren maken die passen bij hun talenten en de
mogelijkheden binnen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Om onze ambities werkzekerheid en leven
lang ontwikkelen te realiseren zetten we de komende jaren in op het verstevigen van sollicitatie-,
onderzoeks- en studievaardigheden. Banenmarkten in huis bij het Nova College en, voor wie dat
nodig heeft, loopbaanondersteuning in de eerste maanden na diplomering moeten de aansluiting bij
de arbeidsmarkt in dat opzicht de komende jaren verder versterken.
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Om kansenongelijkheid zoveel mogelijk weg te nemen in de overstap van mbo naar hbo, creëren we op
opleidingsniveau doorgaande leerlijnen met het hbo. Zo zorgen we voor goede inhoudelijke aansluiting
tussen beide opleidingen. Dat zie je bijvoorbeeld binnen het Regionaal Netwerk mbo-hbo Noord-
Holland/Flevoland. In dit samenwerkingsverband, bestaande uit vier hogescholen en negen mbo-
instellingen, richten we ons onder andere op het sectoraal vormgeven en uitvoeren van het keuzedeel
‘Voorbereiding hbo’. Er zijn ook havokeuzedelen voor een succesvolle doorstroom naar het hbo.
Verschillende mbo- en hbo-opleidingen, zoals MyTec (mbo) en Enginering & Maintenance (hbo),
maken samen plannen voor Associate Degrees. Deze tweejarige hbo-opleidingen dragen bij aan
onze ambities rondom een leven lang leren en werkzekerheid.
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5. Thema: kwetsbare jongeren
In het vorige hoofdstuk las u hoe het Nova College zich, met name bij de verschillende overgangs
momenten, inzet voor gelijke kansen voor alle studenten. Voor het creëren van gelijke kansen is het
belangrijk dat iedere student zich veilig voelt op school en de ondersteuning krijgt die nodig is.
Dat geldt in het bijzonder voor de (groeiende) groep kwetsbare jongeren.
De thema’s gelijke kansen en kwetsbare jongeren liggen dicht tegen elkaar aan; de hoofdstukken
daarom ook.
Kwetsbare jongeren en (jong-)volwassenen zijn voor ons studenten die door (complexe) persoon
lijke omstandigheden een verlaagde kans hebben op het succesvol doorlopen van hun opleiding.
Mede daardoor hebben ze ook minder goede kansen als ze starten op de arbeidsmarkt. Die persoonlijke omstandigheden kunnen liggen aan verschillende factoren; de thuissituatie, de culturele
achtergrond, schuldenproblematiek, psychosociale omstandigheden, het leervermogen en/of
een taalachterstand. Daarmee kent ‘kwetsbaarheid’ een grote diversiteit aan verschijningsvormen en
hoewel er groepen te identificeren zijn (PRO/VSO/ISK) wil Nova haar onderwijs en begeleidingsstructuur zo inrichten dat we maatwerk kunnen bieden aan individuele studenten.
Nova College biedt onderwijs voor iedereen, op alle niveaus. Het is ons doel dat zoveel mogelijk
jongeren en (jong-)volwassenen, en dus ook de meer kwetsbare studenten, hun diploma behalen.
Daarvoor is extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld om hun zelfredzaamheid te vergroten, zodat
ze goed zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. Daarin zijn we al op de goede weg. Zo zijn we trots
op onze begeleidings- en zorgstructuur. Die biedt (her)oriëntatietrajecten, persoonlijke begeleiding
en trainingen zodat de student kan ontdekken waar hij of zij goed in is, en zich kan voorbereiden
op opleiding, beroep en maatschappij.

“Ik deel met trots deze kwaliteitsagenda
van Nova in onze regio”
John Nederstigt, wethouder Onderwijs, gemeente Haarlemmermeer

We willen onze relatie met de student, ouders en/of verzorgers en ketenpartners verder versterken.
Samen met ketenpartners streven we naar een solide regionaal dekkend netwerk. Het onderwijs en
de ondersteuning voor en met de student willen we daar nadrukkelijker op inrichten.
Daarbij staan we voor uitdagingen. Zo geven interne begeleiders aan dat het soms lastig is om
de student door te verwijzen naar de juiste externe instantie, bijvoorbeeld door verschillen in de
zorgstructuur van gemeenten. Zo is het recht op extra ondersteuning afhankelijk van de woon
gemeente van de student. Ook merken we dat voor een deel van deze studenten de drempel te
hoog is om buiten de school een afspraak te maken met maatschappelijk werk of een andere
vorm van hulpverlening.
De komende periode nemen we extra maatregelen in onze rol als strategisch partner in geïntegreerde
trajecten voor kwetsbare jongeren. Onze maatregelen zijn ingedeeld volgens drie fases binnen het
begeleidingstraject: identificeren, begeleiden en overdragen.
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5.1 Identificeren
Het tijdig inschatten van het risicoprofiel van een student is noodzakelijk om de juiste begeleiding te
kunnen bieden. Deze verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de studieloopbaanbegeleiders
(slb’ers) en trajectbegeleiders (tb’ers), in samenwerking met toeleverende scholen, andere mbo-
instellingen, leerplichtambtenaren en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC).
Versterken warme overdracht vmbo-mbo
Om studenten succesvol een passende opleiding te laten doorlopen en voor te bereiden op de
arbeidsmarkt hebben we vroegtijdig contact met de aanleverende school en overige ketenpartners.
Bij kwetsbare leerlingen met een zorgvraag is er een warme overdracht (dat wil zeggen: met
gesprek) tussen een aantal scholen voor speciaal onderwijs en het Nova College.
In de regio Amsterdam werkt het Nova College mee in het project overstapdashboard om iedere
student te kunnen volgen wat betreft status van hun aanmelding, intake en plaatsing. In de regio
West-Kennemerland is er regulier overleg over vsv en kwetsbare jongeren onder regie van de RMC-
coördinator van de gemeente Haarlem. Daarnaast werken we regionaal samen door het delen van
OCW-projectgelden voor de regionale vsv-aanpak in West-Kennemerland en de agglomeratie Amsterdam.
In beide regio’s werken we samen met de leer- en werkloketten. De jobcoach stemt daarbij af over de
beschikbare vacatures, de arbeidsmarktontwikkelingen en de begeleiding van jongeren naar een
leerwerkbaan. Deze aanpak versterken we de komende jaren binnen alle regio’s.
Extra aandacht voor niveau 3-studenten
Bij het Nova College stromen niveau 3-studenten relatief vaak uit zonder startkwalificatie en zonder
te herstarten bij een andere opleiding. We willen meer inzicht krijgen in de redenen van uitval om
hier vervolgens met gerichte begeleiding op in te kunnen spelen.

5.2 Begeleiden
Het Nova College begeleidt studenten intensief vanuit onze interne begeleiding- en zorgstructuur.
Bovendien is er in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg intensief contact met gemeenten
en hulpverleningsinstanties.
Al jarenlang geven onze (vsv-)coaches en trajectbegeleiders persoonlijke begeleiding aan (verzuimende)
studenten om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Door gezamenlijke inspanningen is het aantal
vsv’ers significant gedaald van 6,2 procent in 2012-2013 naar 4,5 procent in 2015-2016. Landelijk
scoorde het Nova College met het totale vsv-percentage tot en met 2014-2015 boven het gemiddelde. In 2015-2016 was dit percentage 0,15 lager dan het landelijk gemiddelde. Om (kwetsbare)
studenten nog beter te begeleiden en voortijdig schoolverlaten te beperken, neemt het Nova College
de komende periode extra maatregelen.
Sluitende regionale voorzieningenstructuur
We besteden continu aandacht aan de borging van onze interne begeleidings- en zorgstructuur.
Zo kunnen we ook in de toekomst blijven zorgen voor passende begeleiding en het netwerk met
regionale ketenpartners verder versterken. Denk daarbij aan de versterking van de cruciale rol
van schoolmaatschappelijk werk (smw) bij de ondersteuning van studenten met psychosociale
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problematiek. Onze schoolmaatschappelijk werkers zijn een belangrijke spin in het web van regionale
zorgpartners. Met een compacte organisatie per regio waar de lijnen tussen de betrokkenen kort
zijn kunnen we de juiste interne en externe begeleiding snel en wendbaar inzetten. Op vestiging
Beverwijk is sinds kort een ‘zorgplein’ waar alle tweedelijnsondersteuning zoals smw, de school
psycholoog, leerplichtcoördinator en vsv-coach fysiek op dezelfde plek aanwezig zijn. Dat zorgt voor
korte lijnen tussen eerste- en tweedelijns zorg voor individuele studenten. Het zorgplein adviseert
docenten en studieloopbaanbegeleiders over passende begeleiding in de klas. Dit vergroot de
zelfredzaamheid van de student en verbetert de samenwerking met docent en medestudenten.
De resultaten hiervan zijn goed. Daarom onderzoeken we de haalbaarheid van een vergelijkbare
opzet voor andere vestigingen.
Brede, regionale maatwerkklassen
Op de drie hoofdvestigingen richten we brede regionale maatwerkklassen op voor studenten die
eerder een verkeerde opleidingskeuze maakten en nog geen nieuwe keuze hebben gemaakt of
nog niet voldoen aan de instroomvoorwaarden. En ook voor studenten met psychische of gedragsproblematiek waardoor leren in hun eigen klas (tijdelijk) niet goed mogelijk is en/of extra begeleiding
nodig is. Op die manier bundelen we de krachten op een efficiënte manier en ontzien we reguliere
groepen.
In de maatwerkklassen werken de medewerkers binnen de zorgstructuur en het Studiecentrum
nauw samen. Het Studiecentrum levert een bijdrage op het gebied van de basisvaardigheden
(taal, rekenen en studievaardigheden).
Uitbreiden aanbod niveau 2-opleidingen
Het Nova College heeft een brede niveau 2-opleiding met lessen van verschillende kwalificaties die
relevant zijn voor de huidige arbeidsmarkt. Daarmee vergroten we de werkzekerheid van kwetsbare
jongeren. We onderzoeken de doorontwikkeling van deze opleidingen, mede in het kader van het
thema kwetsbare jongeren, en hoe we dit op verschillende vestigingen kunnen uitvoeren. De opleidingen hebben in ieder geval een brede basis en de mogelijkheid om diploma’s te behalen binnen
verschillende profielen.

5.3 Overdragen
We zien het als onze opdracht om te zorgen dat studenten niet alleen een diploma behalen, maar
ook te begeleiden bij het vinden van een baan of doorstromen naar een vervolgopleiding.
Begeleiding naar de arbeidsmarkt en uitdagen tot een leven lang ontwikkelen
Het Nova College wil onderzoeken hoe we studenten van niveau 1 en 2 kunnen uitdagen om zich
een leven lang te ontwikkelen. Daarbij nemen we de motie Kwint (Kamerstukken 34 775 VIII, nr. 83)
in acht, die oproept een proef te starten om studenten uit de Entreeopleiding en van niveau 2
gedurende twee jaar te begeleiden bij de start op de arbeidsmarkt. Loopbaanondersteuning in de
eerste maanden na diplomering kan specifiek uitkomst bieden voor kwetsbare jongeren (zie ook
hoofdstuk gelijke kansen). Extra begeleiding of een extra training kan het verschil maken, waardoor
een succesvolle start op de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid gerealiseerd wordt.

32

Kwaliteitsagenda 2019-2022 ROC Nova College

6. Thema: professionalisering
De kwaliteit van onderwijs is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de onderwijsgevenden.
Daarom blijft het Nova College investeren in haar docenten. Onze Nova Academie en het Loopbaancentrum spelen hierin een cruciale rol.
Professionalisering en het organiseren van reflectie op ons werk is voor het Nova College, als lerende
organisatie, de basis voor het bereiken van strategische doelen. Dat zie je terug in de inrichting van
onze organisatie, in alle lagen. Van bestuurder tot docent en van administratief medewerker tot
netwerkbeheerder.
Om de kwaliteit van ons onderwijs op hoog niveau te houden en te zorgen voor een blijvende, goede
aansluiting met de arbeidsmarkt, focussen we in ons Strategisch Beleidsplan 2019-2022 sterk op
Leven lang ontwikkelen en het functioneren als een wendbare organisatie. Enerzijds leiden we onze
studenten op tot flexibele werknemers, anderzijds richten we ons op het wendbaar maken van onze
organisatie. Dat komt terug in onderstaande maatregelen.

6.1 Teamleren
Teamleren is voor ons patronen doorbreken om ruimte te maken voor nieuwe ideeën, oplossingen en
gedragsverandering. Op die manier werken we aan een veilige en inspirerende onderwijsomgeving
voor onze studenten. Onze docententeams krijgen en nemen verantwoordelijkheid voor hun gezamenlijke ontwikkeling en docenten onderling staan open voor feedback.
Komende jaren focussen de teams op professionalisering gericht op de andere drie thema’s uit de
kwaliteitsagenda. Verder komen er gerichte interventies zoals Leerkracht, MBO beter en andere
trajecten om de teams te helpen bij het verbeteren van hun functioneren. Daarbij besteden we
aandacht aan de onderlinge taakverdeling, rollen, feedback en samenwerking. Specifiek kan het
hierbij gaan om Pedagogisch-Didactisch Handelen (PDH) gericht op kwetsbare jongeren in de klas.
Daarnaast richten we een multidisciplinair interventieteam in waar men kan aankloppen voor advies
en ondersteuning om aan de slag te gaan met een gewenste verbetering of vernieuwing in het
onderwijs(team). Op verzoek van een team, leidinggevende of directie kan zo’n team hun vraag
onderzoeken. We geloven dat multidisciplinaire samenwerking helpt bij het vinden van een oplossing.
Eventueel huren we de benodigde (externe) deskundigheid in om het docententeam in staat te
stellen de gewenste verbetering te realiseren.
Via de Nova Academie kunnen docenten en medewerkers ook individueel training, scholing en
coaching volgen om hun deskundigheid wat betreft teamleren en feedback te verbeteren.
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6.2 Opleiden in de school
We werken aan een veilige en inspirerende leeromgeving voor studenten van de lerarenopleiding die
bij ons stagelopen. Zo kunnen zij zich ontwikkelen tot zelfverzekerde docenten en krijgen ze een
positieve indruk van het Nova College.
In het kader van opleiden in de school zetten we verschillende maatregelen in. We verbeteren de
registratie, coördinatie en coaching van stagiairs, zodat er een eenduidige en transparante aanpak
ontstaat. Hierdoor kunnen we studenten van lerarenopleidingen proactief werven, selecteren en
toelaten als stagiairs en wordt hun opleiding en begeleiding een vast onderdeel van onze strate
gische personeelsplanning en het HRM-beleid.
Verder trainen we stagebegeleiders binnen onze vestigingen, zodat zij stagiairs goed kunnen
begeleiden. We bepalen standaard stagevergoedingen en ten slotte richten we intervisiegroepen op
voor stagiairs. Daarin kunnen zij ervaringen uitwisselen en leren van elkaars ervaringen en verhalen.

6.3 De hybride docent
We onderzoeken hoe we enthousiaste medewerkers uit het bedrijfsleven substantiëler kunnen
inzetten in het onderwijs. Deze ‘hybride’ docenten brengen actuele praktijkkennis over aan studenten.
Bovendien zien we dit in sommige vakgebieden als bijdrage aan een oplossing voor het (toenemend)
tekort aan gekwalificeerde vakdocenten.
Met onze partners, partijen in de regio en de vertegenwoordigers van onze Raden van Advies gaan
we per domein in gesprek. Het doel: een gezamenlijke strategie opstellen voor het hybride docentschap. Vervolgens kunnen we starten met het (gericht) benaderen van potentieel geïnteresseerde
kandidaten bij onze partners in het werkveld.

“Inzet van docenten uit de praktijk is een win-win-win
situatie: de student krijgt authentiek onderwijs met
voorbeelden uit de praktijk, docenten blijven up-to-date
voor wat betreft het werkveld, en docenten uit de praktijk
komen in contact met potentiële collega’s. Bovendien kun
je met een klein gebaar een groot verschil maken in het
leven van een (kwetsbare) jongere.”
Sandra Vlaar, bestuurder Les Petits kinderopvang, lid Raad van Advies Zorg en Welzijn
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Als grote barrière voor substantiële inzet van vakspecialisten in het onderwijs, zien we de voorwaarde
om, voorafgaand aan het lesgeven, het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) te behalen.
Die (tijds)investering is niet realistisch voor deze groep. Daarom zetten we in op de ontwikkeling van
meer flexibele, versnelde opleidingsroutes voor docenten uit de praktijk. Denk aan een intensieve
introductietraining met starterscertificaat, een verkorte opleiding voor het behalen van het PDG, de
associate degree op niveau 5 voor startende docenten en verkorte maatwerktrajecten in samen
werking met detacheringsbureaus.

6.4 De onderzoekende docent
Hoe zorgen we dat onderwijs voor de student aantrekkelijk en actueel is en blijft, en aanzet tot
leren? Die vraag komt aan de orde binnen Learning Communities, waarin onderwijs en onderzoek
met elkaar verbonden worden. Ook zetten we in op het structureel verzamelen van de feedback van
studenten over het onderwijs, om verbeterpunten te identificeren die de docent handvatten biedt
om aanpassingen door te voeren in wijze van lesgeven.
Daarbij kunnen onze practoren en LD-docenten een voortrekkersrol vervullen. Zij helpen docententeams om hun lerend vermogen te vergroten en te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen.
Zo organiseren ze thematische inspiratiesessies, reiken ze methodieken aan om de effectiviteit van
onderwijsvormen te meten en instrueren en trainen ze in nieuwe onderwijsvormen.

Nova Practoraten
Practoraten zijn – net als lectoraten in het hbo – gericht op het delen van kennis en ervaring,
om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Een practoraat is een expertisecentrum voor het onderwijs met een onderzoekscomponent. Binnen een practoraat wordt samen met het werkveld
en onderzoekscentra geëxperimenteerd met innovatieve onderwijsvormen die aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt.
Nova College heeft op dit moment drie practoraten:
Ouderenzorg en wijkgericht werken, Zorgtechnologie
en Smart Technology Skills.

6.5 Digitale geletterdheid
De ICT-vaardigheden van docenten zijn binnen sommige onderdelen op een lager niveau dan
gewenst, terwijl dit belangrijk is voor de kwaliteit van onderwijs en aansluiting bij de studenten
doelgroep. Daarom besteden we hier extra aandacht aan.
Bijvoorbeeld met het aanbieden van passende ICT-scholingspakketten: zowel e-learning als
scholingsaanbod. Om deze maatregel te borgen nemen we dit op in de teamplannen.

36

Kwaliteitsagenda 2019-2022 ROC Nova College

7. De totstandkoming
Docenten, trajectbegeleiders, opleidingsmanagers, Raden van Advies, gemeenten, andere scholen
in de regio. Het is slechts een greep uit de diverse groep van betrokkenen bij het samenstellen van
deze kwaliteitsagenda. In dit hoofdstuk leest u meer over dit proces.
Samenhang met Strategisch Beleidsplan
Het Nova College bepaalt en herijkt haar koers iedere vier jaar met een Strategisch Beleidsplan.
Vlak voor het opstellen van deze kwaliteitsagenda stelden we het Strategisch Beleidsplan 2019-2022
op. Tijdens dit proces namen medewerkers uit alle lagen van de organisatie deel aan interne klankbordsessies. De uitkomsten van deze sessies vormen de basis van het Strategisch Beleidsplan.
De thema’s en maatregelen daarin, zoals een leven lang ontwikkelen, studenttevredenheid en
werkzekerheid, sluiten goed aan bij de drie landelijk vastgestelde thema’s van de kwaliteitsagenda.
Onze kwaliteitsagenda vloeit op een natuurlijke wijze voort uit ons Strategisch Beleidsplan. Extra
inzet op begeleiding van kwetsbare jongeren draagt bij aan de tevredenheid van onze studenten en
door onderwijspartner in de arbeidsmarkt regio te zijn, werken we aan onze werkzekerheidsambitie.

Werkbezoek wethouders regio Midden- en
Zuid-Kennemerland
Begin oktober ontvingen we de
(nieuwe) wethouders onderwijs
van Midden- en Zuid-Kennemerland opde vestiging Zijlweg om
gezamenlijk de ambities te
bespreken op de drie hoofd
thema’s van de Kwaliteits
agenda. Eerst is gesproken over
de zorg en begeleiding van
kwetsbare jongeren en het
voorkomen van schooluitval.
Goede samenwerking tussen
alle instanties daarbij is cruciaal,
net als een goede overdracht
van vo naar het mbo. Vervolgens ging het over het thema (veranderende) arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming
en samenwerking met het regionale bedrijfsleven.
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Zo stelden we de Kwaliteitsagenda op
Het bepalen van de Kwaliteitsagenda werd, in opdracht van het College van Bestuur, begeleid door
het kernteam Kwaliteitsagenda. Twee kennisgroepen zorgden, onder begeleiding van een directeur
met de betreffende thematiek in portefeuille, voor inhoudelijke expertise en ervaring over de thema’s
‘kwetsbare jongeren en gelijke kansen’ en ‘veranderende arbeidsmarkt’. Hieraan namen medewerkers
deel die in hun werk op verschillende manieren bezig zijn met de thema’s: een mix van docenten,
zorg- en verzuimcoördinatoren, trajectbegeleiders, opleidingsmanagers, bpv-coördinatoren, vavo- en
beleidsmedewerkers.
Zij gingen in een aantal sessies het gesprek aan over de stand van zaken op deze en onderliggende
thema’s: wat doen we al? Wat levert dat op en welke verbeterruimte zien we? Vervolgens bepaalden
zij de belangrijkste aandachtspunten voor de komende vier jaar.
Het College van Bestuur en de vestigingsdirecteuren waren op verschillende momenten in het traject
betrokken. Ze reflecteerden op de voorstellen van de kennisgroepen en bepaalden of en welke thema’s
uit het Integrale Kwaliteitsplan (IKP) meegenomen zouden worden in de kwaliteitsagenda. Zo is het
vierde thema ‘Professionalisering’ toegevoegd. Investeren in docenten(teams) is en blijft volgens ons
namelijk cruciaal, ook of juist voor het behalen van de doelen binnen de andere drie thema’s.

“Durf klein te beginnen en van daaruit door te
ontwikkelen. Zonder allerlei kaders te stellen.
Gewoon aan de slag.”
Jerry Buitendijk, Sport Support Kennemerland en voorzitter Raad van Advies CIOS

Een eerste uitwerking van de vier thema’s hebben we tijdens interactieve sessies voorgelegd aan
leden van de studenten- en ondernemingsraad, omliggende vo-scholen, de Raad van Toezicht en
vertegenwoordigers vanuit de Raden van Advies per domein. Ook binnen de RIF’s en regionale
overleggen is de kwaliteitsagenda op hoofdlijnen besproken. Onze stakeholders hebben ingestemd
met onze koers in deze kwaliteitsagenda. De initiatieven zijn een voortzetting van een reeds lang
ingezette koers en ook onderwerp van gesprek in reguliere overleggen met onze stakeholders.
Daarmee is de kwaliteitsagenda geen doel op zich, maar meer een herijking en herbevestiging
van onze koers.
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8. Implementatie en kwaliteitszorg
Het Nova College heeft een integrale en duurzame aanpak voor de verbetering van onderwijskwaliteit.
Daarom besteden we veel aandacht aan de inbedding van de thema’s uit de kwaliteitsagenda in onze
meerjarenstrategie en uitwerkingen daarvan. In dit hoofdstuk leest u meer over deze implementatiefase en de bijbehorende kwaliteitszorg.

8.1 Integratie in strategie
Voor een succesvolle implementatie en integratie van de kwaliteitsagenda in onze overkoepelende
strategie, gaat het Nova College uit van de volgende uitgangspunten:
De kwaliteitsagenda is een uitwerking en verdieping van enkele thema’s uit ons Strategisch Beleidsplan. Zo maken we de vertaalslag van strategisch naar tactisch. Dit betekent dat we de kwaliteits
agenda niet als een incidenteel impulsproject opvatten, maar kiezen voor structurele inbedding.
Het voordeel? Zo borgen we de sturing, uitvoering en (kwalitatieve en kwantitatieve) evaluatie van
de kwaliteitsagenda. Onze planning- en controlcyclus is daar namelijk op gericht.
De groei van de student staat centraal
Alle medewerkers focussen zich op de groei van de student: studiesucces staat centraal. Het is onze
overtuiging dat het team en de interactie tussen student, docent en praktijkopleider de grootste
invloed heeft op de groei van een student: dáár gebeurt het. Dat is de plek waar het verschil wordt
gemaakt, waar de doelen van de kwaliteitsagenda en het Strategisch Beleidsplan worden behaald.
Het midden- en hoger management fungeert hierbij als coach en ondersteuner en schept de benodigde voorwaarden.

8.2 Kwaliteitszorg
We borgen en verbeteren de kwaliteit van ons onderwijs met ons kwaliteitszorgstelsel.
We doorlopen de gehele PDCA-cyclus continu om de onderwijskwaliteit steeds te verbeteren.
Om deze verbeteringen meetbaar te maken, gebruiken we interne en externe onderzoeken zoals de
JOB-monitor, evalueren we intern en doorlopen we jaarlijks een auditcyclus. Zo zorgen we voor een
constante terugkoppeling op het uitgevoerde beleid op instellings-, domein- en teamniveau. Met de
uitkomsten verbeteren we ons onderwijs en onze dienstverlening. Deze aanpak geldt vanwege de
integratie van de kwaliteitsagenda in het SBP automatisch voor het bereiken van de doelen en
borgen van resultaten uit het IKP.
Aanpak per team
Het Nova College kiest voor een team- en branchespecifieke aanpak van de maatregelen: differen
tiatie per team. Zo kan elk team een optimale aanpak op maat maken en zorgen voor de juiste
prioritering van verbeterpunten. Novabrede items pakken we projectmatig op. Teams wisselen
succesvolle aanpakken met elkaar uit, bijvoorbeeld tijdens beleidsdagen, onderwijsconferenties
en onze tweejaarlijkse Nova Bootcamp.
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Jaarlijkse verbetercyclus
Het Nova College werkt met een strategische cyclus waarbij de gehele organisatie is betrokken. Van
planvorming tot uitvoering en evaluatie. De thema’s uit het SBP worden doorvertaald en uitgewerkt
naar thema’s en doelen die opgenomen worden in vestigings- en/ of teamjaarplannen. Elk team, elke
onderwijsmanager en elke directeur ziet zo de eigen resultaten en bepaalt of bijsturing nodig is.

De onderwijsinspectie over het Nova College
‘Het Nova College heeft een goed werkend stelsel van kwaliteitszorg en realiseert hiermee
verbetering van de onderwijskwaliteit. Dit heeft te maken met het hoge niveau van deskundigheid van de medewerkers en het belang dat Nova College stelt in de kwaliteit van analyses.
Dit leidt ertoe dat de kwaliteit van de analyses zodanig is dat teams in staat zijn om verbetermaatregelen te treffen die ook daadwerkelijk tot verhoging van de kwaliteit leiden.’
Uit: De staat van de instelling, 2018
Tabel: Inspectiebeoordeling van de kwaliteitszorg op instellingsniveau
Kwaliteitszorg en ambitie

Voldoende
Onvoldoende

KA1 Kwaliteitszorg
KA2 Kwaliteitscultuur
KA3 Verantwoording en dialoog
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Voldoende

Goed

BIJLAGE I: OVERZICHT MAATREGELEN
EN PROCESINDICATOREN

Overzicht maatregelen Kwaliteitsagenda: wat hebben we gerealiseerd in 2020 en 2022?
2020

2022

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
Nova als de onderwijspartner in de regio
Definiëren en implementeren van
• visie en kaders vastgelegd voor wat betreft het aanbieden van
een regionale strategie voor om- en
bedrijfsscholing
bijscholing met het werkveld
• minimaal een eerste pilot gestart
• duidelijkheid over de wijze waarop Nova College bedrijfsscholing
aanbiedt voor wat betreft het aanbod, organisatie, bedrijfsvoering,
financiën en rapportage
• helder overzicht hebben van de vraag vanuit regionale arbeidsmarkt
per domein (via accounthouders)
Intensiveren van afstemming en
• de grote vestigingen hebben een duidelijk profiel, gekoppeld aan
profilering van het opleidingsaanbod
de regionale context
met het werkveld
Learning communities: samen leren • eerste learning community is gestart als pilot met studenten uit
met studenten, alumni, docenten en
diverse niveaus: plan van aanpak beschikbaar, eerste activiteiten
het werkveld
gerealiseerd en geëvalueerd
Verder verbeteren van
• verzorgen van training aan nieuwe praktijkbegeleiders
beroepspraktijkvorming
• implementatie van diverse praktijkleerlijnen binnen onze domeinen
• elk domein stelt op basis van de resultaten in de JOB en BPVmonitor een geactualiseerd verbeterplan op met concrete maat
regelen (follow-up BPV verbeterplan)
• in 2019 overstap naar SBB-monitor voor bedrijfstevredenheids
onderzoek; de resultaten vormen onze nieuwe nulmeting en
vervangt de huidige data uit ons eigen Nova-onderzoek
Praktijkgericht en wendbaar onderwijs
Duurzaamheid van diploma’s
• uitbreiding brede niveau 2-opleiding naar extra locatie, bijvoorbeeld
verhogen (gelijke kansen)
Hoofddorp
• kans op werk neemt toe en risico op studieverlies door switch
wordt geminimaliseerd
• onderzoek naar mogelijkheid voor brede economie-opleiding
niveau 3 en 4 in Haarlem
• a ctueel aanbod van keuzedelen ontwikkeld binnen domein Economie
• realisatie van een keuzedelentool om aanbod beter te ontsluiten
voor onze studenten
Opleidingen (her)ontwikkelen
• experimenteren met onderwijsvernieuwing op basis van
onderwijs als reflectie van het
(technologische) innovaties in het werkveld, in eerste instantie
werkveld
binnen de RIF-programma’s en practoraten
• uitbreiden aanbod keuzedelen, in afstemming met het werkveld
Feedback van studenten gebruiken
• er is een overzicht van geschikte feedbackmethoden beschikbaar
om de dagelijkse onderwijspraktijk
met een handleiding en advies welk type tool voor welk type
te verbeteren
onderwijs/niveau gebruikt kan worden
• teams vragen gericht feedback aan hun studenten over de kwaliteit van
de lessen en benutten de resultaten om hun onderwijs te verbeteren
Praktijkonderzoek naar beroeps
• onderzoeken haalbaarheid voor het aanbieden van het keuzedeel
vaardigheden voor multinationals
‘werken op de internationale arbeidsmarkt’ (K0313)
• oprichten van deelraad met internationale bedrijven in de domeinen
van Marketing & Sales, in eerste instantie vanuit de opleiding IVS.
Naast het bieden van stageplekken, kunnen deze partners bijdragen
aan het expliciteren van aandacht voor werken in een internationale
beroepscontext binnen het IVS-curriculum
Praktijkonderzoek naar anticipatie
• eerste resultaten bekend practoraat ‘Smart Technology Skills’,
op beroepsveranderingen
definitie vervolgstudie

•o
 rganisatiestructuur is ingericht en operationeel
• website is gereed om mogelijkheden tot bedrijfsscholing en contact
gegevens te presenteren
• per schooljaar 2021-2022 van start met (nieuw) aanbod

•h
 et opleidingenportfolio sluit aan bij de regionale positionering
van de vestiging
• minimaal drie learning communities zijn gestart

• z owel de studenttevredenheid van studenten als bpv-bedrijven
blijft minimaal op hetzelfde niveau als in 2019

• Evaluatie van de ingezette maatregelen: bij positieve resultaten
verduurzamen en onderzoeken mogelijkheden tot uitbreiding

• e valuatie van ervaringen bij studenten en docenten met onderwijs
vernieuwingen; verduurzamen van de expertise en opschalen naar
andere opleidingen
•d
 ocenten wisselen structureel ervaringen uit over inzet van en
ervaring met feedbackmethoden, en daaropvolgende verbeter
maatregelen

•d
 e ervaringen bij IVS worden gedeeld met andere opleidingen met
een regionale arbeidsmarkt die in grote / toenemende mate
internationaal is

• eindrapportage vervolgstudie

Gelijke kansen
Instroom
Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Onderwijs ter oriëntatie
Onderzoeken honoreren leerwerk
ervaring bij intake
Doorstroom
Maatwerk door passend en flexibel
onderwijs

Heroriëntatie
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• e r wordt een gecombineerde mbo-havo en havo-mbo opleiding
aangeboden
• Deelname aan de landelijke leercirkel EVC

• e r zijn drie concrete initiatieven gestart die versnelling, verbreding
of verdieping voor studenten realiseren in de aansluiting tussen
vo en mbo
• er is een significante toename van het aantal mbo-studenten met
een havocertificaat
• strategie en visie is bepaald, op basis van uitkomsten leercirkel

• in elke regio is er een convenant met de bibliotheek voor een
• e en toenemend aantal bbl-trajecten biedt meer dan één instroom
programma gericht op het bijspijkeren van lees- en taalvaardigheden
moment per jaar (nulmeting in 2019, daarna doel specificeren)
•h
 et studiecentrum heeft via gericht onderzoek inzicht in de hulp
vraag van studenten op het gebied van taal-, lees-, reken- en studie
vaardigheden
• het studiecentrum is gestart met het aanbieden van e-modules voor
training van de bovengenoemde vaardigheden
• een toenemend aantal studenten neemt deel aan de (voorbereidende)
vakwedstrijden
• continueren huidige aanpak, evaluatie en actualisatie vindt door
lopend plaats

Kwaliteitsagenda 2019-2022 ROC Nova College

2020
Uitstroom
Onderwijspartner in de regio

Voorbereiding op hbo of werkveld

2022

• sociale kaart voor re-integratie/arbeidsmarkt is opgesteld en wordt
• met re-integratie- en uitzendbureaus zijn afspraken gemaakt over de
bijgehouden
begeleiding van onze studenten bij het vinden en behouden van
• er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het openen
een baan
“loket” uitzendbureau op locatie voor studenten voor wie het lastig
is zelfstandig een eerste baan te vinden
• meer expliciete aandacht in laatste fase van opleidingen voor de
voorbereiding op werk en het zoeken van een baan
• vergroten bekendheid van en deelname aan keuzedeel
• aantal studenten dat deelneemt aan genoemde keuzedelen is groter
‘voorbereiding op hbo’
geworden
• studenten worden begeleid bij het kiezen van een keuzedeel gericht • er is één AD (met MyTec) met een substantiële invulling van het
op doorstroom
curriculum door Nova College

Kwetsbare jongeren
Identificeren
Versterken warme overdracht
vmbo-mbo
Extra aandacht voor niveau
3-studenten
Begeleiden
Sluitende regionale
voorzieningenstructuur
Brede regionale maatwerkklassen

Uitbreiden aanbod brede niveau
2-opleidingen

• pilot VSO uitgevoerd en aanbevelingen geformuleerd

• aanbevelingen geïmplementeerd

•o
 nderzoek naar uitval niveau 3 uitgevoerd en aanbevelingen
opgesteld

• aanbevelingen geïmplementeerd

•o
 nderzoeken hoe de externe rol van schoolmaatschappelijk werk
• samenwerkingsverbanden met zorg- en re-integratiepartners zijn
kan worden versterkt
helder ingericht
• concept brede regionale maatwerkklassen is ontwikkeld, en eerste
• concept en resultaten maatwerkklas zijn geëvalueerd inclusief de
klas van start gegaan in schooljaar 2019-2020 met ondersteuning
samenwerking met het studiecentrum
van studiecentrum
• aanbevelingen zijn geïmplementeerd
• uitbreiding brede niveau 2-opleiding naar extra locatie, bijvoorbeeld
Hoofddorp
• kans op werk neemt toe en risico op studieverlies door switch wordt
geminimaliseerd

Overdragen
Begeleiding naar de arbeidsmarkt
en uitdagen tot een leven lang
ontwikkelen (leren bij werkgevers)

• e r zijn afspraken gemaakt met werkgevers en eventueel
uitzendbureaus over het begeleiden van kwetsbare jongeren naar
werk, gecombineerd met het aanbieden van een opleiding

Professionalisering
Teamleren
Proactief ondersteunen opleidings
teams bij de omgang met onder
andere kwetsbare jongeren

Inrichten van een centraal multi
disciplinair ondersteuningsteam

Opleiden in de school
(lerarenopleiding)

Hybride docent

Onderzoekende docent

Digitale geletterdheid onder
docenten vergroten

• trainingsaanbod beschikbaar voor docententeams op het gebied van
klassenmanagement, mogelijke interventies en herkennen van
signalen bij verschillende doelgroepen
• iedere betrokkene in de organisatie is bekend met zijn/haar taken
en verantwoordelijkheden binnen de zorgstructuur, en wordt in
voldoende mate gefaciliteerd om deze taken uit te voeren
• gewenste multidisciplinaire deskundigheid vastgesteld op basis
waarvan het team wordt samengesteld
• het ondersteuningsteam is goed vindbaar voor stakeholders binnen
de organisatie
• docententeams zijn op weg geholpen met een diagnose van de
knelpunten en opstellen van een verbeterplan inclusief een advies
voor inzet van (externe) expertise en ondersteuning
• voortzetten professionalisering van begeleiders van stagiairs van
verschillende lerarenopleidingen
• structurele afspraken met leraren opleidingen in de regio over
stageplekken binnen Nova
• ontwerpen van een doorlopende lijn voor stagiairs, startende
docenten en professionalisering van docenten
• overleg afgerond met landelijke partners die verantwoordelijk zijn
voor wet- en regelgeving rond lesbevoegdheid over alternatieve
oplossingsrichtingen voor docenten uit de praktijk
• uitbreiden inzet docenten uit de praktijk
• onderzoeken alternatieve bbl-routes voor PDG (pilot met zijinstromers); experimenten à la Mensen maken het verschil 2.0
(kracht van de groep)
• haalbaarheidsanalyse van mogelijke scenario’s
• heldere visie vastgelegd over rol van practoren en LD-docenten
binnen het onderwijs
• overzicht van praktijkonderzoek waar LD-docenten mee bezig zijn
•m
 inimaal vier bijeenkomsten georganiseerd met en voor LD-docenten
• nulmeting bij de teams afgerond inclusief scholingsadvies
• a anbod van ICT-scholingspakketten beschikbaar via blended learning
• 30% van de docenten heeft deelgenomen aan minimaal een van de
e-learning modules

• v oortzetten van de ingezette initiatieven over de ingezette
initiatieven en verduurzamen in de organisatie

•d
 e weg naar het ondersteuningsteam is bekend
• het vragen van hulp en delen van expertise is onderdeel geworden
van de organisatiecultuur
• het ondersteuningsteam stimuleert peer-to-peer kennisdeling

•b
 orging van de ingezette activiteiten
• mogelijkheden onderzoeken voor het (her)inrichten van inductie
programma’s voor instroom stagiairs en nieuwe docenten

• a fhankelijk van uitkomsten bovenstaande activiteiten, structureel
inzetten van docenten uit de praktijk in het onderwijs

• L D-docenten rapporteren over uitkomsten praktijkonderzoek
• reflectie op mogelijke uitrol naar andere vakken / opleidingen en
verduurzamen van ervaringen binnen de organisatie
• nieuwe meting: 90% van de docenten voldoet aan de norm van
minimale digitale geletterdheid
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BIJLAGE II: OVERZICHT EFFECTINDICATOREN
EN NULMETING

Reflectie op landelijke indicatoren
Landelijke indicator
% VSV per niveau

Kwalificatiewinst

Nulmeting
N1: 27,50%
N2: 9,12%
N3: 5,83%
N4: 3,20%
N1: 56%
N2: 48%
N3: 22%
N4: 32%
85% (> landelijke norm)
70% opleidingen (25 v/d 36)
met doorstroom naar hbo, is
1e jaars succes > 85%
85,60%

Uitstroom MBO > HBO

32%

Werkzaamheid N2
Ontwikkeling aandeel BBL

68%
Zie bijlage; % per opleiding

Gediplomeerde doorstroom
per niveau

Startersresultaat
Succes doorstromen
mbo-hbo

Indicator meenemen
N1: ≤ 27,50%
N2: ≤ 9,54%
N3: ≤ 3,6%
N4: ≤ 2,75%
Nee, wordt niet op gestuurd

Stabiliseren op zelfde niveau
Nee, wordt niet op gestuurd

Toelichting
Conform ambities Strategisch Beleidsplan 2019-2022

Opstroom is geen doel op zich; uitstroom naar werk wordt net zozeer
gestimuleerd. Gezien de hoogconjuctuur heeft men studenten het liefst zo snel
mogelijk op de arbeidsmarkt op de regio. Daarnaast zijn er veel BBL-ers bij
Maritiem en Techniek met baangarantie na diplomering.
Veel studenten volgen (BBL-)opleiding in sector met goede baangarantie
voor MBO’ers

Nee, wordt niet op gestuurd
Belangrijkste oorzaken van lage(re) kwalificatiewinst bij opleiding zijn
Wel extra aandacht voor
1) geen n4 beschikbaar of 2) afstroom van n4 naar n3
passende plaatsing (nulmeting)
Nee, wordt niet op gestuurd
Veel studenten volgen (BBL-)opleiding in sector met goede baangarantie
voor MBO’ers
Focus vergroten duurzaamheid n2 diploma (lange termijn) en doorstroom naar n3
Nee, wordt niet op gestuurd
Nee, wordt niet op gestuurd
Zeer conjuctuur afhankelijk

Voor alle indicatoren geldt dat we de resultaten blijven meten en hierop zullen rapporteren.
Op volgende pagina’s is een verdere specificatie te vinden van de nulmeting van onze resultaten op de verschillende landelijke
indicatoren.

Aanvullende indicatoren Veranderende Arbeidsmarkt
Indicator voor prestatiebekostiging

Bron

Tevredenheid studenten over stages
Tevredenheid bedrijven over stages

Job Monitor *
Bedrijvenonderzoek Nova College
SBB monitor **

Werkzekerheid: aandeel werkenden (12 u/week), 1 jaar na
(on)gediplomeerd uitstromen (excl. doorstroom beroepskolom)

2018
Nulmeting
3,6
3,6

2020
Doel
3,6
3,6

2022
Doel
≥ 3,6
≥ 3,6

≥ landelijk
gemiddelde
79%

≥ landelijk
gemiddelde
80%

7,4

ook SBP indicator

(landelijk 7,5)

Nova College obv CBS

78%
(2015-2016)

* De vragenlijst van de Job Monitor gaat in 2020 op de schop; de indicator zetten we dan vergelijkenderwijs om.
** Mogelijk stappen we in de komende jaren van ons eigen bedrijvenonderzoek over naar de bpv monitor van SBB.
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Nulmeting op landelijke indicatoren Kwaliteitsagenda
Voortijdig schoolverlaten (VSV)
6

5

Nova College vsv
5,41
5,01
4,71

4,65
4
percentage (%)

Landelijk gemiddelde vsv

5,33

4,05

3

2

1

0

|
2014-2015

VSV
niveau
niveau
niveau
niveau

1
2
3
4

|
2015-2016

2014-2015
31,67%
8,48%
3,87%
3,87%

norm
22,50%
10%
2,75%
2,75%

2016-2017

2015-2016
27,92%
6,30%
3,35%
3,35%

|

norm
22,50%
10%
2,75%
2,75%

2016-2017
27,50%
9,12%
5,83%
3,20%

norm
27,50%
9,50%
3,60%
2,75%

Het Nova College heeft het voortijdig schoolverlaten de afgelopen jaren effectief weten terug te dringen.
Voor niveau 1 en niveau 2 voldoen we aan de norm. Voor niveau 3 en niveau 4 is nog meer aandacht nodig.
Startersresultaat
86,0

Nova College score
Trend mbo

85,5
85,2

85,0
percentage (%)

85,4

84,5
84,2

84,0
83,9

84,5

84,6

84,5

84,5

83,8

83,5
83,0
82,9
82,5
82,0

|
2013

|
2014

|
2015

|
2016

|
2017

Bron: Benchmark studiesucces 2017

Het startersresultaat van het Nova College is de afgelopen jaren vrijwel altijd hoger dan landelijk gemiddeld geweest. In het
schooljaar 2016-2017 was deze gemiddeld 84,6% voor het Nova College. Voor het beoordelen van de Onderwijsresultaten
kijkt de Inspectie naar het driejaarsgemiddelde van het Startersresultaat. Dit in verband met de mogelijk lage aantallen per
opleiding en eventuele uitschieters in bepaalde jaren. Het Nova College prefereert deze werkwijze en gebruikt voor de verdere
analyse het driejaarsgemiddelde van het Startersresultaat.

48

Kwaliteitsagenda 2019-2022 ROC Nova College

Het driejaarsgemiddelde Startersresultaat van het Nova College laat een licht stijgende trend zien.
86,0
85,5
85,0
84.85

84,81

percentage (%)

84,5
84,0

84,25

83,5
83,0
82,5
82,0

|
2012-2015

|
2013-2016

2014-2017

|

Bron: Resultatenbox Nova College

Voor het driejaarsgemiddelde van 14-17 zijn er 24 opleidingen (26% van het totaal) die onder de norm scoren; zie bijlage 1.
Zes van deze opleidingen hebben kleine studentaantallen en krijgen daarom geen oordeel. In totaal gaat het dus om 18
opleidingen die onvoldoende scoren op startersresultaat. Van deze 18 opleidingen zijn er 10 die drie periodes op rij een
onvoldoende startersresultaat behalen; zie onderstaande tabel.
Niveau - Beroepsopleiding
3 - bc080 ICT support
3 - bc089 Keuken
3 - bc223 Verzorgende IG
3 - bc310 Maatschappelijke Zorg
3 - bc314 Bediening
3 - bc358 Advies en leiding in de verkoop
4 - bc131 Mediamanagement
4 - bc283 Artiesten
4 - bc300 Travel, leisure & hospitality
4 - bc318 Marketing, communicatie en evenementen

SR 12-15
75,00%
79,07%
71,60%
78,00%
70,59%
78,10%
56,25%
73,15%
76,74%
79,59%

SR 13-16
81,48%
78,69%
72,68%
80,43%
63,16%
81,88%
80,00%
77,44%
77,56%
79,35%

SR 14-17
81,63%
72,94%
76,74%
72,73%
52,38%
78,77%
74,29%
77,63%
81,88%
77,93%

Norm
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%

Bron: Resultatenbox Nova College

Uit het bestand met de indicatoren kwaliteitsafspraken van het Nova College blijkt dat Travel, Leisure & Hospitality en
Verzorgende IG in het opbrengstjaar 16-17 een Startersresultaat van respectievelijk 84% en 87% hebben behaald.
Beiden boven de norm dus. Mogelijk is dit de start van een positieve trend. De overige vijf opleidingen scoren overeenkomstig
het driejaarsgemiddelde 14-17 ook in het specifieke opbrengstjaar 16-17 onder de norm.
Daarnaast zijn er zeven opleidingen die in 14-17 meer dan 5% onder de norm scoren. Bediening en Financieel administratieve
beroepen (beiden niveau 3) zelfs meer dan 15%. Ook valt op dat drie van de zeven opleidingen horeca-opleidingen betreffen.
Niveau - Beroepsopleiding
3
3
3
3
4
2
3

-

bc314
bc299
bc310
bc089
bc131
bc314
bc223

Bediening
Financieel administratieve beroepen
Maatschappelijke Zorg
Keuken
Mediamanagement
Bediening
Verzorgende IG

SR 12-15

SR 13-16

SR 14-17

Norm

70,59%
nb
78,00%
79,07%
56,25%
87,80%
71,60%

63,16%
70,00%
80,43%
78,69%
80,00%
79,55%
72,68%

52,38%
65,38%
72,73%
72,94%
74,29%
71,43%
76,74%

82%
82%
82%
82%
82%
79%
82%

% onder norm
14-17
29,62%
16,62%
9,27%
9,06%
7,71%
7,57%
5,26%

Bron: Resultatenbox Nova College
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Kwalificatiewinst
87,5

Nova College score

87,0

Trend mbo

87,0

86,9

86,5

percentage (%)

86,0
85,8

85,5

84,5

84,8

84,5
84,0

85,6

85,6

85,0

84,0

83,5
83,3

83,0
82,7

82,5
82,0

|
2013

|
2014

|
2015

|
2016

|
2017

Bron: Benchmark studiesucces 2017

De kwalificatiewinst voor het Nova College is in 2017 voor het eerst sinds jaren enigszins lager dan landelijk gemiddeld.
Uit nadere analyse van de Benchmark studiesucces blijkt dat de kwalificatiewinst bij Nova College vooral lager is voor studenten
die een VMBO G en T (met diploma) opleidingsachtergrond hebben; zie onderstaande tabel. In verhouding krijgen studenten
met deze opleidingsachtergrond bij het Nova College vaker dan landelijk gemiddeld een diploma op niveau 3 of in een aantal
gevallen op niveau 2, terwijl ze in principe een diploma op niveau 4 zouden moeten kunnen halen.
Vooropleidingscategorie
Vmbo G met diploma
Vmbo T met diploma

Eigen instelling
70,2%
76,3%

Gem. roc-score
75,9%
80,6%

Bron: Benchmark studiesucces 2017

De analyse van de indicatoren kwaliteitsafspraken bevestigt bovenstaand beeld. Bij 36 van de 50 opleidingen (72%) is de
kwalificatiewinst lager dan 80%; zie bijlage 2. Opleidingen met een hele lage kwalificatiewinst (23%-35% op niv 3 zijn
opleidingen die veelal als afstroomvariant voor niveau 4 worden gebruikt, zoals Analisten niv 3, Industriële processen niv 3,
Sport en bewegen niv 3 en financieel administratieve beroepen niv 3. Andere relatief laag scorende niveau 3 opleidingen zijn
Keuken (43%) en publieke veiligheid (49%). Van deze opleidingen is geen niveau 4 variant bij het Nova College beschikbaar
waardoor studenten met vmbo G of TL diploma voor de niveau 3 opleiding hebben gekozen.
Op niveau 2 vallen de opleiding Voertuigen en mobiele werktuigen en Elektrotechnische installaties op met een kwalificatiewinst
van respectievelijk 36% en 42%.
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Doorstroom
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Nova College score

40
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Trend mbo
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35,9
32,4

25
20
15
10
5
0

|
2013

|
2014

|
2015

|
2016

|
2017

Bron: Benchmark studiesucces 2017

Vanaf het Nova College stromen in verhouding minder studenten door naar het hbo dan landelijk het geval is. Uit de analyse
van de doorstroomcijfers uit de indicatoren kwaliteitsafspraken zien we dit ook terug.
Niveau 4-opleidingen met lage doorstroom
Bij 16 van de 37 niveau 4-opleidingen (43%) stroomt minder dan 25% van de gediplomeerden door naar het hbo (of binnen
mbo). Veruit het grootste deel van de gediplomeerden van deze opleidingen gaat dus geen vervolgopleiding doen, maar
stroomt de arbeidsmarkt op.
Bc code

Opleiding

bc189
bc427
bc300
bc323
bc310
bc403
bc155
bc113
bc419
bc287
bc313
bc401
bc412
bc417
bc008
bc084

Schoonheidsverzorging
Leidinggeven op basis van vakmanschap
Travel, leisure & hospitality
Mediavormgeving
Maatschappelijke Zorg
Koopvaardij
Operationele techniek
Mbo-Verpleegkundige
Binnenvaart
Middenkader transport en logistiek
Management retail
Procestechniek
Mechatronische systemen
Supervisors logistiek
Apothekersassistent
Interieuradvies

niv
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

% doorstroom binnen
mbo /naar hbo
23%
22%
22%
18%
18%
16%
13%
11%
10%
8%
8%
5%
5%
5%
0%
0%

Totaal aantal
gediplomeerden
22
18
73
22
63
32
  8
158
21
12
26
20
20
20
  9
10

Grote niveau 4-opleidingen (>50 gediplomeerden) waarvan minder dan 25% doorstroomt binnen mbo/naar hbo:
• mbo-verpleegkundige (158 gediplomeerden, 11% doorstroom),
• Travel, leisure & hospitality (73 gediplomeerden, 22% doorstroom)
• Maatschappelijke Zorg (63 gediplomeerden, 18 doorstroom)
Sectoren waarvan minder dan 25% van de niveau-4 gediplomeerden doorstroomt binnen mbo/naar hbo:
• Maritiem sector (binnenvaart (10%) en koopvaardij (16%))
• Transport & logistiek (Middenkader transport & logistiek (8%) en Supervisors logistiek (5%))
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Opleidingen met hoge doorstroom
Er zijn in totaal 15 opleidingen waarvan meer dan de helft van de gediplomeerden doorstroomt binnen het mbo of naar het
hbo; zie tabel hieronder. Vijf van de 15 opleidingen is een niveau 4-opleiding (een derde).Vier van deze vijf opleidingen vallen
onder het domein Economie . Daarnaast is ongeveer de helft (zeven) van de 15 opleidingen een niveau 2 opleiding.
Bc code

Opleiding

bc413
bc419
bc279
bc131
bc305
bc409
bc080
bc359
bc307
bc281
bc372
bc365
bc299
bc355
bc388

Mechatronica
Binnenvaart
Ondersteunende administratieve beroepen
Mediamanagement
Juridisch-administratieve beroepen
Middenkader bouw en infra
ICT support
Verkoop
Haarverzorging
Analisten
Werktuigkundige installaties (montage)
Entree
Financieel administratieve beroepen
Timmeren
Commercie

niv
3
2
2
4
4
4
2
2
2
3
2
1
4
2
4

% doorstroom binnen
mbo /naar hbo
95%
77%
70%
67%
66%
64%
62%
61%
58%
58%
57%
56%
55%
53%
53%

Totaal aantal
gediplomeerden
20
62
50
  9
29
42
50
86
31
19
21
250
53
30
76

Succes eerstejaars in hbo
Bij 70% van de opleidingen (25 van de 36) waarvan gediplomeerden zijn doorgestroomd naar het hbo, is het eerstejaars
succes 85% of hoger.
Bij vier opleidingen is een jaar later meer dan een kwart van de studenten alweer gestopt met hun opleiding op het hbo.
Het gaat om twee economie-opleidingen en twee ICT-opleidingen; zie onderstaande tabel.
Bc code

Opleiding

bc346
bc305
bc303
bc425

Secretariële beroepen
Juridisch-administratieve beroepen
ICT- en mediabeheer
Applicatieontwikkeling

niv
4
4
4
4

% succes eerstejaars
Nova College
<40%
58%
70%
73%

Totaal aantal doorstroom
hbo Nova College
12
26
57
74

% succes eerstejaars
gem. in NL
86%
70%
82%
82%

Hoewel het om relatief lage aantallen gaat valt de opleiding secretariële beroepen erg op. Het % succes eerstejaars is bij
deze opleiding <40%. Dit heeft er mee te maken dat CBS geen cijfer heeft weergegeven in het overzicht, omdat het om
minder dan 5 studenten gaat. Minder dan 5 van de 12 (<40%) studenten volgen dus na een jaar nog de opleiding in het hbo.
Gemiddeld in Nederland daarentegen is het eerstejaars succes voor deze opleiding 86%; een opvallend verschil.
Van de andere drie opleidingen is het succes eerstejaars landelijk gezien lager dan 85%. De opleidingen scoren bij
Nova College echter ongeveer 10% of meer onder het landelijk gemiddelde.
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Werkzekerheid niveau 2
Arbeidsmarktpositie naar niveau (uitstromers 2016-2017)
100

8

13

90

Werkzaam voor minder dan 12 uur per week

8

4

Werkzaam voor meer dan 12 uur per week

80

Werkloos

percentage (%)

70

40

60

68

81

50

78

40
30
47

20

24
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0

|
Entreeopleiding

|
Niveau 2

|
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|
Niveau 4

Bron: CBS maatwerktabellen Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2016/’17

In bovenstaand overzicht zien we dat van de niveau 2 uitstroom 68% voor minimaal 12 uur per week werk heeft, en 8% van de
populatie werkte minder dan 12 uur per week.
Er is ook gekeken naar een uitsplitsing per domein van de volledige niveau 2 uitstroom, maar door de grove afronding die het
CBS in haar data hanteert (alle scores worden afgerond op tientallen) levert dit resultaten met dusdanige marges dat het geen
nauwkeurig beeld oplevert van de werkelijkheid.
Aandeel BBL
Er zijn 11 opleidingen waarvan het aandeel bbl’ers de in de periode 2015-2017 met meer dan 5% is afgenomen; zie onderstaande tabel. Het gaat om opleidingen in de horeca, retail, logistiek, metaalbewerken en de opleidingen haarverzorging niv 2
en motorvoertuigen niv 4.
Bc code

Opleiding

bc313
bc089
bc307
bc324
bc324
bc314
bc314
bc416
bc358
bc382
bc416

Management retail
Keuken
Haarverzorging
Metaalbewerken
Metaalbewerken
Bediening
Bediening
Logistiek
Advies en leiding in de verkoop
Voertuigen en mobiele werktuigen
Logistiek

niv

% BBL 2015

% BBL 2016

% BBL 2017

4
2
2
2
3
3
2
2
3
4
3

100%
52%
33%
50%
87%
93%
28%
91%
52%
28%
79%

41%
26%
19%
29%
88%
77%
11%
93%
46%
25%
68%

28%
3%
1%
20%
67%
74%
10%
84%
45%
22%
73%

Verschil
2015-2017
-72%
-49%
-32%
-30%
-20%
-19%
-18%
-7%
-7%
-6%
-6%
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Van de onderstaande 9 opleidingen is het aandeel bbl’ers in de periode 2015-2017 toegenomen met meer dan 5%.
Het gaat om opleidingen in de domeinen Techniek, Zorg en Welzijn en Entree.
Bc code

Opleiding

bc371
bc355
bc372
bc310
bc325
bc223
bc310
bc427
bc365

Elektrotechnische installaties
Timmeren
Werktuigkundige installaties (montage)
Maatschappelijke Zorg
Metselen
Verzorgende IG
Maatschappelijke Zorg
Leidinggeven op basis van vakmanschap
Entree
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niv

% BBL 2015

% BBL 2016

% BBL 2017

2
2
2
3
2
3
4
4
1

63%
54%
69%
42%
63%
44%
42%
30%
7%

86%
68%
91%
58%
67%
45%
43%
30%
13%

97%
88%
100%
70%
81%
57%
51%
39%
15%

Kwaliteitsagenda 2019-2022 ROC Nova College

Verschil
2015-2017
35%
34%
31%
28%
19%
13%
10%
9%
8%
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BIJLAGE III: TRENDS & ONTWIKKELINGEN LANDELIJK
& REGIONAAL (UIT SBP)

Ontwikkelingen populatie – Populatie Nova College stijgt
2016
2017
momenteel langzaam
Aantal studenten, x1000

College

27.5
28.2

ROC van Amsterdam
11.4
11.6

ROC Horizon

10.9
11.1

Nova College
ROC Leiden

4.1

6.0

4.8
5.0

Regio college
Zaanstreek-Waterland

4.5
4.4

ROC TOP
Media college Amsterdam
Clusius College

2.5
2.7
1.6
1.5

+3%

+2%
+2%

-32%
+4%

-2%

+6%
-6%

22 oktober 2018
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Ontwikkelingen populatie - In onze regio zal de vmbo
bovenbouw populatie een lichte daling inzetten
x1000 leerlingen

Heemstede

+2% p.a.

3,8

3,4

2013

2018

BRON: DUO Leerlingenprognoses 2017

Bloemendaal

3,6

2023

Beverwijk

Haarlemmermeer

Haarlem

-1% p.a.
3,3

3,4

2028

2033
22 oktober 2018
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Ontwikkelingen populatie – Populatie Nova College stijgt
naar verwachting tot 2020, waarna het jaren lang zal
blijven dalen
Ontwikkeling en prognose Nova College (x 1,000 leerlingen)
11.8
11.6

1.340 vavo + 470 Educatie
leerlingen in 2016 - 2017

Nova College (exclusief vavo(e) leelingen)

11.4
11.2
11.0
10.8
10.6
10.4
0
2012

17 18 19 20 21

26

31

36
22 oktober 2018

BRON: DUO Leerlingenprognoses 2017
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Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Grootste vacaturegroei in de
regio vond afgelopen jaar plaats in de gastvrijheid en retail
Ontstane vacatures op MBO niveau periode maart 2017 tot en met augustus 2017, Aantal, x1000
X%

Groot Amsterdam

Nederland
20%

50

Gastvrijheid

42

Retail

4

8%

Groothandel en
internationale handel

18

7%

Transport en logistiek

17

7%

30%

8

17%

20

Zorg

Percentage van het totaal

15%
5%

1

7%

2

6%

2

Technische installaties
en systemen

12

5%

1

3%

Metaal en metalektro

12

5%

1

3%

Office
Overig
Totaal

4%

10
68

6%

2
7
28

248

BRON: Jobfeed, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 2017, gesprekken met Raden van Advies,afstemming RIF en bpvoverleg
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Ontwikkelingen arbeidsmarkt - De beroepsgroepen Verzorgend
& Dienstverlenend, Medisch & Paramedisch en Informatica
hebben de krapste, meest aantrekkelijke arbeidsmarkt
Nederland

Zuid-Kennemerland en IJmond

Groot Amsterdam

Informatica
Economisch-administratief

• Arbeidsmarkt onderzoek
uit 2015 nog steeds van
toepassing
• Personeelstekorten
worden versterkt door
aantrekkende
economie
• Algehele spanning op de
arbeidsmarkt in Groot
Amsterdam heeft zich
ontwikkeld tot krapte in
het 2e kwartaal 2017
• Op landelijk niveau is er
met name krapte in
techniek, ICT, bouw,
onderwijs en zorg

Medisch en paramedisch
Verzorgend en dienstverlenend
Technisch en industrie
Pedagogisch
Openbare orde en veiligheid
Agrarisch
Transport
Sociaal-cultureel
Totaal
0

Zeer ruim

Ruim

Gemiddeld

Krap

Zeer krap

BRON: Regio in Beeld 2015 en 2017, Kansrijke beroepen 2017, gesprekken met Raden van Advies,afstemming RIF en bpv-overleg.
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De arbeidsmarkt kent een aantal belangrijke trends voor
het onderwijs
Verdieping op volgende pagina
Mogelijke implicatie voor Nova

Trends

Toelichting

Technologisering
& automatisering

• Naar verwachting verdringt automatisering 
14% van de banen in Groot Amsterdam
tegen 2030 (17% in Nederland).
• Het ontstaan van nieuwe banen gerelateerd 
aan automatisering (15%) en nieuwe
beroepen door hogere productiviteit / nieuwe
investeringen (10%) zal naar verwachting tot 
een netto groei in banen leiden.

Noodzaak tot aanpassen van
opleidingsportfolio.
Noodzaak tot anpassen
opleidingsprogramma’s.
Vraag naar nauwere
samenwerking bedrijfsleven voor
optimale afstemming.

Flexibilisering

• Vraag naar vormgeven van ‘Leven
• Werknemers zoeken minder vastigheid in
lang ontwikkelen’ door
contracten, meer wisseling van werkgever,
ontwikkelen en aanbieden relevant
meer overstap naar andere beroepen.
her- en bijscholings-programma
• Naar verwachting zullen jongeren die nu die
met werkveld.
nu toetreden tot de arbeidsmarkt 11
verschillende werkgevers krijgen.

Verkrapping
arbeidsmarkt

• Er is een sterke groei in vacatures binnen
onder andere:
• Zakelijke dienstverlening
• Handel, vervoer en horeca
• Gezondheids- en welzijnszorg
• ICT (niet niv 2).

• Behoefte aan verkorten
opleidingstrajecten.
• Meer vraag naar bbl-aanbod.

BRON: De toekomst begint nu, ECBO, Arbeidsmarktontwikkeling, UWV, feb 2018 en gesprekken met Raden van Advies,afstemming RIF en bpv-overleg
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Groot Amsterdam ziet naar verwachting een grotere groei
in banen door technologisering en automatisering dan de
rest van Nederland

X% % van aantal huidige banen

Verandering in arbeidsplekken door technologie , Miljoenen
werknemers
Driver of demand
Banen verdrongen
door
technologisering

Nieuwe banen
gerelateerd aan
technologisering
Nieuwe banen
gerelateerd aan
nieuwe
investeringen

Onschrijving
Banen vervangen door technologie
en automatisering

Groot Amsterdam

Nederland

-0.17

Nieuwe banen die ontstaan door
technologisering / automatisering
(bijvoorbeeld het produceren van
robots)

-14%

0.18

Nieuwe banen die ontstaan door
groeiende productiviteit waardoor
extra geïnvesteerd kan worden

15%

0.12

Totaal aantal
banen

10%

0.13

11%

-1.3

-17%

0.5

7%

0.9

12%

0.1

2%
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SWOT analyse – juni 2018

Interne
analys
e

Extern
e
analys
e

Sterktes
▪ Heldere keuze voor merkwaarden
▪ Goede financiële positie (bijv. relatief hoge (76%) solvabiliteit ten opzichte van het gemiddelde van de sector van 50%)
▪ Goede ICT voorzieningen
▪ Stijgend (+2%) aantal leerlingen
▪ Interne kennisdeling:Bij- en nascholing van medewerkers via DNA goed georganiseerd
▪ Veel kennis in eigen organisatie
▪ Positieve waardering
▪ Nr. 1 studenttevredenheid in de randstad (rapportcijfer 7.3 vs. 7.2 in afgelopen jaar)
▪ Voldoende onderwijskwaliteit in inspectierapport
▪ Kwaliteitsborging ‘goed’ in inspectierapport
▪ Waardering voor “verantwoording en dialoog zowel intern als extern” in inspectierapport
▪ Basiskwaliteit studenttevredenheid behaald (85 / 87 opleidingen)
▪ Stijgende werkzekerheid (80% naar 85%)
▪ Examinering goed op orde waardoor diploma Novabreed en exten vast waarde heeft
▪ Positieve beeldvorming vanuit de arbeidsmarkt
▪ Verbeterde BPV kwaliteit

Zwaktes
▪ Personeel
▪ Relatief oud personeel
▪ HR: recruitment, vinden en binden vanuit het werkveld
▪ Implementatiekracht
▪ Lange doorlooptijd bij vernieuwingen
▪ Beperkte implementatiekracht (bijvoorbeeld decentraal sturingsmodel, lerende organisatie)
▪ Geen lessen getrokken uit evaluatie Xedule
▪ Communicatie naar de diverse geledingen intern is niet goed gestructureerd
▪ Risicomijdend
▪ Ontbreken van slagkracht op het juiste moment
▪ Niet snel inspelen op ontwikkelingen en projectmatig werken
▪ Inefficiënt werken
▪ Onderlinge samenwerking in uitvoering van onderwijs
▪ Studenttevredenheid
▪ Veel klachten over roosterproces ondanks alle inspanningen
▪ Basiskwaliteit
▪ Relatief hoog (5.0% vs. 4.6% landelijk gemiddelde) en stijgend (+5%) aantal voortijdige schoolverlaters
▪ Achterblijvende werkzekerheid ten opzichte van ambitie (nr. 22 in Nederland vs. amibitie nr. 1)
▪ Achterblijvende rendementen (onderwijskwaliteit) en arbeidsmarktsucces
▪ Imago
▪ Niet weten waarom studenten naar andere ROC’s gaan
▪ Profilering t.o.v. andere ROC’s

Kansen
▪ Intern onderwijs
▪ Inspelen op technologisering en automatisering (bijvoorbeeld door aanpassen opleidingsportfolio)
▪ Practoraten in driehoek tussen arbeidsmarkt, onderwijs en onderzoek
▪ De vervangingsvraag op personeelsgebied geeft kansen om een nieuw profiel van de gewenste/ideale nova-collega op
te stellen
▪ Nieuwbouw (Zijlweg, maar later ook op andere locaties) geeft nieuwe inrichtingsmogelijkheden onderwijs
▪ Prominentere rol feedback van studenten op lesniveau
▪ Inspelen op 24/7 economie door aanbieden van (deels) 24/7 onderwijs
▪ Intern financieel
▪ Afschaffing cascade bekostiging na het maken van kwaliteitsafspraken
▪ Meer kennis in organisatie over subsidies en andere financiële mogelijkheden
▪ Extern arbeidsmarkt
▪ Naamsbekendheid scoort hoog
▪ Grootste vacaturegroei in de regio vindt plaats in de Detailhandel en in de Horeca
▪ Benutten regionaal profiel in samenwerking met bedrijfsleven, bijvoorbeeld door het uitrollen van het model (bijv. Tech
poort, Zorg pact)
▪ De beroepsgroepen Verzorgend & Dienstverlenend, Medisch & Paramedisch en Informatica hebben de krapste, meest
aantrekkelijke arbeidsmarkt
▪ Relatieverbetering met bedrijven voor opbouwen langdurige samenwerking (bijv. relatiemanagers)
▪ Groeiende vraag naar maatwerk scholing aan bedrijven
▪ Betere samenwerking met gemeenten, bijv. op het gebied van jongeren en andere bijstandsgerechtigden own de
arbeidsmarkt
▪ Meer inspelen op internationalisering van de arbeidsmarkt
▪ Betere samenwerking met bedrijfsleven, bijv. ook lesgeven op de werkvloer
▪ Niet bekostigd onderwijs (=contractonderwijs) weer meer volume laten krijgen
▪ Netwerkorganisatie, gebruik maken van ondernemers/bedrijfsleven
▪ SER pleit voor individuele leerrekening werknemers
▪ Extern collega instellingen
▪ Samenwerken met VO, HBO, en arbeidsmarkt
▪ Vormgeven niveau 4,5 ( associate degree ism hbo)
▪ Internationalisering, VO-scholen, 2-talig etc.
▪ Extern beleid
▪ Mogelijkheid certificeren voor vakken niveau 1 en 2 maakt slagen makkelijker
▪ Er komt meer geld vrij voor techniek
▪ Extern studentpopulatie
▪ MBO populatie van het NC stijgt naar verwachting nog tot 2020
▪ Grote vervangingsvraag mbo2-4
▪ Duurzaamheid: Greenair Economie (Energie onderwijs) en trend duurzaamheid

Bedreigingen
▪ Concurrentie
▪ Naamsbekendheid / imago niet altijd positief (bijvoorbeeld Nova <> Mediacollege)
▪ Lange doorlooptijd bij vernieuwingen laat ruimte voor andere spelers (bijv. Particuliere opleidingen)
▪ Er komen steeds meer particuliere aanbieders op de markt
▪ Verlies van studenten uit het verzorgingsgebied aan omliggende ROC’s (bijv. vakcolleges)
▪ Andere VO organisaties mogen ook certificeren/diplomeren
▪ Concurrerende ROCs en privaat onderwijs (bijv. LOI, NCOI)
▪ ROC-landschap dreigt (nog) ongelijker te worden door verschillende investeringen per gemeente
▪ We dreigen het qua imago te verliezen van vakcolleges
▪ Verkorte opleidingen bij ROCvA
▪ Verlies van studenten: zie overstapmonitor. Waarom verliezen we leerrlingen
▪ Privaat onderwijs: ook kans op verlies van goede docenten.
▪ Wildgroei van certificaten
▪ Gemeenten Amsterdam en Zaandam geven subsidies aan docenten om de scholen te helpen om docenten aan te
trekken (Wat doen Haarlem en omgeving?)
▪ Maatschappelijke ontwikkeling
▪ Technologisering en automatisering verandert vraag naar specifieke banen
▪ Havoïsering: meer doorstroom vanuit vmbo-t naar havo i.p.v. Mbo4, onder andere door Wet Toelatingsrecht
▪ Aanscherping regionaal arbeidsmarkt perspectief met andere ROC’s vereist
▪ Pesoneel
▪ De vervangingsvraag bij personeel kan leiden tot wegvloeien kennis en ervaring en netwerk
▪ Dreigend tekort aan docenten; op dit moment voor talen, exacte vakken en technologische vakken (incl. maritiem)
▪ Het docentschap heeft een slecht imago, waardoor steeds minder mensen geïnteresseerd zijn in een baan als
docent.
▪ Studentpopulatie
▪ Studentpopulatie gaat vanaf 2020 dalen
▪ Er is behoefte aan maatwerk, onze fysieke locaties kunnen daarin remmend zijn
▪ Deelcertificering kan leiden tot minder diplomarendement

BRON: Bovenliggende strategische agenda Nova college 22 mei 2018
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BIJLAGE IV: SAMENVATTING STRATEGISCH
BELEIDSPLAN

Onze strategische ambitie voor 2019-2022
Performance

Health

Leven lang ontwikkelen

Wendbare organisatie

Nieuwe
belangrijke
thema’s

Implementatiekracht
Studenttevredenheid

Lerende organisatie

Blijvend
belangrijke Werkzekerheid
thema’s
Basiskwaliteit

22 oktober 2018
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Blijvend belangrijke thema's

Onze ambities op de vijf hoofdthema’s

Nieuwe belangrijke thema's

Ambitie
Basiskwaliteit

• Alle opleidingen voldoen minimaal aan de basiskwaliteit
• Opleidingen volgen een verbetertraject / worden uitgefaseerd wanneer ze niet
voldoen
• Nr. 1 in de Randstad op studenttevredenheid in JOB-monitor (mbo)

Studenttevredenheid

• ≥ 7,0 als score in studenttevredenheidsonderzoek vavo(e)

Werkzekerheid

≥ 70% van de schoolverlaters (incl. schoolverlaters zonder diploma) heeft werk
of vervolgopleiding (mbo - CBS)

Leven lang
ontwikkelen

• Studenten van het Nova College zijn voorbereid om zich hun leven lang te
blijven ontwikkelen
• Medewerkers van het Nova College blijven zich hun leven lang ontwikkelen
(binnen of buiten het Nova College)
• Het Nova College is de partner voor her- en bijscholing voor het werkveld en
de maatschappij
• Het Nova College is een organisatie die zich aan kan passen aan de
veranderende omgeving, zichtbaar in:

Wendbare
organisatie

– Lerend vermogen: interne en externe samenwerking, kennisdeling en focus
op innovatie
– Flexibiliteit: in inzetbaarheid van personeel, balans tussen sturing en
autonomie en sterke implementatiekracht
22 oktober 2018
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Dashboard SBP 2019-2022 voor inzicht in voortgang van
strategische ambities en basiskwaliteit
vavo specifieke indicator

mbo specifieke indicator

Ambitie behaald (100%)

Ambitie gedeeltelijk behaald (maximaal
10% van de opleidingen niet)

Doelstelling behaald (door x/x teams –
huidige score)

Nova-brede doelstelling
•

Nr. 1 in de Randstad op studenttevredenheid in JOB-monitor (mbo)

•

≥ 7,0 als score in studenttevredenheidsonderzoek vavo(e)

•

≥ 70% van de schoolverlaters (incl. schoolverlaters zonder diploma) heeft werk
of vervolgopleiding (mbo - CBS)

Reflectie van alumni en
medewerkers

•

≥ 7,0 als score op de vijf relevante vragen in MTO en alumnionderzoek1

Onderwerp in
teamplannen

•

Voorbereiding op leven lang ontwikkelen van studenten is onderdeel van alle
teamplannen

Studenttevredenheid
Werkzekerheid

Leven lang
ontwikkelen
Wendbare
organisatie

Ambitie niet behaald (meer dan 10% van
de opleidingen niet)

50% van de opleidingen scoren voldoende, 50% van de opleidingen goed op
scorecard wendbare organisatie2
Studenttevredenheid
Medewerkerstevredenheid
Medewerkersvitaliteit
Financieel

Basiskwaliteit

Voortijdige
schoolverlaters (vsv)
Bpv
Rendementen

Vavo3

•

≥ 6,0 als score op studenttevredenheid in JOB-monitor

85 van de 86 opleidingen

•

≥ 6,0 als score in studenttevredenheidsonderzoek vavo(e)

5 van de 6 vavo(e) teams

•

≥ 6,0 als score op medewerkerstevredenheid in MTO

43 van de 46 teams

•

≤ 5% ziekteverzuim (≥95% vitaliteit)

50 van de 73 teams

•

≥ 6.0 tevredenheid over psychosociale arbeidsbelasting in MTO

Volgt in MTO 2018

•

Binnen budget

Alle teams

•

Niveau 1 – ≤ 27,5% vsv

2 van de 2 teams

•

Niveau 2 – ≤ 9,5% vsv

22 van de 30 teams

•

Niveau 3 – ≤ 3,6% vsv

22 van de 42 teams

•

Niveau 4 – ≤ 2,75% vsv

22 van de 42 teams

•

≥ 3,5 als score in bpv-tevredenheidonderzoek3

39 van de 50 team/cluster

•

Voldoende in resultatenbox

62 van de 87 opleidingen
(Resultatenbox 14-17)

•

< 0,5 verschil schoolexamen (SE) vs. centraal examen (CE)

4 van de 4 teams

•

≥ 6,0 gemiddeld cijfer centraal (CE) examen

0 van de 4 teams

NB. Diverse KPI’s, zowel doel als definities, wijzigen als gevolg van andere methodieken (JOB-monitor, werkgelegenheid).
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Hoofdlijn Strategisch BeleidsPlan 2019-2022 (1/ 6)
1. Als Nova College zetten wij de student centraal.
Deze missie is niet altijd even makkelijk te vervullen in een steeds complexere
wereld, die hogere eisen stelt aan onze studenten, onze medewerkers en onze
interne organisatie
– Onze studenten komen terecht in een sterk veranderende arbeidsmarkt, waarvoor ze
nieuwe vaardigheden en technieken nodig hebben. Onze omgeving is in beweging en
vraagt om studenten die optimaal voorbereid zijn voor een beroep, de maatschappij of
vervolgonderwijs en die zich continu kunnen blijven ontwikkelen. Aan ons de opdracht
om studenten hier op voor te bereiden.
– Onze medewerkers moeten zich continu blijven ontwikkelen met het oog op de
veranderende studentenpopulatie en de veranderende eisen aan het onderwijs.
Innovatie en nauwere samenwerking met de omgeving vragen om nieuwe
vaardigheden. Aan ons de opdracht om medewerkers hierin te faciliteren en
stimuleren.
– Onze organisatie opereert in een veranderende beleidscontext en een steeds
competitiever speelveld, waarin naast andere roc’s ook private aanbieders zich roeren
en financiering continu onder druk staat. Aan ons de opdracht om wendbaar te zijn en
aanpassingsvermogen te tonen.
22 oktober 2018
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Hoofdlijn SBP 2019-2022 (2/6)
2. Het goede nieuws: we hebben een uitstekend startpunt om deze
veranderingen te lijf te gaan, met hoge studenttevredenheid, stijgende bpvtevredenheid, een goede inspectiebeoordeling en stabiele financiën. Wel
staan we voor een grote uitdaging om onze goede positie te behouden en
zijn we zelfkritisch over ambities die we nog niet gerealiseerd hebben.
•
•
•

Alle opleidingen scoren volgens de inspectie minstens ‘voldoende’ en twee
opleidingen ‘goed’; dat er geen vervolgonderzoek komt, is uniek en een
compliment waard.
Studenten zijn positief: in de JOB-monitor zijn we nummer 1 in de Randstad op
gebied van studenttevredenheid en ook het bedrijfsleven is positief: De bpvtevredenheid is de afgelopen jaren gestegen.
Wel hebben we nog niet alles weten te realiseren dat we ons eerder tot doel
hebben gesteld: nog niet alle opleidingen voldoen aan onze eigen ondergrens
voor kwaliteit; werkzekerheid van gediplomeerde schoolverlaters is gestegen,
maar blijft achter ten opzichte van andere roc’s; en de vestigingssturing vraagt
nog om verdere uitwerking van rollen en verantwoordelijkheden.
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Hoofdlijn SBP 2019-2022 (3/6)
3. Met het Strategisch Beleidsplan 2019-2022 gaan we door op de ingezette koers
met focus op studenttevredenheid, werkzekerheid en basiskwaliteit; in
aanvulling pakken we twee nieuwe speerpunten op, om als organisatie
wendbaarder te worden en om onze bijdrage aan een ‘leven lang ontwikkelen’ te
vergroten.
• We blijven inzetten op studenttevredenheid en werkzekerheid; al verbreden we
onze ambitie voor werkzekerheid ook richting kwetsbare groepen en jongeren
zonder diploma. Deze uitbreiding is in lijn met de landelijke kwaliteitsagenda.
• Ook blijven we een basiskwaliteit voor alle opleidingen hanteren, met aangescherpt
toezicht en consequenties voor opleidingen die deze niet halen.
• Een nieuw speerpunt voor het Nova College is het realiseren van de mogelijkheid
tot ‘leven lang ontwikkelen’ voor studenten, medewerkers en het werkveld. Wij
geloven dat het belangrijk is om iedereen voor te bereiden op de veranderende
omgeving, niet alleen tijdens de opleiding en direct na het verlaten van het Nova
College, maar ook gedurende hun loopbaan buiten het Nova College.
• Bovendien streven we ernaar ‘een wendbare organisatie’ te worden. Naast onze
ingezette koers richting een ‘lerende organisatie’ willen we onze focus uitbreiden
met een blik naar het werkveld en de maatschappij, een actieve focus op innovatie
en het vergroten van ons vermogen om veranderingen te implementeren.
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Hoofdlijn SBP 2019-2022 (4/6): wat gaan we doen?
4. Nu we op het punt staan de richting van het Strategisch Beleidsplan voor 20192022 in te slaan, moeten we als organisatie een aantal vervolgstappen nemen. Als
CvB en directeuren werken wij strategische thema’s verder uit; we verhelderen
een aantal structurele, operationele zaken en we stellen 3 strategische
projectteams aan, voor cruciale, Novabrede initiatieven:
Het CvB en directeuren werken de 5 strategische thema’s uit op basis van
inspiratie door het SBP-kernteam:
– Studenttevredenheid en werkzekerheid vragen voortzetting van ingezette
initiatieven.
– Leven lang ontwikkelen vraagt om een strategische keuzes rondom mate van focus
en fasering van her- en bijscholing en uitwerking van initiatieven om studenten en
medewerkers voor te bereiden op een leven lang ontwikkelen.
– Een wendbare organisatie vraagt ‘decentraal budget’ voor vestigingen en teams om
invulling te geven aan initiatieven. Wij geloven dat de balans tussen autonomie en
sturing teams in hun kracht zet (ruimte).
– Basiskwaliteit vraagt om uitbereiding van de indicatoren in de team- en
vestigingsplannen om ‘leven lang ontwikkelen’, vitaliteit van medewerkers en
thema’s uit de landelijke kwaliteitsagenda te monitoren.
22 oktober 2018
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Hoofdlijn SBP 2019-2022 (5/6): wat gaan we doen?
Daarnaast gaan we een aantal structurele, operationele zaken verhelderen:
• In de plancyclus scherpen we de consequenties van het niet halen van basiskwaliteit aan.
Dit houdt ook in dat het CvB/directeuren besluiten nemen over het bestaande
opleidingsportfolio en het eventuele samenvoegen of uit faseren van opleidingen, op basis
van basiskwaliteit en macrodoelmatigheid.
• Drie expertgroepen (bpv, onderwijs en examinering) werken aan de verduidelijking van
rollen en verantwoordelijkheden binnen vestigingssturing
Tenslotte gaan wij 3 strategische projectteams aanstellen voor cruciale en Novabrede
initiatieven:
• Het vormgeven van een centrale innovatie-agenda en het opzetten van een
subsidiebureau om onze wendbaarheid en innovatieve focus te vergroten.
• Het implementeren van een gedifferentieerd partnerschapsmodel waarbinnen
verschillende relaties van het Nova College op verschillende manieren worden
betrokken, bijvoorbeeld bij innovatie en het curriculum. Dit omvat het vergroten van de
‘openheid’ van het Nova College voor het werkveld en de maatschappij, het verbeteren
van aansluiting tussen opleiding en een baan of vervolgopleiding en het verkrijgen van
een marktaandeel binnen her- en bijscholing.
• Het simplificeren van onze projectmanagement aanpak en –agenda, zodat we met
eenvoudige en vindbare ‘dashboards’ kunnen zien hoe onze projecten zorgen voor
betere overdracht naar de lijn. Dit omvat ook het rationaliseren van de projectagenda in
samenwerking met de projectportfoliomanager en de directie om te zorgen voor meer
focus in strategische projecten.
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Hoofdlijn SBP 2019-2022 (6/6): wat gaan we doen?
5. Met al deze vervolgstappen hopen wij onze belofte richting studenten,
medewerkers, en onze stakeholders nog verder te verbeteren.
Om kort stil te staan bij de implicaties voor deze groepen:
•

Voor studenten zal de focus op studenttevredenheid en goed onderwijs blijven.
Daarnaast gaan we studenten meer begeleiden in hun keuze voor werk en betere
voorbereiding om zich de rest van hun leven te blijven ontwikkelen.

•

Voor medewerkers ontstaat grotere vrijheid en autonomie om zelf projecten uit te
voeren. Dit vraagt meer eigenaarschap, maar biedt ook meer ruimte om eigen
ideeën vorm te geven. Daarnaast komen vitaliteit en ontwikkeling van
medewerkers meer centraal te staan in de organisatie.

•

Voor het werkveld en de maatschappij is het Nova College een prominente
partner, zowel in het voeren van een innovatieagenda in de regio, het openstellen
van de school voor symposia en overleggen en het versterken van relaties en
bestaande partnerschap met afnemers.

22 oktober 2018
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Verantwoordelijkheid voor implementatie van het SBP ligt
bij vier partijen
CvB

• Het CvB evalueert drie keer per jaar de voortgang van het SBP en
de vestigingsplannen, Novabrede strategische initiatieven en
basiskwaliteit en scheidt deze evaluatie expliciet van het bespreken
van operationele onderwerpen (de waan van de dag).
• Het CvB rapporteert jaarlijks over de voortgang van het SBP aan
de Raad van Toezicht.

Directeuren
en managers

• Vestigingsdirecteuren en afdelingsmanagers nemen thema’s uit
SBP op in vestigingsjaarplan en evalueren die in MT’s en onderling.
• Managers van stafafdelingen nemen thema’s uit het SBP op in
hun jaarplan en evalueren die met hun stafteams.

Teams

• Teams nemen SBP-thema’s op in hun teamplannen
– SBP-thema’s worden opgenomen in de Kwaliteitsagenda,
doorvertaald naar vestigings- en teamplannen.
– Teams nemen vestigingsjaarplan op in hun teamplannen (vanaf
2019-2020).
– Stafafdelingen nemen nieuwe thema’s van SBP op in hun
jaarplannen.

Novabrede
teams

SBP

Reflectie en
evaluatie

Vestigingsjaarplan

Teamplan

Managementcontract

Reflectie en
verantwoording

Monitoring

Uitvoering

• Novabrede teams zijn verantwoordelijk voor de uitrol van strategische initiatieven, deze teams:
– Realiseren Novabrede strategische initiatieven die voor alle stakeholders belangrijk zijn en duidelijk
synergiën kennen door Novabrede kennisdeling en inspiratie.
– Zijn multidisciplinair samengesteld, afhankelijk van de expertise die nodig is per initiatief.
– Worden aangesteld voor bepaalde periode met een afgebakende opdracht.
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11

67

Basiskwaliteit monitoren in jaarlijkse plancyclus op
basis van team- en vestigingsplannen
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BIJLAGE V: FLYER KWALITEITSAGENDA: UITLEG &
UITNODIGING STAKEHOLDERS (JUNI 2018)

NOVA

KWALITEITSAGENDA
2019-2022

Samen werken aan een kwaliteitsagenda
Het Nova College maakt dit jaar nieuwe afspraken met de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze afspraken vormen de Kwaliteitsagenda. Daarmee spelen we in op belangrijke en actuele vragen in ons
werkgebied. De input van onze partners is hierbij onmisbaar. Daarom
nodigen wij je uit om mee te denken. Zo maken we samen onze regio
mooier, in sociaal en economisch opzicht.

Sinds 2015 werkt het middelbaar
beroepsonderwijs met kwaliteitsafspraken.
Bijvoorbeeld over het voorkomen van
voortijdige schooluitval of de verbetering
van de beroepspraktijkvorming. Minister
Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW) is zeer te spreken
over de resultaten van deze manier van
werken. Daarom krijgen scholen nu ook
meer ruimte om regionaal invulling te
geven aan onderwijs.

met de minister. Deze afspraken
vormen de kwaliteitsagenda van de
school in kwestie.
De drie thema’s zijn:
• Betere kansen voor jongeren en
(jong)volwassenen- en met een
achterstand op de arbeidsmarkt.
• Gelijke kansen voor alle studenten
ongeacht afkomst.
• Onderwijs dat voorbereidt op de
arbeidsmarkt van de toekomst.

De regio centraal
Deze ruimte legden de minister van
OCW en Ton Heerts, voorzitter van de
MBO Raad, eerder dit jaar vast in een
ambitieus bestuursakkoord. Met dit
akkoord kunnen scholen de samenwerking
met het regionale werkveld meer opzoeken
en het onderwijsaanbod daarop afstemmen. Over de regionale invulling maakt
iedere school een-op-een afspraken

Accenten leggen
Ook het Nova College maakt een eigen
kwaliteitsagenda. Hierin zetten wij onze
unieke ambities in relatie tot ons werkgebied centraal. Samenwerking binnen de
regio is daarbij waardevol én onmisbaar.
Alleen samen komen we tot flexibel,
toekomstbestendig (beroeps)onderwijs,
dat antwoord geeft op de maatschappelijke vraagstukken van onze regio.

Denk mee!
Over de regionale vraagstukken zijn we al
regelmatig in overleg. Die samenwerking
waarderen wij zeer. Ook voor het vormgeven van de Kwaliteitsagenda gaan we graag
met je in gesprek. Welke gezamenlijke
ambities nemen we ons de komende vier
jaar voor? Hoe verdelen we daarbij de taken
en verantwoordelijkheden? Laten we de
kansen van onze studenten versterken,
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
Voor nu en in de toekomst.

We stemmen ons
onderwijsaanbod af op
de regionale behoefte
en bundelen de krachten
met de partijen om ons
heen.
Meebewegen met de regio:
twee voorbeelden
Het bestuursakkoord onderstreept het
belang van samenwerking in de regio.
Hiermee zijn we al aardig op weg.
We stemmen ons onderwijsaanbod af op de
regionale behoefte en bundelen de krachten
met de partijen om ons heen. Zo bereiden
we onze studenten voor op de arbeidsmarkt
van de toekomst. En met succes, blijkt uit de
volgende voorbeelden.
1
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Programmatische aansluiting vo-mbo
Het Nova College en een aantal schoolbesturen voortgezet
onderwijs in onze regio zijn aan de slag om de aansluiting
tussen het onderwijsprogramma van het vmbo en het
opleidingsaanbod van het mbo te verbeteren. Doel is leerwinst
in de vorm van extra verdieping, verbreding en/of verkorting
van de studieduur voor de leerlingen/studenten.

Vakmanschap in de IJmond
Er is werk aan de winkel in regio Noord. De maaken onderhoudsindustrie vormt de motor van de
economie, maar komt vakmensen tekort. Reden voor
het Nova College en het bedrijfsleven in de IJmond
om de handen ineen te slaan. In Techport MBO
werken wij aan de vakkrachten van de toekomst
en maken we de sector aantrekkelijker voor nieuw
personeel en studenten. En onze technische opleidingen? Die zitten in de buurt. Zo geven we samen
antwoord op een actueel vraagstuk uit de regio.
Hackathons bij de Hartekampgroep
en PWN
In september 2015 is het Nova College
samen met bedrijven en instellingen gestart
met het houden van zogenaamde hackathons,
een werkvorm waarin de 21st century skills,
zoals creativiteit, probleemoplossende en
sociale vaardigheden aan de ene kant en
slimme technologieën aan de andere kant
geïntegreerd aan bod komen. Heterogene
teams werken aan een oplossing voor een
authentiek innovatievraagstuk van een
bedrijf. De teams bestaan bij voorkeur uit
studenten van verschillende opleidingen
en verschillende scholen, maar ook verschillende niveaus, zoals vmbo, mbo en hbo
én werknemers van bedrijven. Tijdens de
hackathon gaan de deelnemers aan de
slag met design thinking en met scrum als
projectmethode en komen ze binnen drie
dagen tot een werkend product. Er zijn allerhande materialen en technieken aanwezig,
zoals 3d-printers, sensoren, drones, Raspberry Pie’s en Arduinos waarmee de deelnemers aan de gang kunnen. De hackathons
worden gehouden in de 3D Makers Zone in
Haarlem en bij de Hartekamp in Heemstede.

Unieke stageplaatsen voor studenten Handhaver
De NS, GVB en Connexxion bieden gezamenlijk een stage bij het openbaar
vervoer voor Novastudenten van de opleiding Handhaver toezicht en veiligheid.
Studenten solliciteren bij het openbaar vervoer en niet specifiek voor één bedrijf.
Zij worden dus geplaatst bij een van de bedrijven en wisselen na 20 weken stage
van leerplek. Het unieke van deze samenwerking is dat de studenten ervaring
opdoen bij twee ov-bedrijven. Ook zijn de leerbedrijven onderling meer gaan
samenwerken. Zo maken ze gezamenlijk opdrachten voor de stagiairs, voeren
ze de sollicitatiegesprekken samen en zorgen ze voor een warme overdracht.
Hoewel er geen baangarantie wordt gegeven zijn de mogelijkheden om in te
stromen bij NS, GVB of Connexxion heel goed. De werkgelegenheid binnen
deze sector groeit, mede door uitbreiding en vergrijzing.

Heb je een idee?
Laat het ons weten!
Meld je idee bij je Nova contactpersoon of mail
naar kwaliteitsagenda@novacollege.nl.
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BIJLAGE VI: FLYER KWALITEITSAGENDA:
INHOUDELIJKE AFSTEMMING MET
STAKEHOLDERS (AUGUSTUS 2018)

NOVA

KWALITEITSAGENDA
Het Nova College maakt dit jaar nieuwe afspraken met de minister van
Onderwijs. Deze afspraken vormen de Kwaliteitsagenda. Daarmee spelen
we in op belangrijke en actuele vragen in ons werkgebied. De input van
onze partners is hierbij onmisbaar. Daarom nodigen wij je uit om mee te
denken. Zo maken we samen onze regio mooier, in sociaal en economisch
opzicht.
Het gaat om minimaal 3 ambities die we willen ondernemen of verder
willen uitbouwen met jou als stakeholder:

1 Kwetsbare jongeren

2 Gelijke kansen

3 Werkzekerheid

(Jong-)volwassenen in een kwetsbare
positie begeleiden naar een diploma en
werkzekerheid bieden.

Studenten voelen zich bij ons thuis en
kunnen groeien als mens en het beste
uit zichzelf halen.

Nova College biedt onderwijs dat
bijdraagt aan duurzame werkzekerheid
en participatie van (jong-)volwassenen
in de regio.

Onze maatregelen:
Identificeren en categoriseren van
studenten met verlaagde kans op
succesvol doorlopen van de opleiding:
• inschatting bij inschrijving op basis
van vooropleiding en intake
• resultaten en studie-/beroepshouding
• creëren van inzicht en overzicht
regelgeving

Onze maatregelen:
Instroom:
• onderwijs toegankelijk voor iedereen
die de juiste vooropleiding heeft
• studenten kunnen snel wisselen bij
verkeerde studiekeuze; heroriëntatie
gedurende het jaar
• creëren van doorlopende leerlijnen
vmbo-mbo
• samenwerking vo

Ondersteuning van kwetsbare
studenten op gebied van:
• taal (als student lager scoort dan
niveau 2F of B1)
• thuissituatie
• leervermogen
• beroepskeuze
Begeleiden van studenten naar diploma
en werk of een vervolgopleiding:
• onderzoek naar uitval Leerwerktrajecten
• extra aandacht voor niveau 3 en
verminderen voortijdig schooluitval
• aanbieden beroepsgericht
taalonderwijs
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Doorstroom:
• alle studenten hebben gelijke kansen
bij overgang naar vervolgopleiding
• maatregelen gericht op doorstroom
van mbo niveau 1-2-3-4
Uitstroom:
• elk diploma geeft werkzekerheid
of succesvol vervolg op hbo
• extra begeleiding
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Onze maatregelen:
Aanbieden van wendbaar onderwijs
door in te spelen op:
• snel veranderende vraag naar
(bredere) competenties en vaardigheden voor de maatschappij en
beroepen van morgen
• toenemende behoefte voor omen bijscholing van werknemers
• up-to-date docenten en lesmaterialen
Opleiden van studenten tot
wendbare werknemers door:
• uitdagen van studenten
• ontwikkelen van 21st century skills
• stimuleren van internationalisering
Nauw samenwerken met onze
stakeholders in de arbeidsmarktregio:
• externe samenwerking
• creëren van netwerk met studenten,
alumni en werkveld

STRATEGIE NOVA COLLEGE 2019 - 2022
Onderwijs is van onschatbare waarde. Het bereidt mensen voor op een nieuwe
stap in hun opleiding of loopbaan. En belangrijker nog: het brengt geluk, groei
en zelfvertrouwen. Daar geloven wij in. Daarom leren wij onze studenten méér
dan alleen een beroep. We leren ze lessen voor het leven.
En dat is een vak apart. Want de arbeidsmarkt verandert snel en ons speelveld
wordt steeds complexer en competitiever. Dat vraagt wat van onze studenten,
van ons onderwijs en van onszelf.
Onze studenten zijn de meest tevreden studenten in de Randstad, de werkzekerheid van onze opleidingen scoort gemiddeld ver boven het minimum en veel van
onze opleidingen hebben de gevraagde basiskwaliteit. Stuk voor stuk resultaten
die ons trots maken.

• We gaan voor basiskwaliteit van al

Om voorbereid te blijven op de
toekomst hebben we strategische
keuzes gemaakt. De hoofdlijnen
daarvan zijn:
Onze studenten zijn tevreden en
onze opleidingen bieden een hoge
werkzekerheid. We zetten ons extra
in voor kwetsbare groepen en jongeren
zonder diploma in lijn met de landelijke
kwaliteitsagenda, waarin we afspraken
maken met de minister van OCW over
hoe we, samen met partners, inspelen
op belangrijke onderwijskwesties in
onze regio.

•

•

onze opleidingen. Dat zie je terug in
minder voortijdige schoolverlaters,
een score van minstens 3,5 in het bpvtevredenheidsonderzoek, voldoende
rendementen en hogere cijfers in het
centraal examen van vavo.
We willen een wendbare organisatie
worden. Dat is geen doel op zich,
maar noodzakelijk om snel te kunnen
meebewegen met onze omgeving en
toekomstbestendig te zijn. Dat doen
we door samen te werken en kennis
te delen met anderen binnen en buiten

•

het Nova College: met het werkveld,
gemeentes en instellingen.
Door de snelle ontwikkelingen is het
belangrijk dat we onszelf een leven
lang ontwikkelen. Studenten én
medewerkers. De arbeidsmarkt vraagt
steeds nieuwe vaardigheden van onze
studenten. Voor onszelf betekent dit
ook toewerken naar een aangepast
curriculum. Tot slot zoeken we nog
meer verbinding met de buitenwereld
en ontwikkelen we ons tot dé onderwijspartner in de regio. Want samen
kunnen we meer.

FEITEN & CIJFERS NOVA COLLEGE
AANTALLEN STUDENTEN:
Mbo totaal:
11.097
Bol:
8.589
Bbl:
2.508

Vavo:
Educatie:

1.330
385

GROEIENDE TEVREDENHEID
STAGEBEDRIJVEN:
op een vijfpuntschaal

3,5

ZEER POSITIEVE BEOORDELING
INSPECTIE:
Twee opleidingen kregen
de hoogste waardering ‘goed’:
Coördinator sport, bewegen en
gezondheid en Nederlands als 2e taal.

STUDIESUCCES:
Diplomaresultaat: 74,9
Jaarresultaat: 74,5
Voortijdig schoolverlaten:
458 studenten

TEVREDENHEID STUDENTEN
KEUZEGIDS MBO:
Nummer 1 in de Randstad voor
studenttevredenheid. 15 topopleidingen

SCORE WERKZEKERHEID
OPLEIDINGEN:

5,0%

85%

Heb je ideeën of aanvullingen?
Laat het ons weten!
Meld je idee bij je Nova contactpersoon of mail
naar kwaliteitsagenda@novacollege.nl.
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Indicatieve begroting Kwaliteitsafspraken
Tabel 1 Budgettaire gevolgen van kwaliteitsafspraken (bedragen x € 1 miljoen)
Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
Nova als de onderwijspartner in de regio
• Definiëren & implementeren van een regionale strategie voor
om- en bijscholing met het werkveld
• Intensiveren van afstemming en profilering van het
opleidingsaanbod met het werkveld
• Learning Communities: samen leren met studenten, alumni,
docenten en het werkveld
• Verder verbeteren van de Beroepspraktijkvorming
Praktijkgericht en wendbaar onderwijs
• Duurzaamheid van diploma’s verhogen
• Opleidingen (her)ontwikkelen als reflectie van het werkveld
• Feedback van studenten gebruiken om de dagelijkse
onderwijspraktijk te verbeteren
• Praktijkonderzoek naar beroepsvaardigheden voor
multinationals
• Praktijkonderzoek naar anticipatie op beroepsveranderingen
Gelijke kansen & Kwetsbare jongeren
Instroom
• Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (incl. loopbaanoriëntatie)
uitbreiden uitvoeren
• Onderwijs ter oriëntatie
• Onderzoeken van leerwerkervaring bij intake
Doorstroom
• Maatwerk door passend en flexibel onderwijs
• Heroriëntatie
Uitstroom
• Onderwijspartner in de regio
• Voorbereiding op hbo of werkveld
Identificeren
• Versterken warme overdracht vmbo-mbo
• Extra aandacht voor niveau 3 studenten uitvoeren borgen
Begeleiden
• Sluitende regionale voorzieningenstructuur ontwikkelen borgen
• Brede, regionale maatwerkklassen ontwikkelen
• Uitbreiden aanbod brede niveau 2-opleidingen
Overdragen
• Begeleiding naar de arbeidsmarkt & uitdagen tot leven lang
ontwikkelen
Professionalisering
Teamleren
Opleiden in de school
De hybride docent
De onderzoekende docent
Digitale geletterdheid onder docenten vergroten
Uitgaven
Investeringbudget
Resultaatafhankelijk budget
Inkomsten 3)
Financieringstekort/overschot

2019
4,1
2,9

2020
5,0
3,3

1,2

1,7

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

12,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

8,1
8,1
0,0
8,1
0,0

2)

9,0
9,0
0,0
9,0
0,0

2021
5,0 1)
3,0

9,0
4,5
4,5
9,0
0,0

2022
5,0
3,0

9,0
4,5
0,0
4,5
-4,5 4)

2023

0,0
0,0
4,5
4,5
4,5

Totaal
19,1

35,1
26,1
9,0
35,1
0,0

1)

In het jaar 2021 en 2022 wordt op voorhand het resultaatafhankelijk budget ingezet.
De uitloop van de kwaliteitsafspraken mbo 2015-2018 (vsv) maakt geen deel uit van het budgettair kader.
De inkomsten zijn geraamd op basis van door het ministerie van OCW beschikbaar gestelde informatie.
4) In het jaar 2022 vindt voorfinanciering plaats en ontstaat ceteris paribus een exploitatietekort.
2)
3)

TOELICHTING OP TABEL



Nova als de onderwijspartner in de regio
Het experimenteren en het verder doorvoeren van ontwikkelde activiteiten vindt plaatst door inzet van medewerkers. Vooral
onderwijzend personeel besteedt een deel van zijn beschikbare uren aan de hiermee samenhangende werkzaamheden. Voor de
stroomlijning en ondersteuning van de processen houden wij rekening met circa 20 procent inzet van ondersteunend beheers
personeel. Omgerekend in ‘fulltime-equivalent’ betreft de gemiddelde totale inzet in de periode 2019-2020 circa 30 fte.
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Met het oog op inhuur van specifieke expertise, evenals het eventueel organiseren van evenementen is naast de inzet van
medewerkers jaarlijks een bedrag van circa €900.000,- (out-of-pocket kosten) begroot. Na het uitkristalliseren van de plannen
ligt een fijn afstemming van de indicatieve begroting in de rede.
De raming van de indicatieve uitgaven voor de looptijd van de uitvoering van de kwaliteitsafspraken is opgesteld onder de
veronderstelling dat wij in de periode 2021-2022 de voorgenomen maatregelen en de begrote inzet van middelen continueren.
Het is denkbaar dat wij naar aanleiding van de uitkomsten van een (tussentijdse)evaluatie van de behaalde doelstellingen
besluiten tot een herallocatie van de inzet van middelen.
Praktijkgericht en wendbaar onderwijs
Het (door)ontwikkelen van opleidingen, het voortzetten van integratie van brede vaardigheden en het doorzetten van diverse
verbeterpunten vindt plaats door onderwijzend personeel.
In de periode 2019-2020 bedraagt naar analogie van het subthema Nova als de onderwijspartner in de regio de gemiddelde
inzet omgerekend circa 13 fte en is jaarlijks circa €400.000,- begroot voor inhuur van specifieke expertise.
Ook voor dit thema geldt dat mutatis mutandis een herallocatie van inzet van middelen in de periode 2021-2022 voorstelbaar is.
Gelijke kansen & Kwetsbare jongeren
De huidige (zorg)structuur en begeleiding vormt een regulier en integraal onderdeel van ons onderwijs. De activiteiten die
hierin plaatsvinden vinden wij onderdeel van ons primaire proces, ook al zijn een deel van de medewerkers die hierin werkzaam
zijn te benoemen als ondersteunend beheerspersoneel (OBP). De hiervoor benodigde inzet van middelen is de afgelopen jaren
gefinancierd uit het budget van de kwaliteitsafspraken mbo 2015-2018. In de periode 2019-2022 vindt een voortzetting van
de huidige koers plaats met ruimte voor nader onderzoek.
Qua voortzetting en uitbouw van bestaande inzet moet gedacht worden aan:
• Zorgteams op de grote locaties met daarin trajectbegeleiding en schoolmaatschappelijk werk/ inzet van schakelklassen
(met heroriëntatie) t.b.v. opvang van de uitval gedurende het jaar (circa €1,1 miljoen);
• Nederlands, Engels en rekenen, extra inzet voor studenten die dit nodig hebben om het gewenste niveau te behalen en het
studiecentrum waar zij in rust zelf kunnen leren (circa €1,4 miljoen).
Ten behoeve van de activiteiten die wij uitbouwen/extra nemen in de kwaliteitsagenda wordt inzet van personeel gevraagd: dit
betreft zowel de inhoudsdeskundigen in de ondersteuning als begeleiding in de uitvoering (circa € 0,5 miljoen).
Professionalisering
Het betreft met name inzet van medewerkers en inhuur van derden ten behoeve van het ontwikkelen en verzorgen van diverse
cursussen en trainingen. Naar schatting is 80 procent van het budget bestemd voor het onderwijzend personeel. Om deel
te kunnen nemen aan de diverse additionele professionaliseringstrajecten is het noodzakelijk begeleide onderwijsuren binnen
de onderwijsteams vrij te maken. De onderwijsteams dienen in de gelegenheid gesteld te worden om de verloren gegane
onderwijstijd te vervangen.
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