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Inleiding 
 
In deze Kwaliteitsagenda van ROC Rivor leest u hoe wij uitvoering en invulling geven aan het 
bestuursakkoord Trots, vertrouwen en lef (februari 2018). 
De thema’s die in deze Kwaliteitsagenda uitgewerkt worden zijn enerzijds een vervolg op de 
Kwaliteitsafspraken MBO (2015-2018) en anderzijds een nadere uitwerking van ons Koersplan 2018-
2021 ‘Samen op weg’ 1. De uitwerking van onze strategische doelstellingen wordt gekoppeld aan de 
drie landelijke speerpunten van de minister en aan twee extra speerpunten die ROC Rivor in de 
Kwaliteitsagenda heeft toegevoegd. Deze twee zelf geformuleerde speerpunten hebben betrekking 
op de uitdagingen die wij zien in het vormgeven van het Leven lang Ontwikkelen en op onze eigen 
professionalisering, die noodzakelijk zijn om de in de Kwaliteitsagenda benoemde maatregelen uit te 
kunnen voeren.  
Jongeren worden binnen het beroepsonderwijs opgeleid voor een beroep en een eerste stap op de 
arbeidsmarkt. Het verder leren of bij- en omscholen zal in de levensloop van deze jongeren zeker aan 
de orde zijn. Tevens is het van belang aanbod en leerwegen te creëren voor reeds werkende of 
werkzoekende volwassenen zodat ook zij hun positie op de veranderende arbeidsmarkt blijvend 
kunnen versterken. Het is daarom dat wij als vierde speerpunt Leven lang Ontwikkelen hebben 
toegevoegd.  
Omdat de maatregelen en activiteiten zoals benoemd in de Kwaliteitsagenda een beroep doen op de 
wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van ons personeel, hebben wij als vijfde en laatste 
speerpunt Professionalisering toegevoegd. 
 
Leeswijzer 
Voordat u de hoofdstukken gaat lezen, raden wij u aan u te oriënteren op onze Kwaliteitsagenda 
door Bijlage 1 te bekijken. Het in deze bijlage weergegeven schema is het totaaloverzicht van de 
inhoud van de Kwaliteitsagenda.  
In figuur 0.1 wordt de opbouw van het schema uit Bijlage 1 weergegeven. Er wordt zichtbaar hoe de 
samenhang is tussen de benoemde speerpunten, de maatregelen, de effecten en de metingen (en 
‘merkbaarheden’). Een speerpunt wordt tot uitdrukking gebracht in één of meer indicatoren, die elk 
een aantal meetmomenten in de tijd kennen (nulmeting, 2020 en 2022). Deze meetmomenten zijn 
de formele terugkoppelingen over de vorderingen binnen het speerpunt naar de Commissie. Een 
speerpunt draagt ook bij aan de door ROC Rivor gestelde ambities (ook wel doelstelling).  
 

 
Figuur 0.1 Samenhang speerpunten, maatregelen, effecten en metingen 

                                                           
1 Koersplan; https://www.rocrivor.nl/documents/4/ROC_Rivor_Koersplan_2018-2021.pdf 
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Ons uitgangspunt is dat de positieve resultaten van meerdere maatregelen samen een positief effect 
(kunnen) hebben op het speerpunt, dat vervolgens op de aangegeven meetmomenten merkbaar of 
meetbaar is in de geselecteerde indicatoren. ROC Rivor heeft, samen met partners in de regio, 
maatregelen benoemd die vallen onder het betreffende speerpunt. De effecten die elke individuele 
maatregel heeft, zijn merk- dan wel meetbaar middels de benoemde indicatoren. Elke individuele 
maatregel heeft een effect. De optelsom van de effecten van meerdere maatregelen horend bij het 
betreffende speerpunt heeft ook invloed op de uitkomsten van de indicatoren. Wij gaan dan ook uit 
van de aanname dat er een relevante relatie tussen de effecten is en welke daarmee van invloed is 
op het resultaat van de indicator(en).  
 
In het eerste hoofdstuk van de Kwaliteitsagenda, Interne en externe analyse, beschrijven wij in de 
externe en interne analyse achtereenvolgens het werkgebied, regio Rivierenland, het 
instellingsprofiel, de SWOT-analyse, de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de reflectie op de 
speerpunten en de indicatoren.  
Uit de analyse volgen de ambities en de maatregelen welke moeten leiden tot het behalen van de 
beoogde doelen. Dit komt vervolgens tot uiting in de merkbare en meetbare mijlpalen, die verder 
uitgewerkt worden in hoofdstuk 2 Ambities, beoogde resultaten en maatregelen. In hoofdstuk 3 
Planning en budget is vervolgens de indicatieve planning en begroting opgenomen. De 
betrokkenheid van de interne en externe stakeholders bij de totstandkoming en het uitvoeren van de 
Kwaliteitsagenda wordt beschreven in hoofdstuk 4 Betrokkenheid interne en externe stakeholders.  
Hoofdstuk 5 heeft als titel Duurzaamheid. Hierin wordt beschreven hoe ROC Rivor de verduurzaming 
van de beoogde resultaten gaat vormgeven. Tenslotte beschrijven we in hoofdstuk 6 Perspectief en 
innovatie onze gedachten over de veranderende wereld waarin het mbo-onderwijs zich bevindt.  
Onlosmakelijk verbonden aan voorliggend document zijn de twee bijlagen Schema Kwaliteitsagenda 
(Bijlage 1) en de Excelsheet meerjarenbegroting (Bijlage 2). Beide bijlagen worden als los document 
bij de voorliggende Kwaliteitsagenda aangeboden.  
 
Deze Kwaliteitsagenda is, naast ons Koersplan, de opmaat voor onze academie- en teamplannen. De 
academie- en teamplannen zijn als het ware de verdere concretisering en gedetailleerde invulling van 
de Kwaliteitsagenda. De vijf speerpunten, de ambities/doelstelling, maatregelen en de te behalen 
resultaten worden daarin vertaald naar concrete acties. Uiteindelijk zullen al deze acties moeten 
leiden tot meetbare en merkbare (deel)resultaten en de optelsom van al die (deel)resultaten zal 
zorgen voor een bijdrage aan de speerpunten. Het uiteindelijke doel is dat ROC Rivor jongeren, maar 
ook werkenden en werkzoekenden, zo optimaal mogelijk bedient, hen een topopleiding kan 
aanbieden, hen kan begeleiden naar een volwaardige positie op de arbeidsmarkt en werkenden de 
mogelijkheid biedt om zich een leven lang te ontwikkelen. In de volgende hoofdstukken geven wij 
aan op welke wijze en met welke middelen wij deze opdracht aan gaan.  
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1. Interne en externe analyse 
 

Afbakening van regio en werkveld 
ROC Rivor richt zich op de regio Rivierenland. Deze regio is één van de kleinere regio’s in Nederland, 
maar kent een relatief groot geografisch werkgebied, begrensd door de rivieren. Het heeft een klein 
stedelijk-/dorpskarakter en is dunbevolkt. Het aantal inwoners in de regio neemt nog steeds toe 
hoewel dit binnen afzienbare tijd zal stabiliseren (CBS, 2016; Bureau Economisch Onderzoek 
Provincie Gelderland, 2016). De regio kent een relatief hoge laaggeletterdheid. Rivierenland heeft 
een economische structuur met veel MKB-bedrijven die ieder hun eigen cultuur en regie hebben. 
Door de centrale ligging en de aanwezigheid van diverse snel- (A15, A2, A27) en waterwegen is de 
regio aantrekkelijk voor veel bedrijven.  

Samenwerking en organiserend vermogen  
Mede ingegeven door de kleinschaligheid is het organiserend vermogen in de regio groot. Zo vormt 
FruitDelta Rivierenland een overkoepelende en krachtige samenwerking tussen overheid, 
ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers als ‘pentahelix’ om samen het gebied 
te ontwikkelen en te versterken. 
FruitDelta Rivierenland richt zich 
op de drie economische 
speerpunten Agribusiness, 
Economie & Logistiek en 
Recreatie & Toerisme. 
Een eigen Regionaal 
Investeringsfonds met een 
Economic Board (waarin ROC 
Rivor zitting heeft) is het middel 
om ambities met betrekking tot 
deze drie economische 
speerpunten te realiseren.  
 
´Regio Rivierenland´ is een samenwerkingsverband van tien gemeenten in de Tielerwaard, de 
Culemborgerwaard, de Betuwe, de Bommelerwaard en het westen van het Land van Maas en Waal. 
Dit samenwerkingsverband vervult binnen FruitDelta Rivierenland wisselend de rol van 
initiatiefnemer, beslisser, partner en aanjager. 
 
Regionale ambities  
Het investeren in de drie economische speerpunten, zoals vastgelegd in het Regionaal 
Ambitiedocument 2016-2020 (Regio Rivierenland), moet Rivierenland naar een hoger niveau tillen. 
De gestelde resultaatgerichte doelen moeten leiden tot economische ontwikkeling in de regio. Deze 
doelen zijn: 

• de kwaliteiten in Rivierenland beter uitnutten;  
• het sociaaleconomische profiel verbeteren;  
• het woon- en leefklimaat versterken;  
• initiatieven vanuit de samenleving faciliteren;  
• inspelen op ontwikkelingen. 

  

Figuur 1.1 Regio Rivierenland 

http://www.regiorivierenland.nl/
https://www.regiorivierenland.nl/uploads/images/Organisatie%20en%20bestuur/Brochure%20Ambitiedocument_LR.pdf
https://www.regiorivierenland.nl/uploads/images/Organisatie%20en%20bestuur/Brochure%20Ambitiedocument_LR.pdf
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De ambities die hierbij per speerpunt nagestreefd worden zijn: 
• Agribusiness: de tuinbouw wordt nóg toonaangevender in Europa. 
• Economie & Logistiek: bereiken van de top 3 van logistieke hotspots van Nederland. 
• Recreatie & Toerisme: een jaarlijkse omzetgroei van 5%. 

Analyse Regio Rivierenland 
ROC Rivor heeft in het Koersplan 2018-2021 ‘Samen op weg’ een strategische richting gegeven aan 
de wijze waarop onderwijs en arbeidsmarkt binnen Rivierenland met elkaar kunnen worden 
verbonden. De regionale speerpunten van Regio Rivierenland zijn de basis geweest waarop ROC 
Rivor het Koersplan heeft vormgegeven. ROC Rivor richt zich hierbij voor het overgrote deel op het 
Rivierenland zoals reeds eerder beschreven. Daarnaast is ROC Rivor aangesloten bij bovenregionale 
samenwerkingsverbanden. Dat doet ROC Rivor niet enkel eigenstandig: er wordt actief aansluiting 
gezocht bij andere partijen zoals de Gelderse MBO instellingen, maar ook de provincie en ROC’s uit 
andere delen van het land. 

Een integraal beeld over de verbondenheid van arbeidsmarkt en onderwijs wordt weergeven in een 
praatplaat2, zie figuur 1.2. 

 

  

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=K48rMOnF-KQ 

Figuur 1.2 Praatplaat 'Samen op weg in Rivierenland' 
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Profiel instelling en doelgroepen 
Aandacht voor ambitie 
ROC Rivor richt zich als zelfstandig regionaal opleidingscentrum op ‘aandacht voor jouw ambitie’ in 
de breedste zin van het woord. Als innovatief opleidingscentrum heeft ROC Rivor drie doelstellingen 
welke de leidraad voor het aanbieden van ons onderwijs zijn:  

• Kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs  
• Verbinding met de regio  
• Leven lang ontwikkelen 

Instroom van nieuwe deelnemers, inburgering van nieuwe Nederlanders, het vavo, en de aandacht 
voor werkenden, werkzoekenden en kwetsbaren: het past allemaal binnen ons onderwijsconcept. 
ROC Rivor heeft daarmee aandacht voor scholing, bijscholing én omscholing en heeft bovendien als 
school aandacht voor ieders ambitie, talent en mogelijkheden. We streven er dan ook naar om 
iedere jongere op de juiste plek te krijgen. Dat lukt regelmatig in één keer en soms gaat het via 
interne doorstroom: we zorgen er dan voor dat jongeren binnen onze school kunnen doorstromen 
naar een hoger niveau. Ook voor deze groep doorstromers heeft ROC Rivor volop aandacht, omdat 
we merken dat het én de kansen voor jongeren op een vervolgopleiding én hun kansen op de 
arbeidsmarkt vergroot.  

Laaggeletterdheid 
In de regio Rivierenland heeft één op de negen inwoners problemen met lezen en schrijven. Ze 
begrijpen bijvoorbeeld een brief van de school van hun kinderen niet, of hebben problemen met het 
lezen van een tekst van de gemeente. Laaggeletterden vinden moeilijker een baan en voelen zich 
vaak minder gezond. Geletterdheid is essentieel voor het goed functioneren van de economie, maar 
vooral voor de individuele persoon zelf. Het verhoogt het gevoel van eigenwaarde, maar is ook 
essentieel voor het volgen van een opleiding op welk niveau dan ook en daarmee is het ook bepalend 
voor toekomstverwachtingen in de persoonlijke en zakelijke sfeer.  
Laaggeletterdheid is een risicofactor die kan leiden tot het niet behalen van een startkwalificatie. Dit 
heeft er toe geleid dat ROC Rivor inzet op het verlagen van de laaggeletterdheid in de regio en het 
verhogen van het behalen van een startkwalificatie (zie ook Regio in Beeld, Rivierenland, oktober 
2017). 

Breed opleiden 
Het stimuleren van flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers vraagt niet alleen wat 
van bedrijven maar ook van onderwijsinstellingen die hun studenten moeten voorbereiden op de 
arbeidsmarkt. Daarom zet ROC Rivor meer en meer in op breed opleiden. Hierbij wordt tegemoet 
gekomen aan de vraag van het bedrijfsleven naar breed opgeleid personeel.  

Het concept breed opleiden is in de afgelopen paar jaar verder uitgewerkt en er zijn kleinschalige 
pilots gedraaid in het onderwijs met een afgebakende groep partners. De resultaten uit deze pilots, 
die zich hebben gericht op zittende studenten, zijn veelbelovend en geven gedeeltelijk antwoord op 
de geschetste problematiek in de regio. Om een volledig antwoord te geven op de vraag om 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt aan deze werkwijze een impuls gegeven voor 
verdere ontwikkeling richting een ‘levenslange’ samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. De 
werknemer moet geënthousiasmeerd blijven om zich te blijven ontwikkelen en verbonden blijven 
aan de school. Verder speelt natuurlijk ook dat de verbinding en samenwerking met het bedrijfsleven 
moet worden gezocht daar waar het gaat om werknemers de mogelijkheid te bieden om zich 
blijvend bij-, her- of om te scholen.   



 

 6 

SWOT-analyse 
ROC Rivor heeft een centrale positie binnen Rivierenland. In de regio Rivierenland biedt ROC Rivor 
het hoogste niveau van opleiding. ROC Rivor vertegenwoordigt in veel bestuurlijke gremia het 
(beroeps)onderwijs en met haar strategie van samenwerking is zij een spin in het web van 
activiteiten op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. De SWOT-analyse is uitgewerkt in figuur 
1.3 op de volgende pagina.  

Onze kracht, kansen zien en benutten 
Uit recent onderzoek (HEVO - Strategisch huisvestingsplan ROC Rivor, december 2017) blijkt dat aan 
ROC Rivor de volgende cultuurkenmerken worden toegeschreven: 

• Handelingsgericht: denken en gewoon doen 
• Verbonden en betrokken: met student én de regio 
• Kwaliteit gedreven: goed onderwijs 
• Bescheiden en trots: kleinschaligheid als kracht 
• Focus op relatie: geen concurrentie maar samenwerken 
• Iedereen telt mee: veel ruimte voor individuele afstemming 

ROC Rivor heeft een breed onderwijsaanbod, waaronder veel kleine opleidingen, waarmee het MKB 
in de regio – nog steeds – wordt bediend. Mede hierdoor heeft het ROC een strategische positie in 
regio Rivierenland. In het onderwijs is veel ruimte voor aandacht en begeleiding, wat leidt tot een 
relatief lage uitval, ondanks de aanwezige laaggeletterdheid. De driehoek student/ROC/werkgever is 
sterk. Door deze sterke banden is het mogelijk flexibel in te spelen op ontwikkelingen en de afstand 
tussen arbeidsmarkt en onderwijs klein te houden. 

Ruimte voor verbetering en bewustzijn van risico’s 
Krachtige elementen in het imago van ROC Rivor zijn de kleinschaligheid en herkenbaarheid in de 
regio, de zorg voor de leerling en de goede relatie met de omgeving (werkgevers). 
Minder krachtige elementen zijn het marktaandeel en schaalgrootte, de bescheidenheid over de 
activiteiten, de soberheid in de gebouwen en de uitstraling naar (ambitieuze) studenten.  
 
De afgelopen jaren is het ROC enorm gericht geweest op de verbinding met de regio. Die is zeer 
succesvol geweest en heeft tot veel verbindingen en vraag geleid. Een consequentie daarvan is 
geweest dat de interne ontwikkelingen daar niet synchroon mee hebben gelopen, zelfs niet 
synchroon mee konden lopen. Dat betekent dat er op een aantal punten met verhoogde snelheid 
verbeteringen, aanpassingen en verbindingen nodig zijn. De samenwerking binnen ROC Rivor tussen 
onderwijs en onderwijslogistiek en de afspraken van buiten moeten binnen georganiseerd én 
gerealiseerd kunnen worden. Dit betekent het gebruik maken van elkaars ervaringen, het samen 
gebruik maken van de voorzieningen, maar ook een verzakelijking van de afspraken die gemaakt 
worden.  
 
De omgeving verandert, soms voorspelbaar, soms onvoorspelbaar. Een verwachting is dat het aantal 
initiële deelnemers aan het beroepsonderwijs fors zal krimpen omdat het aantal jonge mensen 
vermindert. Een gegeven is ook dat de technologie zich snel ontwikkelt, elk jaar verdubbelen de 
mogelijkheden. Die snelheid is dermate groot, dat het de vraag is of bijbehorende applicaties, 
verandering van gedrag van mensen en instituties dit tempo kunnen bijhouden. 
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In figuur 1.3 worden de verbeterpunten en risico’s voortkomend uit de SWOT-analyse in relatie 
gebracht met de ambities en speerpunten zoals beschreven in Bijlage 1 van de Kwaliteitsagenda. In 
deze bijlage zijn ook de bijbehorende meet- en merkbare indicatoren voor 2020 (midterm) en 2022 
opgenomen. Hiermee wordt zichtbaar dat we niet alleen vanuit onze krachten handelen, maar zeker 
ook investeren in het verbeteren van onze aandachts- en verbeterpunten.  

Figuur 1.3 Relatie SWOT - Kwaliteitsagenda 
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Figuur 1.4 Arbeidsmarkt Rivierenland 

Ontwikkelingen economie en arbeidsmarkt 
Bedrijven 
De regio kent een economische structuur met veel MKB-bedrijven die ieder hun eigen cultuur en 
regie hebben. In de regel is er een korte planningshorizon en is men minder geneigd om op langere 
termijn te denken en te handelen. 

De regio telt (peildatum 2016) ruim 24.000 (vestigingen van) bedrijven. Dit aantal neemt ieder jaar 
toe, zowel regionaal als landelijk. Veruit de meeste bedrijven in Rivierenland zijn te vinden in de 
sectoren handel, (specialistische zakelijke) dienstverlening, logistiek, bouwnijverheid, cultuur, sport 
en recreatie. Rivierenland zal niet uitgroeien tot een gebied waar grote multinationals of zelfs grotere 
bedrijven zich gaan vestigen. 

De gemiddelde leeftijd van werknemers is relatief hoog. In Rivierenland zijn openbaar bestuur en 
onderwijs de sterkst vergrijsde sectoren, resp. 46% en 44% van de werknemers is 50-plusser. Sterker 
vergrijsd dan gemiddeld zijn verder de sectoren bouwnijverheid, zorg & welzijn, financiële diensten, 
vervoer & opslag en industrie (UWV, 2016). Dit betekent op relatief korte termijn een grote 
uitstroom uit de arbeidsmarkt van kennis en ervaring.

  
Figuur 1.3 De omvang en ontwikkeling van het aantal banen van werknemers in Rivierenland per sector 
in 2018. 
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Vraagzijde arbeidsmarkt 
Het aantal banen groeit, cijfers van het UWV (peildatum 2017) geven aan dat het aantal banen in 
2018 groeit met 1.700 tot 
103.000 in totaal. Hoewel deze 
banengroei zich in vrijwel alle 
sectoren voordoet (figuur 1.4), 
zijn in Rivierenland in de 
Techniek en in Logistiek & 
Transport de meeste vacatures 
en, niet onbelangrijk, is de 
concurrentie voor 
werkzoekenden laag.  
De aantrekkende economie en 
woningmarkt geeft 
tegelijkertijd een impuls aan de 
bouwsector. De toenemende 
consumptieve bestedingen 
zorgen voor meer werk in de 
detailhandel en de horeca. De 
omvangrijke sector Zorg & 
Welzijn kromp de laatste jaren, 
maar door het schrappen van eerder aangekondigde bezuinigingen en toenemende vergrijzing trekt 
de werkgelegenheid ook daar weer aan. 
 
Er zijn echter ook sectoren met banenkrimp. Zo zorgen digitalisering en robotisering voor een 
afname van het aantal banen in onder andere de administratieve sector. De sterkste afname doet 
zich voor in de financiële diensten, als gevolg van de opkomst van online dienstverlening. In het 
onderwijs daalt het aantal banen zeer licht, tegelijkertijd constateren we aan de andere kant ook dat 
er een tekort is aan docenten bij sommige van onze opleidingen (o.a. door de vergrijzing en door 
krapte). De daling van het aantal banen komt voornamelijk doordat er minder leerlingen zijn in het 
primair en voortgezet onderwijs. Ook in het openbaar bestuur is er nog sprake van een minieme 
daling van het aantal banen.  
Uit een analyse van het UWV (2017) blijkt dat er ook voor ‘laagopgeleiden’ kansen op werk zijn. In de 
techniek, transport en logistiek en in de agrarische beroepen zijn de kansen het grootst, al is het 
werk in de agrarische beroepen vaker tijdelijk. Ook beroepen in andere richtingen zoals in de 
voeding, gespecialiseerde schoonmaak en veiligheid bieden kansen. Het gaat bij deze kansrijke 
richtingen wel vaak om beroepen met een sterk fysieke component. Voor de regionale situatie in 
Rivierenland geldt, dat in 2016 in totaal 4.000 vacatures op laag niveau ontstonden.  
  
Aanbodzijde arbeidsmarkt  
De beroepsbevolking (mensen tussen 15 en 75 jaar die kunnen en willen werken) nam in 2017 toe tot 
122.000 personen. Daarmee groeit de beroepsbevolking in Rivierenland in 2017 met 0,6%, wat 
minder sterk is dan het landelijke gemiddelde (0,9%). Kenmerkend voor Rivierenland is dat de 
beroepsbevolking uit relatief veel laagopgeleiden en 15 tot 24-jarigen (jongeren) bestaat, terwijl het 
aandeel hoogopgeleiden en 25 tot 44-jarigen (volwassenen) relatief klein is.  
In de beroepsbevolking van Rivierenland vallen 31.000 mensen onder de groep laagopgeleiden. Deze 
aantallen zijn inclusief scholieren (havo/vwo) en mbo-studenten die nog geen diploma hebben 
(omdat deze, gezien het feit dat ze nog geen startkwalificatie hebben, tot de laagopgeleiden worden 

Figuur 1.5 De omvang en ontwikkeling van het aantal banen van 
werknemers in Rivierenland per sector in 2018 
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gerekend). De noodzakelijke aandacht in Rivierenland voor deze groep laagopgeleiden is extra groot: 
26% van de regionale beroepsbevolking behoort tot deze groep, wat beduidend meer is dan het 
landelijke gemiddelde van 22% (UWV, Regio in Beeld Rivierenland, oktober 2017).  

 
Uit het UWV-rapport ‘Kansen voor laagopgeleiden in Rivierenland’ blijkt dat het met een deel van de 
laagopgeleiden helemaal niet zo slecht gaat op de arbeidsmarkt. Dit geldt vooral voor mensen met 
een vast contract. Zij zijn makkelijker in staat om een baan te houden. Voor de groep zonder vast 
contract geldt vooral dat ze ‘flexibel’ moeten (leren) zijn om van baan te wisselen en zelfs van 
functie. Kortom: breder inzetbaar kunnen én willen zijn. En voorkomen dat ze langdurig werkloos 
raken, want dan wordt het vinden van werk voor deze groep steeds lastiger, mede doordat er 
jaarlijks ‘nieuwe’ afgestudeerden toetreden op de arbeidsmarkt die deels kunnen voldoen aan de 
vraag van bedrijven.  
 
Discrepantie tussen vraag en aanbod arbeidsmarkt 
Er bestaat een mismatch tussen vraag en aanbod. Dit blijkt uit het feit dat er veel vacatures zijn maar 
dat toch niet iedereen profiteert van de economische groei. Vooral laag opgeleiden, 55-plussers en 
mensen met een arbeidsbeperking profiteren het minst van de positieve ontwikkelingen daar waar 
het gaat om economische groei. Reden om dit voor ROC Rivor een aandachtspunt in haar beleid te 
maken. 
Werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden in Rivierenland vinden het belangrijk dat 
(aankomende) werknemers aantrekkelijk zijn en blijven voor de arbeidsmarkt. De vraag naar flexibele 
en breed opgeleide medewerkers is groot. Dit vergroot hun kans om structureel aan het werk te 
blijven in een flexibele arbeidsmarkt. Dit vraagt nieuwe vaardigheden van mensen. Bovendien is het 
noodzakelijk dat mensen zelf meer de regie leren te nemen over de eigen loopbaan. Voor de 
laagopgeleiden is dit een uitdaging. Levenslang leren zit vaak niet in hun systeem. Zij hebben in de 
meeste gevallen ondersteuning nodig om te (blijven) leren voor een (veranderende) functie in een 
bedrijf. Met name binnen de vooraanstaande sectoren binnen de regio zijn de uitdagingen binnen 
die regio aanleiding voor de vraag naar een nieuwe set van competenties waarover medewerkers 
moeten bezitten.  
Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau noemt naast creativiteit, aanpassingsvermogen en 
ondernemendheid, basisvaardigheden, vakkennis en vakvaardigheden, hogere orde 
(denk)vaardigheden, 21st Century skills, persoonlijkheid/sociaal-emotionele vaardigheden, 
metacognitie en loopbaanvaardigheden om optimaal in te kunnen zetten op verbetering en 
verbreding van de inzetbaarheid van werknemers en het versterken van de positie van werknemers 
op de arbeidsmarkt.  

 
Hoewel moeilijk vervulbare vacatures in bijvoorbeeld de techniek, ICT, bouw en zorg kansen bieden 
voor werkzoekenden in Rivierenland, profiteren veel werkzoekenden met een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie hier nauwelijks van. Tegelijkertijd zijn er, ondanks de grote groep beschikbare 
werkzoekenden, werkgevers die moeilijk aan personeel met de juiste kwalificaties komen. Steeds 
meer bedrijven geven aan dat hun productie beperkt wordt door het ontbreken van voldoende en 
juist opgeleid personeel. De beschikbare werkzoekenden voldoen vaak niet aan de eisen die 
werkgevers stellen. Bijvoorbeeld omdat hun opleidingsrichting, opleidingsniveau, kennis en/of 
ervaring niet aansluiten bij de wensen van werkgevers. Om die afstand te overbruggen, is het soms 
nodig dat zij een opleiding of training volgen. 
Deze in Rivierenland ervaren mismatch tussen vraag en aanbod wordt onder andere veroorzaakt 
door gebrek aan mogelijkheden en bereidheid van de werkzoekende om zich om te scholen in een 
vakgebied met goede arbeidskansen. Veel werkzoekenden hebben een negatief beeld van beroepen 
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die betere kansen bieden. Die beelden zijn vaak gedateerd en sluiten meestal niet aan op de realiteit. 
Verder heerst er het beeld dat scholing duur is en zelf betaald moet worden.  
 
Om te zorgen dat werknemers aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt is ook een doorbraak op 
‘leven lang leren’ noodzakelijk, zo stellen de SER, de Mbo Raad en het ministerie van OCW. Er moet 
bijvoorbeeld ruimte komen om volwassenen de mogelijkheid te bieden om delen van opleidingen 
met een certificaat af te sluiten. Of het aanbieden van meer maatwerktrajecten voor volwassenen, in 
samenspraak met regionale partners. Daarbij is het zaak voor het mbo de komende jaren deze 
mogelijkheden te verkennen en met de uitvoering ervan te experimenteren.  
De ambitie van ROC Rivor is om nog meer de samenwerking met bedrijven aan te gaan om werk en 
scholing te combineren. Scholen en bedrijven moeten samenwerken om met die ontwikkelingen mee 
te gaan. Op de agenda van ROC Rivor moet bovendien komen te staan welke beroepen van de 
toekomst verwacht kunnen worden en op welke wijze ROC Rivor hierop in haar onderwijs kan 
inspelen. 
 
Groeisectoren  
Op dit moment laat Rivierenland een groei van ongeveer 3% zien. Belangrijke groeisectoren in 
Rivierenland zijn voornamelijk zorg en welzijn, zakelijke dienstverlening, industrie en handel. Deze 
sectoren bieden op dit moment de helft van de banen in Rivierenland.  
Een mooie ontwikkeling betreft het al eerder genoemde samenwerkingsverband FruitDelta, dat 
nieuwe initiatieven en investeringen in de regio stimuleert. De regio heeft unieke kwaliteiten als 
FruitDelta en wil zich als zodanig profileren. Deze samenwerking moet ook zijn vruchten gaan 
afwerpen qua banenaanbod in de sectoren Agribusiness, Ecnomie en Logistiek en Recreatie en 
Toerisme. Deze laatste sector is binnen de regio een sector met veel groeipotentie. Rivierenland is 
een unieke plek die veel meer aandacht en exposure op het terrein van toerisme verdient.  
 
Aanbodzijde beroepsonderwijs  
Jaarlijks volgen zo’n 7.000 mensen in Rivierenland een opleiding in het mbo. Dit betreft voornamelijk 
opleidingen in de zakelijke dienstverlening, techniek en zorg & welzijn (CBS, 2016). Rivierenland kent 
een tweetal mbo-instellingen: ROC Rivor en een vestiging van Helicon Opleidingen (AOC) in 
Geldermalsen. Voor hoger onderwijs (hbo, wo) is men in Rivierenland aangewezen op instellingen 
buiten de regio.  
Leren is belangrijk, vaardigheden. 
Het werk verandert, mensen blijven langer werken. Scholing van jongeren en het leren tijdens de 
loopbaan moeten gecombineerd worden. In toenemende mate moeten deelnemers, studenten en 
werkenden zich ‘21st Century Skills’ eigen maken. Dat betekent dat niet slechts voor beroepen van 
het heden opgeleid moet worden, maar dat ook over verandering van bestaande en nog niet 
bestaande beroepen van de toekomst nagedacht moet worden.  

Het combineren van werk en scholing is daarmee ook een ‘must’. De opgebouwde skills en 
vaardigheden, opgebouwd tijdens de studie, worden in een rap tempo ingehaald door allerlei nieuwe 
al dan niet technologische ontwikkelingen. Om-, her-, en bijscholing komen hierdoor ook in een 
ander daglicht te staan: het onderwijs van ROC Rivor moet flexibeler en meer wendbaar worden. 
Profielen moeten met grotere regelmaat tegen het licht worden gehouden om de relevantie ervan te 
bepalen. De vraag is wat dat betekent voor curricula, onderwijs, keuzedelen of onderdelen daarvan 
én de manier waarop dat aan de studenten wordt aangeboden. 
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Reflectie op landelijke speerpunten en aansluiting op de indicatoren 
ROC Rivor omarmt de drie landelijke speerpunten Jongeren in kwetsbare posities, Gelijke kansen en 
Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst volledig. Deze speerpunten zijn ook terug te vinden 
in ons onlangs vastgestelde Koersplan 2018-2021. In de in dit hoofdstuk beschreven in- en externe 
analyse komt op tal van momenten de noodzakelijke aandacht voor en koppeling met de landelijke 
speerpunten tot uiting.  

De aandacht voor kwetsbare jongeren maakt integraal deel uit van ons beleid. De uitvoering van dit 
beleid doen we in goede en nauwe samenwerking met onze maatschappelijke partners: gemeenten 
in de regio Rivierenland, Werkzaak Rivierenland en maatschappelijke werk waaronder de GGZ en 
GGD. Wij zijn er voor (kwetsbare) jongeren, omdat wij vinden dat iedere jongere een kans moet 
krijgen zich te ontplooien. Dat gaat helaas niet voor iedere jongere vanzelf en juist bij die groep 
waarbij heel veel zaken niet vanzelfsprekend gaan, kunnen en willen wij als school iets extra’s 
bieden. We willen hen behouden voor het onderwijs om op die manier hun toekomst een steviger 
fundament te geven. Een toekomst met mogelijkheden om verder te groeien naar hoger onderwijs, 
maar ook een betere toekomst op de arbeidsmarkt. Dit perspectief maakt dat ROC Rivor anders kijkt 
naar en anders omgaat met de vsv-cijfers. Ten eerste is ROC Rivor een relatief klein ROC waardoor 
we de studenten bij naam en niveau kennen. Studenten krijgen daardoor veel persoonlijke aandacht. 
De meerwaarde bij iedere uitgevallen student is dat deze individueel gevolgd wordt en ook als 
individu wordt besproken op school. De groep als geheel wordt daarnaast besproken in de 
regiegroep VsV en zo nodig in de stuurgroep RW POA (waar ook partners uit het sociale domein in 
participeren).  

Ten tweede houdt ROC Rivor er rekening mee dat de cijfers ieder jaar bepaald worden door een 
andere populatie. Het gaat ieder jaar om andere deelnemers en daarin doen zich uiteraard ook weer 
(kwalitatieve) verschillen voor. Ten derde is iedereen die meetelt in de vsv-cijfers volgens de 
systematiek een uitvaller. ROC Rivor kijkt hier anders naar en ziet iemand die zonder diploma de 
opleiding verlaat niet automatisch als een uitvaller (en daarmee een Vsv’er). In de MKB regio 
Rivierenland stromen zij uit naar werk en velen blijven ook aan het werk. Binnen RW POA blijven wij 
deze deelnemers voor langere tijd volgen. Een aantal van hen komt later alsnog (delen van) hun 
opleiding volgen. 

Het speerpunt gelijke kansen is voor deze regio een noodzaak. Laaggeletterdheid is in dit hoofdstuk 
al meer dan één keer genoemd. Het is geen vanzelfsprekendheid dat jongeren in deze regio gaan 
studeren, een opleiding gaan doen en deze afmaken. Door deze jongeren de kans op zelfontplooiing 
te bieden, hen sociaal en intellectueel uit te dagen, hen te laten ervaren dat ze hun talenten volledig 
kunnen benutten, kunnen we ervoor zorgen dat zij met meer bagage de toekomst tegemoet kunnen 
gaan en daardoor hun kansen op een goede toekomst vergroten. 

In deze regio, waar veel MKB bedrijven zijn, is het van belang dat wij deze jongeren zo goed mogelijk 
voor deze arbeidsmarkt opleiden. Om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst, 
geven wij ze als (toekomstig) medewerker van een klein of middelgroot bedrijf ook dit perspectief 
mee.  

De indicatoren van de drie landelijke speerpunten zijn voor ons het meetpunt voor alle maatregelen 
die we nemen. Daar waar een enkele keer voorgestelde landelijke indicatoren niet door ROC Rivor 
gebruikt worden, wordt dat toegelicht bij het betreffende speerpunt.  
Op enkele punten hebben we de landelijke indicatoren aangevuld met eigen indicatoren. Wij gaan de 
voortgang op de indicatoren monitoren en onze maatregelen daar waar nodig bijstellen om de in de 
Kwaliteitsagenda afgesproken en opgenomen resultaten te behalen.  
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Eén van onze uitdagingen is het vormgeven van het leven lang ontwikkelen. Jongeren worden 
opgeleid voor een beroep en een eerste stap op de arbeidsmarkt. Het verder leren of bij- en 
omscholen zal, zeker in de verdere levensloop, aan de orde zijn. Tevens is het van belang aanbod en 
leerwegen voor reeds werkende of werkzoekende volwassenen te creëren, zodat ook zij hun positie 
op de veranderende arbeidsmarkt blijvend kunnen versterken. Als vierde speerpunt hebben wij dan 
ook Leven lang Ontwikkelen toegevoegd.  
Omdat alle maatregelen en activiteiten een beroep doen op de wendbaarheid en duurzame 
inzetbaarheid van ons personeel, hebben wij als vijfde en laatste speerpunt Professionalisering 
toegevoegd. 

In de volgende hoofdstukken gaan we in op de landelijke en onze eigen speerpunten en geven 
daarbij aan met welke maatregelen we welke resultaten willen behalen en welke middelen we 
daarvoor gaan inzetten. 
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2. Ambities, beoogde resultaten en maatregelen 
 
ROC Rivor heeft een schematische samenvatting van haar Kwaliteitsagenda opgenomen in Bijlage 1. 
In voorliggend hoofdstuk wordt deze schematisch samengevatte Kwaliteitsagenda en de daarin 
opgenomen landelijke én eigen speerpunten verder uitgewerkt en toegelicht. Het realiseren van alle 
benoemde ambities en doelstellingen kost tijd, aandacht, energie, kracht en doorzettingsvermogen. 
In het behalen van het beoogde resultaat volgt dan de beloning voor zowel onze student, de 
medewerker en het afnemend werkveld. In de verduurzaming van deze resultaten en de verankering 
in het dagelijks handelen, toont zich dan de meester. De overtuiging een school te willen zijn waar 
geleerd kan worden door jong en oud, waar excellent onderwijs gegeven wordt en die tegelijkertijd 
een solide examenorganisatie heeft, is daarbij een drijvende kracht. Met een positief effect voor 
studenten en bedrijven, ‘de wind in de rug’ die ons stimuleert tijdig de goede dingen te doen in het 
proces van permanent verbeteren en vernieuwen. 
 
Hoofdstuk 2 is één op één verbonden met het schema uit Bijlage 1. Het is dan ook raadzaam beide 
documenten naast elkaar te lezen. In de komende paragrafen volgt per speerpunt en per maatregel 
een korte toelichting als aanvulling op het schema in Bijlage 1. De nummering in dit hoofdstuk 
verwijst naar de nummering van de maatregelen in de bijlage. 
 

Speerpunt 1: Jongeren in kwetsbare posities 
Vooropgesteld: bij ROC Rivor kijken we 
breder dan uitsluitend naar jongeren. 
Wij spreken over mensen in kwetsbare 
posities en kijken daarbij over de 
grenzen van het beroepsonderwijs 
heen. Binnen deze Kwaliteitsagenda 
zullen wij ons echter beperken tot de 
kwetsbare jongeren binnen het mbo.  
 
In de analyse van de regio is beschreven 
dat Rivierenland een laaggeletterde 
regio is. Dat betekent een risico voor 
toekomstige studenten die of de weg 
naar de (middelbare) 
school/beroepsopleiding niet halen, dan 
wel problemen krijgen om hun opleiding 
af te maken. Om in elk geval het aantal voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) terug te dringen, zijn 
regionale convenanten ondertekend met de partners in het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 
(RMC) (lopend vanaf 2008), waarin maatregelen, afspraken, kosten en ambities tussen gemeenten en 
onderwijsinstellingen zijn vastgelegd. Met de ondertekening van die convenanten heeft ROC Rivor 
zich gebonden aan het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten en verzuim onder 12 
tot 23-jarigen, waarbij aandacht is voor jongeren in een kwetsbare positie. Dit betreft onder andere 
het voorbereiden en begeleiden van jongeren naar de arbeidsmarkt, ook jongeren die langer geleden 
zijn uitgevallen en overbelaste jongeren. Het huidige convenant loopt tot 2020. Binnenkort worden 
de gesprekken over een nieuw convenant gestart. 
 
 

Onze ambitie met betrekking tot het eerste landelijke 
speerpunt ‘Jongeren in kwetsbare positie’ is tweeledig:  
• Vasthouden aan het VSV niveau 
• Kwetsbare jongeren voorbereiden en/of begeleiden 

naar de arbeidsmarkt en (in samenwerking met de 
gemeente) volgen na het verlaten van het onderwijs  

 
Uit de nulmeting komt naar voren dat: 
• de VSV cijfers ‘16/’17 de volgende zijn: mbo 1 23,6%, 

mbo 2 11,11%, mbo 3 3,54% en mbo 4 3,36%.  
• er nog geen indicator is om het 

arbeidsmarktrendement van niveau 1 en 2 te meten 
en daarmee te kunnen meten of de situatie voor 
kwetsbare jongeren verbeterd is. 



 

 15 

 
In juni 2018 is de regioschets Rivierenland gemaakt en vastgesteld. Hieruit komt naar voren dat bij de 
regionale aanpak vsv het accent meer en meer moeten liggen op twee ontwikkelingen: 1) er moet 
een stevigere verbinding komen tussen de domeinen onderwijs, zorg en arbeidsmarkt en 2) aandacht 
voor de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat ook de meer kwetsbare 
groep jongeren duurzamer aan het werk blijft, willen we meer begeleiding bieden op het moment 
dat de jongere stage loopt of nieuw de arbeidsmarkt op komt. 
 
ROC Rivor heeft de ambitie om de vsv-cijfers van de nulmeting te handhaven. Voor mbo 1 betekent 
dit 23,6%, voor mbo 2 11,11% voor mbo 3 3,54% en voor mbo 4 3,36%. ROC Rivor zit met deze 
percentages - getuige de positie in de landelijke score en de kenmerken van de regio - aan het 
maximaal haalbare. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de regio een cultuur kent waarin werken 
voorop staat. Uitval van studenten betekent in veel gevallen dat de student aan het werk is. Dit 
wordt ook veroorzaakt door het fenomeen ‘groenpluk’. Dit houdt in dat studenten al voor zij het 
diploma hebben gehaald worden benaderd om te gaan werken bij een bedrijf. De landelijke cijfers 
bevestigen dit laatste beeld ook, getuige de brief van 22 februari 2019 van Minister van Engelshoven 
aan de kamer. Concluderend betekent dit dat het handhaven van de vsv-cijfers voor ROC Rivor 
voldoende ambitieus is.  
 
ROC Rivor blijft kwetsbare jongeren voorbereiden en begeleiden naar de arbeidsmarkt en volgen na 
het verlaten van het onderwijs. Dit blijft ROC Rivor doen in samenwerking met de gemeente en daar 
waar nodig met andere partners in het sociale domein. Om de voortgang van deze doelstelling te 
meten wordt het arbeidsmarktrendement van de niveau 1 en 2 opleidingen gemeten. Dit maakt 
onderdeel uit van de pilot ‘Begeleiding minder zelfredzame studenten’.  
 
Met de volgende maatregelen werken wij aan het speerpunt ‘Jongeren in kwetsbare posities’: 
 
Maatregel 1.1: Verder implementeren onderstaande submaatregelen 
Intensiveren van taal en rekenen 
De laaggeletterdheid binnen de regio heeft effect op de taal- en rekenvaardigheden van de 
studentenpopulatie van ROC Rivor. Het taal- en rekenbeleid van ROC Rivor is er op gericht dat geen 
enkele student het mbo-diploma misloopt door onvoldoende resultaten voor taal en rekenen. In het 
kwaliteitsplan 2015-2018 heeft ROC Rivor reeds doelstellingen geformuleerd op het gebied van taal 
en rekenen. In de tussenrapportage van 2017 is geconcludeerd dat het urgentiebesef van taal- en 
rekenonderwijs binnen ROC Rivor breed aanwezig is. De ‘docent voor de klas’ is daarbij de 
belangrijkste succesfactor voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom heeft ROC Rivor in het 
kwaliteitsplan 2015-2018 ingezet op een uitgebreid scholings- en ondersteuningsaanbod voor 
docenten, zodat docenten kunnen omgaan met verschillen in aanleg, tempo, leerstijl en 
instroomniveau. Inmiddels haalt 80% van de studenten van ROC Rivor zonder extra 
ondersteuningslessen een voldoende voor taal en rekenen. Desondanks wordt nog steeds 
geïnvesteerd in het afstemmen van de taal- en rekenlessen op de beroepsgerichte lessen. Er wordt 
tijdens de taal- en rekenlessen zoveel mogelijk gerefereerd aan de context van het beroep. Ook 
wordt in ROC brede taal- en rekenoverleggen vier keer per jaar aandacht besteed aan didactiek en 
les-ideeën en worden inhoudelijke zaken afgestemd. Met deze maatregelen bevorderen we dat al 
onze studenten de schoolperiode goed doorlopen en daarmee een goede uitgangspositie verkrijgen 
op de arbeidsmarkt.  
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Studieloopbaan begeleiding (SLB), Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) en Bindend studieadvies 
(BSA) 
In de zomer van 2018 is de aftrap geweest van een project wat als doel heeft om de rol en taak van 
de SLB-er binnen ROC Rivor te professionaliseren. Binnen dit project worden de LOB-visie van ROC 
Rivor en het bindend studieadvies voor mbo 2, 3 en 4 geïmplementeerd.  
ROC Rivor heeft als motto ‘Aandacht voor jouw ambitie’. Juist ook met LOB wil ROC Rivor deze 
aandacht realiseren onder andere door de studenten te begeleiden bij hun ontwikkeling tot 
loopbaancompetente individuen die: 

• hun eigen loopbaan steeds meer zelfstandig kunnen sturen; 
• in staat zijn om te gaan met onvoorziene omstandigheden en drempels kunnen slechten; 
• een bewuste keuze voor een plek op de arbeidsmarkt/vervolgopleiding kunnen maken op 

basis van hun ambities en talenten; 
• weten waar ze nu staan in relatie tot waar ze willen komen; 
• hun huidige opleiding en werk zien als onderdeel van een leven lang leren. 

Met name kwetsbare en minder kwetsbare studenten worden door het professionaliseren van de 
SLB-rol binnen ROC Rivor en het versterken van de kwaliteit van de loopbaangesprekken binnen ROC 
Rivor beter voorbereid en begeleid naar de arbeidsmarkt.  
 
Passend onderwijs optimaliseren 
ROC Rivor heeft een sterke interne zorgstructuur ontwikkeld (meer hierover is te lezen bij maatregel 
1.3). Met betrekking tot het passend onderwijs wordt er echter steeds meer gevraagd door de 
maatschappelijke omgeving. De doelgroep wordt steeds groter en diverser alsook de daarmee 
gepaard gaande problematiek. Dat betekent voor ROC Rivor dat we ons de komende periode gaan 
bezinnen op welke wijze wij hier als organisatie mee om moeten gaan en wat dat voor ons betekent, 
maar ook wat dat betekent voor iedere individuele professional die met passend onderwijs te maken 
heeft. 
 
Maatregel 1.2: Begeleiding van minder-zelfredzame mbo-studenten bij hun start op de arbeidsmarkt 
ROC Rivor heeft recent een aanvraag ingediend met de publiek-private samenwerking (PPS) 
CircuLEREN. In deze PPS, waarvan ROC Rivor penvoerder is, wordt het plan geschetst voor het leven 
lang ontwikkelen in de regio Rivierenland, waarmee de duurzame inzetbaarheid van (aankomende) 
medewerkers structureel in de regio wordt aangepakt. De missie van de PPS CircuLEREN is om de 
studenten van niveau 1 en 2 in de Regio Rivierenland te voorzien van ‘fit for the future’ kennis en 
vaardigheden waardoor ze aantrekkelijk worden en blijven voor de regionale arbeidsmarkt. Hiervoor 
zijn nieuwe vaardigheden van mensen nodig en is het noodzakelijk om zelf meer de regie te leren 
nemen over de eigen loopbaan.  
Binnen het samenwerkingsverband van de PPS CircuLEREN gaan de partners (onderwijsinstellingen 
en bedrijven) aan de slag met vier speerpunten: 

• Doorlopende leerlijn: breed opleiden en verzilveren 
Breed opleiden is de start voor het zoeken naar een nieuwe structuur in het onderwijs 
waarbij zelfredzaamheid en zelfontplooiing kernwaarden zijn. ROC Rivor en haar partners 
werken nu in losse projecten samen binnen het breed opleiden, maar zien als doel om deze 
samen te voegen en elkaar te kunnen versterken. De flexibilisering voor onderwijs betekent 
meer maatwerk in de vorm van contracten en (mini) modules met certificering. Het 
curriculum wil het samenwerkingsverband niet langer koppelen aan een beroep, maar ook 
aan vaardigheden. Zo wordt continu ingespeeld op nieuwe behoeftes van het bedrijfsleven 
(beroep van de toekomst). 



 

 17 

• Doorlopende sociale (ontwikkel)lijn:  
Adviezen van de commissie Vraagfinanciering MBO en de Sociaal Economische Raad kennen 
een grote rol toe aan het mbo voor een leven lang ontwikkelen. Studenten moeten ervaren 
dat hun tijd op het ROC en het leerproces wat daarbij hoort niet een afgesloten hoofdstuk is 
wanneer zij klaar zijn met hun opleiding. ROC Rivor moet de opleider blijven, niet alleen 
tijdens de studentenperiode, maar om telkens weer op terug te vallen. ROC Rivor wil het 
kenniscentrum van de regio zijn: de centrale ontmoetingsplaats voor onderwijs en 
bedrijfsleven. Niet alleen voor diploma’s en certificaten, maar ook voor het opdoen van 
leerervaringen: ‘Een mbo-startkwalificatie zou eigenlijk een leven-lang-ontwikkelen-
kwalificatie moeten zijn, waarbij je leren en werken steeds combineert’. 

• Professionalisering 
Een goede basis voor leren start bij adequate ondersteuning en feedback geven; maatwerk in 
uitdagende toets- en presentatievormen. Bij maatwerk gaat het om het afstemmen van de 
onderwijsleersituatie op de onderwijsbehoeften en ontwikkelingskansen van de student. 
Binnen dit project wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed door vast te leggen welke 
zorg en ondersteuning een individuele student nodig heeft. 

• Netwerk versterken 
Binnen netwerken zijn mensen wel vaak verbonden, maar om elkaar echt te leren kennen en 
te weten waar verschillende organisaties en instellingen mee bezig zijn, is kennisdeling nodig. 
Om deze kennisdeling te realiseren willen de partners inzetten op het versterken van het 
momenteel versplinterde netwerk. Hiervoor willen de partners het bestaand netwerk 
evalueren en halfjaarlijks een netwerkmonitor uitvoeren tijdens regionaal opgezette 
bijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten is om te komen tot versterking van het 
netwerk en doelstellingen voor verbetering van de samenwerking van regionale initiatieven. 

 
Enkele concrete voorbeelden binnen CircuLEREN zijn dat studenten zich breed oriënteren om een 
betere beroepskeuze te kunnen maken. Een breed mbo 2 diploma leidt vervolgens tot een bredere 
startpositie op de arbeidsmark die past bij de vraag van de arbeidsmarkt om multi-inzetbare 
medewerkers. Tijdens de schoolperiode van studenten leidt deze brede benadering naar verwachting 
tot minder switchers en uitvallers. Tijdens de overgang van school naar werk, worden 
praktijkcoaches geïntroduceerd, om continuïteit in de begeleiding te waarborgen. Bij afstuderen 
worden studenten toegerust met een onderwijsvoucher, om hen te stimuleren zich te blijven 
ontwikkelen en hier mogelijkheden voor te bieden. Zo wordt bovendien binnen de regio de 
boodschap afgegeven dat je als professional nooit bent uitgeleerd.  
 
Maatregel 1.3: Regionaal project VSV verder implementeren 
ROC Rivor zet in op het vasthouden en daar waar mogelijk verbeteren van het vsv-niveau. Hiertoe 
kent ROC Rivor al de volgende maatregelen: MBO Jeugdteam, Rebound en Leerwerkbedrijf. Voor 
deze maatregelen geldt dat ze in kwartaalrapportages binnen het RMC samenwerkingsverband 
worden gemonitord op resultaat, financiën, planning, aantallen en borging. Dat gebeurde in de 
afgelopen 6 jaar en dat zal ook de komende jaren gebeuren. Verder kent ROC Rivor een 
loopbaancentrum en een zorgstructuur in de derde lijn.  
 
MBO jeugdteam 
Het doel van deze ondersteuningsstructuur is jongeren in een vroegtijdig stadium te ondersteunen 
door met externe partijen (SMW, GGD en GGZ) samen te werken. Hierdoor kan maatwerk geboden 
worden aan een jongere om zo schooluitval te voorkomen. Daarnaast is het doel dat de 
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ondersteuning meer preventief van aard is of in een lichtere vorm van ondersteuning geboden kan 
worden ter voorkoming van de zwaardere, specialistische zorg. De aanpak betreft:  

• vroegtijdige signalering van problemen op de verschillende leefgebieden;  
• bieden van maatwerk: lichte zorg waar het kan en zwaardere zorg waar nodig;  
• meer jongeren met (multi-)problematiek ondersteuning bieden op school om ze te 

behouden voor het onderwijs.  
Ongeveer 250 jongeren hebben gebruik gemaakt van deze maatregel. Door continuering van deze 
maatregel gaan we er van uit dat we deze doelgroep jongeren (tot convenants periode 2020 en 
verder) in dezelfde mate kunnen helpen. 
 
Rebound voorziening mbo 
De reboundvoorziening is er voor die studenten die voor een korte periode een time-out nodig 
hebben. Binnen de Rebound krijgen jongeren een onderwijs- en begeleidingstraject onder leiding van 
een coach of trajectbegeleider. Het zijn jongeren op school die niet weten of ze op de ‘juiste’ plek 
zitten dan wel begeleiding nodig hebben in hun opleidingenkeuze. Leerlingen blijven binnen de 
schoolse omgeving in beeld en krijgen lichte ondersteuning. Bovendien wordt er ook samengewerkt 
met externe ketenpartners (waaronder GGZ en GGD), waardoor jongeren warm overgedragen 
kunnen worden als onderwijs (tijdelijk) geen optie is. Afgelopen jaar hebben tussen de 80 en 90 
leerlingen gebruik gemaakt van deze voorziening. Voor de komende convenants periode (2020 en 
verder) zet ROC Rivor in op eenzelfde aantal.  
 
Leerwerkbedrijf 
Het Leerwerkbedrijf is een samenwerking tussen ROC Rivor en het bedrijfsleven om jongeren met 
extra ondersteuningsbehoefte stage te laten lopen. Deelnemers gaan twee dagen naar school en 
lopen drie dagen stage. Na het behalen van de startkwalificatie kunnen ze als zzp-er blijven werken 
of bij een bedrijf in dienst gaan. Jongeren die via het Leerwerkbedrijf stage lopen, krijgen extra 
ondersteuning om te voorkomen dat ze tijdens hun stage vastlopen en net voor de eindstreep 
uitvallen. Behalve dat deze maatregel bijdraagt aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, 
worden jongeren hier dusdanig ondersteund dat zij na hun opleiding duurzamer ingezet kunnen 
worden op de arbeidsmarkt.  
In 2017 hebben 67 leerlingen gebruik gemaakt van deze extra ondersteuning. Voor de komende twee 
jaar wil ROC Rivor de maatregel uitbreiden, zodat het project doorontwikkeld kan worden.  
 
Loopbaancentrum ROC Rivor en zorgstructuur in derde lijn 
Binnen ROC Rivor krijgen alle studenten met een extra ondersteuningsbehoefte zo snel mogelijk na 
het signaleren van de ondersteuningsbehoefte begeleiding bij hun opleiding. Centraal staat hierbij 
wat de student nodig heeft om succesvol zijn mbo-studie te volgen en met een diploma af te ronden. 
Hiervoor is een sterke interne zorgstructuur ontwikkeld. De nadruk ligt op de basisbegeleiding die in 
het onderwijsproces wordt vormgegeven door docenten en studieloopbaanbegeleiders. Zij zijn 
pedagogisch-didactisch bekwaam, bieden minder individuele specialistische begeleiding (dan de 3e 
lijn), maar kunnen zeker wel omgaan met verschillen in de groep. Verder signaleren ze en betrekken 
ze waar nodig andere actoren en verwijzen. De begeleiding door de SLB-er, de trajectbegeleiding en 
de extra zorg in de 2e lijn is primair gericht op het behalen van een diploma binnen de gestelde 
opleidingsduur. Aanvullend op de 2e lijn begeleiding heeft het loopbaancentrum in samenwerking 
met externe deskundigen en experts, een aanbod voor complexere problemen. Om de student 
optimaal te ondersteunen en te begeleiden wordt passend onderwijs ingebed in- en afgestemd met 
andere vormen van ondersteuning, zoals loopbaanbegeleiding, studieloopbaanbegeleiding, 
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schoolmaatschappelijk werk, professionele zorg via de 3e lijn en andere specifieke vormen van 
begeleiding, zoals de plusvoorziening.  
Ook is de samenwerking met partijen zoals (jeugd)zorg en lokale overheid belangrijk. Deze 
samenwerking is nodig om iedere jongere een passend aanbod te kunnen doen, zodat jongeren het 
onderwijs niet voortijdig verlaten en straks goed kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. 
 
Maatregel 1.4: Regionaal samenwerken  
ROC Rivor werkt samen met partners binnen en buiten de regio in verschillende PPS’en die mede tot 
doel hebben om de positie van kwetsbare jongeren te verbeteren. Bij maatregel 1.2 is de PPS 
CircuLEREN toegelicht. In deze paragraaf worden de PPS Ondernemend Rivierenland en de PPS 
Techexpress toegelicht.  
De PPS Ondernemend Rivierenland heeft onder andere als doel om mbo-leerlingen, werkzoekenden 
en herintreders een perspectief op ondernemend werknemerschap en zelfstandig ondernemerschap 
te bieden. In een breed gedragen samenwerking wordt ernaar gestreefd om de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, mede omdat de regio Rivierenland een echte MKB-regio is. 
Het doel van PPS TechExpress is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de sectoren 
bouw, bouwgerelateerd, metaal en mechatronica in de regio Rivierenland te versterken. Een van de 
doelstellingen in de Tech Express is de toename niet-reguliere instroom. Dit wordt gerealiseerd door 
een instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doelgroepen zijn inburgeraars/ 
statushouders, niet-inburgeringsplichtigen, kwetsbare jongeren die een regulier aanbod niet kunnen 
volbrengen en mogelijk deelnemers van externe groepen als UWV en Vluchtelingenwerk.  

 
Figuur 2.1 Relatie tussen speerpunt, maatregelen en effecten op indicator in de PPS Tech Express 
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Maatregel 1.5: Leerwerkroute 
Met Leerwerkroutes kiest de werkzoekende zijn route naar een baan. Hierdoor krijgen 
werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om een vak te leren in een echte 
werkomgeving van een enthousiaste leermeester. ROC Rivor participeert hierin met een aantal 
partners waaronder Werkzaak. In de werkomgeving leert en groeit de werkzoekende: zijn talent 
wordt ontdekt en komt tot bloei. Werkgevers bieden een werkplek in de echte werkomgeving. Met 
de leerwerkroutes spelen we in op de toekomstige behoefte aan personeel bij het bedrijfsleven in 
Rivierenland. ROC Rivor is bij 5 leerwerkroutes actief betrokken: Horeca, ICT, Techniek, Transport & 
Logistiek en Zorg. 
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Speerpunt 2: Gelijke kansen 
Onder het speerpunt ‘Gelijke kansen’ 
wordt binnen de Kwaliteitsagenda 
het creëren van soepele overgangen 
binnen krachtig beroepsonderwijs 
verstaan. Bedoeld om studenten 
voldoende kansen te bieden om 
succesvol in het mbo in te stromen of 
door te stromen naar een 
vervolgopleiding of baan die past bij 
hun ambities en talenten. Binnen dit 
speerpunt vallen de indicatoren 
startersresultaat, kwalificatiewinst, 
opstroom na diploma en doorstroom 
mbo/hbo. ROC Rivor gebruikt 
hiervoor de benchmark ‘Bouwstenen 
studiesucces’. Omdat de omvang van 
ROC Rivor ervoor zorgt dat (zelfs kleine) variaties in de populatie zorgen voor behoorlijke fluctuatie 
van de scores hebben wij de keuze gemaakt om niet te kijken naar jaarcijfers, maar naar de trend 
binnen de resultaten van de afgelopen vijf jaar (zie Bijlage 1). Ook de werkelijkheid in de economie is 
hierbij van invloed op de cijfers: studenten blijven langer in het onderwijs, als er geen werk te vinden 
is en vertrekken juist sneller als het met de economie goed gaat. Hierdoor fluctueert de verhouding 
bol-bbl ook: bbl’ers stromen alleen door als werkgevers dat faciliteren. Dit weegt allemaal mee in 
onze cijfers en in de landelijk cijfers.  
 
Wij hebben er voor gekozen de indicator ‘succes doorstromers in het 1e jaar HBO’ niet te gebruiken 
als indicator binnen dit speerpunt. Studenten van ROC Rivor stromen door naar meerdere 
omliggende hbo’s, de aantallen zijn relatief klein, zeker als ze per opleiding worden bekeken. We 
beschikken over te weinig bruikbare data (tot nu toe alleen van de HAN) om daar goed onderbouwde 
conclusies uit te kunnen trekken. Op opleidingsniveau weet een docent (soms) wel of een student in 
het eerste jaar HBO al dan niet succesvol was, maar dergelijke informatie wordt niet structureel 
verzameld of geanalyseerd. Binnen ROC Rivor blijft het incidentele informatie op persoonsniveau. 
Om dergelijke informatie in de toekomst wel structureel te kunnen verzamelen en analyseren zet 
ROC Rivor onder speerpunt 3 onder andere in op het structureel opzetten van het alumnibeleid (zie 
maatregelen 3.4). Concluderend betekent dit dat ROC Rivor de scores op Startersresultaat (82,4 - 
91,9%) wil handhaven op tenminste het mbo gemiddelde. Voor kwalificatiewinst (60,8 – 75,5%), op- 
en doorstroom geldt dat ROC Rivor het verschil met het mbo-gemiddelde wil handhaven of 
verkleinen (opstroom na diploma 21,1 - 30,7%, doorstroom mbo-hbo 28,5 - 32,3%).  
 
Voor de doelstelling ‘uitstroom naar werk passend bij de ambitie en talenten van de student’ heeft 
ROC Rivor de ambitie om data hierover beter in beeld te kunnen gaan brengen middels o.a. 
arbeidsmarktonderzoek, alumni-beleid en vervolg op het project Begeleiding van minder zelfredzame 
mbo-studenten bij hun start op de arbeidsmarkt.  

 
 
 
 

Onze ambitie met betrekking tot het tweede landelijke 
speerpunt ‘Gelijke kansen’ is tweeledig:  
• Aansluiting vmbo-mbo, doorstroom binnen het mbo 

en doorstroom mbo-hbo bevorderen 
• Uitstroom naar werk passend bij de ambitie en 

talenten van de student  
 
Uit de nulmeting komt naar voren dat: 
• ROC Rivor over de afgelopen vijf jaar gemeten hoger 

dan landelijk scoort op startersresultaat, maar lager 
dan landelijk op kwalificatiewinst, opstroom na 
diploma en doorstroom mbo/hbo. Desondanks is hier 
wel een trend naar verbeteren te zien. 

• er nog geen instrumentarium is om de uitstroom 
naar werk passend bij ambitie te meten. 
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In de volgende paragrafen zetten we uiteen met welke maatregelen we deze ambities en 
doelstellingen willen bereiken.  
 
Met de volgende maatregelen werken wij aan het speerpunt ‘Gelijke kansen’:  
 
Maatregel 2.1: Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo en mbo-hbo, stimuleren doorstroom naar een 
hoger niveau 
Uit de Benchmarkt Studiesucces (Benchmark mbo 2017, Bouwsteen studiesucces, juni 2018) blijkt 
dat ROC Rivor wat betreft het startersresultaat de afgelopen vijf jaar veelal boven het landelijk 
gemiddelde scoort. De indicatoren Kwalificatiewinst, Opstroom na diploma en Doorstroom mbo-hbo 
scoren juist onder het landelijk gemiddelde. Desondanks is er over de afgelopen jaren heen wel een 
trend naar verbeteren te zien. Deze verbetering loopt gelijk op met de verbeteringen in het landelijk 
gemiddelde. De trend tot verbeteren en de mooie scores bij startersresultaat wil ROC Rivor 
vasthouden. Dit is een hele uitdaging met het hoge percentage laaggeletterden én bovendien het 
hoge percentage laagopgeleiden. Concreet betekent dit dat binnen regio Rivierenland een student 
die een eerste diploma haalt terwijl beide ouders geen diploma hebben, deze student (terecht) 
gezien wordt als iemand die veel gepresteerd heeft. Gaan werken en geld verdienen ligt dan 
vervolgens meer voor de hand dan de noodzaak en wil om het behaalde opleidingsniveau verder te 
verhogen. Om dit te doorbreken zet ROC Rivor in op samenwerken met verschillende partners uit het 
onderwijsveld en bedrijfsleven, zoals blijkt uit:  

• samenwerkingen met alle regionale vmbo’s, vormgegeven vanuit de verschillende 
academies; 

• samenwerkingen met verschillende hbo’s, zoals AD trajecten met de HAN en Avans 
Hogeschool en de Christelijke Hogeschool Ede voor wat betreft hbo verpleegkunde met een 
mogelijke uitbreiding naar andere opleidingen; 

• het opnemen van keuzedelen gericht op opstroom en doorstroom in ons onderwijsaanbod. 
Hierdoor kunnen studenten kennismaken met een hoger opleidingsniveau en worden ze 
uitgedaagd om verder te kijken dan het beroep waarvoor ze opgeleid worden; 

• Samenwerking met diverse PRO-scholen (zoals de PRO-scholen in Tiel, Culemborg en 
Zaltbommel) en met ISK Tiel om de doorlopende leerlijn richting Entree opleiding vorm te 
geven.  
 

Door in te blijven zetten op al deze activiteiten beogen wij het goede startersresultaat minimaal te 
behouden en werken we aan het behouden van de trend tot verbetering op de overige indicatoren 
Kwalificatiewinst, Opstroom na diploma en Doorstroom hbo.  
 
Maatregel 2.2: Samenwerking Gilde Vakcollege Techniek 
De Vakroute Techniek is een arbeidsmarktgerichte opleidingsroute in het vmbo, waarbij intensief 
wordt samengewerkt met het mbo en regionale werkgevers. De opleiding kenmerkt zich door leren 
en oriënteren in de praktijk vanaf leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs, zodat praktisch ingestelde 
leerlingen gemotiveerd een vak kunnen leren.  
Bij de Vakroute werken Gilde Vakcollege Techniek en ROC Rivor intensief samen in zes 
beroepsopleidingen, zodat leerlingen via een doorlopende leerlijn hun vmbo-diploma én hun mbo-
diploma kunnen halen. In de eerste twee jaar van het vmbo oriënteren leerlingen zich over de volle 
breedte van de sector techniek om te ontdekken welke richting ze leuk vinden. Vanaf leerjaar 3 lopen 
leerlingen stage en leren zij verder in de richting die bij ze past en die tevens een goede kans biedt op 
werk in de regio. In die richting leren zij verder voor het mbo-diploma. De samenwerking tussen 
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vmbo en mbo draagt bij aan een soepele overgang tussen vmbo en mbo in een vertrouwde 
omgeving, zorgt voor minder overlap in lesstof en voorkomt voortijdig schoolverlaten. 

 
Maatregel 2.3: Regionaal samenwerken 
Zoals ook bij speerpunt 1 beschreven (maatregel 1.4) werkt ROC Rivor samen met partners in de 
regio in verschillende Publiek Private Samenwerkingen (PPS). Naast dat deze samenwerkingen tot 
doel hebben om de positie van kwetsbare jongeren te verbeteren (speerpunt 1) wordt binnen PPS’en 
vaak ook gewerkt aan het creëren van soepele overgangen binnen het beroepsonderwijs om zo de 
op- en doorstroom te bevorderen of de kans op een bij ambities en talenten passende baan te 
vergroten. Zo wordt binnen de PPS Tech-express gewerkt aan een versterking van de aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio Rivierenland voor opleidingen in de sectoren bouw, 
bouwgerelateerd, metaal en mechatronica.  
De PPS Logistic valley richt zich o.a. op het versterken van onderwijsontwikkelingen: actueler en 
aantrekkelijker onderwijs, aangepast op de vragen uit het bedrijfsleven en op het vergroten van de 
instroom in het logistieke bedrijfsleven passend bij de vraag. Dit laatste gebeurt onder andere door 
nieuwe oriëntatieprogramma’s en door het ontwikkelen van verbeterde inhoudelijke en 
kwantitatieve doorstroom programma’s van vo naar mbo en van mbo naar hbo. Ook voor de PPS’en 
Ondernemend Rivierenland (Young Media Professionals) en CircuLEREN evenals voor de in Bijlage 1 
genoemde projecten Huis van samenwerking en AgriLogistiek geldt dat ingezet wordt op het 
versterken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt die specifiek is voor de betreffende PPS’en dan 
wel projecten.  
 
Maatregel 2.4: Doorgaande leerlijn onderwijs-arbeidsmarkt 
ROC Rivor heeft zich samen met de gemeente Culemborg, Koningin Wilhelmina College, O.R.S. Lek en 
Linge en Kring Culemborgse Bedrijven verbonden aan het project ‘Doorgaande leerlijn onderwijs-
arbeidsmarkt’. Gezamenlijk proberen de partijen zo de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt te 
versterken. Dit doen zij door vol in te zetten op het actief bevorderen en structureel intensiveren van 
de samenwerking tussen lokaal bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente. Dit alles om de student 
vanaf de studiekeuze via een diploma toe te leiden naar succesvol actief zijn in het bedrijfsleven. 
 
Maatregel 2.5: Statushouders in het mbo-traject 
Binnen de pilot Statushouders in het mbo-traject staan gelijke kansen centraal. De 
projectdoelstellingen ‘verbeteren van de aansluiting van Educatiestudenten en inburgeraars bij het 
mbo’ en ‘betere doorstroom naar vervolgonderwijs vanuit Educatie en inburgering’ sluit naadloos 
aan bij dit speerpunt.  
Binnen de pilot volgen statushouders (inburgeraars) en educatiestudenten een mbo niveau 1 of 2-
opleiding en tegelijkertijd hun inburgerings- en taallessen. De doelstellingen van dit traject zijn het 
verbeteren van de aansluiting van Educatiestudenten en inburgeraars op het mbo, betere 
doorstroom naar vervolgonderwijs vanuit Educatie en inburgering en flexibele instroom in mbo 1 en 
2 (wachttijden verkorten). Er wordt een onderwijsmodel ontwikkeld, waarbij de student met 
capaciteiten voor mbo 1 en 2 vanaf A1 (plus) taalniveau in een duaal traject geplaatst wordt. In dit 
duale gedeelte krijgt de student naast zijn inburgeringslessen ook oriëntatielessen mbo 1 en 2 en 
vakgerichte lessen. Daarnaast ook ondersteunende taallessen (vaktaal, instructietaal) en lessen 
basisvaardigheden (rekenen, digitale vaardigheden, studievaardigheden). De 
Studieloopbaanbegeleider van Educatie begeleidt de student naar het inburgeringsexamen. Vanaf 
het moment dat het inburgeringsexamen is behaald, gaat de student geheel over naar het mbo met 
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waar nodig nog Nt2-ondersteuning. Het in elkaar schuiven van het inburgeringstraject en mbo- 
opleiding levert de volgende voordelen op voor de student:  

• Een inburgeringstraject/ educatietraject duurt korter doordat de student sneller 
Nederlands leert. 

• Meer studenten kunnen doorstromen naar een passende mbo-opleiding. 
• De aansluiting op het mbo verbetert, doordat het ‘gat’ tussen het inburgeringsexamen en 

de kennis en vaardigheden die in het mbo gevraagd worden, wordt gedicht. 
 
Maatregel 2.6: Samenwerking Pro-Entree en ISK-Entree 
ROC Rivor werkt binnen de regio met verschillende Praktijkonderwijs-scholen samen: PRO de Brug 
(Zaltbommel), PRO RSG Linge College (Tiel) en PRO KWC (Culemborg). De samenwerkingen zijn 
gestart uit een gezamenlijke behoefte om leerlingen vanuit PRO de kans te geven een Entreediploma 
te behalen en vanuit deze route instroom te creëren in MBO2. De doorstroom naar een opleiding 
binnen ROC Rivor is 26%. Hiervan komen de meeste studenten vanuit PRO RSG Linge College in Tiel. 
Het overgrote deel van alle PRO-studenten uit Zaltbommel en Culemborg volgen buiten de regio 
Rivierenland een MBO2 opleiding.  
Komend jaar wordt gewerkt aan een kwaliteitsslag samen met de drie PRO-scholen op het vlak van 
de wijze waarop leerlingen aangemeld worden, welke leerlingen er een Entreediploma gaan behalen 
en welke “verscherpte eisen” er zijn.  
 
Naast de samenwerking met PRO-scholen loopt een samenwerking met het vmbo in het kader van 
de Internationale Schakelklas (ISK). Het overstapproject binnen deze samenwerking is bedoeld voor 
nieuwkomers aan het einde van hun EOA-traject (16+) die vanuit hun laatste jaar ISK-VMBO gaan 
overstappen naar mbo niveau 1 en 2. Deze doelgroep is kort in Nederland. Het gebrek aan kennis van 
de Nederlandse arbeidsmarkt, van het beroepsonderwijs en het veelal ontbreken van passende 
verwachtingen van het vervolgonderwijs zorgt voor een moeizame instroom in het mbo. Deze 
studenten hebben relatief veel tijd nodig om een inhoudelijk juiste sectorkeuze te maken, raken vaak 
teleurgesteld en gedemotiveerd. Om ook deze studenten gelijke kansen te kunnen bieden wordt 
ingezet op:  

• Bijscholing van het docententeam ISK-VMBO door het mbo-team over mbo 1 en 2-
opleidingen, om meer zicht te krijgen op de vervolgopleiding van hun leerlingen.  

• Voorlichting door het team mbo over het mbo aan de scholieren, ter voorbereiding op de 
sectororiëntatie. 

• Voorlichting door het team mbo over het mbo aan de ouders van de scholieren, zodat zij hun 
kinderen beter kunnen helpen in het maken van keuzes.  

• Sectororiëntatie voor de scholieren: de scholieren bezoeken vijf keer een hele dag bedrijven 
(het streven is twee bedrijven per dag) inclusief voorbereiding en verwerking. 
Aandachtsgebieden: ben ik geïnteresseerd? Zou ik dit kunnen? Wat heb ik nodig om dit te 
bereiken? Sectoren die bezocht worden zijn techniek (bouw en installatie), transport en 
logistiek (voor de regio Rivierenland een belangrijke sector met veel werkgelegenheid), 
dienstverlening en zorg & welzijn.  

• Begeleide overstap VMBO-MBO: een medewerker van het team mbo komt gedurende acht 
weken wekelijks naar de ISK-VMBO-locatie om de leerlingen te begeleiden in de overstap. 
Hierbij is onder andere aandacht voor welke keuzes er gemaakt moeten worden, 
financieringsvraagstukken rond de overstap vo-mbo, voorbereiding op de werkwijze in het 
mbo en de leermiddelen vast leren kennen. 
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Speerpunt 3: Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 
Bij speerpunt 3 gaat het om 
verbetering van het arbeidsmarkt-
perspectief van de mbo-studenten 
door aanpassingen in het 
onderwijsaanbod, beïnvloeding van 
de studiekeuze, inhoudelijke 
vernieuwing van opleidingen en het 
versterken van de verbinding met de 
beroepspraktijk. Studenten worden 
op deze manier opgeleid tot 
duurzaam inzetbare werknemers op 
de arbeidsmarkt en burgers in de 
maatschappij. Zij leren tijdig te 
ontdekken of er een aanvullende 
scholing of zelfs een carrièrestap 
inclusief scholing gewenst is. Kortom: 
ook na het behalen van een eerste 
beroepsdiploma stopt het leren niet 
en kan, als de arbeidsmarkt daar om 
vraagt, omscholing naar een ander of 
nieuw beroep nodig zijn. Het inhoudelijk up-to-date- en toekomstgericht houden van en vernieuwen 
van opleidingen is nodig om de afgestudeerden adequaat toe te rusten voor de toekomst. 
Het tijdig, snel en meebewegend aanpassen van de opleiding aan de behoeften van het werkveld en 
de arbeidsmarkt vraagt om frequente interactie en uitwisseling met dit werkveld en de arbeidsmarkt. 
Een competentie waarin onderwijsontwikkelaars vaardigheid moeten krijgen en moeten houden. 
Kijkend naar de aankomende jaren betekent dit dat ROC Rivor de ambitie heeft om de resultaten van 
de studenttevredenheidsonderzoeken (JOB) op of boven het landelijke gemiddelde te houden. Dit 
geldt ook voor de ambities waar het gaat om de tevredenheid van de aangesloten bedrijven (bpv-
enquêtes) en het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).  
 
Wat betreft onze doelstellingen met betrekking tot het verhogen van het aanpassingsvermogen en 
de innovatiecapaciteit om de arbeidsmarkt met passende leerwegen te bedienen, wil ROC Rivor 
inzetten op het organiseren van kennisdeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  
 
In de volgende paragrafen wordt uiteengezet met welke maatregelen ROC Rivor de ambities en 
doelstellingen wil bereiken.  
 
  

Onze ambitie met betrekking tot het derde landelijke 
speerpunt ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de 
toekomst’ is meerledig:  
• Kort cyclisch aansluiten bij ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt 
• Verhogen van het aanpassingsvermogen en de 

innovatiecapaciteit om de arbeidsmarkt met 
passende leerwegen te bedienen 

 
Uit de nulmeting komt naar voren dat: 
• Studenten hoger dan landelijk gemiddeld scoren op 

tevredenheid (JOB). De tevredenheid van bedrijven 
en medewerkers m.b.t. de eerste ambitie moet nog 
in kaart gebracht worden a.d.h.v. de uitkomsten 
uitgezette BPV-enquêtes en het 
Medewerkerstevredenheidonderzoek. 

• We moeten blijven inzetten op het organiseren van 
kennisdeling onderwijs en arbeidsmarkt. 
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Maatregel 3.1: Excellent innovatief onderwijs en een solide examenorganisatie 
Wij zijn ervan overtuigd dat onze studenten recht hebben op excellent onderwijs en een solide 
examenorganisatie. Dit onderwijs en deze examenorganisatie ontstaan echter niet vanzelf. Op 
verschillende vlakken wordt hier door ROC Rivor hard aan gewerkt. Dit vraagt veel van de 
medewerkers, qua inzet, qua professionaliteit en qua helicopterview: om te zien waar we met de 
hele organisatie op al deze gebieden en in gezamenlijkheid naar toe werken. Met verschillende 
projecten bouwt ROC Rivor aan dit excellente en innovatief onderwijs en deze solide 
examenorganisatie: 
  
Verder implementeren nieuwe kwalificatiedossiers en keuzedelen 
Sinds 2015 wordt er gewerkt aan het in- en uitvoeren van de herziene kwalificatiedossiers. Ook de 4-
jarige opleidingen gaan volgend schooljaar (2019-2020) het laatste jaar van het herziene 
opleidingstraject uitvoeren. Daarmee is de onderwijsontwikkeling niet af, maar is het moment juist 
daar om het onderwijs verder te verbeteren aan de hand van de opgedane ervaringen. En om bezig 
te blijven met het altijd en voortdurend aanpassen aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
Daarnaast is de organisatie van het aanbod aan keuzedelen, het daarvoor onderwijs maken en 
uitvoeren, het keuzeproces van studenten beschrijven en uitvoeren en het inrichten van de 
examinering voor keuzedelen een omvangrijk project dat inzet van alle onderdelen van het ROC 
vraagt. Na twee jaar ervaring en een groeiend aanbod keuzedelen waaruit de opleiding het 
keuzeaanbod voor studenten kan vaststellen, wordt nog steeds een grote inzet gevraagd aan 
onderhoud, communicatie, evalueren en (op)nieuw onderwijs en examinering maken voor de 
keuzedelen. 
 
Modulariseren 
ROC Rivor heeft de keuze gemaakt om tegelijkertijd met het invoeren van de herziene 
kwalificatiedossiers haar onderwijs te modulariseren. Dit enerzijds om het initiële onderwijs te 
flexibiliseren en anderzijds om modulen ook beter inzetbaar te maken binnen trajecten voor 
volwassenen (leven lang ontwikkelen). 
Doordat opleidingstrajecten zijn opgebouwd uit modulen is ook het op maat aanbieden, aanpassen 
of vervangen van een module sneller en makkelijker te realiseren om zo aan te blijven sluiten bij de 
behoeften van het bedrijfsleven. Ervaringen opgedaan tijdens de uitvoering van de diverse modulen 
leiden tot bijstelling en verbetering. Dit vraagt blijvend veel inzet en deskundigheid van onze 
docenten. 
 
Verder implementeren examencommissies (borgen examenkwaliteit) en valideringsroutes 
De eisen aan de examencommissie zijn vorig jaar aangescherpt en het verkrijgen van valide 
exameninstrumenten via de valideringsroutes is met ingang van dit schooljaar werkelijkheid. 
De examencommissie heeft haar wettelijke taken en borgt zowel de uitvoer van de 
examenprocessen, de deskundigheid van alle betrokken in het proces en het 
exameninstrumentarium. De komende jaren staat verdere inbedding van de rol van de 
examencommissies binnen de organisatie als geheel op de agenda. Vraagstukken over de inrichting, 
maar ook bijvoorbeeld het aantal examencommissies komen hierbij aan bod.  
Het inbedden van de valideringsroutes binnen de teams wordt aangestuurd vanuit de Expertgroep 
Examinering en verankerd in de Werkwijzer Examinering. De teams en de examencommissies 
worden hierbij geadviseerd en ondersteund door stafmedewerkers. 
 
 
 



 

 27 

LOB/SLB en BSA 
De komst van het toelatingsrecht van aankomende studenten en de plicht om in het eerste jaar een 
bindende studieadvies te geven zijn extra toevoegingen aan de rol van studieloopbaanbegeleider. 
Het begeleiden van de student bij het kiezen van keuzedelen en deze passend laten zijn binnen de 
(studie)loopbaan van de student was al vanaf studiejaar 2016-2017 aan de orde. De gedachte dat de 
opleiding voor het eerste beroep een onderdeel is van de loopbaan die uitmondt in een leven lang 
ontwikkelen, geeft daar een extra dimensie aan. Door deze aanvullende zaken is binnen ROC Rivor 
vastgesteld dat de taken en werkzaamheden van een SLB-er dermate zijn veranderd dat de docenten 
die deze taken uitvoeren zich moeten ontwikkelen, wat extra scholing van medewerkers vraagt, 
naast het anders inregelen van processen en ondersteunende systemen.  
 
BPV 
Na het beëindigen van de periode van het BPV-verbeterplan, zijn er nog steeds verbeterpunten die 
de aandacht vragen. Zo dient het evaluatiebeleid BPV en de bijbehorende vragenlijsten voor student- 
en bedrijvenevaluaties nog afgerond en gepositioneerd te worden naast de vragenlijsten die SBB 
uitzet.  
Een ander punt is het nog op te zetten onderzoek naar de behoefte en de mogelijkheden om vanuit 
een of meerdere BPV-bureaus te werken. Een BPV-bureau kan het contact met bedrijf en school, de 
begeleiding van studenten door begeleiders van bedrijf en school en de communicatie met de 
student op BPV wellicht beter faciliteren en ondersteunen, maar welke verworvenheden van de 
huidige manier van werken laten we daarmee dan los? Dit thema gaat de komende periode vervolgd 
worden. 
 
Burgerschap 
Met het verschijnen van de Burgerschapsagenda en het belang van dit onderdeel in de drievoudige 
kwalificatie, is ook binnen ROC Rivor de wens uitgesproken om het onderwijs en de begeleiding van 
de student hierbij te verbeteren en ROC breed meer af te stemmen en te stroomlijnen. Tevens 
dienen een aantal nieuwe elementen in de vier dimensies van Burgerschap ingevoegd te worden, 
zoals aandacht voor kritisch denkvaardigheden en 21e eeuwse skills en meer aandacht voor 
diversiteit en democratie. Dit vraag om herziening en aanvulling van modulen en bijscholing van 
docenten, zodat het onderwijs voor studenten aantrekkelijk en toekomstgericht blijft. 
 
Internationalisering 
Internationalisering is binnen ROC Rivor geen doel op zich, maar een middel om het onderwijs aan de 
student te verbeteren. Aandacht voor internationalisering is voor de student noodzakelijk om mee te 
kunnen doen in de globaliserende wereld. ROC Rivor speelt een belangrijke rol in de voorbereiding 
van studenten op een toekomst die steeds internationaler en intercultureler wordt. 
Het internationaliseringsprogramma van ROC Rivor biedt ruimte voor tal van activiteiten. Denk 
hierbij aan buitenlandse stages en studiereizen, uitwisselingen met scholen in buitenland, 
internationalisering@home (zoals aan e-twinning, internationale markt, classroom learning), 
projecten met buitenlandse scholen (KA2 – Erasmus+), modules internationalisering binnen het 
lesprogramma, de mogelijkheid tot het aanbieden van tweetalige opleiding(en) en samenwerkingen 
met Duitsland (zoals een partnerschool en bedrijfsbezoeken in Duitsland of Skills-workshops en 
wedstrijden georganiseerd door de Euregio). Zowel studenten als docenten kunnen aan de 
genoemde activiteiten deelnemen. Voor docenten is dit de kans om op de hoogte te blijven van de 
nieuwste (internationale) ontwikkelingen op hun vakgebied, maar ook om nieuwe lesmethoden te 
ontdekken. Een buitenlandse studiereis of stage – in een school of bedrijf – helpt de docenten 
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bovendien om hun lessen te plaatsen in een beroepsmatig relevante (internationale) context. Dit 
alles samen vraagt inzet op het vlak van mensen, kennis en netwerken. 
 
Excellentie  
ROC Rivor vindt dat elke student op elk opleidingsniveau excellent kan zijn. Wij verstaan hieronder 
dat een student ergens uitzonderlijk goed in is of wil zijn, daar zeer gemotiveerd voor en door is en er 
‘eigen’ tijd in wil steken. Dit kan op verschillende manieren. Een voorbeeld is dat onze studenten in 
de gelegenheid worden gesteld om extra HAVO-certificaten voor bepaalde vakken te halen, zodat ze 
daar in hun verdere (studie)loopbaan voordeel van hebben. Ook het hieronder genoemde Skills 
heroes is een goed voorbeeld van hoe aan excellentie gewerkt kan worden.  
 
Skills heroes 
Studenten krijgen door deelname aan de Skills-wedstrijden een kans te excelleren in hun vak. 
Bovendien biedt deelname aan zo’n wedstrijd de student een leerzame uitdaging. Zij ontwikkelen 
hun talenten én krijgen een beter beeld van het beroep en zichzelf. Daarnaast brengen de 
vakwedstrijden onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen.  
Het meedoen aan Skills-wedstrijden vraagt van ROC Rivor dat er aanbod is van modulen die de 
studenten uitdagen en dat er activiteiten zijn die voorbereiden op de deelname van studenten aan 
de skills-wedstrijden.  
 
Maatregel 3.2: Regionaal samenwerken 
Binnen de al eerder genoemde Publiek-Private Samenwerkingen CircuLEREN, Ondernemend 
Rivierenland, de Techexpress en Logistic Valley, maar ook binnen de projecten Huis van 
Samenwerking en AgriLogistiek wordt op een eigentijdse manier on the job geleerd en ervaring 
opgedaan waarop gereflecteerd wordt door de studenten/werkenden. Er is sprake van omgekeerd 
leren (figuur 2.2). Vanuit het werk, de taak, de klus wordt onderbouwende theorie geleerd om 
vervolgens het werk te doen, de taak uit te voeren of de klus te klaren. Hier kan met recht gesproken 
worden over vernieuwend en wellicht zelfs ook al excellent onderwijs. Het verder inbedden van het 
omgekeerd leren vraagt continue aandacht. De wens om dit gedachtengoed in samenwerking met de 
regionale partners verder uit te breiden en te blijven vernieuwen is noodzakelijk om vernieuwend en 
excellent te blijven. 
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Figuur 2.2 Onderwijsmodel ROC Rivor: Omgekeerd leren 

 
Maatregel 3.3: Interregionale samenwerking Gelderse ROC’s  
De Gelderse instellingen voor mbo trekken met elkaar en met de provincie op bij het vormgeven en 
realiseren van het speerpunt van de provincie Gelderland: aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 
Samen met de provincie: 

• Investeren we in vakmanschap en ondernemerschap (Human Capital Infrastructuur); 
• Ontwikkelen we nieuwe onderwijsconcepten en denken mee bij de ontwikkeling van nieuwe 

arbeidsmarktconcepten; 
• Zijn we partner in de arbeidsmarktregio's, bij voorbeeld bij het uitvoeren van het regionale 

techniekpact en het zorgpact; 
• Delen we kennis en inspireren elkaar, bijvoorbeeld in de vorm van designteams. 

 
Samen werken we aan de professionaliseringsagenda. Door gebruik te maken van elkaars expertise, 
versterken de Gelderse mbo’s elkaar en maken zij zich samen sterk voor de ontwikkeling van een 



 

 30 

actueel samenhangend en toegankelijk opleidings- en professionaliseringsaanbod voor professionals 
binnen het mbo, ten behoeve van de kwaliteit van het Gelderse beroepsonderwijs voor nu en in de 
toekomst.  
 
Ook op het vlak van macrodoelmatigheid is samenwerking: een structurele beleidsgroep, waarin de 
ROC’s en AOC’s van Gelderland vertegenwoordigd zijn, bepaalt op basis van (provinciale) arbeids-
marktanalyse of het opleidingsaanbod (portfolio) van de regionale mbo-instellingen kan voorzien in 
de behoefte aan geschoold personeel.  
 
Verdere samenwerkingsprojecten zijn het Gelderse samenwerkingsverband Leve(n)lang Gelders 
Vakmanschap, het Gelders samenwerkingsverband RxH (tussen de mbo-instellingen en de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) om de aansluiting tussen mbo niveau 4 en het hbo te 
verbeteren) en het project Smartbuildings.  
 
Maatregel 3.4: Alumnibeleid en onderzoek 
Binnen ROC Rivor is momenteel slechts op opleidingsniveau en op incidentele basis contact met 
afgestudeerden. Om structureel te werken aan een blijvend of wederkerende relatie is in MBO-Raad 
verband alumnionderzoek in ontwikkeling dat beschikbaar moet komen voor alle ROC’s.  
Alumnibeleid omvat meer dan onderzoek doen onder afgestudeerden. ROC Rivor wil graag een win-
win situatie creëren, zodat ook alumni betrokken worden bij onderwijsverbetering en voorlichting 
aan studenten. Maar ook om afgestudeerden en docenten te informeren over ontwikkelingen en 
innovaties in werkveld en beroep. Kortom: de relatie ook na het behalen van het eerste diploma 
voortzetten. 
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Speerpunt 4: Leven lang ontwikkelen 
ROC Rivor voegt Leven lang leren en 
ontwikkelen als vierde speerpunt aan 
de Kwaliteitsagenda toe. Dit is een 
bewuste keuze, omdat Leven Lang 
Ontwikkelen juist in de regio 
Rivierenland (zie ook onze interne/ 
externe analyse) pure noodzaak is om 
aan het werk te komen en/of 
duurzaam aan het werk te kunnen 
blijven.  
 
Het regeerakkoord bepleit een 
doorbraak op het terrein van leven 
lang ontwikkelen voor herstarters en 
doorstarters. In het bestuursakkoord 
Trots, vertrouwen en lef (februari 
2018) is afgesproken dat de 
ondertekenaars zich sterk maken voor een optimale inzet van de publiek opgebouwde infrastructuur 
voor permanent leren voor volwassenen, zonder dat dit op enigerlei wijze het onderwijs aan 
jongeren ondermijnt. In het bestuursakkoord zijn een aantal ingrediënten genoemd, die samen 
moeten zorgen voor een doorbraak en een gecoördineerde aanpak van de flexibilisering van het mbo 
voor volwassenen. Dit betreft (1) meer mogelijkheden voor volwassenen (herstarters en 
doorstarters) om delen van mbo-opleidingen met een certificaat af te sluiten, (2) meer gebruik te 
maken van mogelijkheden die de wet al voor maatwerk voor volwassenen biedt, (3) meer ruimte 
voor leven lang ontwikkelen in het Regionaal investeringsfonds, (4) meer ruimte voor vrijstellingen 
generieke examenonderdelen voor volwassenen en (5) een goede registratie van onder andere 
volwassen onderwijsdeelnemers in een certificaattraject.  
 
In haar Koersplan 2018-2021 heeft ROC Rivor reeds haar ambitie uitgesproken om meer 
mogelijkheden te bieden voor volwassenen (herstarters en doorstarters) voor Leven Lang Leren en 
Ontwikkelen. Het is de ambitie van ROC Rivor om een plek te bieden waar je graag wilt leren en 
werken, zowel binnen als buiten de muren van het instituut en binnen en buiten de regio. We zijn er 
met een logische doorlopende leerlijn voor studenten die instromen vanuit het vmbo, voortbouwend 
op de sterke verbinding die ROC Rivor heeft met vmbo-scholen in de regio Rivierenland en 
daarbuiten. We zijn er ook voor diegenen die voor hun plezier of voor hun werk  
iets extra’s willen leren of om bij te scholen of te herscholen.  
 
Op het gebied van Leven Lang Leren en Ontwikkelen wil ROC Rivor inzetten op haar reeds bestaande 
Rivor diplomaroute, branche certificering, meer cursussen voor volwassenen, maatregelen binnen de 
diverse publiek-private samenwerkingen waarin ROC Rivor participeert en een nieuwe samenwerking 
met HBO instelling Avans-plus. Deze maatregelen tezamen moeten er toe leiden dat de klanten 
(studenten) van ROC Rivor en de opdrachtgevers (onder andere het bedrijfsleven) tevreden zijn over 
de mogelijkheden die er binnen regio Rivierenland zijn om leren en werken te combineren. Hieruit 
spreekt onze ambitie met betrekking tot het aanbod (is er voldoende aanbod, is dit het juiste 
aanbod) en de wijze waarop leren en werken gecombineerd konden worden. ROC Rivor zal dit 
nagaan met periodieke klant- en opdrachtgeverstevredenheidsmetingen. Dit draagt tevens bij aan 

Onze ambitie met betrekking tot het vierde speerpunt 
‘Leven lang ontwikkelen’ is tweeledig:  
• Meer aanbod voor volwassenen creëren in een 

passende leerweg: een passende combinatie tussen 
werken en leren (wbl). 

• Inzetten op een circulair mbo waar studenten hun 
leven lang terugkomen om bij te leren. 
 

Uit de nulmeting komt naar voren dat: 
• er Rivorbreed nog slechts een beperkt aanbod is om 

leren en werken in het kader van leven lang 
ontwikkelen te kunnen uitvoeren, 

• als Rivor sterker gaat inzetten op circulair mbo de 
administratieve organisatie hier nog op ingericht 
moet worden. 
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het inzetten op een circulair mbo (zoals de bij speerpunt 1 genoemde onderwijsvouchers), waar 
studenten hun leven lang terugkomen om bij te leren.  
 
Maatregel 4.1: diplomaroute en branchecertificering 
Rivor diplomaroute biedt voor verschillende kwalificaties diplomaroutes aan, trajecten waarbij de 
kandidaat direct examen doet en daarmee een mbo-diploma niveau 2 of niveau 3 kan behalen, 
zonder dat er een opleiding aan verbonden is. Kandidaten met voldoende kennis en ervaring in het 
beroep komen hiervoor in aanmerking en kunnen op deze wijze ervaring omzetten in een kwalificatie 
(kwalificatiewinst). Omdat er geen opleidingstraject of onderwijs aan verbonden is, verschilt een 
diplomaroute traject van een EVC- of EVK-traject.  
Rivor diploma-route biedt diplomaroutes aan voor helpende zorg en welzijn, helpende zorg en 
welzijn specialisatie gastouder, verzorgende-IG, logistiek medewerker, monteur elektrotechnische 
installaties, procesoperator A, mechatronica en secretarieel medewerker. 
 
Maatregel 4.2: Meer cursussen voor volwassenen 
ROC Rivor wil met een flexibel aanbod van modules vormgeven aan een leven lang leren en 
ontwikkelen: werken en leren gaan samen. ROC Rivor wil deze modules in afstemming met het 
bedrijfsleven in de regio maken. De publiek private samenwerkingen waarin ROC Rivor participeert, 
bieden hiervoor uitstekende mogelijkheden. 
 
Maatregel 4.3: Publiek Private Samenwerkingen en Huis van Samenwerking 
In de publiek private samenwerking Agri-logistiek wordt bijvoorbeeld een basis gelegd voor een leven 
lang ontwikkelen in de tuinbouw, zodat ondernemers en medewerkers professioneel kunnen 
participeren in de beoogde groei en ontwikkeling van de sector. De PPS wil bereiken dat opleiden en 
ontwikkelen duurzaam verankerd worden in de tuinbouw. Binnen deze PPS wordt onder andere het 
momenteel vrij versplinterde aanbod van opleidings- en ontwikkelactiviteiten gestroomlijnd, beter 
toegankelijk gemaakt, afgestemd op innovaties in de sector en regionale ontwikkelingen. Dit doet 
ROC Rivor in samenwerking met het groene onderwijs (onder andere Helicon, HAS en de Universiteit 
van Wageningen).  
Recent heeft ROC Rivor een aanvraag ingediend voor de PPS Circuleren, waarin het plan geschetst 
wordt voor het invullen van een leven lang ontwikkelen in de regio Rivierenland voor niveau 1 en 
niveau 2 studenten. Vanuit de visie dat mensen waarde creëren in een organisatie en iedereen 
(beter) kan leren bewegen op de arbeidsmarkt worden werknemers geënthousiasmeerd om zichzelf 
te blijven ontwikkelen en verbonden te blijven aan de school. Continuïteit in de begeleiding is 
hiervoor noodzakelijk, tijdens de overgang naar werk, maar ook als nazorg. Een van de speerpunten 
van de PPS Circuleren is het introduceren van praktijkcoaches. Ook wordt ingezet op het versterken 
van het netwerk van organisaties en kennisdeling binnen het netwerk. Er moet verbinding zijn op het 
gebied van een leven lang ontwikkelen, zodat initiatieven niet langs elkaar heen lopen maar elkaar 
juist kunnen versterken.  
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Maatregel 4.4: Samenwerking Avansplus 

In oktober j.l. is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen ROC Rivor en hbo-instelling 
Avans-plus op het gebied van opleidingen in de sector zorg- en welzijn. Avans-plus en ROC Rivor 
willen van elkaars deskundigheid gebruik maken en samenwerken in het aanbieden van een 
productportfolio met doorlopende leerlijnen in de sector zorg en welzijn (mbo, hbo, post-hbo en 
maatwerk). Deze samenwerking draagt bij aan het oplossen van het personeelstekort in de zorg. De 
studenten en medewerkers zijn gebaat bij meer instroommomenten die de samenwerking biedt, zij 
kunnen sneller, meer just in time, aan de slag met hun opleidingsvraagstuk.  
Enerzijds is er een doorstroomprogramma ontwikkeld met als doel om de doorstroom van MBO-V 
naar HBO-V te bevorderen. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de deelnemers 
volwassen zijn en werk- en levenservaring hebben. Anderzijds wordt er ingezet op het bereiken van 
de doelgroep herintreders en zij-instromers. Mensen met een hart voor de zorg worden 
aangetrokken om zorgverleners te ondersteunen op een manier zodat zij bijdragen aan de 
zorgverlening, terwijl zij een opleidingsprogramma volgen. Zij worden geënthousiasmeerd door een 
opleidingsaanpak die aansluit bij deze praktisch lerende doelgroep. Er wordt gebruik gemaakt van 
een mix aan opleidingsvormen (denk aan werkplek leren, real life leren, klassikaal leren,  
blended leren, virtual reality etc.) en toepassing van verschillende technologieën.  
Dit geldt zowel voor trajecten die tot een diploma leiden als op maatwerk- 
trajecten (die overigens ook tot een diploma kunnen leiden).  
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Speerpunt 5: Professionalisering 
Ook dit is een speerpunt dat ROC Rivor 
toevoegt aan de landelijke 
speerpunten. Professionaliteit is een 
voorwaarde voor het succesvol zijn als 
ROC. Het loopt dan ook als een rode 
draad door alle speerpunten heen.  
Om als medewerkers van ROC Rivor de 
organisatie van de toekomst mede 
vorm te kunnen geven, moeten wij ook 
onze docenten en ondersteunende 
medewerkers meenemen in deze 
ontwikkeling. Dat betekent dat wij 
zittend personeel ontwikkelkansen 
moeten bieden en anderzijds nieuw 
personeel moeten aantrekken die over vaardigheden beschikken om onze toekomst mee vorm te 
geven.  
Daar waar wij nu nog in het verlengde van onze kennis en kunde professionaliseren, zal in de nabije 
toekomst steeds meer een beroep op ons gedaan worden om op een andere manier ons vak te 
beoefenen. Voor de docent zal een verschuiving plaats vinden van inhoudsdeskundige naar een nog 
meer inspirerende, enthousiasmerende en coachende rol, waarbij digitale vaardigheden een 
onmisbare competentie zijn. Van de ondersteunende medewerker wordt een steeds meer 
serviceverlenende rol verlangd, waarbij een groot beroep op flexibiliteit wordt gedaan en wordt 
gevraagd om te handelen zowel binnen als buiten de school. Naast het initiële onderwijs zal het 
Leven Lang Ontwikkelen onderwijs een andere dynamiek met zich meebrengen in termen van tijd en 
plaats waar het onderwijs wordt gegeven, maar ook in de wijze waarop (contract)afspraken gevolgen 
zullen hebben voor de manier waarop we onze tijd en middelen kunnen en moeten inzetten. In onze 
professionalisering zullen we daar op moeten voorsorteren. 

In cijfers (zie voor een schematische weergave van de cijfers ook Bijlage 1) betekenen deze ambities 
dat ROC Rivor nog meer gaat inzetten op scholingsactiviteiten, het verhogen van de score op de 
ontwikkelingsmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden en inzet om zichzelf te verbeteren door de 
professionaliseringsagenda uit te voeren.  

Maatregel 5.1: Uitvoeren professionaliseringsagenda 
De professionaliseringsagenda bestaat uit meerdere onderdelen: 

• Individuele professionaliseringstrajecten 
Medewerkers van ROC Rivor kunnen op eigen initiatief of gestimuleerd vanuit een team of 
academie of wettelijke verplichting inschrijven en deelnemen aan scholingen en congressen. 
Soms betreft het maatwerktrajecten ten behoeve van Rivor, andere keren sluit men aan bij 
externe trainingen of bijeenkomsten. 

• Rivoracademie (digitale leeromgeving) 
Dit is een digitaal platform voor ons personeel waarin cursussen, webinars en essentials 
worden aangeboden. Deels betreft het standaard aanbod, deels is er materiaal beschikbaar 
dat door Rivor zelf is ontwikkeld. Medewerkers kunnen door deze digitale leeromgeving op 
elk gewenst tijdstip en locatie kennis opdoen. In de nabije toekomst wordt bezien op welke 
wijze de leeromgeving ook in lessituaties kan worden benut ten behoeve van onze studenten. 
 
 

Onze ambitie met betrekking tot het vijfde speerpunt 
‘Professionalisering’ is de volgende:  
• Flexibel en duurzaam inzetbaar personeel dat zich 

blijvend aanpast aan de veranderende arbeidsmarkt 
en onderwijsinzichten. 

 
Uit de nulmeting komt naar voren dat: 
• het percentage gerealiseerde scholingsactiviteiten 

op 75% ligt en dat uit het medewerkerstevreden-
heidsonderzoek t.a.v. de ontwikkelings- en 
doorgroeimogelijkheden en de inzet om zichzelf te 
verbeteren respectievelijk 6, 5, 5, 4 en 8,2 gescoord 
wordt.  
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• Teamontwikkelingstrajecten 
Om onze teams naar betere resultaten en samenwerking te krijgen, worden er 
teamontwikkelingstrajecten aangeboden. Teamontwikkeling is er op gericht het functioneren 
van de medewerkers te verbeteren en hun vermogen te ontwikkelen om zich adequaat aan 
te passen aan veranderende omstandigheden. Om één toekomstdoel te stellen; alle neuzen 
dezelfde kant op.  

 
Talentprogramma 
De slogan ‘aandacht voor jouw ambitie’ geldt ook voor het personeel. Om hier uitvoering aan te 
geven worden talenten van medewerkers in beeld gebracht en worden mogelijkheden geboden om 
deze talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. 

• Leiderschapsprogramma 
Medewerkers die talenten hebben op het gebied van leiderschap (zowel in de rol van lijn- als 
projectmanagement) wordt een programma geboden om die talenten in te zetten en verder 
te ontwikkelen. Tevens is er aandacht voor verbetering van de leiderschapskwaliteiten van de 
huidige leidinggevenden. 

• Gemeenschappelijke professionalisering (Gelderse ROC’s) 
De samenwerking tussen de Gelderse ROC’s heeft de afgelopen jaren steeds meer vorm 
gekregen. Mede dankzij enkele aanmoedigingssubsidies is er een leernetwerk gecreëerd 
waarin op verschillende niveaus wordt samengewerkt aan professionaliseringsthema’s. 

• Praktijkstages docenten 
Om direct in contact te zijn met de beroeps- en werkvelden waar wij voor opleiden of gaan 
opleiden worden docenten gestimuleerd stage te lopen. De stage-ervaringen krijgen veelal 
een weerslag op inhouden of werkwijzen in het opleidingstraject van de student. 

• Nieuw personeel aannemen vanuit toekomstgerichte profielen  
Het gericht zijn op innovatieve ontwikkelingen en de lef hebben hier proactief op in te spelen  
in een opleidingstraject of aanpak vergt bijstelling van het docent- en begeleidingsprofiel en 
werving van een ander type docent en begeleider als het bij- en nascholen van zittende 
docenten. 

 
Indicatoren 
Tevredenheidmetingen onder studenten, leerbedrijven en medewerkers geven ons inzicht in het 
effect van ons handelen en kunnen aanleiding zijn tot een verder verhoging van de kwaliteit van onze 
opleidingen, medewerkers en organisatie.   
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3. Planning en budget 
 
In het schema in Bijlage 1 is een logische verbinding gemaakt tussen de landelijke en lokale 
speerpunten en de eigen ambities en strategische doelstellingen van ROC Rivor. Er zijn meerdere 
maatregelen per speerpunt opgenomen, die allen een effect hebben op de daaraan verbonden 
indicator.  
 
In het schema zijn de landelijke speerpunten opgenomen (Jongeren in kwetsbare positie, Gelijke 
kansen en Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst) en twee aanvullende speerpunten 
(Leven lang ontwikkelen, Professionalisering) die voor de regio Rivierenland en daarmee voor ROC 
Rivor van belang zijn. De maatregelen zijn gericht op de drie pijlers van ons beroepsonderwijs, 
namelijk kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming en dragen bij aan het succes van elke student 
op de arbeidsmarkt en doorstroom in het onderwijs voor diverse doelgroepen.  
Elke maatregel kent een eigen planning – veelal frequenter dan de metingsmomenten die in de 
Kwaliteitsagenda zijn aangegeven - die opgenomen is in de onderliggende brondocumenten.  
Het is van belang aan te geven dat het ROC “van plan” is deze tijdlijnen te volgen zoals ze in de 
planning staan en de onderliggende koers vast te houden. Echter leven we in een tijd waarin de 
technologie elk jaar verdubbeld, dat betekent in de komende vier jaar een verzestienvoudiging plaats 
vindt. In haar Koersplan heeft ROC Rivor aangegeven de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
klein te willen houden. Derhalve is het van belang meerdere malen per jaar te synchroniseren met de 
omgeving/de arbeidsmarktpartijen. In meerdere maatregelen, zoals de PPS-en, is die verhoogde 
frequentie van rapportage, afstemming én aanpassing georganiseerd (zie figuur 3.1). De maatregelen 
kennen een eigen planning die opgenomen is in de onderliggende brondocumenten. Voor de 
leesbaarheid is dit detailniveau niet in het schema en in de tekst opgenomen. 

 
Figuur 3.1 Meet- en rapportagemomenten maatregelen en (tussen)resultaten 

Daarmee behoudt het ROC Rivor zich het recht voor om de planning tussentijds aan te passen en 
haar ambities bij te stellen in de (toekomstige) tijd. Dit betekent dat de planning en de begroting na 
het eerste jaar een indicatief karakter hebben. 
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Bij elke maatregel is in Bijlage 1 aangegeven hoeveel financiën er binnen ROC Rivor worden 
gealloceerd op deze maatregel. In de meerjarenbegroting zijn deze bedragen geëxtrapoleerd naar de 
toekomst. Afhankelijk van tussentijdse besluiten over nieuwe maatregelen, dan wel bijsturing van 
maatregelen zullen de daaraan gealloceerde bedragen kunnen wijzigen. Natuurlijk wordt elke 
wijziging voldoende beargumenteerd. 
Naast de in deze Kwaliteitsagenda benoemde onderwerpen kent ROC Rivor nog tal van andere 
activiteiten, zoals educatie, entree onderwijs, VAVO onderwijs, inburgering. Het spreekt voor zich dat 
ook deze activiteiten een vaste plaats binnen het portfolio van het ROC hebben en daarmee in het 
allocatiemodel van mensen en middelen ook hun deel verkrijgen. 
 
In Bijlage 2 is in een Excelsheet de indicatieve meerjarenbegroting opgenomen. In het schema is een 
kolom gewijd aan de uitgaven per maatregel. Zoals de regeling voorschrijft wordt minimaal 1/3 van 
het investeringsbudget besteed aan maatregelen die gericht zijn op de landelijke speerpunten.  
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4. Betrokkenheid interne en externe 
stakeholders 

 
Het Koersplan en de Kwaliteitsagenda voor de regio zijn vrijwel in dezelfde tijdsperiode tot stand 
gekomen. Bij het ophalen van de input voor het Koersplan is al sterk uitgegaan van een sterke 
verbinding met en voor de regio. Daardoor hebben zij veel overlap in de besproken onderwerpen die 
van belang zijn voor de regio.  
Het Koersplan – en daarmee de Kwaliteitsagenda - is een mooi samenwerkingsproduct geworden. 
Velen hebben bij de start van het proces bijdragen geleverd en die input is mede bepalend geworden 
voor het eindresultaat. In de loop van de afgelopen maanden is veel met onze 
samenwerkingspartners uit bedrijfsleven, publieke instellingen, andere onderwijsinstellingen, 
provinciale- en lokale overheid in de regio gesproken. ROC Rivor levert het ‘hoogste niveau van 
(beroeps)onderwijs’ in de regio. Rivierenland kent immers geen hbo of universiteit. Dat betekent dat 
ROC Rivor in een aantal overleggen het onderwijs bestuurlijk 
vertegenwoordigt (zoals Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 
Voortijdig Schoolverlaten (RMC), Economic Board, platform Leren 
en Werken, Zorgacademie, Huis van Samenwerking voor logistieke 
bedrijven, Agribusinesspact, Financieel Fit 
Rivierenland). Het ROC Rivor heeft de afgelopen 
jaren diverse privaat-publieke 
samenwerkingen gestart. Daarin zijn 
tientallen regionale MKB bedrijven 
aangesloten. 
 
De input en reacties van al deze partijen 
maken deel uit van het Koersplan en die 
resultaten zijn weer meegenomen in de 
Kwaliteitsagenda. Medewerkers zijn in meerdere workshops actief betrokken 
om input te leveren, de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en de Studentenraad en 
Oudergeleding hebben relevante en constructieve adviezen gegeven op tussentijdse concepten. Dit 
heeft geresulteerd in drie producten: het Koersplan, een Praatplaat (zie figuur 1.2) voor dagelijks 
gebruik en de invulling van de Kwaliteitsagenda. De titel van het Koersplan “Samen op weg” is dan 
ook een schot in de roos.  
De documenten zijn helder en compact opgesteld. Er is gekozen voor een zo krachtig mogelijk en 
prettig leesbaar document, waarin geen woord te veel staat, maar waarin wel alle elementen van de 
te varen koers zijn opgenomen. Met name de praatplaat maakt het mogelijk continue in gesprek te 
blijven en wensen en eisen te formuleren en daaraan in korte cycli opvolging te geven om in het 
modulaire onderwijs aanpassingen te doen, waardoor de afstand tussen de – snel veranderende – 
arbeidsmarkt en onderwijs klein kan blijven. Op deze wijze vindt strategieformulering niet eens in de 
vier jaar plaats, maar wordt het een interactief proces dat meerdere malen per jaar kan worden 
doorlopen. 
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5. Duurzaamheid 
 
De uitwerking van de hierboven genoemde maatregelen (kolom 3, Bijlage 1) vindt plaats op 
verschillende manieren. De Publiek-Private-Samenwerkingen hebben een loopduur van vier jaar 
waarin stapsgewijs aan resultaten maar ook aan verduurzaming wordt gewerkt. Bij alle PPS-en is de 
doelstelling om ten laatste na het vierde jaar op eigen benen te kunnen staan en de beoogde 
samenwerkingsverbanden tussen arbeidsmarkt en onderwijs zelfstandig, zonder verdere subsidiering 
te continueren. ROC Rivor hanteert overigens het uitgangspunt dat de samenwerkende partijen de 
activiteiten sowieso willen uitvoeren – en daarbij dan ook financiële middelen en/of inzet in de vorm 
van mensuren inbrengen – ook als de subsidie niet verstrekt wordt. 
De regionale afspraken, bijvoorbeeld het RMC, kennen hun eigen projectplannen, waarin tijdslijnen, 
bijdragen en opbrengsten worden gemanaged. Het kan zijn dat het ROC Rivor daar de projectleiding 
voor levert, dan wel deelprojecten leidt en uitvoert. 
Alle activiteiten voortvloeiend uit het Koersplan, de Kwaliteitsagenda en andere agenda’s en 
afspraken worden in projectplannen en academie- en of teamjaarplannen vastgelegd. Dit gebeurt 
samen met de partijen waarmee wij samenwerken. Op deze wijze legt ROC Rivor meer 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap neer bij diverse teamleden (in het onderwijs én de 
ondersteuning), bij kennisverbanden voor het reguliere onderwijs en voor de ontwikkeling van 
onderwijs voor een leven-lang-leren. Een wenkend perspectief.  
De academie- en of teamjaarplannen zijn onderdeel van onze PDCA-cyclus en de voortgang wordt 
besproken in onze control gesprekken, die onderdeel zijn van onze planning en control-cyclus. Op 
deze wijze leiden maatregelen tot duurzame verbeteringen en tot blijvend merkbare effecten voor 
studenten, medewerkers en het werkveld. Het maakt ook dat in de snel veranderende wereld de 
basis niet alleen op orde is, maar dat ook blijft.  
Daarvoor is het gewenst onderwerpen te agenderen die bijdragen en aan een fitte, alerte en 
betrouwbare onderwijsinstelling die beter onderwijs en meer maatschappelijke waarde ambieert. 
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De Plan-Do-Check-Act cyclus 
heeft zich door de jaren heen 
bewezen om een organisatie 
slimmer en vaardiger te maken en 
daarmee een hogere kwaliteit te 
bieden. Door consequent en met 
grote regelmaat de vier stappen 
te doorlopen is gerichte bijsturing 
van beleid of procesoptimalisatie 
mogelijk. Ook ROC Rivor maakt 
gebruik van deze cyclus. De vier 
activiteiten of fasen zorgen voor 
een betere onderwijskwaliteit. 
Figuur 5.1 geeft de dynamiek 
tussen binnen en buiten aan. ROC 
Rivor heeft verbinding met haar 
omgeving, kan zich daarop 
aanpassen door enerzijds haar 
invloed aan te wenden en 
anderzijds wendbaar en flexibel in 
te spelen op alle ontwikkelingen. 
Echter wat buiten afgesproken 
wordt moet binnen wel 
gerealiseerd kunnen worden, hetgeen betekent 
dat ROC Rivor verantwoordelijk is voor haar afspraken en succesvol dient te zijn in het realiseren 
daarvan. Een daaruit voortvloeiende consequentie is dat de organisatie zodanig vorm gegeven moet 
worden dat zij doelgericht bezig kan zijn en betrouwbare resultaten levert. Het zoeken naar goede 
hulpstructuren in termen van organisatie en processen betekent een belangrijke plaats voor de 
professionals, die de waarde aan het onderwijs geven, in relatie tot alle deelnemers aan zowel 
initieel of leven lang ontwikkelen onderwijs. Als deze aspecten op een juiste wijze met elkaar in 
balans worden gebracht ontstaat prachtig en solide onderwijs van een hoge kwaliteit. Het cyclische 
karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.  
 
ROC Rivor rapporteert jaarlijks in haar bestuursverslag en in de voortgangsrapportages van de 
betreffende projecten over de operationele doelstellingen van zowel de lopende projecten als van de 
Kwaliteitsagenda.  
 
 

Figuur 5.1 Het dialoogmodel 
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6. Perspectief en innovatie 
 
Het middelbaar beroepsonderwijs in de MKB regio Rivierenland is van onmisbaar belang. De 
strategische koers van ROC Rivor is van belang voor het behoud van beroepsonderwijs in de breedte 
in de regio én de verbinding met vraagstukken voor deze specifieke regio (zoals vervulling en behoud 
van banen). Dat vormt de basis voor de afspraken in én met de regionale partners. Dat vraagt om 
succes in leren, werken en leven, om initieel en blijvend toerusten op beroepsgerichte opleidingen 
en algemene vaardigheden om in deze maatschappij te kunnen én blijven functioneren. 

Dit is een prachtig speelveld, waarin ROC Rivor een mooie rol kan spelen. Echter in de (nabije) 
toekomst ziet het ROC een aantal ontwikkelingen die aandacht vragen, en wellicht anders aandacht 
vragen dan tot op heden. 

Macrodoelmatig concurreren of beroepsonderwijs samenwerking 
De discussies in het speelveld van initieel onderwijs en de verwachte krimpende markt leiden tot een 
verstarring van de relaties en maken dat onderwijsinstellingen in een vechthouding tegenover elkaar 
komen te staan of al reeds staan. Elke betrokken partij die alleen het initieel onderwijs in 
beschouwing neemt, zal tot geen andere conclusie (kunnen) komen dan dat het verdelen van 
schaarste tot stevige aanpassingen zal leiden. Tegelijkertijd als het blikveld wordt verruimd en een 
verbinding wordt gemaakt met andere gewenste vormen van middelbaar beroepsonderwijs zijn er 
mogelijkheden te over. Een premisse is dat in elke regio voldoende beroepsonderwijs wordt 
aangeboden, op elk niveau en ja dat zal soms met wat reizen gepaard gaan. Maar als andere 
combinaties worden gemaakt, bijvoorbeeld met het leven lang ontwikkelen zijn er meerdere 
business cases mogelijk die maken dat de huidige instituten naar een meer toekomstbestendige 
vorm toe groeien en daarmee blijvend bestaansrecht hebben. Een noodzakelijke voorwaarde is 
samenwerken en elkaar vertrouwen te geven. Het collectief ontwikkelen van onderwijs, ook dat van 
e-learning in coalities van welwillenden die kennis te delen, maakt dat de sector sneller, beter en 
effectiever kan zijn. Vormen van samenwerking, open innovatie zouden meer omarmd moeten 
worden, wellicht met regievoering door de MBO Raad. 

Adoptievermogen van het beroepsonderwijs 
De technologie ontwikkelt zich snel, zeer snel. Gesproken wordt over een verdubbeling van 
mogelijkheden elk aankomend jaar. Dat betekent een enorme snelheid, meer nog versnelling. Zowel 
de arbeidsmarkt als het onderwijsveld krijgen hiermee onherroepelijk te maken. Er zullen vele 
applicaties gemaakt worden, die gebruik maken van die nieuw technologie, in elk branche ook die 
van onszelf. Het zal van het grootste belang zijn dat wij, mensen, in staat zijn respectievelijk worden 
gesteld die ontwikkelingen mee te volgen. Op ons vermogen tot het adopteren van ontwikkelingen 
zal een enorm appèl gedaan worden en dit adoptievermogen zal een cruciale rol spelen in of, en zo ja 
hoe, wij straks nog een relevante speler in het veld zijn. Het beroepsonderwijs moet in nauwe 
verbinding blijven met het arbeidswerkveld: hoe dichter we bij elkaar staan en hoe sneller we van 
elkaar weten welke veranderingen en aanpassingen er nodig zijn hoe beter.  

Echter meer nog dan mensen zullen ook onze instituties, mbo-instellingen, MBO-raad, OC&W, 
vakbonden en anderen geen vertragende factor moeten zijn. Als instituties vast blijven houden aan 
oude paradigma’s zullen andere partijen (à la Duolingo, TED talks, MOOCS, etc) in onze branche 
stappen zetten en zaken – met nieuwe technologie en bijbehorende processen – van ons 
overnemen.  
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Nieuwe stijl professionele medewerkers (de nieuwe ROC medewerker) 
Een gevolg van bovenstaande is dat de werkzaamheden en manier van werken van docenten en 
medewerkers continue in verandering is. Daar waar wij nu nog in het verlengde van onze kennis en 
kunde professionaliseren, zal in de nabije toekomst steeds meer een beroep op ons gedaan worden 
om op een andere, misschien wel een ingrijpende andere wijze ons vak te beoefenen. Meer hierover 
is te lezen bij speerpunt 5 Professionalisering. 

Passend leerwegen en passend leerinhoud 
Als de ontwikkelingen om ons heen inderdaad zo snel gaan als wordt voorspeld, is het de vraag of 
een compleet kwalificatiedossier leidend moet blijven voor de aanbod van onderwijs. De snelheid 
van verandering kan ertoe leiden dat ook de eisen/verwachtingen over de inhoud van een opleiding 
in het werkveld gaan veranderen. Dit kan betekenen dat een onderwijsinstelling ervoor moet zorgen 
dat de juiste mensen op de juiste (externe) plek moeten zitten om te borgen dat de inhoud die het 
bedrijfsleven voor zich ziet, past bij de inhoud die het onderwijs als vraag of opdracht krijgt 
voorgelegd, binnen de kaders van het kwalificatiedossier of het keuzedeel.  

Andere mogelijkheden om kwalificatie te behalen 
In ons huidige systeem heeft het middelbaar beroepsonderwijs twee varianten: de bol en de bbl. In 
zijn algemeenheid stimuleren wij studenten om door te stromen naar een hoger opleidingsniveau. 
Echter in de laaggeletterde MKB regio Rivierenland is dat bij veel studenten niet de mores. Dit 
verklaart het hoge percentage bbl-ers, jonge mensen die graag praktisch bezig zijn en zeker in de 
leeftijd dat zij – initieel – bij ons op de opleiding zitten meer geïnteresseerd in werken (en 
bijbehorende verdiensten) dan school. Ook MKB bedrijven vinden het mooi, wenselijk, noodzakelijk 
dat zij snel over arbeidscapaciteit kunnen beschikken, zeker in tijden van hoogconjunctuur. Veelal 
komen mensen later tot de ontdekking dat zij bij willen of moeten leren om zich te (blijven) 
verzekeren van betaald werk en blijvend betaald werk te hebben. Bij ROC Rivor is de gedachte 
ontstaan dat het doorlopen van aanvullend onderwijs, die uiteindelijk leidt tot een 
vervolgkwalificatie anders georganiseerd zou kunnen worden. Kenmerk van dit zogenaamde Werk 
Begeleid Leren (wbl) is dat deelnemers langer over een studietraject mogen doen (bijvoorbeeld in de 
vorm van het volgen van modules) en dat hier een publieke bijdrage voor bestaat. Op deze manier 
wordt leren en werken gecombineerd, is de kans op uitval aanmerkelijk verminderd en wordt aan de 
wens van veel beroepsbeoefenaren voldaan: blijven werken. 

Regio specifieke aspecten 
Rivierenland is een laaggeletterde MKB regio. De samenstelling van de beroepsbevolking en de wijze 
waarop kleine partijen hun organiserend vermogen tot uitdrukking brengen, heeft gevolgen voor een 
ROC. De vraag naar veel BBL-ers is daaruit te verklaren en ook het niet direct willen doorleren na de 
middelbare beroepsopleiding. Dat hoeft niet direct als problematisch te worden gezien. Met een 
juiste aanpak ook na de initiële schoolperiode ziet ROC Rivor tal van mogelijkheden deze mensen op 
latere leeftijd terug te zien in het onderwijs in het kader van leven lang ontwikkelen. Daarmee rekken 
we de waarnemingsperiode om te kijken naar studiesucces op en realiseren we dat er andere 
vormen van samenwerken en organiseren in de regio noodzakelijk zijn om deze langere termijn 
verbinding met lerenden te realiseren.  

De laaggeletterdheid – in meerdere generaties – maakt dat voor bepaalde doelgroepen het behalen 
van een MBO2 kwalificatie een enorme prestatie is. Met het verbreden van de mbo-opleiding geeft 
het ROC deze mensen meer kansen op de arbeidsmarkt, die er in onze beleving zeker is en blijft. Met 
aandacht voor jouw ambitie gelooft ROC Rivor in excellentie op elk niveau, dus ook op niveau 2. 
Breder opleiden zou in onze filosofie overigens niet beperkt moeten zijn tot het niveau 2. 
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Rivierenland is met de gegeven MKB populatie meer conjunctuurgevoelig. In een periode van 
laagconjunctuur zullen meer mensen (weer) aan de kant komen te staan. Reden te meer voor de 
aanwezigheid van een sterkte onderwijspartij in de regio die vanuit organiserend vermogen op 
langere termijn kijkt en – samen met het werkveld – met betere structurele oplossingen komt om dit 
soort wisselingen op te vangen. 

Ons Koersplan heeft de titel ‘Samen op weg’ en dat is niet voor niets. In deze wereld waarin 
veranderingen zo snel gaan, zijn enkelvoudige partijen niet in staat het tempo bij te benen. Nieuwe 
vormen van samenwerking, in zwermen, met gebruik making van alle beschikbare technologie, geven 
tal van mogelijkheden voor vernieuwing en scheppen kansen voor de toekomst. Daarbij zijn niet het 
behoud van de organisaties het doel, maar het behoud van goed onderwijs in de regio.  

 

Wij zijn samen op weg naar de toekomst! 
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Bijlagen  
 
Onlosmakelijk verbonden aan voorliggend document zijn de twee bijlagen Schema Kwaliteitsagenda 
2019-2022 (Bijlage 1) en de Excelsheet meerjarenbegroting (Bijlage 2).  
Beide bijlagen worden als los document bij de voorliggende kwaliteitsagenda aangeboden. 
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Landelijke en 
eigen 
speerpunten 

Ambities & 
doelstellingen 

Indicatoren 
die voortgang in 
speerpunten meten   

Nulmeting Mijlpaal 2020 Beoogd resultaat 
2022 

Maatregelen Strate-
gische 
doelen1 

Financiën 
20192 

Brondocumenten 
 

hun start op 
arbeidsmarkt  

Speerpunt 3: 

Opleiden voor 
de 
arbeidsmarkt 
van de 
toekomst 

 Kort-cyclisch 
aansluiten bij de 
ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt 
 
 
 
 

 Verhogen 
aanpassingsvermo-
gen en innovatie-
capaciteit om de 
arbeidsmarkt met 
passende leerwegen 
te bedienen 

 Tevredenheid van 
studenten,  
bedrijven en 
medewerkers  
 
 
 
 

 Aantal momenten 
georganiseerd voor 
kennisdeling 

 
 

 Studenten op of 
boven het landelijk 
gemiddelde (JOB). 

 Bedrijven met behulp 
van bpv-enquêtes 

 Medewerkers met 
behulp van MTO 
 

 Organiseren van 
kennisdeling 
onderwijs en 
arbeidsmarkt 

 Handhaven 
nulmeting 
 

 Tevreden 
bedrijven 

 Tevreden 
medewerkers 
 

 Organiseren van 
kennisdeling 
onderwijs en 
arbeidsmarkt 

 Handhaven 
nulmeting 
 

 Tevreden 
bedrijven 

 Tevreden 
medewerkers 
 

 Organiseren van 
kennisdeling 
onderwijs en 
arbeidsmarkt 

3.1 Excellent innovatief onderwijs 
en een solide examenorganisatie  

A € 141.000,-  
 

Projectbrief en Implementatie keuzedelen 
(maart 2017 en 2018); diverse academie- en 
teamplannen, Plan van aanpak T&R, 
projectplan Burgerschap (najaar 2018), 
documentatie uitwerking LOB, jaarplan en –
verslag examencommissies,  

3.2 Regionaal samenwerken (in 
pps’en: Tech-express, Logistic 
valley, Ondernemend Rivierenland 
(YMP), CircuLeren en de projecten 
Huis van samenwerking en 
AgriLogistiek  

A,B € 0,- 
 

PvA PPS Techexpress 2015, Voortgang 
Techexpress Dashboard,  PvA PPS Logistic 
Valley 2016, PvA Ondernemend Rivierenland 
2016, PvA Circuleren 2018, Huis van 
samenwerking Rivierenland 1e bijeenkomst, 
Samenwerkingsovereenkomst Agribusinesspact 

3.3 Interregionale samenwerking 
Gelderse ROC’s 

A,B,C € 38.500,- 
 

Gezamenlijk tekst Gelderse ROC’s 

3.4 Alumnibeleid en –onderzoek  
(landelijk, mbo raad) 

A,B € 38.500,- 
 

Informatie in Beleidsinformatie MBO Raad over 
Landelijk project Alumnionderzoek 

Speerpunt 4: 
Leven lang 
ontwikkelen 

 Meer aanbod voor 
volwassenen creëren 
in een passende 
leerweg (wbl, 
combinatie 
leren/werken)  

 
 
 

 Inzetten op een 
circulair mbo, waar 
studenten hun leven 
lang terugkomen om 
bij te leren 

 Klanttevredenheid en 
opdrachtgeverstevre
denheid 

 Aantal cursussen 
beschikbaar voor 
volwassenen 

 
 
 

 Omzet per jaar 

 Aantal deelnemers 
 

 Tevredenheidsmeting 
 
 

 Beperkt aanbod om 
leren en werken 
Rivorbreed 
 
 
 

 Organisatie nog 
inrichten om dit bij te 
houden 

 

 Tevreden klanten 
en opdracht-
gevers 

 Groter aanbod 
om leren en 
werken Rivor-
breed te kunnen 
uitvoeren 
 

 Eerste meting 
beide indicatoren 

 Tevreden klanten 
en opdracht-
gevers 

 Groter aanbod 
om leren en 
werken Rivor-
breed te kunnen 
uitvoeren 
 

 Plus 10% voor 
beide indicatoren 
t.o.v. 2020 

4.1 Diplomaroute & 
branchecertificering 

C € 0,- 
 

jaarplan diplomaroute 

4.2 Meer cursussen voor 
volwassenen (in company, 
maatwerk, in samenwerking met 
opdrachtgevers) 

C € 0,- 
 

Portfolio ROC Rivor 

4.3 PPS-en en 
Huis van samenwerking (Logistieke 
campus) 

C, B € 0,- 
 
 

PvA PPS Techexpress 2015, Voortgang 
Techexpress Dashboard,  PvA PPS Logistic 
Valley 2016, PvA Ondernemend Rivierenland 
2016, PvA Circuleren 2018, Huis van 
samenwerking Rivierenland 1e bijeenkomst 

4.4 Samenwerking Avansplus C, B € 0,- 
 

Doorlopende leerlijn mbo-hbo verpleegkunde 

Speerpunt 5: 
Professionali-
sering  

 Flexibel en duurzaam 
inzetbaar personeel 
dat zich blijvend 
aanpast aan de 
veranderende 
arbeidsmarkt en 
onderwijsinzichten 

 % gerealiseerde 
scholingsactiviteiten 
in de professionalise-
ringagenda teams en 
ROC-breed 
 

 Tevredenheid over 
ontwikkelingsmoge-
lijkheden in MTO  

 
 

 Tevredenheid 
doorgroeimogelijk-
heden in MTO 
 

 Score inzet om 
zichzelf te verbeteren 
in MTO 

 ± 75% gerealiseerde 
scholingsactiviteiten 
 
 
 
 

 Tevredenheid 
ontwikkelingsmoge-
lijkheden: score 6,5 
 
 

 Tevredenheid 
doorgroeimogelijk-
heden: score 5,4 

 

 Score inzet om 
zichzelf te 
verbeteren: 8,2 

 80% gereali-
seerde scholings-
activiteiten 
 
 
 

 Tevredenheid 
ontwikkelings-
mogelijkheden: 
score 6.8 
 

 Tevredenheid 
doorgroeimoge-
lijkheden: score 
5,8 

 Score inzet om 
zichzelf te verbe-
teren: min. 8,2 

 95% gereali-
seerde scholings-
activiteiten  
 
 
 

 Tevredenheid 
ontwikkelings-
mogelijkheden: 
score 7 
 

 Tevredenheid 
doorgroeimoge-
lijkheden: score 6 
 

 Score inzet om 
zichzelf te verbe-
teren: min. 8,2 

5.1 Uitvoeren 
professionaliseringsagenda 

A,B,C € 622.000,- 
 
 

Professionaliseringagenda en 
voortgangsrapportages  
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Bijlage 1: Schema Kwaliteitsagenda 2019-2022 
Leeswijzer: 
Uitgangspunt zijn de landelijke en de eigen speerpunten. Per speerpunt zijn de ambities/doelstellingen, indicatoren, nulmeting, mijlpaal 2020 en beoogd resultaat in 2022 weergegeven. Als indicator zijn zo veel mogelijk de in de regeling 
vastgestelde indicatoren geselecteerd. Daar waar dat niet gebeurd is wordt dat in het document Samen op weg naar de toekomst toegelicht. Waar nodig zijn indicatoren aangevuld met eigen indicatoren. Aan alle speerpunten zijn 
meerdere maatregelen gekoppeld. Per maatregel wordt weergegeven hoe deze bijdraagt aan de strategische doelen van ROC Rivor, welke (indicatieve) financiën nodig zijn en welke onderliggende brondocumenten beschikbaar zijn.  
 

Landelijke en 
eigen 
speerpunten 

Ambities & 
doelstellingen 

Indicatoren 
die voortgang in 
speerpunten meten   

Nulmeting Mijlpaal 2020 Beoogd resultaat 
2022 

Maatregelen Strate-
gische 
doelen1 

Financiën 
20192 

Brondocumenten 
 

Speerpunt 1: 
Jongeren in 
kwetsbare 
posities 

 Vasthouden van het 
VSV-niveau 
 
 

 
 

 Kwetsbare jongeren 
voorbereiden 
begeleiden naar de 
arbeidsmarkt en 
volgen na het 
verlaten van het 
onderwijs in 
samenwerking met 
de gemeente 

 

 Cijfers VSV 
 
 
 
 
 

 Arbeidsmarktrende-
ment niveau 1 en 2 
opleidingen zoals 
gemeten in project 
Begeleiding minder 
zelfredzame 
studenten  
 

 VSV Cijfers ’16-‘17 
Mbo1 23,6% (+) 
Mbo2 11,11% (+/-) 
Mbo3 3,54% (+) 
Mbo4 3,36 (+/-) 
 

 Nog te ontwikkelen 
indicator vanuit het 
project Begeleiding 
minder zelfredzame 
studenten 

 Handhaven 
resultaten 
nulmeting 

 
 
 

 Metingen 
conform 
ontwikkelde 
indicator 

 Handhaven 
resultaten 
nulmeting 

 
 
 

 Metingen 
conform 
indicatoren  

1.1 Verder implementeren 
onderstaande submaatregelen: 
- intensiveren taal en rekenen; 
- loopbaanoriëntatie en 

begeleiding en bindend 
studieadvies;  

- passend onderwijs optimaliseren. 

A € 130.000,- 
(Taal & 
Rekenen) 
€ 140.000 
(LOB) 
€ 50.000 (PO) 
 

Kwaliteitsplan ROC Rivor2015-2018, 
tussenrapportage kwaliteitsplan 2017 (februari 
2018), LOB visie ROC Rivor, werkwijze BSA ROC 
Rivor, werkwijzer passend onderwijs.  

1.2 Begeleiding van minder-
zelfredzame mbo-studenten bij 
hun start op arbeidsmarkt 

A, B € 35.000,- 
 

Brief van OCW  

1.3 Regionaal project VSV 
verder implementeren inclusief 
loopbaancentrum ROC Rivor en 
zorgstructuur in derde lijn  

A,B € 543.000,- 
(budget VSV 
2018) 
€ 84.000,- 
(maatschap-
pelijk werk) 

Getekende aanvraag DUO Convenant VSV  
Voortgang overstap vo/mbo, voortgang mbo 
jeugdteam, voortgang ondersteuningscentrum, 
voortgang rebound mbo, voortgang 
onzichtbare jongeren, voorgang sluitend 
vangnet, voortgang LeerWerkBedrijf 

1.4 Regionaal samenwerken (in 
pps’en: Tech-express, 
Ondernemend Rivierenland (YMP), 
Circuleren). 

A,B € 0,- 
 

PvA PPS Techexpress 2015, Voortgang 
Techexpress Dashboard,  PvA PPS Logistic 
Valley 2016, PvA Ondernemend Rivierenland 
2016, PvA Circuleren 2018 

1.5 LeerWerkRoute  B,C € 77.000,- 
 

Leidraad project Leerwerkroute 2017; Proces 
Leerwerktraject V2; informatiegids LWR 

Speerpunt 2: 
Gelijke kansen 

 Aansluiting vmbo-
mbo, doorstroom 
binnen het mbo en 
doorstroom mbo-hbo 
bevorderen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uitstroom naar werk  
passend bij de 
ambitie en talenten 
van de student 

 

 Startersresultaat 

 Kwalificatiewinst 

 Opstroom na diploma 

 Doorstroom mbo-hbo  
 
 
 
 
 
 

 
 Arbeidsmarkt-

onderzoek o.b.v. 
uitkomsten project  

 Resultaten uit nog te 
ontwikkelen 
vragenlijst Alumni 
(Alumnibeleid)  

Min/max% over 5 jaar 
82,4 - 91,9% 
60,8 -75,5% 
21,1 - 30,7% 
28,5 - 32,3%   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nog geen 
instrumentarium, 
gaan ontwikkelen als 
vervolg op project 
Begeleiding van 
minder-zelfredzame 
mbo-studenten bij 

 Handhaven 
scores starters-
resultaat: op of 
boven mbo 
gemiddelde. 

 Kwalificatiewinst, 
op- en door-
stroom: verschil 
met het mbo 
gemiddelde 
handhaven of 
verkleinen 
 

 Wel meetbaar 
m.b.v. 
ontwikkeld 
instrumentarium 

 Handhaven 
scores starters-
resultaat: op of 
boven mbo 
gemiddelde. 

 Kwalificatiewinst, 
op- en door-
stroom: verschil 
met het mbo 
gemiddelde 
handhaven of 
verkleinen 
 

 Nog formuleren 
n.a.v. resultaten 
mijlpaal 2020 

 

2.1 Doorlopende leerlijnen vmbo-
mbo; stimuleren doorstroom naar 
hoger niveau; doorlopende 
leerlijnen mbo-hbo  

A,B €231.000,- 
 
 

Benchmarkt mbo 2017 Bouwstenen 
studiesucces (juni 2018) 
Diverse team- en academieplannen 

 

2.2 Samenwerking Gilde Vakcollege 
Techniek 

A,B € 62.000,- 
 

Samenwerkingsovereenkomst Gilde – ROC 
Rivor 

2.3 Regionaal samenwerken (in 
pps’en: Tech-express, Logistic 
valley, Ondernemend Rivierenland 
(YMP), Circuleren en de projecten 
Huis van samenwerking en 
AgriLogistiek 

A,B € 0,- 
 

 
 
 

 

PvA PPS Techexpress 2015, Voortgang 
Techexpress Dashboard,  PvA PPS Logistic 
Valley 2016, PvA Ondernemend Rivierenland 
2016, PvA Circuleren 2018, Huis van 
samenwerking Rivierenland 1e bijeenkomst, 
Samenwerkings-overeenkomst 
Agribusinesspact 

2.4 Doorgaande leerlijn onderwijs-
arbeidsmarkt 

A,B € 38.500,- 
 

Plan van aanpak Onderwijs – Arbeidsmarkt 
Culemborg 

2.5 Statushouders in mbo-traject  B,C € 100.000,- 
 

Projectplan statushouders in MBO traject 
Duale trajecten voor statushouders V3 

2.6 Samenwerking Pro-Entree en 
ISK-Entree 

A, B € 38.500,- 
 

Sectorraad PRO Strategische visie 
Aanvraag DUO ISK-Entree 

                                                           
1 De strategische doelen van ROC Rivor zijn: A) Kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs; B) Verbinding met de regio; C) Leven lang ontwikkelen. 
2 De indicatieve meerjarenbegroting is opgenomen in Bijlage 2 (een apart document in Excel) 



Bijlage 2. Indicatieve meerjarenbegroting Kwaliteitsagenda 2019-2022

Speerpunt 1: Speerpunt 2: Speerpunt 3: Speerpunt 4: Speerpunt 5:

 Jongeren in kwetsbare 

positie

Gelijke kansen  Opleiden voor de 

arbeidsmarkt van de 

toekomst

Leven lang 

ontwikkelen1

Professionalisering2

2019 € 1.900.000,- € 1.059.000,00 € 470.000,00 € 218.000,-  0,-  € 622.000,- € 2.369.000,00

2020 € 2.100.000,-  € 1.190.000,-  € 286.000,-  € 164.000,-   0,-    € 622.000,-  € 2.262.000,- 

€ 1.100.000,- (vast) +   0,-   € 422.000,- 

€ 800.000,- (var)   0,-  

2022
€ 1.100.000,- (vast) + € 

800.000,- (var)
 € 1.190.000,-  € 209.000,-  € 164.000,-   0,-   € 422.000,-  € 1.985.000,- 

1
 Omdat het een zelfgekozen speerpunt betreft, wordt dit uit eigen middelen gefinancieerd.

2
 De investering in professionalisering van het eigen personeel, zodat op deskundige wijze uitvoering kan worden gegeven aan de Kwaliteitsagenda 2019 t/m 2022, is 

gebundeld. Deze investering heeft aldus betrekking op alle activiteiten van de drie speerpunten, waar deskundigheidsbevordering vereist is.

Geraamd budget
Totaal Investering 

ROC Rivor

2021  € 1.190.000,-  € 209.000,-  € 164.000,-  € 1.985.000,- 
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