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Voorwoord 
 

Voor u ligt de kwaliteitsagenda 2019-2022 van Terra mbo.  

Net als de andere instellingen die mbo-onderwijs verzorgen, is Terra uitgenodigd om één-op-één 

kwaliteitsafspraken te maken met de minister van OC&W. De afspraken zijn vastgelegd in deze 

kwaliteitsagenda en vloeien voort uit onze organisatiestrategie. Deze kwaliteitsagenda wordt aangeboden 

aan de onafhankelijke commissie Kwaliteitsafspraken mbo die is ingesteld door het ministerie.  

Als bestuur en directie van Terra mbo zijn wij trots op deze kwaliteitsagenda en zien wij goede 

ontwikkelmogelijkheden voor het groene onderwijs voor de komende jaren. Terra mbo biedt 

toekomstbestendig beroepsonderwijs, waarin studenten ontdekken wat nu en in de toekomst waardevol 

en belangrijk voor ze is en waarin onze regionale werkgevers responsief betrokken zijn en bediend 

worden.  

 

Groningen, 30-04-2019 

 

Namens het College van Bestuur:    Namens de regiodirectie: 

Astrid Berendsen      Astrid Kramer 
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Leeswijzer 
 

Onze kwaliteitsagenda 2019-2022 is opgezet met behulp van de hiervoor geldende kaders. We hebben 

een o.i. logische volgorde gehanteerd door eerst ons ‘groene reliëf’ en de ontwikkelingen daarin te 

schetsen, om vervolgens in specifieke hoofdstukken in te gaan op het ontwikkelingsperspectief van ons 

groene onderwijs, de relatie onderwijs-arbeidsmarkt, de benodigde kwaliteit en professionaliteit en 

vervolgens de twee speerpunten ‘jongeren in kwetsbare posities’ en ‘gelijke kansen’. Deze hoofdstukken 

hebben dezelfde opzet en worden ondersteund door specifieke bijlagen.  

Voorafgaand aan de hoofdstukken is de totstandkoming van deze agenda beschreven en zijn een 

inleiding op maatschappelijke achtergronden en noodzaak van de kwaliteitsagenda en een samenvatting 

toegevoegd. De indicatieve meerjarenbegroting met een toelichting daarop, worden als separate bijlagen 

bij deze kwaliteitsagenda gevoegd. 

Als laatste een belangrijke opmerking inzake de ambities, maatregelen en beoogde resultaten: we 

hebben deze ondergebracht in de hoofdstukken, maar merken op dat ze vaak ook bij andere 

hoofdstukken gelden. Dus onderscheiden kan, maar scheiden niet.  
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Totstandkoming kwaliteitsagenda 
 

Bij de totstandkoming van de kwaliteitsagenda 2019-2022 Terra mbo is ervoor gekozen een extern 

projectbureau in te schakelen om, samen met de interne projectgroep, de kwaliteitsagenda tot stand te 

brengen. De projectopdracht is door het CvB vastgesteld. 

De stuurgroep bestond uit de voorzitter CvB, een regiodirecteur Terra, een beleidsmedewerker en de 

projectleider. Zij hebben een projectgroep aangesteld bestaande uit medewerkers van de afdeling 

Onderwijs & Kwaliteitszorg, Marketing & Communicatie, Planning & Control, de bestuurssecretaris Terra 

en twee afdelingsdirecteuren.  

De projectgroep heeft intern en extern de inhoud voor de kwaliteitsagenda opgehaald. Hiervoor zijn een 

stakeholdersanalyse en communicatieplan opgesteld. De eerste communicatiefase bestond met name uit 

het intern creëren van draagvlak en het informeren over het plan; wat is het doel, wat is er nodig, welke 

rol speelt men hierin. Hiervoor zijn er presentaties gegeven en gesprekken gevoerd. Daarnaast is er op 4 

oktober 2018 tijdens het Terra-brede OGN-congres een workshop gegeven, helemaal in het teken van de 

kwaliteitsagenda. Tussentijds is men op de hoogte gehouden via email en portal. De interne doelgroepen 

bestonden uit: 

 Raad van Toezicht 

 Ondernemingsraad 

 Ouderraad 

 Studentenraad 

 College van Bestuur OGN 

 Regiodirectie Terra 

 Afdelingsdirecteuren Terra 

 Docenten Terra 

 Onderwijsondersteunend personeel 

 Accountmanagers TerraNext 

 Jobcoaches TerraStart 

 BAT-Team (Begeleiding en Advies Team) 

In de tweede communicatiefase is er naast input vanuit de interne doelgroepen, ook input vanuit externe 

doelgroepen opgehaald (zie bijlage 1). De leden van het projectteam hebben hiervoor zelf mensen 

gesproken, maar er is ook externe input verkregen vanuit ‘reguliere’ gesprekken. Leden van het CvB, 

regiodirecteuren en accountmanagers van TerraNext zijn doorlopend in gesprek met het bedrijfsleven, 

overheid en andere onderwijsinstellingen. Doorgaans wordt er dus al veel externe informatie opgehaald 

ten behoeve van het onderwijs en de samenwerking met én in de regio. Om de informatie toch toe te 

kunnen spitsen op de inhoud van de kwaliteitsagenda is er een handvat beschikbaar gesteld aan de 

medewerkers, bestaande uit een gespreksleidraad en een gespreksformulier.  

Extern hebben er gesprekken plaatsgevonden met: 

 Gebiedscoöperaties 

 BPV-bedrijven 

 SAR-leden 

 Overheidsinstanties; gemeenten en provincie 
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 UWV 

 ROC’s en AOC’s in de regio 

Afhankelijk van de gesprekspartner zijn één of meer van de drie landelijke speerpunten voorgelegd. 

Met de gesprekspartner is ten aanzien van het thema besproken wat de huidige situatie is, wat Terra 

samen met de stakeholder zou kunnen bereiken en wat het belang voor de student hierin is.  

Knelpunt hierin was het korte tijdsbestek (looptijd van het project) waarin de gesprekken konden 

plaatsvinden, omdat er zoveel mogelijk werd aangesloten bij reeds ingeplande ‘reguliere’ gesprekken. 

Echter, doordat Terra medewerkers regelmatig met de ‘buitenwereld’ in gesprek zijn op alle niveaus, 

verwachten wij een goed beeld te hebben van de regio en welke kansen en bedreigingen hier voor Terra 

liggen. 

De conceptversie van de kwaliteitsagenda is voorgelegd aan de verschillende interne overlegorganen 

waaronder dat van de Ondernemingsraad, de Studentenraad en het Onderwijsoverleg mbo (OOM) van 

alle afdelingsdirecteuren.  
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Inleiding 
Kwaliteit in het mbo behouden en versterken 

Het Nederlandse mbo-stelsel behoort tot de best presterende stelsels van de wereld. Volgens de OESO 

komt dit doordat de onderwijsinstellingen een sterke autonomie genieten in combinatie met een set sterke 

verantwoordingsmechanismen. Ook wordt het als een sterk punt gezien dat instellingen nauwe banden 

hebben met het bedrijfsleven, waarmee het mbo-onderwijs duale opleidingsmogelijkheden biedt. Dit wil 

de overheid graag behouden en versterken. 

Waarom een kwaliteitsagenda? 

In februari 2018 is het Bestuursakkoord mbo 2018-2022 met de titel “Trots, Vertrouwen en Lef” gesloten. 

Dit akkoord is een zogenaamd sectorakkoord en een vervolg op de kwaliteitsafspraken mbo 2015-2018. 

Het akkoord bepaalt dat Terra als mbo-instelling één op één kwaliteitsafspraken met de minister maakt 

met betrekking tot de wijze waarop Terra de aanvulling op de bekostiging inzet. Welke afspraken dit zijn, 

is in deze ‘Kwaliteitsagenda 2019-2022 Terra mbo’ vastgelegd. 

Speciaal voor de AOC’s geldt dat zij ook het ontwikkelperspectief van de instelling onderbouwen. In al 

deze afspraken is ons eigen strategische beleidsplan leidend.  

Wat willen we met de kwaliteitsagenda bereiken? 

De afspraken die gemaakt worden in de kwaliteitsagenda moeten  

bijdragen aan: 

1. Het verbeteren van de kwaliteit van het mbo. 

2. Het garanderen van een toekomstbestendig groen mbo in de regio, 

    dat aansluit bij de regionale arbeidsmarkt. 

 

Waar geeft de kwaliteitsagenda antwoord op? 

De kwaliteitsagenda geeft antwoord op de vraag waar we willen staan in 2020 en 2022 ten aanzien van 

de drie landelijke speerpunten, het speerpunt kwaliteitsverbetering en professionalisering en ten aanzien 

van groen onderwijs in de regio. We geven aan wat onze ambities zijn t.a.v. de verschillende thema’s en 

welke maatregelen we willen nemen om tot de beoogde resultaten te komen.  

Wij beginnen niet bij nul, Terra werkt op veel terreinen al aan genoemde speerpunten. Maar het kan altijd 

beter. Daar zijn we ons van bewust en daar zet iedere medewerker van Terra zich al jaren dagelijks voor 

in. We zijn trots op onze onderwijstraditie en ervaring. Terra staat niet voor niets voor de belofte: 

Bij Terra worden mensen bewust, bekwaam en betekenisvol. 

Borging en duurzaamheid van de kwaliteitsagenda 

De analyses zijn gebaseerd op interne en externe input. Op basis hiervan denken wij een goed beeld te 

hebben van de huidige en gewenste situatie met betrekking tot de verschillende speerpunten. Wij hebben 

ambities en maatregelen benoemd die haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en organiseerbaar (met andere 

woorden: HUBO-proof) zijn. Op onderdelen gaan we door op de reeds ingeslagen weg, op sommige 

onderdelen vraagt de ontwikkeling extra inspanning. Samen met docenten, onderwijsondersteunend 

personeel, medewerkers van Ondersteunende Diensten en directie pakken we de acties op. Aan de hand 

van onze PDCA-cyclus zal de voortgang van de benoemde doestellingen worden gevolgd, afhankelijk 

van de doelstelling is dit een tweemaandelijkse tot jaarlijkse cyclus. Daar waar nodig zal worden 

bijgestuurd door CvB en directie. Hiermee vertrouwen we erop dat we de maatregelen uit deze 

kwaliteitsagenda kunnen realiseren én bestendigen ten behoeve van onze studenten, medewerkers en 

het werkveld. 

 Terra biedt onderwijs dat  

 aansluit bij de arbeidsmarkt in  

 de regio, voor nu én in de  

 toekomst. 
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Samenvatting 
In onderstaande figuur wordt de kwaliteitsagenda 2019-2022 van Terra mbo weergegeven. De 

kernwaarden van Terra mbo zijn Gemeenschappelijk Versterkend en Bewust Persoonlijk. De strategie 

waarmee we dit waar willen maken is te vatten in drie P’s: Personaliseren van het onderwijs, 

Professionaliseren van onze medewerkers en Participeren in de regio. Middels de onderstaande vijf 

speerpunten geeft Terra inhoud aan het personaliseren, professionaliseren en participeren. 

De speerpunten 1, 2 en 3 vormen de basis waarop de twee overige speerpunten voortbouwen. Het 

ontwikkelperspectief groen onderwijs in onze regio is van groot belang en vraagt om belangrijke keuzes 

in de nabije toekomst. Landelijk speerpunt onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst 

is daar nauw mee verbonden, terwijl speerpunt kwaliteitsverbetering en professionele ontwikkeling 

essentieel is om gewoon goed onderwijs te leveren. 
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Toelichting op de samenvatting 

Ontwikkelperspectief groen onderwijs in de regio 

In de komende vier jaren focussen wij ons met name op de uitdaging om groen onderwijs door te 

ontwikkelen en een doelmatige, duurzame organisatie van opleidingen te verwezenlijken. Wij willen 

daarin een sterke regionale partner zijn voor het bedrijfsleven en samen vorm geven aan de innovaties 

die nodig zijn om in te spelen op de ontwikkelingen die nu en in de toekomst gaan spelen in de groene 

sector. Hierbij werken we samen met andere onderwijsinstellingen en partners in de regio. De 

samenwerkingsvorm waarin we dit ontwikkelperspectief als Terra gaan organiseren gaan we verkennen 

middels verschillende scenario’s. 
 

Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst 

De arbeidsmarkt is de plek waar onze studenten uiteindelijk terecht zullen komen. Wij werken veel samen 

met de bedrijven in de regio om het onderwijs af te stemmen op de vraag uit de arbeidsmarkt. Het 

aanbod van opleidingen wordt geoptimaliseerd, zodat studenten uit kunnen stromen naar verschillende 

richtingen. Keuzedelen worden gezien als goede mogelijkheid om werknemers in de groene sector bij te 

scholen. Ondernemend leren is onze onderwijsmethode waarbij studenten op een goede manier worden 

voorbereid op de toekomstige arbeidsmarkt. We vergroten daarmee het arbeidsmarktperspectief en de 

zelfstandigheid van de student. 

 

Kwaliteitsverbetering en professionele ontwikkeling 

Om onze doelen te kunnen bereiken is het nodig dat we kwaliteitsverbetering en professionele 

ontwikkeling als rode draad door alle initiatieven laten lopen en dat kwaliteitsdenken stevig is ingebed in 

de cultuur binnen Terra mbo. Kwaliteitsgericht werken wordt binnen onderwijsteams en 

vestigingsmanagementteams (VMT) steeds meer een vanzelfsprekendheid en de teams beschikken over 

vaardigheden en instrumenten om goed te kunnen monitoren, te reflecteren en het onderwijs te kunnen 

beoordelen. Wij verzorgen binnen Terra “gewoon goed onderwijs”. De docenten hebben meer autonomie 

en vertonen teamverantwoordelijkheid ten aanzien van onderwijskwaliteit. Hierdoor zijn ze meer tevreden 

over de invulling van hun beroep. 

 

Jongeren in kwetsbare posities 

De jongeren in kwetsbare posities waarderen Terra mbo al jaren als een veilige school waar persoonlijke 

aandacht wordt gegeven. Terra mbo gaat zich de komende jaren meer inzetten op een goede aansluiting 

op de vooropleiding en wil er daarbij voor zorgen dat studenten zo goed begeleid worden, dat een 

diploma voor zoveel mogelijk studenten het eindresultaat is. VSV is bij Terra mbo al relatief laag en dit 

willen we consolideren of nog verder terugdringen. LOB is daarbij een belangrijk instrument en moet nog 

meer als een rode draad door alle opleidingen gaan lopen. Voor de jongeren die een niveau 2 opleiding 

gaan volgen, is het van belang dat ze breder geschoold worden om uiteindelijk ook de kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten, dan wel door te kunnen stromen naar een vervolgopleiding. 

 

Gelijke kansen 

Gelijke kansen bied je door ongelijk onderwijs aan te bieden. Hiermee bedoelen we dat maatwerk het 

antwoord is om studenten gelijke kansen te geven op het behalen van een diploma en goed toe te rusten 

voor vervolgonderwijs, dan wel de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wij doen dit door de 

doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo te versterken. Ondernemend Leren en de integratie van LOB in alle 

opleidingen zorgen ervoor dat studenten de overgangen naar vervolgonderwijs als een natuurlijk vervolg 

ervaren. Daarvan is het Groen Lyceum een goed voorbeeld. Deze vorm van onderwijs gaan we 

vernieuwen en als good practice gebruiken voor de overige doorlopende leerlijnen. 
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Reliëf agrarisch beroepsonderwijs 

Groen onderwijs 
Terra mbo is een Agrarisch Onderwijs Centrum (AOC). AOC’s verzorgen groen onderwijs op vmbo- en 

mbo-niveau en volwasseneneducatie op ruim honderd locaties door het hele land.  

Landelijk worden de groene belangen van het AOC onderwijs in  

diverse gremia behartigd door leden van de AOC Raad (vanaf eind maart is dit 

een ‘light’ samenwerking onder de naam ConnectGroen). Zij werken 

hierbij nauw samen met de andere onderwijsraden, ministeries en  

overige stakeholders.  

 

Anno 2017 omvat het groen onderwijs zeventien instellingen met ruim  

80.000 leerlingen en studenten en valt het onder het ministerie van OCW: 

 Twaalf AOC’ s die tezamen op 110 locaties bijna 60.000 leerlingen opleiden  

(waarvan ruim 34.000 vmbo en 25.000 mbo). 

 Vier instellingen voor groen hbo die op 9 locaties voor bijna 11.000 

studenten groen hbo verzorgen, waaronder de lerarenopleiding 

beroepsgerichte vakken in het groen onderwijs. 

 Eén Universiteit - Wageningen University & Research - die in Wageningen ruim 9.500 studenten 

opleidt en naast fundamenteel onderzoek ook het praktijkonderzoek voor de groene sector uitvoert. 

 

Het groen onderwijs is van oudsher anders georganiseerd dan het onderwijs voor andere sectoren. Dat 

heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis, de bijzondere positie die dit onderwijs tot voor kort had 

onder het landbouwministerie en de rol die dit onderwijs vanuit die positie vervulde bij de ontwikkeling van 

de groene sector. Het groen onderwijs heeft daardoor een aantal bijzondere kenmerken: 

 Verticale scholengemeenschappen vmbo-mbo (AOC's) 

 Kleinschaligheid en persoonlijke aanpak 

 Sectoraal georganiseerd onderwijs 

 Sterke binding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek 

 Intensieve samenwerking met bedrijfsleven 

 Internationaal gericht 

 Kennisdoorstroom onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven 

 Eigen beroepsgerichte lerarenopleiding 

 

De Nederlandse groene sector behoort internationaal tot de top. Toenemende aandacht voor gezond en 

veilig voedsel, een duurzame circulaire economie, natuur en onze groene omgeving vraagt om  

nieuwe kennis en goed opgeleide mensen.  

Landelijke samenwerking  

In het recent gesloten klimaatakkoord is onderkend dat nieuwe “klimaatcompetenties en -kennis” nodig 

zijn om de gestelde doelen van het akkoord ook daadwerkelijk te halen. Samen met het feit dat de Agri-

Food sector een jaarlijkse omzet genereert van meer dan 100 miljard euro maakt duidelijk dat de BV 

Nederland behoefte heeft aan krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs waarin nadrukkelijk aandacht 

gegeven wordt aan klimaat, duurzaamheid, een circulaire economie en ecologische waarden. 

 
Overzicht van AOC’s in Nederland. (GroeneWelle +  

AOC Oost = Zone.College en Edudelta bestaat niet meer. 

Bron: aocraad.nl / 10-10-2018 
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De impact van thema’s als klimaat, duurzaamheid, circulaire economie, gezondheid op de groene sector 

zorgen ervoor dat brede samenwerking met andere sectoren (techniek, zorg, ICT) nodig is om AOC’s in 

staat te stellen “50 tinten groen onderwijs” aan te bieden. In deze brede samenwerkingen ligt de kern van 

het realiseren van krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs.  

Vanuit deze context zoekt ieder AOC zowel landelijk als in de eigen regio naar samenwerking en 

verbinding met bedrijfsleven, overheden en andere onderwijsinstellingen om tot een toekomstbestendig 

onderwijsaanbod te komen. Om maatwerkoplossingen in de regio mogelijk te maken, is ruimte nodig. 

Ruimte om te komen tot nieuwe samenwerkingsverbanden. Door de AOC-Raad per 31 maart 2019 op te 

heffen en energie te steken in het krachtig positioneren van 50 tinten groen onderwijs binnen de VO-

Raad en de MBO-Raad en op inhoud binnen de groene kolom, wordt deze ruimte gecreëerd. 

In de groene kolom vindt de samenwerking vanaf 31 maart op inhoud plaats binnen ConnectGroen. Het  

GroenPact is hier een onderdeel van. Dit is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Groene Tafel 

(het onderwijs: de AOC’s, het groen hbo, Wageningen UR), het groene bedrijfsleven en het ministerie van 

LNV tot 2025. Deze samenwerking krijgt vorm in Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s) en in de 

onderwijsclusters vmbo en mbo. Daarnaast liggen er landelijke samenwerkingsafspraken met betrekking 

tot examinering (de Groene Norm) en internationalisering (Verduurzaming EUROPEA (inter)nationaal en 

Borderless Network). 

Sinds 2013 werken de AOC’s en het regionaal bedrijfsleven samen in drie Centra voor Innovatief 

Vakmanschap (CIV’s): het CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, het CIV Water en het CIV Agri & Food. 

Kenmerkend voor deze CIV’s is de nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven/werkveld en het 

onderwijs. Deze samenwerking vindt plaats in regionale meetingpoints. 

 

Samen worden activiteiten ondernomen en producten ontwikkeld die erop gericht zijn de kwaliteit van het 

vakonderwijs te verbeteren, zoals de organisatie van themadagen en masterclasses en de ontwikkeling 

van lesmaterialen en keuzedelen. De CIV’s zijn voor de AOC’s de infrastructuur voor kennisdoorstroming 

en innovatie. De CIV’s zijn sectoraal vormgegeven. De AOC’s participeren hierin door middel van 

projectleiders/verbindingsofficieren die de schakel vormen tussen de regionale activiteiten en de 

gezamenlijke activiteiten. De inhoudelijke samenwerking loopt via GroenPact. Deze samenwerkingen 

richten zich net als bij De Groene Norm op zowel het diplomagerichte onderwijs alsmede op leven lang 

ontwikkelen. 

Bij dit alles realiseren de AOC’s zich dat de voorspelde demografische ontwikkelingen een zekere druk 

zetten op het realiseren van een doelmatige organisatie. De twee-eenheid vmbo-mbo is voor veel AOC’s 

niet alleen een onderdeel van de noodzakelijke doelmatigheid, maar laat vmbo-leerlingen al in hun 

opleiding kennismaken met bovengenoemde thema’s. Daarmee wordt er concreet inhoud gegeven aan 

de doorlopende leerlijnen. 

De komende jaren werken de AOC’s samen aan een verdere kwaliteitsimpuls van onderwijs en 

examinering. Het is de bedoeling om via een geïntegreerde aanpak per branche, samen met 

vertegenwoordigers daarvan én de vakdocenten van de verschillende scholen, te werken aan de verdere 

verbetering van het onderwijs. Zo is het voornemen de komende drie jaar de BPV een kwaliteitsimpuls te 

geven. Door samen met de docenten en de branches te komen tot een set aan hoogwaardige opdrachten 

en via het werken met een digitaal BPV-handboek met veel aandacht voor reflectie op het leerproces. 

Onze examenleverancier geven wij de opdracht te werken aan een nieuwe generatie examens, mede 

door samen met de branche en de scholen te komen tot actuele essentiebeschrijvingen van de 

verschillende beroepen.  
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Terra   
Terra mbo is het AOC in de provincies Groningen, Drenthe en een klein deel van Zuidoost-Friesland. 

Terra mbo maakt deel uit van Onderwijsgroep Noord.  

Positionering Terra  

Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke samenwerking van Terra, 

Dollard College en rsg de Borgen. Ook de stichting Onderwijsgroep Noord 

met daarin de stafdiensten is onderdeel van de personele unie. De drie 

afzonderlijke onderwijsorganisaties hebben elkaar opgezocht vanuit de 

overtuiging dat ze samen sterker zijn dan ieder apart. Terra biedt zowel vo 

als mbo aan. 

Terra heeft twaalf vestigingen. Mbo-opleidingen worden aangeboden in 

Assen, Emmen, Eelde, Groningen, Meppel en Winschoten. De vmbo-

groen-opleidingen zijn in Assen, Eelde, Emmen, Meppel,  

Oldekerk, Winsum en Wolvega. Voor het Groen Lyceum, de doorlopende  

leerlijn vmbo-mbo niveau 4, kunnen leerlingen ook op deze vestigingen terecht,  

met uitzondering van Oldekerk. Tot slot wordt in Winsum Praktijkonderwijs aangeboden en het 

volwassenenonderwijs (mbo) wordt verzorgd bij de vestiging TerraNext in Eelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA Terra  

Onze missie is om onze studenten zelf te laten ontdekken wat waardevol en belangrijk voor ze is. Het 

onderwijs is meer dan kennis en vaardigheden overdragen en we dagen de studenten graag uit om 

betekenisbewust te worden. Ze leren beseffen dat ze naast uitstekende vakbekwame professionals ook 

bijzondere waarde hebben voor anderen. Dit wordt uitgedrukt in onze merkbelofte: Bij Terra worden 

mensen bewust, bekwaam en betekenisvol. 

 

Vestigingen binnen OGN. 

Bron: onderwijsgroepnoord.nl / 10-10-2018 

Bron: Jaarverslag Terra 2017 
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Onze visie is dat we betekenisvol onderwijs willen zien, dat geen andere grenzen accepteert dan de 

grenzen van de ambities en talenten van de studenten die aan ons zijn toevertrouwd. Elk mens wil iets 

betekenen voor anderen. Daar zijn wij van overtuigd. Ons onderwijs creëert voorwaarden om waardevol 

te zijn en te kunnen presteren op persoonlijk en professioneel vlak maar ook als burger in deze 

samenleving. Dit geldt voor zowel de jongeren als de (jong) volwassenen die ervoor gekozen hebben 

onderwijs bij ons te komen volgen. 

Kernwaarden Terra 

Gemeenschappelijk versterkend en bewust persoonlijk zijn de twee kernwaarden die als rode draad door 

de organisatie verweven zijn. Met gemeenschappelijk versterkend bedoelen we dat we in alles wat we 

doen elkaar opzoeken omdat we met elkaar sterker zijn. Gemeenschappelijk optrekken is plezierig 

samenwerken waarbij we gericht werken aan het oplossen van gemeenschappelijke vraagstukken. 

Bewust persoonlijk houdt in dat we vooral streven naar persoonlijk één-op-één contact. Weten wat de 

ander en jezelf beweegt, elkaar kennen en erkennen, gericht zijn op het 

belang van de ander, weten wat je voor elkaar kunt en wilt betekenen; 

dat is voor ons bewust persoonlijk. 

Uitgangspunten voor leren 

Leren bij Terra is omgevingsbewust en gericht op een samenhangende 

duurzame ontwikkeling. Het leidt tot professionals die zelf een leven lang 

leren kunnen sturen. Effectief en efficiënt leren verloopt daarbij 

vraaggestuurd, is doelgericht, sluit aan bij de leerstijlen van de studenten en vindt plaats in een 

authentieke omgeving en in relatie met anderen. Leren is in verantwoordelijkheid en in samenwerking 

met anderen betekenis geven aan de werkelijkheid die zich voordoet. Dit doe je door betekenissen te 

ontdekken, vakkennis te bestuderen, routines te oefenen en door hierop te reflecteren.  

Onze identiteit 

Wij geloven dat ieder individu iets van het leven wil maken, zich wil ontwikkelen en wil leren. Daarmee 

draagt Terra bij aan de wereld van morgen waarin de functie en belang van de groene sector in onze 

samenleving steeds verder toeneemt. Dit vraagt om een nieuwe groene ‘economie’ waarin balans is 

tussen economie, milieu en het welzijn van mensen. 

Terra wil onderwijs bieden dat de toon zet waar het gaat om leren, talentontwikkeling en het vinden van 

antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Betekenisvol onderwijs waarbij mensen worden 

uitgedaagd om te ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze drijft. 

We verbinden ons aan onze belanghebbenden en zijn ervan overtuigd dat we alleen succesvol kunnen 

zijn als we goede banden blijven houden met studenten, ouders, collega’s, het bedrijfsleven en 

maatschappelijke partners. We zijn ons bewust van onze eigen betekenis en dragen zelf ook uit dat we 

bewust bekwaam en betekenisvol willen zijn. 

Ambitie en strategie 

Terra heeft de ambitie om een leven lang leren voor onze studenten en onze medewerkers na te streven 

in verbinding met de regio en de samenleving als geheel. De strategie waarmee we onze ambitie 

waarmaken wordt uitgedrukt in: 

Personaliseren, Professionaliseren en Participeren. 

 

 

 Gemeenschappelijk  

versterkend 

 Bewust persoonlijk 
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Personaliseren  

De leervraag van de student staat centraal. Dit vraagt om docenten die de student maximaal uitdagen en 

optimaal begeleiden. We verzorgen ondernemend groen onderwijs waarbij de student met een 

onderzoekende houding actief bezig is met zijn eigen leerproces. We sluiten daarbij bewust persoonlijk 

aan bij de talenten van elke student en richten ons op de 21
e
 eeuwse vaardigheden. Loopbaanleren 

vormt in de schoolloopbaan van de student de rode draad zodat hij bewuste keuzes maakt voor 

vervolgstudie of werk met het besef dat leren een continu proces is in leven en werken. 

 

Professionaliseren 

De docent speelt hierin een cruciale rol; hij faciliteert het leerproces en de talentontwikkeling van de 

student. Dat vraagt om een andere didactische benadering: van sturen naar begeleiden en van 

voorschrijven naar uitdagen. De docent blijft zich ontwikkelen om 21e-eeuwse vaardigheden toe te 

passen en de studenten voor te bereiden op de snel veranderende samenleving. Een leven lang 

ontwikkelen geldt ook nadrukkelijk voor onze medewerkers en voor onze docenten in het bijzonder. 

Participeren 

Groene kennis en kunde zijn essentieel voor een gezonde economie. Daarin draagt Terra haar steentje 

bij. Ontwikkelingen op gebied van natuur, biobased economy, groene leefomgeving en gezond en veilig 

voedsel zorgen voor nieuwe beroepen. Terra leidt (jonge) mensen op voor deze groene sector waarbij er 

continu afstemming plaatsvindt met de (regionale) arbeidsmarkt, het bedrijfsleven en vervolgonderwijs. 

Samen met organisaties en instanties zijn wij in staat om oplossingen te bedenken voor het aantrekkelijk 

en leefbaar houden van zowel het platteland als de stad. Gezamenlijk versterken wij daarin elkaar.  

Terra is stevig verankerd in de regio, zowel op het platteland als in de verstedelijkte gebieden. 

 

Terra mbo 

Verzorgingsgebied, opleidingen en kengetallen 

Terra kent een lange geschiedenis in het agrarisch onderwijs en heeft een uitgestrekt verzorgingsgebied. 

Onderstaande afbeelding geeft het verzorgingsgebied en profiel van Terra mbo weer: 
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De opleidingen binnen Terra mbo richten zich, net als bij andere AOC’s, met name op twee topsectoren: 

 

 

 

Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in 

uitblinken. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis 

en innovatie om deze positie nog sterker te maken. Topsector Agri & Food heeft de ambitie om 

wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van landbouw en 

voeding. Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is een kennisintensieve en innovatieve sector met 

een maatschappelijke en wereldwijde economische betekenis. Verbeteren van de aansluiting onderwijs 

en bedrijfsleven en het vergroten van de aantrekkingskracht van de sector zijn van belang om voldoende 

goed geschoolde werknemers op alle niveaus te behouden. Terra mbo maakt deel uit van verschillende 

platformen van beide topsectoren. 

Terra mbo richt zich met haar onderwijs op adolescenten en volwassenen in de leeftijd vanaf 15 jaar, 

wonend in de regio van Terra. De jongeren hebben een vmbo-diploma (voor entree opleidingen geldt dit 

niet) of zijn havisten met een overgangsbewijs van 

havo 4 naar havo 5. Daarnaast is ook een klein 

deel geswitcht van een andere mbo-opleiding. Bij 

TerraNext biedt Terra mbo bbl-opleidingen aan 

studenten van 18 jaar en ouder. Daarnaast biedt 

Terra mbo op deze vestiging ook vakopleidingen 

en cursussen voor werknemers.  

Terra mbo biedt groene opleidingen aan in de 

breedste zin van het woord. Op alle vestigingen 

van Terra mbo kunnen studenten terecht voor 

Entree opleidingen. Deze opleidingen organiseert 

Terra mbo in de provincie Groningen samen met 

de collega mbo’s Alfa-College en Noorderpoort. In 

de provincie Drenthe is die samenwerking er met 

Drenthe College en Alfa-College. Daarnaast wordt 

op de Terra mbo vestigingen ook niveau 2, 3 en 4 

aangeboden, maar niet iedere vestiging heeft alle 

niveaus. In bijlage 3 vindt u een overzicht van de 

opleidingen per Terra mbo vestiging.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVm_2yi5DeAhUjgHMKHYtuAXkQjRx6BAgBEAU&url=https://dutchagrifoodweek.nl/pers&psig=AOvVaw032JBoJDlSIIrKeSY8LKhY&ust=1539955469087460
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih9PT6i5DeAhWs4YUKHcLOC5IQjRx6BAgBEAU&url=https://topsectortu.nl/nl&psig=AOvVaw3dYrw9CB4EnirBieTNXimL&ust=1539955638138634
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Op basis van de cijfers van 2017-2018 is Terra de grootste groene mbo-instelling in vergelijking met de 

andere noordelijke AOC’s. Kijken we naar de collega mbo-instellingen in onze regio, dan is Terra een 

kleine mbo-instelling met specialistische groene opleidingen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Strategische thema’s Terra mbo 

Terra geeft concreet inhoud aan het personaliseren, professionaliseren en participeren door de volgende 

5 speerpunten tot resultaten te laten komen; 

1. Ontwikkelperspectief groen onderwijs in de regio. 

2. Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst. 

3. Kwaliteitsverbetering en professionalisering. 

4. Jongeren in kwetsbare posities. 

5. Gelijke kansen in het onderwijs. 

De speerpunten 1, 2 en 3 vormen de basis waarop de twee overige speerpunten voortbouwen. Het 

ontwikkelperspectief groen onderwijs in onze regio is van groot belang en vraagt om belangrijke keuzes 

in de nabije toekomst. Landelijk speerpunt ‘onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de 

toekomst’ is daar nauw mee verbonden, terwijl speerpunt ‘kwaliteitsverbetering en professionele 

ontwikkeling’ essentieel is om gewoon goed onderwijs te leveren. De vijf speerpunten worden verderop in 

de rapport uitgewerkt tot maatregelen en beoogde resultaten. 

 

Terra: op weg naar betekenisvol groen onderwijs in de regio. 

 

  

Mbo’s in Groningen 
en Drenthe 

Aantal mbo studenten 
2017 

Terra (AOC)  2.003 

Alfa-College (ROC) 14.000 

Noorderpoort (ROC) 12.909 

Drenthe College 
(ROC) 

 7.876 

Menso Alting (ROC)  653 

 

Noordelijk AOC Aantal mbo 
studenten 2017 

Terra 2.003 

AOC Oost 1.659 

Nordwin 1.565 

Groene Welle 1.335 

 
Bron: jaarverslagen AOC’s 

Bron: jaarverslagen mbo’s 
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Interne en externe analyse Terra mbo 

Onderstaande afbeelding is de SWOT-analyse waarin de belangrijkste aspecten vanuit de interne en 

externe analyse zijn samengevat. Er wordt als het ware een diagnose gesteld van Terra mbo. Het geeft 

een diagnose van de huidige wijze waarmee Terra haar onderwijs aan de doelgroepen vervult. Deze 

huidige positie vergelijken we met de doelstellingen die Terra voor zichzelf heeft geformuleerd. Deze 

doelstellingen (ambities) en de wijze waarop Terra die wil bereiken, worden verder in dit rapport 

beschreven. 

Deze SWOT-analyse is tot stand gekomen door de inventarisatie van thema’s uit het kwaliteitsplan 

2015-2018, beleidsstukken, tevredenheidsrapporten en input van stakeholders. 
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1. Ontwikkelingsperspectief groen 

onderwijs in de regio 

1.1 Propositie  
In de komende vier jaren focussen wij ons met name op de uitdaging om groen onderwijs door te 

ontwikkelen en een doelmatige, duurzame organisatie van opleidingen te verwezenlijken. Wij willen 

daarin een sterke en vanzelfsprekende regionale partner zijn voor het bedrijfsleven en samen vorm 

geven aan de innovaties die nodig zijn om in te spelen op de ontwikkelingen die nu en in de toekomst 

gaan spelen in de groene sector. Hierbij werken we samen met andere onderwijsinstellingen en partners 

in de regio. De samenwerkingsvorm waarin we dit ontwikkelperspectief als Terra gaan organiseren gaan 

we verkennen middels verschillende scenario’s. 

1.2 Reliëf macrodoelmatigheid Terra mbo 
Terra mbo wil in samenwerking met andere onderwijsaanbieders in de regio komen tot een gebalanceerd 

en toekomstbestendig onderwijsaanbod waarbij de unieke krachten, zoals de sterke groene kenniskolom 

(van vo tot wo), de maatschappelijke en economische waarde (export) en de toegevoegde waarde van 

het groen onderwijs voor de maatschappij en het bedrijfsleven een duidelijke eigen plek krijgt. 

Vanuit het noordelijke overleg van mbo-instellingen wordt - rondom zestien punten - vormgegeven aan de 

samenwerking en neemt Terra deel in regionale projecten en samenwerkingsverbanden met zowel 

onderwijsorganisaties als bedrijfsleven. 

Krachtig en toekomstbestendig groen onderwijs is gebaat bij cross-sectorale innovatie. Dat vraagt o.i. om 

sterke regionale verbindingen en samenwerking met overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. 

Vertrekpunt is de behoefte vanuit de regio (bedrijfsleven, maatschappij, studenten en medewerkers). De 

vraagstukken van het bedrijfsleven worden gebruikt bij het vormgeven van het leerproces binnen en 

buiten de onderwijsinstelling. Samenwerking met grijze onderwijsinstellingen is daarom eveneens 

noodzakelijk. Dit vraagt om transparantie en samenwerking bij het vormgeven van het opleidingsportfolio 

en om de bereidheid om het regionale belang boven het belang van het eigen instituut te stellen.  

 

Terra is in het kader hiervan gestart met het ontwikkelen van de opleiding Food, Life & Innovation. 

Studenten kunnen zich inschrijven voor het schooljaar 2019-2020. Voor deze nieuwe opleiding is een 

businesscase beschreven (Businesscase Food: Terra en MBO Life Sciences 2016). Daarin zijn onder 

andere de strategische afwegingen om de opleiding te starten, het potentieel van vmbo leerlingen dat kan 

kiezen voor deze opleiding (in een logisch, best en worst case scenario) en de toekomstige 

arbeidsmarktpositie na diplomering beschreven. Kort gezegd: Food Life & Innovation is – ook als 

onderdeel van de topsector Agri & Food - een maatschappelijk belangrijk thema en gaat dat steeds meer 

worden. We verwachten op basis van cijfers voldoende aanmeldingen, er zijn banen en er gaan nieuwe 

banen ontstaan voor de afgestudeerden en doorstroommogelijkheden naar het hbo zijn voorhanden. 

 

Gedurende de afgelopen jaren heeft Terra mbo intensief samengewerkt met de twee noordelijke AOC’s: 

Nordwin College en Zone.College (voorheen AOC Oost en Groene Welle), zowel op strategisch, tactisch 

als op operationeel niveau. Deze samenwerking is 5 jaar geleden tot stand gekomen op initiatief van de 

Colleges van Besturen, onder andere ingegeven door het macrodoelmatigheidsvraagstuk en door sturing 

vanuit het ministerie om meer in regioverband met elkaar te opereren. De eerste jaren kenmerkten zich 

door intensief contact tussen de CvB’s (Stuurgroep), de directeuren en beleidsmedewerkers (de 

programmagroep) en diverse werkveldgroepen: Entree, Veehouderij, Bloem, Groene Ruimte, Dier, Paard 



   
 

21 
 

 KWALITEITSAGENDA 2019 - 2022 

 

en Para. Ook zijn er thema-werkgroepen ingericht: intake, examinering, audits, ICT, PR. De 

programmagroep was richtinggevend in de opdrachten naar de diverse werkveldgroepen. Effectieve 

resultaten zijn geboekt ten aanzien van: 

 Opleidingen in uitvoering meer gelijk trekken, door leermateriaal uit te wisselen. 

 Gezamenlijk het gesprek aangaan met het georganiseerde bedrijfsleven. 

 Gezamenlijk met het bedrijfsleven in 4Groen verband een jaarlijkse activiteit uitvoeren. 

 Het organiseren van vakscholing in 4Groen verband. 

 

In 4Groen-verband zal de komende jaren verder worden samengewerkt op het gebied van de werkvelden 

(eventueel uitgebreid met andere AOC’s), examinering en audits. 

Naast de 4Groen samenwerking heeft Terra mbo nauwe contacten met de andere regionale ROC’s 

waaronder het Alfa-College, Noorderpoort, mbo Menso Alting en het Drenthe College. Gezamenlijk is een 

regiovisie opgesteld. Deze regiovisie en het landelijk beeld vindt u in bijlage 2. 

1.3 SWOT-analyse ontwikkelingsperspectief Terra mbo 
In het onderstaande figuur worden de interne en externe factoren ten aanzien van dit speerpunt kort 

weergegeven en daarna uitgewerkt.  

 
 

1.3.1 Sterke punten 

Terra mbo is een kleinschalig opleidingsinstituut dat goed in staat is om individuele aandacht te geven 

aan onze studenten. De begeleiding van studenten is maatwerk en een klein onderwijsteam is direct 

betrokken bij de opleiding. Hoewel Terra mbo hiermee ook een hoger percentage studenten met extra 

zorgbehoefte aantrekt, is het percentage VSV laag te noemen.  

Het Groene Lyceum is een goed voorbeeld van de doorlopende leerlijn. Ook is er veel geïnvesteerd in de 

contacten met de groene sector in de regio, waaruit mooie initiatieven zijn opgestart zoals bijvoorbeeld 

kenniswerkplaats Suikerterrein waar 20 hectare grond ontgonnen wordt in samenwerking met gemeente 

Groningen en het bedrijfsleven.  
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Terra mbo is de specialist in groene opleidingen in Groningen en Drenthe en werkt samen met Van Hall 

Larenstein in Leeuwarden voor de doorlopende leerlijn mbo-hbo. 

1.3.2 Zwakke punten 

Terra mbo heeft door de kleinschaligheid ook te maken met kleine opleidingen die veelal op alle 

vestigingen aangeboden worden omdat we het onderwijs zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de 

studenten willen aanbieden: brommertoegankelijk noemen we dat. Je kunt dan ook wel spreken van 

versnippering van opleidingen waardoor de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de opleidingen een 

punt van aandacht is. Doordat de vestigingen gespecialiseerd zijn in het bieden van maatwerk en 

beschikken over goede onderwijsfaciliteiten zoals bijvoorbeeld leerpleinen, is het mogelijk om kleine 

groepen samen te voegen. Toch is dit in sommige gevallen een zwak punt gebleken omdat de 

onderwijskwaliteit niet altijd geboden kon worden en de tevredenheid van de studenten is verminderd. De 

inspectie heeft bij sommige opleidingen onvoldoendes geconstateerd op gebied van onderwijs, 

examinering en/of kwaliteitszorg. 

1.3.3 Kansen 

Onze kansen liggen in de samenwerking met andere AOC’s en ROC’s in de regio. We werken al veel 

samen in verschillende overlegorganen en pakken gemeenschappelijke thema’s op. Ook hebben we 

sterke banden met het bedrijfsleven in onze regio. De groene sector biedt goede ontwikkelkansen waar 

we als AOC op inspelen en binnen het AOC hebben we een directe lijn met het groene vmbo. TerraNext 

verzorgt deeltijdonderwijs waar veel vraag naar is en daarmee spelen we goed in op wat de arbeidsmarkt 

van ons vraagt.  

Er zijn door het Ministerie van Economische Zaken negen topsectoren benoemd die de Nederlandse 

concurrentiekracht moeten versterken. Daarbij gaat het o.a. om twee topsectoren die aansluiten bij het 

groene onderwijs: Argi & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Voor het realiseren van de 

doelstellingen van deze topsectoren is voldoende goedopgeleide werknemers een van de kritieke 

succesfactoren. Verbetering van de aansluiting van onderwijs op de behoeften van het bedrijfsleven staat 

hoog op de agenda.  

1.3.4 Bedreigingen 

Terra mbo verzorgt haar onderwijs in een krimpregio en de prognose is dat het aantal studenten verder 

zal dalen. Terra mbo heeft daar tot nu toe nog niet zoveel van gemerkt maar we houden er natuurlijk 

rekening mee dat de komende jaren maatregelen genomen zullen moeten worden om deze terugloop in 

studentenaantallen op te kunnen vangen. Dit kan betekenen dat het principe om onderwijs zo nabij 

mogelijk te organiseren niet meer houdbaar is en opleidingen geclusterd moeten worden op bepaalde 

vestigingen van Terra mbo. Op dit moment is Terra mbo bezig met een onderzoek om te komen tot de 

toekomstbestendige koers van Terra met bijbehorend Masterplan. De verschillende scenario’s in welke 

vorm Terra mbo toekomstbestendig onderwijs zal bieden, worden in dit onderzoek meegenomen.  

Het imago van de groene sector en daarmee ook het groen onderwijs is van oudsher minder positief. Dit 

blijft een serieuze bedreiging die moeilijk om te vormen lijkt. Als men echter beter zou kijken naar de 

ontwikkelingen in de groene sector, dan is dit imago onterecht. Het is aan ons, en natuurlijk in 

samenwerking met het bedrijfsleven, om dit imago bij te stellen.  

1.4 Bezinning  
De te verwachten krimp in studentenaantallen en het brede palet aan (kleine) opleidingen zorgen ervoor 

dat de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid op den duur steeds moeilijker te realiseren zijn. Tot nu toe heeft 

Terra mbo het onderwijs zoveel mogelijk toegankelijk gehouden door de reisafstand naar de school zo 

kort mogelijk te houden. Alle crebo’s worden uitgevoerd op alle locaties, met uitzondering van Assen en 
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Winschoten waar tot nu toe alleen entree- en niveau 2 opleidingen worden gegeven. We hebben 

daardoor veel opleidingen met relatief weinig studenten. Om dit betaalbaar te houden worden 

verschillende klassen samengevoegd, waardoor er grote heterogene groepen zijn. Dit heeft negatief 

effect op de studenttevredenheid, docenttevredenheid, de kwaliteit van onderwijs en zet de organisatie 

van onderwijs onder druk. Met andere woorden: de toegankelijkheid van onze opleidingen is hoog (we 

zijn ‘brommertoegankelijk’), maar de kwaliteit, organiseerbaarheid en ook de doelmatigheid van onze 

opleidingen is te laag. Dat blijkt ook uit het feit dat Terra mbo in de afgelopen jaren voor enkele 

opleidingen op verschillende aspecten een onvoldoende beoordeling heeft gekregen van de inspectie van 

het Onderwijs. Hoewel de onderwijsteams de afgelopen jaren steeds meer bewust zijn geworden van 

onderwijskwaliteit en er langzamerhand een kwaliteitscultuur ontstaat, is de basis nog niet overal op orde. 

Er is een kwaliteitsplan opgesteld wat ook verplichtingen voor de onderwijsteams met zich meebrengt. 

Ook een belangrijk gegeven is de ervaren werkdruk onder het personeel. De kleine onderwijsteams 

hebben het gevoel dat ze overal van zijn (VSV, regioleren, innoveren, CIV-projecten) terwijl de 

heterogene groepssamenstelling maakt dat er stevig gedifferentieerd moet worden om maatwerk te 

kunnen bieden. Bij sommige vestigingen zijn er wisselingen geweest in de leiding van de organisatie. Dit 

alles heeft zijn weerslag in de medewerkerstevredenheid en de belastbaarheid van de docenten. 

Kortom: we willen en moeten fundamentele strategische keuzes maken. Dit past bij het feit dat de AOC’s 

binnen het bestuursakkoord een extra opdracht hebben meegekregen. Om het internationaal 

toonaangevende kennis -en innovatiesysteem van de Nederlandse groene sector te bestendigen is 

krachtig en toekomstgericht groen onderwijs nodig, dat intens is verbonden met het bedrijfsleven en de 

overheid alsmede via crossovers met andere disciplines (bijv. ICT, techniek, zorg). 

Ook vanuit het eigen GroenPact voor het groene onderwijs (zie verder) ligt er een opdracht om samen 

met partners te werken aan een goede aansluiting op de arbeidsmarkt, innovatie en maatschappelijke 

opgaven (zoals klimaat, water, natuur en leefomgeving). Het GroenPact is leidend voor afspraken om het 

groen onderwijs duurzaam en toekomstbestendig te laten zijn. 'Toekomstbestendig' betreft hier in elk 

geval de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het groene onderwijs.  

1.5 Strategische ambities, maatregelen en beoogde resultaten 

1.5.1 Strategische principes en ambities 

Terra heeft de ambitie om een leven lang leren voor onze studenten en onze medewerkers na te streven 

in verbinding met de regio en de samenleving als geheel. De strategie waarmee we dit waar willen maken 

is te vatten in de drie P’s: Personaliseren van het onderwijs, Professionaliseren van onze medewerkers 

en Participeren in de regio. Middels de genoemde vijf speerpunten geeft Terra inhoud aan het 

personaliseren, professionaliseren en participeren.  

 

Het speerpunt “Ontwikkelperspectief groen onderwijs in de regio” vraagt van Terra om strategische 

keuzes ten aanzien van onder andere het opleidingsportfolio, de locaties waar dit portfolio wordt 

aangeboden en van de eigen bestuurlijke positie. Idealiter hadden we voorafgaand aan de voorliggende 

kwaliteitsagenda al de beschikking over een strategische verkenning naar de toekomst van het groen 

mbo in onze regio. Dit is echter niet het geval.  

 

Om op korte termijn te kunnen beschikken over een strategische toekomstanalyses voeren we op dit 

moment een verkenning uit die ons helderheid moet verschaffen over onder andere onze toekomstopties 

met betrekking tot de samenstelling van ons portfolio, onze onderwijslocaties en onze bestuurlijke positie. 

Dit betekent dat we op korte termijn, als eerste stap bij de uitvoering van onze kwaliteitsagenda, de 

toekomststrategie voor onze instelling zullen bepalen 
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Daarbij gelden geen taboes: Terra ziet zichzelf als een organisatie die dienstbaar is aan het 

maatschappelijk belang, als een middel om hoogwaardig en eigentijds groen mbo voor de regio te 

verzorgen, dat aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt. Maar indien uit het onderzoek zou blijken 

dat dit doel beter bediend kan worden vanuit een andere bestuurlijke positie (bij voorbeeld door samen te 

gaan met een collega instelling voor groen mbo of één of meer ROC’s) dan is het belang van de regio 

leidend voor het vervolg scenario. 

 

Opbrengsten toekomstverkenning  

a. Positionering 

Wanneer de toekomstverkenning is afgerond beschikken we over antwoord op de volgende vragen: 

1. Hoe ziet de verhouding tussen baten en lasten eruit in de komende 10 jaar in het licht van de 

dalende studentenaantallen voor het groene mbo? 

2. Welke groene mbo-opleidingen verdienen bestaansrecht en aan welke groene opleidingen is 

geen behoefte vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt of vanuit het doel om kwetsbare 

jongeren binnen het onderwijs te houden? 

3. Is er behoefte aan nieuwe opleidingen in het groene domein die op dit moment nog niet binnen 

Terra of de bredere regio worden aangeboden? 

4. Welke mogelijkheden zijn er om het onderwijsaanbod op de huidige locaties van Terra 

doelmatiger te maken door herschikking (inclusief de mogelijkheid om bijvoorbeeld niveau 1 en 2-

opleidingen te koppelen aan onze vmbo-scholen) en/of concentratie? 

5. Welke mogelijkheden zijn er om het leren zelf anders te organiseren, zodat er een betere 

verhouding ontstaat qua docent-student-ratio? 

6. Kan door concentratie en standaardisering van opleidingen  en/of onderwijseenheden ook een 

bijdrage geleverd worden aan de borging van onderwijs- en examenkwaliteit? 

7. Anticipeert de strategische personeelsplanning voldoende op de toekomstige behoefte aan 

personeel (kwantitatief en kwalitatief)? 

b. Taxatie van mogelijkheden en criteria 

De antwoorden op bovenstaande vragen worden gebruikt om de hypothese te toetsen dat er voldoende 

bestaansrecht en bestaanskracht is voor een zelfstandig Terra als hofleverancier voor groen mbo in de 

regio. De antwoorden uit de toekomstverkenning geven allereerst inzicht in de knoppen waaraan we als 

mbo-instelling kunnen draaien om duurzaam hoogwaardig groen onderwijs voor de regio te kunnen 

verzorgen. De uiteindelijke weging van deze antwoorden omvat echter meer dan een platte, cijfermatige 

toets en ook meer dan een sluitende meerjarenbegroting. Bij deze afweging betrekken we nadrukkelijk 

voor onze instelling belangrijke waarden/criteria/uitgangspunten als: 

 

a. Toegankelijkheid:  De toegankelijkheid van ons onderwijs in een dunbevolkt gebied met 

beperkingen qua openbaar vervoer. We hechten veel belang aan de 

toegankelijkheid van onze opleidingen. 

b. Didactisch model:  Het behoud van ons didactisch model (ondernemend leren / regioleren). 

We geloven in de toegevoegde waarde van dit didactisch model voor 

onze studenten, en de BPV-bedrijven annex toekomstige werkgevers. 

c. Werkbaar: Een doelmatig Terra mag niet gefundeerd zijn op een te hoge belasting 

voor onze medewerkers. 

d. Innovatief Innovatiekracht: We blijven ook in de toekomst voldoende investeren in 

de innovatie van ons onderwijs.  

e. Kwaliteit: De onderwijskundige kwaliteit van ons onderwijs moet gegarandeerd 

worden. Doelmatig betekent ten allen tijde ook voldoen aan de 
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basiskwaliteit. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor de intrinsieke 

(groene)kenniswaarde van de beroepskolom.. 

 

Deze uitgangspunten zijn onderling samenhangend en daarmee niet los verkrijgbaar of onderling 

uitwisselbaar. Onderwijs dient te allen tijde én kwalitatief én innovatief, werkbaar, betaalbaar en 

toegankelijk te zijn. De vorm waarin dit onderwijs gegoten wordt, wordt bepaald door de vraag op welke 

manier het groen onderwijs in de regio het beste duurzaam en herkenbaar tot zijn recht komt. Daarbij is 

de huidige verschijningsvorm uiteraard het vertrekpunt. 

  

Wanneer bovenstaande zaken niet goed gewaarborgd kunnen worden binnen een zelfstandig Terra, 

zullen we op zoek gaan naar partners waarvan we verwachten dat samenwerking of samengaan zal 

leiden tot duurzaam groen mbo in de regio met inachtneming van de hiervoor genoemde criteria. 

Overigens zal ook een zelfstandig Terra samenwerking actief opzoeken met collega mbo-instellingen 

(AOC’s en ROC’s) daar waar we denken dat samenwerking meerwaarde oplevert voor de student en de 

regio. 

c. Tijdpad strategiebepaling 

Het procesverloop laat zich uitlijnen in drie stappen waarbij het resultaat van elke stap als procesindicator 

gezien kan worden. 

Stap 1 (april-mei 2019): De eerste stap in het proces van strategische instellingskeuzes is het maken van 

een inventarisatie en analyse waarmee de hypothese getoetst kan worden dat 

een zelfstandig Terra over voldoende bestaansrecht, bestaanskracht en 

bestaanskansen zal beschikken. 

Resultaat: Antwoorden op de positioneringsvragen en analyse van de huidige 

bestaanskracht van Terra (mei 2019) 

 

Stap 2 (juni-sept 2019):Reflectie op en weging van de analyse: wordt de hypothese van een zelfstandig 

Terra bevestigd of verworpen? Welke van de drie geschetste scenario’s biedt de 

beste perspectieven op duurzaam groen onderwijs in de regio? Weging door CvB 

op basis van (a) analyse en (b) input uit reflectie op deze analyse door externe 

stakeholders, management en medewerkers (bijeenkomsten in juni). 

Resultaat: Gebalanceerde reflectie op scenario’s door stakeholders (intern en extern)aan de 

hand van de bij a t/m e geformuleerde criteria.  

 

Stap 3 (sept.2019 - ): Terra vertaalt het voorkeursscenario in een plan van aanpak. Indien aan de orde: 

start van gesprekken over institutionele samenwerking met collega mbo-

instellingen. 

Resultaat: Plan van aanpak toekomst goed groen onderwijs in de regio. 

 

d. Resultaten: mogelijke toekomstscenario’s 

Op basis van de onderzoeksvraag en de opdracht van de kwaliteitsagenda richten we ons op de 

volgende toekomstscenario’s: 

1. De hypothese van een zelfstandig Terra wordt bevestigd: Terra gaat zelfstandig verder als 

groene mbo-instelling met aanpassingen in het portfolio, het aantal locaties en het aanbod per 

locatie, aanpassingen in de organisatie van het leren en met aanpassingen in bedrijfsvoering en 

personeelsbestand. Vanuit deze ‘zelfbewuste groene kern’ gaat Terra - daar waar kansrijk - 

strategische allianties aan met andere AOC’s (gezamenlijk aanbod van enkele niveau 3-4-

opleidingen) en/of ROC’s (crossovers). 



   
 

26 
 

 KWALITEITSAGENDA 2019 - 2022 

 

 

2. De hypothese van een zelfstandig Terra wordt verworpen: Terra gaat niet zelfstandig verder en 

gaat een vorm van institutionele samenwerking (Personele Unie of bestuurlijke fusie) aan met 

een ROC of AOC. In de uitwerking van de mogelijkheden in dit scenario zullen de eigen criteria: 

bereikbaarheid, onderwijsconcept, innovatiekracht en kwaliteit en (groene) kennis nadrukkelijk 

ingebracht worden . 

 

3. De hypothese van een zelfstandig Terra wordt verworpen: Terra gaat niet zelfstandig verder en 

brengt zijn opleidingen onder bij meerdere collega instellingen in Groningen en Drenthe (AOC’s 

en ROC’s).  Ook in dit scenario zullen genoemde criteria mee mogen spelen in de verkenning 

van mogelijkheden. Evident is echter de afhankelijkheid van anderen in dit proces.  

 

1.5.2 Maatregelen en beoogde resultaten 

 

1. Toekomstbehendig opleidingsportfolio  

De uitkomst van het hiervoor beschreven traject leiden in 2022 tot een toekomstbehendig, 

doelmatig, toegankelijk, betaalbaar, organiseerbaar en kwaliteitsrijk opleidingsportfolio waarmee 

Terra in staat is om adequaat en direct op de vraag van de arbeidsmarkt in te spelen. Ten 

aanzien van dit portfolio onderneemt Terra de volgende stappen:  

 

 Terra heeft een doelmatig opleidingsportfolio vastgesteld 2022 

Op grond van het gekozen toekomstscenario wordt een passend opleidingsportfolio 

vastgesteld. In februari 2020 wordt gemeld welke opleidingen gestopt/gestart worden en in 

november 2020 (voorafgaand aan  de werving voor schooljaar 2021-2022) wordt hierover 

geïnformeerd en gecommuniceerd.  

 

 

Resultaten  2019 2020 2022 

Positie Groen 

onderwijs in de 

regio 

Terra heeft een herkenbare 

zelfstandige positie in het 

onderwijsveld in de regio 

met een breed palet aan 

groene opleidingen; er 

wordt samengewerkt met 

ROC’s en bedrijfsleven op 

opleidingsniveau en 

projectbasis.  

Er worden geen 

kwantitatieve criteria 

gehanteerd voor het 

opleidingsaanbod 

  

 Strategisch onderzoek en  

besluit over 

toekomstbehendigheid van  

groen onderwijs in de regio 

incl. plan van aanpak 

 

Uitvoer plan van 

aanpak 

Herpositionering Terra en 

groen onderwijs in de 

regio  
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 Strategische waardering 

van het huidig 

opleidingsportfolio;  

- Welke huidige 

opleidingen voldoen op 

dit moment aan criteria 

voor duurzaam 

toekomstig onderwijs 

en welke niet  

- 65% van de 

opleidingen (bc-code) 

voldoen niet aan de 

70% signaalwaarde  

Overzicht van 

(on)doelmatige 

opleidingen en besluit 

stoppen/starten 

opleidingen:  

alle opleidingen (bc-

codes) hebben 

arbeidsmarktrelevantie 

waarden van 

tenminste 60% 

 

Doelmatig 

opleidingsportfolio: 

- 65% van de 

opleidingen (bc-codes) 

voldoet aan de 70% 

signaalwaarde 

arbeidsmarktrelevantie 

 

 Er is geïnventariseerd wat 

de student-docentratio per 

opleiding is 

75% van de opleidingen 

voldoet aan de interne 

en landelijk gemiddelde 

student-docentratio 

90% van de opleidingen 

voldoet aan de interne en 

landelijk gemiddelde 

student-docentratio 

 80% van de opleidingen 
(crebo’s HKS) heeft meer 
dan 12 studenten*  

85% van de opleidingen 

(crebo’s) hebben Terra-

breed tenminste 12 

studenten* 

90% van de opleidingen 

(crebo’s HKS) hebben 

Terra-breed tenminste 12 

studenten* 

 

*Het aantal van 12 studenten is het onderzoeksminimum dat de inspectie van het Onderwijs hanteert om 

de kwaliteit van een opleiding te onderzoeken. 
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2. Onderwijs dat voorbereidt op de 

arbeidsmarkt van de toekomst 

2.1 Propositie  
Beroepsonderwijs ontleent zijn bestaansrecht aan de verbondenheid met het werkveld en de 

arbeidsmarkt. Dat geldt zeker ook voor het groen mbo en voor Terra.  Door deze sterke verbinding met 

het werkveld  op alle niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) zijn we in beginsel goed in staat om 

in te spelen op de opleidingsvragen vanuit het werkveld. Groen beroepsonderwijs is naar zijn aard 

responsief. 

De responsiviteit van (groen) mbo is anno 2019 meer noodzakelijk dan voorheen. De arbeidsmarkt is 

volop in beweging. Dat geldt ook voor de arbeidsmarkt op het gebied van groen en voeding. ICT en 

technologie spelen een steeds grotere rol binnen het werkveld van Terra. Denk aan ontwikkelingen op 

het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn, innovatie van teelttechnieken, circulaire landbouw, 

precisielandbouw, maar ook aan vernieuwing van het boerenbedrijf (combinaties/crossovers van 

boerderijen met zorg en/of toerisme). In de voorhoede van deze vernieuwingen opereren vaak wo- en 

hbo-opgeleide werknemers. Maar ook de mbo-afgestudeerden, zeker op niveau 4, binnen de groene 

kolom krijgen te maken met deze nieuwe ontwikkelingen.  

De dynamiek binnen de groene arbeidsmarkt stelt hoge eisen aan de inhoud en opzet van het initieel 

beroepsonderwijs. Daarnaast vragen ook maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen om 

responsief beroepsonderwijs en dus ook van het groen mbo. Denk aan de tekorten op de arbeidsmarkt, 

denk aan de arbeidstoeleiding van statushouders en werkzoekenden, denk aan de veroudering van 

kwalificaties en het verdwijnen van traditionele beroepen. Leven Lang Ontwikkelen is niet voor niets één 

van de kernopgaven die genoemd wordt in het bestuursakkoord. Terra beschouwt het up-to-date blijven 

met het initieel onderwijs (starters) en adequaat inspelen op de opleidingsvragen van herstarters en 

doorstarters (in het kader van Leven lang ontwikkelen (LLO)) als uitdagingen waar Terra zich in de 

komende jaren samen met bedrijven en overheden binnen Noord-Nederland verder in door ontwikkelen 

wil.  

2.2 Reliëf onderwijs - arbeidsmarkt 
In ons huidige onderwijs spelen we al langs een aantal lijnen in op de arbeidsmarkt van de toekomst: 

1. Ondernemend leren/regioleren in samenwerking met bedrijven en gebiedscoöperaties. 

2. Inhoudelijke vernieuwing van het groen mbo vanuit samenwerking binnen de groene sector. 

3. Bbl-opleidingen en maatwerktrajecten in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. 

 

Ad. 1 Ondernemend leren/regioleren 

Voor Terra is de regio een plek waar ondernemers, overheden, burgers, onderwijs en onderzoekers 

samen leren en werken aan leeropdrachten, innovatie- en duurzaamheidsvraagstukken. Al in 2011 heeft 

Terra mbo ‘regioleren’ ingevoerd om ondernemend leren handen en voeten te geven. In samenwerking 

met het bedrijfsleven en gebiedscoöperaties wordt een authentieke leeromgeving gecreëerd waarin 

opdrachten uit het bedrijfsleven de basis vormen. Een onderwijsmakelaar verbindt de school met de regio 

door middel van authentieke opdrachten binnen de regionale omgeving. De onderwijsmakelaar zorgt 

samen met de opdrachtgevers en studenten dat de opdrachten op het gewenste niveau zijn en 

voldoende uitdaging bieden. Studentstichtingen gaan zelfstandig aan de slag met authentieke opdrachten 

waarbij ook andere competenties (21
e
-eeuwse vaardigheden) dan alleen vakvaardigheden een 
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belangrijke rol spelen. Het doel is om studenten voor te bereiden op de snel veranderende samenleving. 

De student leert omgevingsbewust te handelen en Leven Lang Ontwikkelen te omarmen. Hierbij neemt 

de student zelf naarmate deze verder vordert in de opleiding steeds meer verantwoordelijkheid voor zijn 

of haar eigen (studie)loopbaan. Binnen het regioleren wordt dus langs 2 lijnen gewerkt aan de 

voorbereiding op de arbeidsmarkt van de toekomst: 

a. Naar de beroepsinhoud toe wordt gewerkt met actuele, state-of-the-art opdrachten uit de regio 

(bedrijfsleven, samenleving). 

b. Binnen het regioleren werken de studenten aan de ontwikkeling van 21
e
-eeuwse vaardigheden 

(samenwerken, plannen en organiseren, ondernemen, onderzoeken). 

 

Ad. 2 Inhoudelijke vernieuwing van het groen mbo  

Terra is actief betrokken binnen de landelijke en regionale netwerken waar innovatie van de groene 

sector op de agenda staat. Zo werkt Terra conform de Greendeal Natuurinclusieve Landbouw van het 

groene onderwijs en participeert Terra actief in het Groenpact. 

 

Binnen de Greendeal Inclusieve Landbouw werkt Terra intensief samen met de noordelijke 

kennisinstellingen, overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen, onder meer via de 

Agroagenda Noord en in het verband van de Regiodeals met de noordelijke provincies. Voor Terra 

betekent dit dat wij in ons onderwijs meer aandacht gaan besteden aan de ambities met betrekking tot 

inclusieve landbouw, onder andere door: 

 Deel te nemen aan en initiëren van kennisuitwisseling tussen de diverse partners. 

 Professionalisering van docenten. 

 Het inzetten van innovatieve praktijkbedrijven voor het vervullen van opdrachten. 

 Het (mede) zorgdragen voor actueel lesmateriaal en actuele praktijkopdrachten.  

 

Conform onder meer de afspraken in het Groenpact zullen we samen met alle groene kennisinstellingen 

ook onze bijdrage leveren aan het versterken van het imago van het groene onderwijs, waarbij wij met 

name groene mbo-opleidingen met goede arbeidsmarktkansen onder de aandacht zullen brengen.  

 

De toenemende aandacht voor natuur (inclusieve en circulaire landbouw), biobased economy, groene 

leefomgeving en gezond en veilig voedsel creëert nieuwe beroepen. De topsectoren Agri & Food en 

Tuinbouw & Uitgangsproducten hebben hoge ambities en vragen om voldoende en goed opgeleide 

werknemers op alle niveaus. Deze nieuwe ontwikkelingen binnen de groene sector en de samenleving 

vragen ook om nieuwe mbo-opleidingen. Vanwege de toegenomen maatschappelijke aandacht voor 

gezonde voeding en gezond leven start Terra in augustus 2019 met de niveau-4-opleiding Food, Life & 

Innovation. 

 

Ad. 3 Bbl en Leven Lang Ontwikkelen 

Om recht te doen aan een andere leerstijl van sommige studenten en omdat er vraag is naar werkend 

leren vanuit meestal iets oudere werknemers en bedrijven, biedt Terra in beginsel al zijn mbo-opleidingen 

ook in een bbl-variant aan. Hier kunnen we nog succesvoller in worden. Ons bbl-aandeel bedroeg in 2017 

17,2 %. Gemiddeld was het bbl-aandeel binnen het groene mbo in 2017 20,8% en binnen het mbo in 

Nederland 22,7%. 

Met TerraNext bedient Terra maatwerk opleidingswensen vanuit bedrijven, gemeenten (werkzoekenden, 

statushouders) en particulieren. Op dit moment wordt bij TerraNext het bbl-onderwijs aan studenten van 

18 jaar of ouder verzorgd.  De afgelopen drie jaar ging het om gemiddeld 170 studenten. Een deel (17%) 

daarvan volgt een op maat ontworpen onderwijsprogramma.   
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Om beter in te kunnen spelen op nieuwe vragen op het gebied van LLO werken de noordelijke mbo-

instellingen samen aan de inrichting van een duurzaam, flexibel, eigentijds en betaalbaar aanbod van 

maatwerktrajecten op mbo-niveau. Terra participeert in dit netwerk van noordelijke mbo-instellingen en 

verwacht hierdoor beter in te kunnen spelen op maatwerkvragen in het kader van LLO.  

 

2.3 SWOT-analyse onderwijs – arbeidsmarkt 
In onderstaand figuur worden de interne en externe factoren ten aanzien van dit speerpunt kort 

weergegeven en daarna uitgewerkt.  

 

 

2.3.1 Sterke punten 

Een sterk punt van Terra mbo is dat de samenwerking met het bedrijfsleven goed te noemen is. Terra 

mbo onderhoudt goede contacten met regionale partners, zoals gebiedscoöperaties en de BPV-

bedrijven. Ook is regioleren inmiddels steeds meer ingebed in met name de opleidingen op niveau 3 en 4 

Dit blijkt ook uit het onderzoek “Een ‘foto’ van regioleren bij Terra mbo” van Aeres Hogeschool 

Wageningen in 2018. De onderwijsmakelaars halen voldoende authentieke opdrachten binnen en vinden 

goede aansluiting met het regionale bedrijfsleven waardoor kenniscirculatie op gang komt. Met TerraNext 

beschikken we over een helder loket voor opleidingsvragen in het kader van LLO. 

2.3.2 Zwakke punten  

Hoewel de groene branche in Groningen en Drenthe goed vertegenwoordigd is in vergelijking met de rest 

van Nederland, is het arbeidsmarktperspectief voor de opleidingen binnen Terra mbo niet overal positief 

te noemen. De signaalwaarde voor de CBS-indicator ‘Aandeel werkend > 12 uur’ wordt hieronder 

weergegeven en moet minimaal 70% zijn. Van de opleidingen zit 64% onder deze signaalwaarde, waarbij 

van twee opleidingen geen waarden zijn gegeven door CBS. Wat betreft de arbeidsmarktrelevantie en 

doelmatigheid van het opleidingsaanbod dient Terra in de komende jaren daarom keuzes te maken. 
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BC-code Beroepsopleidingnaam Niveau Aandeel werkend >12 uur 
(CBS) 

bc365 Entree 1 60% 

bc391 Agro productie, handel en 
technologie 

2 95% 

bc391 Agro productie, handel en 
technologie 

3 66% 

bc391 Agro productie, handel en 
technologie 

4 60% 

bc392 Dierverzorging 2 53% 

bc392 Dierverzorging 3 40% 

bc392 Dierverzorging 4 57% 

bc393 Bloem, groen en styling 2 -% 

bc393 Bloem, groen en styling 3 -% 

bc393 Bloem, groen en styling 4 70% 

bc394 Groene ruimte 2 60% 

bc394 Groene ruimte 3 78% 

bc394 Groene ruimte 4 91% 

Bron: De arbeidsmarktgegevens zijn afkomstig van het UWV en bewerkt door het CBS De indicator hiervoor is het aandeel werkend 

in een baan van meer dan 12 uur per week, in dit geval gemeten in oktober 2018 na het verlaten van het onderwijs in 

2016/2017.Toelichting indicator: Het aandeel gediplomeerden dat een jaar na het schooljaar van afstuderen betaald werk heeft voor 

12 uur of meer per week ten opzichte van het totaal aantal gediplomeerden dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, op basis van 

CBS-gegevens. 

 

Binnen het gegeven dat veel opleidingen onder de signaalwaarde van 70% scoren, blijkt ook sprake van 

een scheefgroei in de studentenpopulatie per domein. Zo zijn er veel studenten die kiezen voor de 

opleiding Dierverzorging, terwijl er vanuit het bedrijfsleven veel meer vraag is naar Agro productie, handel 

en technologie. Ook voor het domein Bloem, groen en styling is de signaalwaarde voor niveau 2 en 3 

laag.  

 

Het aandeel van bbl-studenten op het totaal van Terra
1
 blijft achter bij het bbl-aandeel van collega-

instellingen. In samenspraak met het bedrijfsleven en uitkeringsinstanties moet het mogelijk zijn om met 

bbl-trajecten beter in te spelen op vacatures voor ‘kansberoepen’ als medewerker hovenier en 

medewerker veeteelt
2
.  

 

Terra participeert in tal van samenwerkingsverbanden binnen de ‘groene kolom’ waarin innovaties van 

bestaande werkwijzen en technieken een belangrijke rol spelen. Daarnaast werken we in het kader van 

regioleren intensief samen met het werkveld. Ondanks deze actieve samenwerkingsgerichtheid  is Terra 

er de afgelopen jaren onvoldoende in geslaagd om het opleidingsportfolio te vernieuwen, zowel wat 

betreft de inhoud van bestaande opleidingen als wat betreft de samenstelling van het portfolio. De nieuwe 

opleiding Food, Life & Innovation vormt een gunstige uitzondering op deze constatering.  

 

                                                      
1
  Voor een overzicht van aantal en percentage bbl-studenten per opleiding zie bijlage 3). 

2
  Bijlage 4 bevat een ‘SSB-overzicht van ‘kans op werk’ en ‘kans op stage’ voor Drenthe en Groningen. 
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2.3.3 Kansen  

Voor Terra mbo liggen er absoluut kansen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Er ligt een grote 

economische en maatschappelijke uitdaging voor de regio om volwassenen (werkzoekenden, 

statushouders, werk-naar-werk-trajecten) door middel van bbl-trajecten op te leiden of om te scholen voor 

groene ‘kansberoepen’ binnen de regio (denk aan medewerker hovenier, medewerker veehouderij op 

mbo-niveau 2 of vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek op mbo-niveau-3). Daarbij verandert 

de arbeidsmarkt snel en dat vraagt om wendbaarheid van en nieuwe kwalificaties bij de werknemers. 

Door het aanbieden van bij- en omscholing aan volwassenen die in de groene sector werken kan Terra 

mbo een belangrijke speler worden als kenniscentrum en opleidingsinstelling. Het aanbod van bbl-

opleidingen en cursussen voor werknemers moet daarbij continu inspelen op de vraag en 

innovatiebehoefte van de arbeidsmarkt. Om goed in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en 

scholingsvragen kan Terra zijn relatie met oud-studenten (alumni) beter benutten dan tot nu toe gedaan 

is.  

2.3.4 Bedreigingen  

De grootste bedreiging voor Terra is wanneer Terra te lang vasthoudt aan opleidingen die niet meer 

passend zijn vanuit het perspectief van de student en/of het bedrijfsleven. In het verlengde hiervan is een 

andere potentiële bedreiging wanneer Terra mbo te weinig en/of te traag (inhoudelijk en organisatorisch 

wendbaar) inspeelt op de vragen en innovaties vanuit het werkveld. In de afgelopen jaren zijn we niet 

voldoende slagvaardig geweest bij het analyseren en herstructureren van ons opleidingsaanbod. Hierin 

hebben we de komende jaren huiswerk te doen. 

 

2.4 Bezinning  
Reflecterend op de SWOT-analyse trekken we de volgende conclusies: 

 

1. Voor starters op de arbeidsmarkt (onze bol-studenten) biedt het concept van regioleren een goede 

voorbereiding op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het Aeres-onderzoek bevestigt de meerwaarde 

van regioleren en vormt een stimulans om in de komende jaren het regioleren verder door te 

ontwikkelen op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek.  

2. Het arbeidsmarktrendement van onze mbo-opleidingen is te laag. Op dit moment voldoet circa twee 

derde van onze opleidingen niet aan de signaalwaarde van 70%. In de afgelopen jaren zijn we er 

onvoldoende in geslaagd om het tekortschietende arbeidsmarktrendement te problematiseren en 

hier gerichte maatregelen en keuzes bij te formuleren. 

3. Ons aandeel bbl-studenten blijft achter bij het bbl-aandeel van andere groene en reguliere mbo-

instellingen.  

4. Onze deelname aan innovatieve netwerken binnen de groene kolom en de samenwerking binnen de 

regio rondom regioleren leiden nog onvoldoende tot vernieuwing van onze opleidingen. 

5. Op het gebied van LLO zijn de komende jaren allerlei vragen te verwachten van herstarters en 

doorstarters. Deze opleidingsvragen variëren van diplomagerichte trajecten (bbl) voor 

‘kansberoepen’ tot en met bijscholing in verband met nieuwe werkwijzen en technologieën voor 

beroepsbeoefenaren (al dan niet ondersteund door werkgevers) uit ons werkveld. Het ligt voor de 

hand dat we voor versterking van onze maatwerktrajecten in gaan zetten op het beter benutten van 

onze keuzedelen. 

6. Om responsief te zijn naar de opleidingsvragen op het gebied van LLO vanuit de regionale 

arbeidsmarkt op het gebied van groen en voeding zal Terra in de komende jaren extra moeten 

investeren in de relatie met het werkveld en de inrichting van een flexibel, eigentijds aanbod van 

maatwerktrajecten (van korte gerichte trainingen op de werkplek tot en met bbl-opleidingen met 

mogelijkheden voor versnelling en flexibele instroom). We gaan onderzoeken hoe we onze huidige 
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netwerken en werkveldcommissies beter kunnen benutten voor vraagarticulatie om nieuwe 

opleidingsvragen op het spoor te komen en deze te vertalen in nieuwe of vernieuwde opleidingen en 

maatwerktrajecten. 

 

2.5 Strategische ambities, maatregelen en beoogde resultaten 

2.5.1 Strategische ambitie 

Als uitwerking van het speerpunt ‘Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst’ uit het 

Bestuursakkoord formuleert Terra zijn ambities op dit punt als volgt: Terra zet zich in voor de verbetering 

van het arbeidsmarktperspectief van zijn studenten (starters, herstarters en doorstarters) door een 

gevarieerd en op deze doelgroepen afgestemd onderwijsaanbod, inhoudelijke vernieuwing van de 

opleidingen, het versterken van verbinding met de beroepspraktijk en het versterken van onze 

informatievoorziening.  

2.5.2 Maatregelen en beoogde resultaten 

In het licht van de SWOT-analyse in paragraaf 2.3 en de bezinning in 2.4 neemt Terra een aantal gerichte 

maatregelen om de hierboven geformuleerde ambitie te realiseren. Tevens zijn per maatregel beoogde 

resultaten geformuleerd voor 2020 en 2022.  

 

1. Doorontwikkeling ondernemend leren / regioleren 

Uit het eerder genoemde Aeres-onderzoek blijkt dat Terra op de goede weg is met ondernemend 

leren/regioleren. Het regioleren draagt bij aan de motivatie van studenten en hun vermogen tot 

ondernemend en onderzoekend leren. Tegelijkertijd draagt het Aeres-onderzoek bouwstenen aan voor de 

verdere doorontwikkeling van het onderwijskundig concept van regioleren in de komende jaren. Daar 

gaan we in het kader van onze kwaliteitsagenda mee aan de slag. 

 

Resultaten 2018 2020 2022 

Doorontwikkeld 
ondernemend 
leren/regioleren 

Onderzoek naar de 
stand van zaken 
ondernemend 
leren/regioleren:  
- 2 vestigingen hebben 

onderwijsmakelaars. 
- Regioleren vindt 

plaats in niveau 3 en 4 
opleidingen. 

- Ondernemend leren is  
onderdeel van het 
onderwijsprogramma 
in de meeste 
opleidingen. 
 

De aanbevelingen uit het Aeres 
onderzoek zijn geïmplementeerd. 
 
- Alle vestigingen met niveau 3 

en 4 opleidingen hebben 
onderwijsmakelaars. 

- Elke vestiging van Terra heeft 
een coach ondernemend 
leren/regioleren. 

- Alle onderwijsteams hebben 
een contactpersoon 
ondernemen leren/ regioleren. 

- Teams hebben een scholings-
/professionaliseringsplan 
ondernemend leren. 

De studenten waarderen het 
regioleren met minimaal een 6,8. 
De ‘opdrachtgevers’ waarderen 
het regioleren met minimaal een 
6,8. 

De studenten waarderen 
het regioleren met 
minimaal een 7,2. 
De ‘opdrachtgevers’ 
waarderen het regioleren 
met minimaal een 7,2. 
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2. Verbeteren van het arbeidsmarktrendement van onze opleidingen 

Het laatste gemeten arbeidsmarktrendement van onze opleidingen is te laag: circa 2/3 van onze 

opleidingen scoort onder de CBS-signaalwaarde van 70%. Dit willen we sterk verbeteren, echter zonder 

overhaaste conclusies te trekken en opleidingen op grond van verkeerde overwegingen op te heffen. Om 

het arbeidsmarktrendement te verbeteren ondernemen we de volgende acties: 

 We analyseren het arbeidsmarktrendement van de 3 laatst bekende jaren om te kunnen bepalen 

of de scores voor arbeidsmarktrendement uit oktober 2018 een incidenteel of een meerjarig 

karakter hebben. Dit is tevens een onderdeel van de maatregelen bij speerpunt 1. 

 We analyseren de kenmerken en motivatie van de deelnemers aan opleidingen onder de 

signaleringsgrens om te bezien hoe beïnvloedbaar de opleidingskeuzes van deze studenten zijn. 

 We bespreken de uitkomsten van beide analyses in de desbetreffende sectoradviesraden en 

vragen de vertegenwoordigers uit het werkveld om mee te denken over mogelijkheden om het 

arbeidsmarktrendement van opleidingen die meerjarig onder de signaleringsgrens verkeren te 

verbeteren (bijvoorbeeld: inhoudelijke aanpassingen in curriculum; meer bbl-trajecten en of 

verkenning van cross-over mogelijkheden met andere opleidingen binnen of buiten Terra).  

 Bij de intake van nieuwe studenten van opleiding voeren we standaard ook het gesprek over het 

arbeidsmarktrendement en de baankansen van de desbetreffende opleiding en indien aan de 

orde wijzen we de studenten op alternatieven binnen ons aanbod met een hoger 

arbeidsmarktrendement.  

 Het monitoren van het arbeidsmarktrendement van onze opleidingen wordt onderdeel van onze 

PDCA-cyclus. Onderdeel hiervan is ook een jaarlijks gesprek over het arbeidsmarktrendement 

van onze opleidingen in onze sectoradviesraden. 

 

 

Resultaten 2018 2020 2022 

Verbetering en borging 
arbeidsmarktperspectief. 

65% van de opleidingen 
(bc-codes) voldoet niet 
aan de signaalwaarde 
van 70% 
arbeidsmarktperspectief. 
 
 

Alle opleidingen (bc-
codes) hebben 
arbeidsmarktrelevantie 
waarden van tenminste 
60%. 
 

In 2022
3
 heeft Terra 

geen niveau-2-
opleidingen meer met 
een arbeidsmarkt-
rendement onder de 
signaalwaarde van 
70%. 

 Er is geen eigen 
monitoring van 
arbeidsmarktperspectief 
en -succes van 
studenten. 

Er is een alumni-beleid 
waarin aandacht is voor 
het monitoren van het 
arbeidsmarktsucces van 
oud-studenten. 

 

  De eerste vier 
actiepunten zijn voor de 
1

e
 keer uitgevoerd in het 

schooljaar 2019-2020: 
indien analyses en 
gesprekken hebben 
geleid tot de conclusie 
dat een opleiding 
beëindigd wordt dan is 
dit voorgenomen besluit 
voorgelegd aan de 

De eerste vier 
actiepunten zijn 
onderdeel van de 
PDCA-cyclus van 
Terra en inmiddels 
voor de 3

e
 keer 

uitgevoerd in het 
schooljaar 2021-2022. 
 
 
 

                                                      
3
  De doorwerking van de verbeteracties m.b.t. het arbeidsmarktrendement van niveau 3- en 4-opleidingen kan pas in de jaren na 
2022 worden vastgesteld. het streven is om ook bij deze opleidingen structureel uit te komen boven de signaleringswaarde van 
70%. 
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betrokken stakeholders 
en daarna 
geëffectueerd. 

  De PDCA-cyclus is 
aangepast op basis van 
de acties behorend bij 
maatregel 2 van het 
speerpunt Onderwijs 
voor de Arbeidsmarkt 
van de Toekomst. 

 

   

 

3. Versterking bbl en maatwerktrajecten LLO 

Om meer betekenisvol te worden als de groene opleider voor de regio gaan we onze vraagarticulatie op 

meerdere niveaus versterken. Dit moet resulteren in een hoger aandeel reguliere als 18+ bbl-opleidingen 

en een hoger volume aan maatwerktrajecten. Hiervoor ondernemen we de volgende acties: 

 De accountmanagers (‘onderwijsmakelaars’) van Terra richten zich in het kader van LLO vanaf 

2019 op een brede verkenning van de onderwijsvragen in de regio bij gemeenten, UWV en 

werkgevers op het gebeid van groen en voeding met meer dan 50 werknemers in ons 

werkgebied actief en outreachend in kaart te brengen.  

 Op basis van de opgehaalde vragen zorgt TerraNext in samenspraak met de desbetreffende 

opleidingsteams voor een passend scholingsaanbod aan bezochte klanten. 

 De kwaliteit van het maatwerkaanbod LLO wordt standaard geëvalueerd en benut om de kwaliteit 

van het aanbod te verbeteren. 

 Daar waar opleidingen c.q. opleidingsdomeinen niet over een functionerende sectoradviesraad 

(SAR)  beschikken worden deze met inachtneming van punt 3 (opnieuw) opgericht in het 

schooljaar 2019-2020.  

 We doen in het schooljaar 2019-2020 onderzoek naar de gewenste opzet en vorm van onze 

sectoradviesraden. We willen dat opzet en vorm zo goed mogelijk aansluiten bij de 

mogelijkheden en voorkeuren van ons werkveld. Voorop staat dat opzet en vorm de 

betrokkenheid van het werkveld optimaal ondersteunen en dat we als AOC minimaal 2x per jaar 

onderwerpen op het snijvlak van onderwijs en werkveld met betrokkenen kunnen bespreken. Dat 

kan in de min of meer klassieke vorm van een ‘commissie’ op een Terra-locatie maar ook in de 

vorm van bredere bijeenkomsten bij een bedrijf met meer een B2B-karakter. 

 In iedere sectoradviesraad wordt jaarlijks aan de deelnemers de vraag gesteld naar (a) hun 

oordeel over de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen, (b) hun oordeel over de 

arbeidsmarktrelevantie (zie ook maatregel 2) en (c) de behoefte aan vernieuwing van 

diplomagerichte opleidingen en het LLO-aanbod. 

 De uitkomsten van deze sectoradviesraden worden op een vast moment in het jaar samen met 

ambities en afspraken uit samenwerkingsverbanden als Greendeal Inclusieve Landbouw, 

Groenpact et cetera besproken op team-, directie- en CvB-niveau en worden gebruikt om 

verbeteringen in de opleidingen en/of het opleidingsaanbod door te voeren. De deelnemers aan 

de werkveldcommissies worden geïnformeerd over de wijze waarop Terra met hun suggesties 

aan de slag gaat en/of waarom Terra er mogelijk van afziet om bepaalde voorstellen te 

implementeren. 

 De doorontwikkeling van de inpassing van keuzedelen voor zowel het reguliere bbl-onderwijs als 

in LLO-maatwerktrajecten wordt verbonden aan de verkenning van mogelijkheden tot certificering 

van LLO-leertrajecten via de derde leerweg. 
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Resultaten 2018 2020 2022 

Sterk bbl en LLO 
maatwerkaanbod 

Terranext werkt met 
accountmanagers 
voor werving tbv bbl 
–onderwijs 

De accountmanagers 
werken Terra-breed en 
hebben in het schooljaar 
2019-2020 alle potentiële 
klanten met een LLO-vraag 
bezocht. 

Alle potentiële klanten met 
een LLO-vraag worden 
jaarlijks bezocht door de 
accountmanagers. 

 Het bbl- aandeel van 
het onderwijs is 
17,2% 

Het bbl-aandeel van 17,2% 
uit 2018 is gestegen naar 
20% in 2020. 
 

Het bbl-aandeel ligt tussen 
de 20% en 23% 

 35 studenten bij 
TerraNext krijgen 
een maatwerk-bbl 
onderwijsprogramma 

Toename van het volume 
aan bbl-trajecten en LLO-
maatwerktrajecten met 
tenminste 15 studenten. 

Toename van het volume 
van LLO-maatwerktrajecten 
is gestegen naar minimaal 
70 studenten. 

  De evaluatieprocedure voor 
LLO-maatwerktrajecten is 
ontwikkeld en wordt 
toegepast. 

De score voor 
deelnemerstevredenheid 
aan LLO-maatwerktrajecten 
bedraagt minimaal 7.0. 

 Een aantal 
opleidingen kent een 
SAR 

Het onderzoek naar de door 
het werkveld gewenste vorm 
en opzet van sectoradvies-
raden (SAR-en) is 
uitgevoerd. 
 
Voor alle 
opleidingsdomeinen 
sectoradviesraden 
(her)ingericht. 
 
Iedere SAR wordt gevraagd 
naar  

a. Een oordeel over de 
inhoudelijke kwaliteit 
van de opleidingen. 

b. Een oordeel over de 
arbeidsmarkt-
relevantie.  

c. De behoefte aan 
vernieuwing van 
diplomagerichte 
opleidingen en het 
LLO-aanbod.  

De SAR wordt standaard 
bevraagd op:  

a. Een oordeel over de 
inhoudelijke kwaliteit 
van de opleidingen. 

b. Een oordeel over de 
arbeidsmarkt-
relevantie.  

c. De behoefte aan 
vernieuwing van 
diplomagerichte 
opleidingen en het 
LLO-aanbod. 

  Terra doet de aanvraag voor 
derde leerweg en stelt een 
plan van aanpak op voor de 
ontwikkeling van een 
keuzedelenprogramma dat 
ingezet kan worden in 
maatwerktrajecten LLO. 

Eerste pilot met 
certificeerbare 
onderwijseenheden 
conform/in de vorm van 
keuzedelen is uitgevoerd.  
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4. Duurzame opleidingen  

Het opleidingsportfolio van Terra mbo is in 2022 geoptimaliseerd en wordt ook door de werknemers en 

studenten ervaren als kwalitatief goed en arbeidsmarkt responsief. Binnen het opleidingsportfolio worden 

opleidingen vormgegeven samen met (groene) partners en het werkveld. Terra wil daarbij nadrukkelijk 

onderzoek doen naar de mogelijkheden om het bbl-opleidingsportfolio uit te breiden voor in eerste 

instantie die opleidingen waarvoor vanuit het werkveld de directe vraag bestaat. Om dit te veroorzaken 

neemt Terra de volgende maatregelen:  

 

 Terra heeft een werkwijze ontwikkeld om (onderdelen van) het curriculum eenvoudig en in 

samenwerking met partners en bedrijven (door te ontwikkelen). 

 Terra heeft in het opleidingsportfolio samenwerking verankerd met de 4(3)Groen partners, 

GroenPact, Groene Norm EUROPEA, Borderless Network en de onderwijsclusters Groen MBO 

en Connect Groen (vmbo). 

 Terra heeft één cohort studenten dat de gehele opleiding Food, Life & Innovation (FLI) succesvol 

heeft doorlopen (2022). 

 Gedurende 2019-2022 wordt het huidige opleidingsportfolio geoptimaliseerd en verbeterd.  

 Het koersplan van TerraNext wordt in 2020 geoperationaliseerd en het aanbod van bbl-

opleidingen wordt uitgebreid.  

 Bbl-opleidingen groeien hierdoor in studentenaantallen met 4% per jaar. 

Resultaten 2018/19 2020 2022 

Aantrekkelijk 

responsief 

onderwijs, FLI en  

Herontwerpprotocol  

Studenttevredenheid over 

lessen/programma = 3,1 

(JOB). 

Studenttevredenheid over 

lessen/programma = 3,2 

(JOB). 

Studenttevredenheid over 

lessen/programma = 3,7 

(JOB). 

 Opleiding Food, Life en 

Innovation gestart met 

tenminste 15 studenten. 

Startersresultaat FLI = 

>90% , 2
e
 cohort gestart 

met tenminste 15 

studenten. 

Startersresultaat FLI = 

>90% en Jaarresultaat 

2022 >80%. 

 Evaluatie werkwijze 

ontwikkeling huidig curriculum 

(HKS traject): criteria:  

- Mate van participatie van 

bedrijven. 

- Mate van samenwerking 

met groen 

onderwijspartners. 

Protocol 

onderwijsontwikkeling/ 

curriculumontwerp. 

Voor 30 opleidingen 

wordt een bbl opleiding 

aangeboden. 

 Terra biedt 20 verschillende 
bbl opleidingen aan. 
2 Entree opleidingen 
8 opleidingen niveau 2 
9 opleidingen  niveau 3 
1 opleiding niveau 4  
Terra biedt bbl- onderwijs aan 

voor 375 studenten. 

Inventarisatie en 

haalbaarheidsonderzoek 

naar uitbreiding bbl-

opleidingen met advies 

uitbreiding bbl opleidingen. 

Het aantal bbl studenten 

is 16% hoger t.o.v. 2018. 

 

 

  Het aantal bbl studenten is 

8% hoger t.o.v. 2018. 
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3. Kwaliteitsverbetering & professionele 

ontwikkeling  

3.1 Propositie  
Om de speerpunten 1 en 2 goed neer te zetten is nodig dat we kwaliteitsverbetering en professionele 

ontwikkeling als rode draad door alle initiatieven laten lopen en dat kwaliteitsdenken stevig is ingebed in 

de cultuur binnen Terra mbo. Kwaliteitsgericht werken wordt binnen onderwijsteams en 

vestigingsmanagementteams (VMT) steeds meer een vanzelfsprekendheid en de teams beschikken over 

vaardigheden en instrumenten om goed te kunnen monitoren, te reflecteren en het onderwijs te kunnen 

beoordelen. Wij verzorgen binnen Terra “gewoon goed onderwijs”. De docenten hebben autonomie en 

vertonen teamverantwoordelijkheid ten aanzien van onderwijskwaliteit. Hierdoor zijn ze meer tevreden 

over de invulling van hun beroep. 

3.2 Reliëf kwaliteitsverbetering en professionele ontwikkeling  
Terra mbo ziet naast de inspanningen op de landelijke speerpunten ook nadrukkelijk verbinding met de 

eigen (kwalitatieve en professionele) ontwikkeling. De ambities doen een beroep op het innovatieve en 

professionele vermogen van de docenten, de onderwijsteams en de organisatie als geheel. De 

organisatie heeft de afgelopen jaren een transitie doorgemaakt naar teamgecentreerd werken. De 

principes van de emergente school zijn daarbij als leidraad genomen. Door deze transitie zijn er kleinere 

teams gevormd die het onderwijs verzorgen aan een overzichtelijke groep studenten. Het is voor Terra 

mbo niet voldoende om alleen ambities uit te spreken op de landelijke speerpunten. Terra mbo wil 

nadrukkelijk aandacht geven aan de doorontwikkeling van deze landelijke thema’s ook na 2022. Het is 

voor Terra mbo van fundamenteel belang dat de ingezette maatregelen leiden tot duurzame resultaten 

die geborgd zijn in de organisatie. Dit vraagt om extra aandacht voor kwaliteitsverbetering en 

professionele ontwikkeling. 

Onderwijs moet in alle opzichten “gewoon goed” zijn, stelt Terra mbo in haar identiteitsbewijs. Om dit 

concreet en doelgericht te veroorzaken is in 2017-2018 het programma Kwaliteit op orde Terra mbo 

gestart en zijn er drie programmalijnen uitgezet:  

1. Basiskwaliteit mbo 

2. Kwaliteitsontwikkeling 

3. Kwaliteitsborging 

Ad. 1 Basiskwaliteit mbo  

Dit is gericht op kwalitatief goed onderwijs dat voldoet aan de kernwaarden en missie en visie van Terra 

mbo: betekenisvol onderwijs, gemeenschappelijk versterkend en bewust persoonlijk. In dit onderwijs 

wordt herkenbaar vorm gegeven aan de uitgangspunten voor leren zoals die in de visie op leren zijn 

beschreven. Concreet betekent dit dat het onderwijs in de HKS en de keuzedelen vormgegeven wordt 

met behulp van de kernwaarden en uitgangspunten van Terra: Personaliseren, Professionaliseren en 

Participeren. Daarnaast is in 2017-2018 in deze programmalijn extra aandacht gegeven aan het 

versterken van de kwaliteit van BPV en examinering voor alle opleidingen bij Terra mbo. In dat kader is 

de BPV opnieuw gestructureerd en is er een onafhankelijke examencommissie ingesteld. Elke vestiging 

heeft een examenbureau dat volgens vaste procedures werkt. Zowel school- als bedrijfsassessoren 

worden aanvullend geschoold in het examineren van de Proeve van Bekwaamheid. Door interne audits 

uit te voeren is hierop gemonitord.  
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Ad. 2: Kwaliteitsontwikkeling  

Dit heeft geleid tot verbetering van kwaliteitszorgsystemen enerzijds en verbetering PDCA-processen 

binnen teams, afdelingen, Terra mbo en OGN anderzijds. Er is een eigen kwaliteitskader ontwikkeld 

inclusief een eigen visie op kwaliteit, de kwaliteits- en rapportagecycli zijn opnieuw uitgelijnd en voor alle 

processen zijn onderliggende, randvoorwaardelijke instrumenten ontwikkeld. Daarnaast worden teams, 

VMT en directie gefaciliteerd en aangezet tot het ontwikkelen van een sterke kwaliteitscultuur. Daarmee 

wordt uiteindelijk vorm gegeven aan de centrale ambitie om de visie op onderwijs en leren ook op de 

eigen organisatie toe te passen: een lerende organisatie die vanuit eigen verantwoordelijkheid ontwikkelt 

en innoverend is en daartoe de passende middelen organiseert en inzet.  

Ad.3: Kwaliteitsborging  

Is gericht op het monitoren en borgen van de kwaliteit en het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur. Er is 

een programma voor interne en externe audits ingericht. Daarnaast is de monitoring op kwaliteit van 

onderwijs ingericht met tevredenheidsonderzoeken, monitoring en borging managementinformatie, 

docent-, onderwijs- en examenkwaliteit. Naast de eigen opleidingsaudits is er een instellingsaudit door 

het Kwaliteitsnetwerk MBO uitgevoerd.  

De kwaliteitsborging van deze kwaliteitsagenda zelf gaat over de kwaliteitszorg en de ambities van Terra 

mbo als geheel ten aanzien van de landelijke speerpunten. Op die manier worden de speerpunten van de 

kwaliteitsagenda onderdeel van de eigen PDCA-cyclus van Terra mbo. Vanuit dat perspectief worden de 

ambities en maatregelen in het plan ondersteund en verankerd door een programma gericht op 

versterking van kwaliteitsborging en kwaliteitscultuur. Voor de specifieke kwaliteitsborging van deze 

kwaliteitsagenda verwijzen we naar bijlage 5.  

3.3 SWOT-analyse kwaliteit en professionaliteit 
 

In onderstaand figuur worden de interne en externe factoren ten aanzien van dit speerpunt kort 

weergegeven en daarna uitgewerkt.  
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3.3.1 Sterke punten 

Terra mbo heeft vorderingen gemaakt in het kader van het traject kwaliteit op orde en heeft laten zien dat 

men snel kan schakelen als het kritisch wordt. Door het aanbod van de eigen OGN Academie is een 

passend professionaliseringsaanbod toegankelijker en bereikbaarder geworden voor het personeel.  

Tijdens de vaste ontwikkelweken (2x per jaar) hebben teams de gelegenheid om samen te werken en 

van elkaar te leren. Om docenten van de verschillende vestigingen van elkaar te laten leren en het 

onderwijs op elkaar af te stemmen zijn er crebo-expertteams in het leven geroepen. De crebo-

expertteams ontwikkelen het onderwijsprogramma en worden aangestuurd door een creboregisseur. Per 

vestiging zit er in elk geval één docent in het crebo-expertteam. Een en afdelingsdirecteur is 

creboregisseur. Binnen de crebo-expertteams vindt co-creatie plaats, wordt gewerkt aan 

professionalisering en wisselen docenten kennis en ervaringen met elkaar uit. 

Sinds inmiddels anderhalf jaar wordt er gewerkt in kleinere slagvaardige onderwijsteams aan de hand 

van een teamplan waarin verbeterpunten worden meegenomen die voortkomen uit bijvoorbeeld de JOB-

monitor of BPV-monitor. Elk team rapporteert met vaste regelmaat over de voortgang op de 

verbeterpunten die geformuleerd zijn in het teamplan. Teams beschikken zelf over up-to-date cijfers via 

Qlikview. 

Er is een vastgestelde auditcyclus op basis waarvan eens per 3 jaar alle opleidingen geaudit worden. 

Deze audits worden vanuit het samenwerkingsconvenant 4Groenverband uitgevoerd onder leiding van 

een onafhankelijke leadauditor. De auditrapportage levert input op om verbeterpunten aan te brengen in 

het curriculum, examinering en kwaliteitszorg. Deze verbeterpunten worden opgenomen in de 

teamplannen.  

3.3.2 Zwakke punten 

Ondanks dat er vorderingen zijn gemaakt inzake ‘de basis op orde’, heeft Terra mbo nog een slag te 

slaan als het gaat om het verder op orde krijgen en houden van de basiskwaliteit. Op een aantal 

deelaspecten zoals onderwijsproces, examinering en kwaliteitszorg is de kwaliteit nog onvoldoende. De 

verbeterplannen, die door de onderwijsteams zijn opgesteld, worden uitgevoerd maar zijn nog niet 

afgerond. De basis is daardoor nog niet overal op orde. 

Daarnaast is er binnen sommige crebo-expertteams nog te weinig ontwikkelkracht. De crebo-expertteams 

werken samen aan het op elkaar afstemmen van het curriculum dat uitgevoerd wordt op de verschillende 

vestigingen. Daarbij horen ook keuzedelen die binnen de creboclusters worden aangeboden. Het 

ontwikkelen van lesmateriaal voor de keuzedelen blijkt een grote opgave voor sommige crebo-

expertteams. 

De medewerkerstevredenheid is flink gedaald van een 7.2 naar 6.0. Docenten zijn vooral ontevreden 

over de communicatie binnen Terra en de transitie naar teamgecentreerd werken. Ook wordt er veel 

werkdruk ervaren (58%). Docenten geven aan dat er weinig aandacht voor de professionele ontwikkeling 

van de medewerker is. Er worden vrijwel geen HRM-gesprekken gevoerd waardoor niet in beeld is welke 

behoefte aan professionele ontwikkeling er is. Door de werkdruk ervaren medewerkers dat er weinig tijd 

vrij gemaakt kan worden voor professionele ontwikkeling. 

De studenttevredenheid vertoonde ook een dalende trend als het gaat om de beoordeling van Terra als 

geheel, maar ook van de opleiding. De beoordeling voor de school is gedaald van 6,4 (2016) naar 6,0 

(2018) en voor de opleiding is de beoordeling gedaald van 6,7 (2016) naar 6,4 (2018).  

De studenten zijn over het algemeen ontevreden over de onderdelen inspraak en rechten/plichten. 
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Daarnaast scoren de onderdelen Lessen/programma (3,1), Vaardigheden en motivatie (3,1) en Beperking 

(3,1) een magere voldoende en onder de eigen gestelde norm van 3,2. 

3.3.3 Kansen 

De inbreng van studenten wordt door Terra hoog gewaardeerd en de lijnen zijn over het algemeen kort, 

omdat Terra veel kleine opleidingen heeft met een klein onderwijsteam dat het onderwijs verzorgt. 

Door het instellen van studentenpanels op alle vestigingen hebben de studenten meer inspraak. Er wordt 

besproken wat de verbeterpunten zijn en hoe hier uitvoering aan te geven.  

De teamontwikkeling is nu, na de transitie naar teamgecentreerd werken, opgestart. Een aantal teams is 

aan de slag gegaan met teamcoaching en enkele teams zijn begonnen met het traject van stichting 

Leerkracht.  

Kansen zijn er voor Terra mbo ook als het gaat om de expertise die kan worden opgedaan in het 

Kwaliteitsnetwerk mbo, in de samenwerking met 4Groen en door het meedoen aan peer reviews vanuit 

het Kwaliteitsnetwerk mbo. De kritische blik van buitenaf helpt om de eigen onderwijskwaliteit te 

verbeteren en te leren van voorbeelden van andere onderwijsinstellingen waar audits worden afgenomen.  

3.3.4 Bedreigingen 

Terra mbo is gevestigd in een krimpregio. Minder studenten betekent minder inkomsten. Maar minder 

studenten betekent ook dat de opleidingsgroepen nog kleiner worden, wat een risico kan betekenen voor 

de onderwijskwaliteit. Ook kan het betekenen dat bepaalde opleidingen noodgedwongen stoppen wegens 

gebrek aan instroom. 

Studenten kunnen ervoor kiezen naar een aanpalend AOC te gaan als Terra de basiskwaliteit niet op 

orde krijgt. De ontevredenheid van zowel docenten als studenten kan leiden tot negatieve beeldvorming 

en leiden tot teruglopend aantal studenten. Docenten kunnen ook vertrekken als ze het gevoel hebben 

dat er niet genoeg aandacht voor hun eigen professionele ontwikkeling is. 

3.4 Bezinning  
Terra mbo maakt vorderingen om de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van docenten 

planmatig met behulp van audits  en peer reviews te verbeteren. Tegelijk hebben wij nog een slag te 

slaan als het gaat om het verder op orde brengen van de basiskwaliteit ,de professionele ontwikkeling en 

ontwikkelkracht (in relatie tot een gezonde ontwikkellast en een gezond opleidingsportfolio) van docenten 

en onderwijsteams.  

Om de basiskwaliteit op orde te krijgen is er in schooljaar 2017-2018 een stuurgroep ‘Kwaliteit op Orde 

Terra mbo’ gestart. Na één jaar zijn er hoopgevende resultaten geboekt. De programmalijn 

kwaliteitsontwikkeling heeft veel ondersteunende instrumenten opgeleverd. Er liggen echter nog 

uitdagingen om doelstellingen van de programmalijnen te realiseren, te borgen en daarmee tevens te 

zorgen dat de kwaliteitscultuur wordt versterkt. Daarom is het programma voortgezet in 2018-2019. De 

doelstellingen zijn samengevat in het thema: kwaliteitsborging en -cultuur. De focus van het programma 

is verbreed naar het vmbo. Er is een programmacoördinator aangesteld en een plandocument opgesteld 

waarin uiteen is gezet hoe kwaliteitszorg gestructureerd gaat worden. Opleidingen waarvan de 

(onderwijs)kwaliteit onvoldoende is, hebben verbeterplannen opgesteld. De voortgang van de 

verbeteringen worden gemonitord via de reguliere managementrapportages richting 

vestigingsmanagement regiodirectie en CvB. Daarmee blijft het op orde krijgen van de basiskwaliteit het 

belangrijkste punt van aandacht. Ook als gekeken wordt wat het toekomstperspectief voor groen 

onderwijs in de regio is en welke gevolgen dat heeft op opleidingsniveau, zullen de lopende cohorten 
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dusdanig verbeterd moeten worden dat de basiskwaliteit op orde is. De onderwijsteams zullen hier nu en 

in de komende jaren ondersteuning bij nodig hebben. 

De dalende studententevredenheid en medewerkerstevredenheid lijken hand in hand te gaan. Op dit punt 

moet er vooral iets worden gedaan aan het verminderen van werkdruk, het investeren in ontwikkelkansen 

voor docenten en het bieden van andere vormen van professionalisering. Daarnaast is het van belang om 

inspraakmoment voor studenten structureel te organiseren zoals bijvoorbeeld in de studentenpanels die 

op alle vestigingen zijn opgestart. Goede voorbeelden bij netwerken en andere onderwijsinstellingen 

kunnen daarbij een inspiratiebron zijn. Maar inspiratie kan ook binnen Terra mbo gevonden worden. 

Immers, tussen de locaties van Terra mbo zijn er (aanzienlijke) verschillen in de 

medewerkerstevredenheid. 

3.5 Strategische ambitie, maatregelen en beoogde resultaten 

3.5.1 Strategische ambitie 

Er is aandacht voor kwaliteit op elke plek in de organisatie. Professionaliteit wordt versterkt en 

ondersteund door een robuust stelsel van kwaliteitszorg en een cultuur waarin emergentie een 

belangrijke plaats inneemt.  

3.5.2 Maatregelen en beoogde resultaten 

 

1. Kwaliteitsverbetering 

Terra heeft een adequaat functionerend stelsel van kwaliteitszorg en werkt kwaliteitsgericht. De 

onderwijsteams, vestigingsmanagementteams (VMT), directie en bestuur beschikken over de 

instrumenten en kwaliteiten om doelstellingen, ambities, maatregelen en resultaten te monitoren en te 

beoordelen. Terra creëert daarmee voldoende organiserend, professioneel en adaptief vermogen.  

Om dit te veroorzaken neemt Terra de volgende maatregelen:  

 Alle opleidingen bij Terra voeren tweejaarlijks een gestandaardiseerde en normeerde 

zelfevaluatie uit.  

 Terra heeft een driejaarlijkse cyclus van semi-externe audits op opleidingsniveau (4Groen) 

waarmee de kwaliteit van de opleidingen wordt beoordeeld. Terra hanteert een standaard 

werkwijze voor het vaststellen van risicoaudits. 

 De onderwijsteams en het management van Terra beschikken over en maken gebruik van 

managementinformatie op opleidings- en instellingniveau. 

 Terra heeft een transparante PDCA-cyclus ingericht met duidelijk onderscheiden 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

 De opleidingen bij Terra voldoen aan de basiskwaliteit van het onderwijs conform kwaliteitskader 

van inspectie (2022). 

 Terra kent een cultuur van doorgaande professionalisering en emergentie; dit blijkt uit de 

auditrapportages vanaf 2020. 

 Terra heef de dialoog met de studenten structureel ingericht. 

 Studenten ervaren de kwaliteit van Terra mbo en hun opleiding als ‘goed’: ze zijn in toenemende 

mate tevreden over de kwaliteit van de school en specifiek de opleiding: gemiddeld is de score op 

de Job-monitor respectievelijk een 6,2 en 6,7 in 2020 en een 6,4 en 6,9 in 2022. Op het 

onderdeel inspraak 3,0 en zijn de scores gemiddeld 3.3 in 2022 en op rechten en plichten 

gemiddeld 3.1 in 2022 (scores JOB-enquête). 
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Resultaten 2018/19 2020 2022 

Kwaliteitsverbetering    

Voldoende organiserend, 
professioneel en adaptief 
vermogen  

‘Bevindingen’ 
Auditrapport 
instellingsaudit 2018 

Managementreview op 
basis van het 
dialoogmodel 
kwaliteitsnetwerk MBO 
- Versterking van 

organiserend 
vermogen en 
professioneel 
vermogen  

De aanbevelingen van 
de Instellingsaudit van 
het  kwaliteitsnetwerk 
MBO zijn besproken en 
beredeneerd 
overgenomen dan wel 
geprioriteerd 

Monitoring kwaliteit: 
zelfevaluaties 

Onvoldoende scherpe 
en valide zelfevaluaties 
(inspectierapport) 

Standaardzelfevaluatie 
uitgevoerd bij 50% van 
alle opleidingen 

Standaardzelfevaluatie 
uitgevoerd bij 100% 
van alle opleidingen  

Zelfevaluaties  De onderwijskwaliteit 
voldoet nog 
onvoldoende aan de 
basisnorm van het 
toezichtkader (<3 op 4-
punts schaal) 

De opleidingen scoren 
gemiddeld 3 op 4-
puntschaal in de 
zelfevaluaties op de 
gebieden 
Onderwijsproces (OP) 
en Kwaliteitszorg en 
ambitie (KA) 

De opleidingen scoren 
gemiddeld 3,5 op 4-
puntschaal in de 
zelfevaluaties op de 
gebieden 
Onderwijsproces (OP) 
en Kwaliteitszorg en 
ambitie (KA) 

Monitoring kwaliteit: audits 33% van de 
opleidingen is geaudit  
(resultaatgerichte audit 
op basis van 
toezichtkader inspectie) 

66% van de opleiding is 
geaudit 

100% van de 
opleidingen is geaudit 

Dialoog met studenten Tevredenheid 
studenten 
-school: 6,0 
-opleiding 6,5 
Tevredenheid 
studenten inspraak: 2,7 
Rechten en plichten 2,8 

Tevredenheid 
studenten  
-school: 6,2 
-opleiding: 6,6 
Tevredenheid 
studenten inspraak: 3,0 
Rechten en plichten: 3 

Tevredenheid 
studenten  
-school: 6,4 
-opleiding: 6,7 
Tevredenheid 
studenten inspraak: 3,3 
Rechten en plichten 3,1 

Kwaliteit opleidingen  Herstel- en 
kwaliteitsonderzoek 
inspectie voor de 
opleidingen 
dierverzorging, 
paardensport- en 
houderij, paraveterinair 
en bloem , groen en 
Styling.  

Herstelonderzoek 
inspectie 
De opleidingen 
dierverzorging, 
paardensport- en 
houderij, paraveterinair 
en bloem, groen en 
styling voldoen aan de 
basiskwaliteit 

Regulier 
kwaliteitsonderzoek 
inspectie: Terra heeft 
geen opleidingen met 
onvoldoende 
basiskwaliteit.  

 

2.Professionele ontwikkeling 

Basis voor de kwaliteit van het onderwijsproces in alle facetten ligt in de handen van de professional. 

Naast de noodzakelijke stelsel- en systeemverbeteringen zet Terra daarom in om de professionaliteit en 

de kwaliteit van de samenwerking ten behoeve van het onderwijskundig proces te verbeteren. De kern 

ligt daarvoor bij de zelfverantwoordelijke onderwijsteams. Deze onderwijsteams zijn verantwoordelijk voor 

het onderwijsproces (organisatie, uitvoer en examinering van de opleiding en begeleiding van studenten).  

Terra heeft taken, rollen, verantwoordelijkheden, het mandaat, de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheidsverdeling van crebo-expertteams en creboregisseur in de organisatie vastgelegd. Er 

zijn (crebo-)expertteams die zorgen dat het curriculum responsief en kwalitatief goed is. 
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Om hiertoe te komen neemt Terra de volgende maatregelen:  

 Onderwijsteams hebben leerbehoeften geïnventariseerd (2020) en scholingsbehoeften inzake 

didactiek voor ondernemend leren en regioleren en 21
e
-eeuwse vaardigheden beschreven in 

teamplannen (2022). 

 Docenten beschikken over specifieke didactische vaardigheden, passend bij de opleidingen 

waarin zij werkzaam zijn (2022). De studenten waarderen het onderdeel vaardigheden met 

minimaal een 3,5 (JOB 2022). 

Resultaten  2018 2020 2022 

Professionele ontwikkeling    

Professionalisering Onderwijsteams en 
crebo-expertteams zijn 
ingericht. 

Teams hebben leer- en 
specifieke 
scholingsbehoeften 
inzake ondernemend 
leren/regioleren en 21

e
 

eeuwse vaardigheden 
geïnventariseerd. 
 

Teams hebben  
scholingsbehoeften 
inzake didactiek voor 
ondernemend 
leren/regioleren en 21

e
 

eeuwse vaardigheden 
beschreven in 
teamplannen (2022). 

Professionalisering Studenten zijn 
tevreden over 
vaardigheden/motivatie 
3,0 (JOB). 
 
 

Studenten zijn 
tevreden over 
vaardigheden/motivatie
3,2 (JOB). 
 
 

Studenten zijn 
tevreden over 
vaardigheden/motivatie  
3,5  (JOB) 
 
Tenminste 80% van de 
docenten is geschoold 
/getraind in didactiek 
betreffende 
ondernemend 
leren/regioleren (uit 
HRM paragraaf 
verantwoordingsrap-
portages). 

 

3. HRM-aanpak 

Om duurzaam doelmatig uitvoering  te kunnen geven aan het opleidingsportfolio van Terra van de 

toekomst wordt er een strategisch HRM plan opgesteld. Terra wil responsief onderwijs verzorgen. Dat 

betekent dat de docenten bekend en betrokken zijn bij het werkveld waarvoor opgeleid wordt. Er zal 

actief gewerkt worden aan de invulling van de geïnventariseerde scholingsbehoeften van de werknemers, 

om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen borgen. Om dit te veroorzaken neemt Terra de volgende 

maatregelen:  

 

 Terra heeft een strategische personeelsplanning opgesteld om in kunnen te spelen op de 

studentprognoses en innovatievraagstukken. 

 Terra heeft zicht op HR- instrumenten t.b.v. de verbetering van kwaliteit en tevredenheid van 

docenten. Terra heeft een HR-gesprekscyclus ontworpen en geïmplementeerd die resulteert in 

een POP met scholingsbehoefte. 

 Vanaf 2021 groeit het aantal docenten in beroepsgerichte vakken dat zowel werkzaam is in de 

sector als in het onderwijs (hybride docenten) jaarlijks met 5%. 

 Vanaf 2021 heeft jaarlijks 100% van de docenten een HR-gesprek. 

 De medewerkerstevredenheid is in 2022 0,5 hoger dan in 2018. 
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Resultaten 2020 2022 

HRM   

HR-cyclus: Er is een 
vastgestelde strategische 
personeelsplanning;  
 

+5% van de docenten 
beroepsgerichte vakken zijn 
werkzaam in het werkveld. 

+15% van de docenten 
beroepsgerichte vakken 
zijn werkzaam in het 
werkveld. 

 Er is een format voor een 
POP opgesteld. Deze wordt 
vanaf 2020 
geïmplementeerd. 

Tenminste 50% van de 
docenten heeft een POP 
opgesteld en jaarlijks een 
HR-gesprek. 

Medewerkerstevredenheid Score op betrokkenheid 
0,25 hoger. 

Score op betrokkenheid: 
0,5 hoger. 
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4. Jongeren in kwetsbare posities 

4.1 Propositie  
De jongeren in kwetsbare posities weten Terra al jaren te vinden als een veilige school waar persoonlijke 

aandacht wordt gegeven. Terra gaat zich de komende jaren meer inzetten op een goede aansluiting op 

de vooropleiding en wil er daarbij voor zorgen dat studenten zo goed begeleid worden, dat een diploma 

voor zoveel mogelijk studenten het eindresultaat is. VSV is bij Terra al relatief laag en dit willen we 

consolideren of nog verder terugdringen. LOB is daarbij een belangrijk instrument en moet nog meer als 

een rode draad door alle opleidingen gaan lopen. Voor de jongeren die een niveau 2 opleiding gaan 

volgen, is het van belang dat ze breder geschoold worden om uiteindelijk ook de kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten, dan wel door te kunnen stromen naar een vervolgopleiding. 

4.2 Reliëf jongeren in kwetsbare posities 
Het mbo bereidt jongeren en jongvolwassenen voor op hun toekomstige beroep en hun plaats in de 

samenleving. Voor een deel van deze jongeren is het minder vanzelfsprekend dat ze een diploma 

behalen en hun plek vinden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Jongeren in kwetsbare posities 

zijn jongeren die veelal instromen in Entree- en niveau-2 opleidingen. Voor deze doelgroep is het nog 

meer van belang dat goede onderwijsprogramma’s en begeleiding afgestemd worden op hun (zorg-) 

behoeften, waardoor de start op de arbeidsmarkt of het kiezen van een vervolgstudie soepeler verloopt.  

De instroom van jongeren in kwetsbare posities naar de Entree- en niveau 2-opleidingen van Terra mbo 

wordt weergegeven in onderstaande tabel: 

Instroom Entree 2016-2017 2017-2018* 

Vso/pro 31%  38%  

Vmbo-bb ongediplomeerd 69%  62%  

 

Instroom niveau 2 2016-2017 2017-2018* 

Entree 16%  10%  

Vso/pro 4%  8%  

Vmbo-bb 80%  82%  

 

De visie op begeleiding van studenten is in Ondersteuning binnen Terra mbo (2016) als volgt 

omschreven: 

1. Leren is naar vermogen van de school en de student van Terra, gericht op maximale, 

samenhangende en duurzame ontwikkeling van de studenten, door versterken en ondersteunen 

van aanwezige competenties/capaciteiten. 

2. Effectieve en efficiënte ondersteuning van het leerproces is vraaggestuurd, doel- en 

leertaakgericht en student-nabij georganiseerd indien van toepassing in nauwe samenwerking 

met andere (keten)partners. 

Studieloopbaanbegeleiders (SLB’er) worden ondersteund door het begeleidingsadviesteam (BAT) en zij 

begeleiden vanaf de intake de studenten met een zorgvraag op een passende manier. Dit wordt 

vastgelegd in een ontwikkelperspectief. Ook is de SLB’er stipt op verzuim en probeert dit terug te dringen 

door direct contact op te nemen bij ongeoorloofde absentie. Hierover zijn afspraken gemaakt die 

vastgelegd zijn in het document Ondersteuning binnen Terra mbo. Er is een verzuimprotocol dat door alle 

opleidingen wordt gehanteerd. 
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In het kwaliteitsplan 2015-2018 speelt het thema VSV, kwetsbare jongeren en studiewaarde een 

belangrijke rol. Het gestelde doel is dat toelating, intake, ondersteuning en begeleiding, voorkomen van 

VSV, bevordering van doorstroom en monitoring van de uitstroom, in onderlinge samenhang en vanuit 

het perspectief van het loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) wordt benaderd. Terra stelde voor 

zichzelf t.a.v. VSV de volgende doelen: niveau 2 lager dan 7,5% en niveau 3 en 4 lager dan 2,75%. In de 

tabel de ontwikkeling van de VSV-cijfers in de afgelopen jaren: 

VSV cijfers  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Nieuwe norm 19-20 26,2% 8,45% 3,1% 2,55% 

Nieuwe norm 18-19 26,4% 8,6% 3,2% 2,7% 

VSV-norm 16-17 27,5% 9,5% 3,6% 2,75% 

Terra 2017-2018 18,2% 4,1% 1,8% 1,6% 

Terra 2016-2017 14,3% 4,7% 2,4% 1,7% 

Terra 2015-2016 43,2% 5,3% 1,6% 1,2% 

Terra 2014-2015 35,7% 5,9% 3,3% 1,7% 

Terra 2013-2014 23,2% 8,1% 4,5% 2,0% 
 

Bron: DUO-OCW 

Als we kijken naar VSV-cijfers in 2017-2018 dan blijken de VSV-cijfers ver onder de landelijke norm te 

liggen en ten opzichte van de cijfers van 2016-2017 opnieuw gedaald te zijn.  

 

4.3 SWOT-analyse jongeren in kwetsbare posities in relatie tot ons 

onderwijs 
 

In het onderstaande figuur worden de interne en externe factoren ten aanzien van dit speerpunt kort 

weergegeven en daarna uitgewerkt. 
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4.3.1 Sterke punten 

Terra mbo trekt door de kleinschaligheid van de onderwijsinstelling meer jongeren in kwetsbare posities 

aan en heeft het onderwijsaanbod en ondersteuning zo georganiseerd dat onderwijs op maat mogelijk 

gemaakt wordt. Docenten zijn erg betrokken bij de studenten en geven extra zorg aan de studenten die 

dit nodig hebben. In 2016 heeft de werkgroep Passend Onderwijs een goed ondersteuningsprogramma 

opgezet en geformaliseerd in de beleidsnotitie Ondersteuning binnen Terra mbo. Dit geeft de SLB’ers van 

alle vestigingen een goed kompas om op te varen. 

Een ander sterk punt is dat de VSV voor alle docenten goed inzichtelijk is tot op detailniveau (via 

Qlikview). Doordat de onderwijsteams tweemaandelijks rapporteren aan het vestigingsmanagement, zijn 

ze op de hoogte van de stand van zaken op gebied van VSV. Ook is er veel aandacht voor verzuim en 

wordt daarmee voorkomen dat verzuim ongemerkt tot VSV leidt.  

De studieloopbaanbegeleiding wordt door de studenten gemiddeld met een 3,4 op een schaal van 5 

beoordeeld (JOB, 2018). De persoonlijke aandacht van het onderwijsteam en de goede ondersteuning 

door SLB’er en het BAT maken dat de student zich veilig voelt op school (3.8; JOB,2018).  

Binnen Terra bestaan verschillende werkgroepen die ervoor zorgen dat de afstemming van de 

begeleiding van jongeren in kwetsbare posities op alle vestigingen wordt geborgd. De werkgroep Intake 

heeft als doel dat de intake van jongeren met een zorgvraag op een adequate manier gebeurt zodat de 

begeleiding van de student aangepast kan worden op de zorgvraag. De werkgroep BAT focust zich op de 

tweedelijns begeleiding en ondersteunt de teams bij complexere zorgvragen. Het crebo-expertteam 

Entree stroomlijnt het onderwijs en de begeleiding van Entreestudenten op de verschillende vestigingen. 

Terra heeft voor Entree en niveau 2 jobcoaches ingezet om jongeren in kwetsbare posities te begeleiden 

richting de arbeidsmarkt. Deze ondersteuning wordt door alle vestigingen als heel positief ervaren. 

Studenten, die uit dreigen te vallen, worden intensief begeleid door jobcoaches die de studenten helpen 

bij het vinden van een geschikte plaats op de arbeidsmarkt, terwijl ook het behalen van het diploma als 

doel is gesteld. 

4.3.2 Zwakke punten 

Ondanks de genoemde sterke punten is de tevredenheid van studenten, die aangeven last te hebben van 

een beperking, licht afgenomen: gemiddeld 3,1 op de schaal van 5 (JOB,2018) terwijl dit in 2014 nog 3,2 

en in 2016 3,3 was. De studenten vinden dat de docenten bij sommige vestigingen te weinig rekening 

houden met hun beperking. Bij navraag in verschillende panelgesprekken bleek dat studenten deze vraag 

niet goed begrepen hebben, waardoor zij ook antwoord hierop gaven zonder beperking met officiële 

ondersteuning. Desondanks is dit een onderwerp dat verder onderzoek en aandacht vereist. 

4.3.3 Kansen 

Op het gebied van LOB is winst te behalen. Hoewel er binnen regioleren in de beroepsgerichte vakken op 

niveau 3 en 4 impliciet aandacht wordt bestreed aan loopbaanoriëntatie en de leertrajecten bij Entree en 

niveau 2 door de kleinschaligheid veelal persoonlijk maatwerk zijn, geven verschillende vestigingen aan 

dat er nog niet structureel gewerkt wordt aan LOB. Er zijn al goede voorbeelden bij enkele vestigingen 

waar gebruik van gemaakt kan worden. De natuurlijke integratie met regioleren is daarbij een sterk punt. 

Dit wordt ook gezien als een mogelijk instrument om de lage VSV te handhaven of bij sommige 

opleidingen te verlagen.  
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4.3.4 Bedreigingen  

Vooral ten aanzien van het arbeidsmarktperspectief zien we bedreigingen. Het arbeidsmarktperspectief 

voor Entree en niveau-2 opleidingen wordt hieronder weergegeven: 

BC-code Beroepsopleiding Niveau Aandeel werkend >12 uur (cbs) 

bc365 Entree 1 60% 

bc391 Agro productie, handel en technologie 2 95% 

bc392 Dierverzorging 2 53% 

bc393 Bloem, groen en styling 2 -% 

bc394 Groene ruimte 2 60% 

 

Bron: DUO. Aandeel werkende schoolverlaters die meer dan 12 uur per week werken in 2017 na verlaten van het onderwijs in 

2016-2017.  

NB: voor Bloem, groen en styling was het aandeel werkend >12 uur in 2015-2016 43%. In 2016-2017 geen gegevens van CBS 

Alleen voor de niveau 2 opleiding binnen Agro productie, handel en technologie is het 

arbeidsmarktperspectief boven de signaalwaarde van 70%. Bij groene ruimte is het 

arbeidsmarktperspectief voor niveau 3 en 4 wel beduidend hoger (niveau 3: 78%, niveau 4: 91%). Voor 

studenten, die instromen op niveau 2 groene ruimte is het van belang om, indien mogelijk, op te stromen 

naar een hoger niveau om de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Maar we hebben ook 

geconstateerd dat het probleem van groen pluk juist binnen het domein Groene Ruimte plaatsvindt: door 

goede werkgelegenheid bieden werkgevers onze studenten een baan aan voordat ze de opleiding 

hebben afgerond. Dit werk is echter vaak tijdelijk en seizoensgebonden. In de wintermaanden zijn deze 

arbeidskrachten niet meer nodig.  

Voor Entree en dierverzorging blijft het arbeidsmarktperspectief ook bij opstroom laag. Voor Bloem, groen 

en styling is de signaalwaarde voor niveau 4 net 70%. Opstromen naar niveau 4 is echter vanaf niveau 2 

alleen voor enkele studenten weggelegd.  

4.4 Bezinning 
Onze kleinschaligheid, het onderwijs op maat, de veiligheid en de betrokkenheid van onze docenten trekt 

relatief meer jongeren in kwetsbare posities. De lage VSV laat zien dat we er goed in slagen onze 

studenten de juiste zorg en aandacht te geven en we krijgen hoge waardering voor de sfeer en veiligheid 

op school. 

Het mbo bereidt jongeren en jongvolwassenen in kwetsbare posities voor op hun toekomstige beroep en 

hun plaats in de samenleving. Voor een deel van de genoemde jongeren is het minder vanzelfsprekend 

dat ze een diploma behalen en hun plek vinden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Voor deze 

doelgroep is het nog meer van belang dat goede onderwijsprogramma’s en begeleiding afgestemd 

worden op hun (zorg-)behoeften, waardoor de start op de arbeidsmarkt of het kiezen van een 

vervolgstudie soepeler verloopt. Wij kunnen met name groeien in het omgaan met studenten met een 

functionele beperking, een structureel en strategisch uitgedacht LOB-aanbod, slimme 

doorstroommogelijkheden en de al genoemde ‘inbreiding’ van curricula. Zeker voor die studenten die een 

minder goed arbeidsmarktperspectief hebben. Daarvoor is blijvende inzet van onszelf, alsook 

samenwerking met gemeenten, (zorg)instellingen en werkgevers van belang. Ook om ongewenste en 

niet-duurzame ‘groen pluk’ tegen te gaan.  

Jongeren in kwetsbare posities bieden wij (nu nog) ‘brommertoegankelijk’ onderwijs. Terra mbo heeft zes 

vestigingen om de afstand van woonplaats naar school klein te houden. Hierdoor is versnippering van 
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opleidingen ontstaan en zijn er veel kleine opleidingen op de verschillende vestigingen. Terra mbo stelt 

zich de vraag of dit (nog langer) haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en organiseerbaar is. Dit wordt 

momenteel onderzocht. 

Hoewel jobcoaches succesvol zijn in het begeleiden van alumni die uitstromen uit Entree- en niveau-2 

opleidingen naar de arbeidsmarkt, is het arbeidsmarktperspectief alleen voor Agro productie, Handel en 

Technologie op niveau 2 boven de signaalwaarde. Dit is een kwetsbaar punt voor deze jongeren, die 

mogelijk hierdoor geen baan zullen vinden in de gewenste vakrichting na hun studie. Het is daarom van 

belang om te kijken naar de invulling van het curriculum en bredere scholing aan te bieden. Door de 

doorlopende leerlijn vanuit het vmbo-bb naar niveau 2 opleidingen goed in te richten, zullen er meer 

jongeren in kwetsbare posities een diploma behalen. Dit wordt momenteel in een pilot uitgezet bij één van 

de vestigingen van Terra vo en mbo, waarbij vo-leerlingen in het vo-deel al delen van de mbo-2 opleiding 

aangeboden krijgen. De kansen op de arbeidsmarkt worden ook vergroot door een bredere niveau 2 

opleiding aan te bieden, waarin meer elementen van Agro productie, handel en technologie en van 

generieke vakken zijn opgenomen. Ook is er een pilotaanvraag ingediend voor samenwerking Pro-

Entree. In deze pilot wil Terra mbo een Entreeklas te starten op het praktijkonderwijs, om zo de uitval 

verkleinen, arbeidsmarktperspectief vergroten en jongeren in kwetsbare posities beter kunnen volgen. 

 

4.5 Strategische ambities, maatregelen en beoogde resultaten 

4.5.1 Strategische ambitie 

Er is één leidende ambitie van belang: jongeren in kwetsbare posities worden door Terra mbo begeleid 

naar het behalen van een diploma waarbij we aansluiten op de vooropleiding, de leervraag en inbreiden 

waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt dan wel doorstroom naar een vervolgopleiding vergroot 

worden. Met andere woorden: personaliseren, professionaliseren en participeren (de drie P’s van het dna 

van Terra mbo) krijgen specifieke uitwerking voor jongeren in kwetsbare posities. 

4.5.2 Maatregelen en beoogde resultaten 

Om de genoemde ambitie te kunnen realiseren worden op de volgende terreinen maatregelen genomen 

en zijn de volgende resultaten beoogd.  

1.Optimalisering inrichting en kwaliteit Entree en niveau 2 opleidingen  

Terra wil de doorstroom vanuit het toeleverend onderwijs aan de Entree en niveau 2 opleidingen volstrekt 

drempelloos maken. Terra intensiveert daarom de samenwerking met experts en stakeholders uit vo, pro, 

vso, AOC’s, ROC’s, overheidsinstanties en arbeidsmarkt ten behoeve van de inrichting en kwaliteit van 

de Entree en niveau 2 opleidingen. Terra heeft Entree-opleidingen met een drempelloze aansluiting voor 

leerlingen vanuit pro/vso en ongediplomeerde leerlingen uit vmbo-bb (2022). De inrichting van de Entree 

opleidingen is in 2022 geoptimaliseerd en zorgt voor een drempelloze aansluiting voor leerlingen uit het 

praktijkonderwijs/vso en ongediplomeerde leerlingen uit vmbo-bb; Om dit te veroorzaken neemt Terra de 

volgende maatregelen:  

 

 Terra heeft een pilot drempelloze instroom in Entree voor pro-leerlingen uitgevoerd (2020) In 

schooljaar 2019-2020 start een pilot voor samenwerking pro-Entree. In deze pilot wil Terra mbo 

een Entreeklas starten op het praktijkonderwijs, om zo de uitval te verkleinen, 

arbeidsmarktperspectief te vergroten en jongeren in kwetsbare posities beter te kunnen volgen. 

 Terra heeft een scholingsprogramma over het pro/vso en vmbo-bb voor mbo-docenten (2020).  
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 Terra heeft een ‘warme-overdracht protocol’ voorzorgleerlingen vanuit pro/vso en vmbo (2022). In 

2022 is geborgd dat er sprake is van een ‘warme overdracht’ van zorgleerlingen, zodat ook de 

studieloopbaanbegeleiding in het mbo gepersonaliseerd is. 

 Terra heeft een leer- en kennisplatform voor docenten  mbo-vmbo-pro-vso (2022) Vo- , pro-, vso- 

en mbo-docenten (van Entree en niveau 2) delen hun kennis en expertise en stemmen hun 

werkwijze op elkaar af om de overstap van vo naar mbo voor jongeren in kwetsbare posities 

soepel te laten verlopen. 

Resultaat 2018/19 2020 2022 

Doorstroom Entree-N2-
opleidingen 

   

  Pilot drempelloze 
instroom vanuit 
praktijkonderwijs 

De resultaten uit de 
pilot zijn geëvalueerd 
en de verbeterpunten 
zijn opgenomen in 
nieuw beleid 

 De Terra-intake-
enquête wordt 
aangepast voor Entree 
studenten 

Intake-enquête: 
studenten zijn tevreden 
over informatie over de 
opleiding, aanmelding 
en introductie 

Intake-enquête: 
studenten zijn tevreden 
over informatie over de 
opleiding, aanmelding 
en introductie 

 Studenten Entree en 
N2 zijn tevreden over 
de begeleiding 3,5 JOB 

Studenten Entree en 
N2 zijn tevreden over 
de begeleiding 3,6 JOB 

Studenten Entree en 
N2 zijn tevreden over 
de begeleiding 3,7 JOB 

 Studenten Entree en 
N2 zijn tevreden over 
de opleiding 6,7 JOB 

Studenten Entree en 
N2 zijn tevreden over 
de opleiding 7,0 JOB 

Studenten Entree en 
N2 zijn tevreden over 
de opleiding 7,5 JOB 

 

2.Vergroten duurzame arbeidsmarktkansen 

De kansen op de arbeidsmarkt jongeren in kwetsbare posities vraagt extra aandacht. Terra wil door 

participatie van de student in de arbeidsmarkt gedurende de opleiding, in met name de BPV, en door 

participatie van de arbeidsmarkt in de opleiding (op inhoud en op strategie), de duurzame kansen, van 

betreffende jongeren op de arbeidsmarkt, vergroten. Daarbij richten we ons met name ook op de 

verbetering van de arbeidskansen van de jongeren zelf, ongeacht de specifieke 

arbeidsmarktperspectieven van de opleidingen. Concreet doen we dit door de volgende maatregelen:  

 Terra heeft een LOB-programma en job-coaching in alle Entree en niveau 2 opleidingen; 

 In 2022 zijn waar mogelijk en zinvol cross-over mogelijkheden met het “grijze” mbo passend bij 

de regionale arbeidsmarkt in het curriculum verwerkt.  

 In de opleidingen met een laag arbeidsmarktperspectief wordt extra aandacht geschonken aan 

het ontwikkelen van generieke competenties zoals de 21
e-

eeuwse vaardigheden, met als doel 

bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 

 

Resultaten  2018 2020 2022 

Duurzaam 
arbeidsmarktperspectief 
Entree en niveau 2 

   

Arbeidsmarktperspectief  Nulmeting: 
Entree 60% 
Agro 95% 
Dier 53% 
Bloem - (43% ‘17) 

Minimale norm: 
Entree 65% 
Agro 95% 
Dier 65% 
Bloem 58% 

Minimale norm: 
Entree 70% 
Agro 95% 
Dier 70% 
Bloem 70% 
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Groene ruimte 60% 
 
 

Groene ruimte 65% Groene ruimte 70% 

Voorbereiding op de 
arbeidsmarkt 

 75% van de studenten 
zijn tevreden over de 
voorbereiding op de 
arbeidsmarkt (eigen 
alumni-onderzoek) 

85% van de studenten 
zijn tevreden over de 
voorbereiding op de 
arbeidsmarkt (eigen 
alumni-onderzoek) 

LOB en job-coaching  Studenten zijn tevreden 
over de 
studieloopbaanbegeleid
ing (3,5 JOB) 

Studenten zijn 
tevreden over de 
studieloopbaanbegelei
ding (3,7 JOB) 

 

3.Laag VSV  

Terra kent al jaren een laag verzuim en VSV-percentage. Dankzij aspecten als persoonlijke nabijheid, 

gericht preventiebeleid in de vorm van jobcoaches is het voortijdig schoolverlaten tot een niveau gedaald 

dat ruim onder het landelijke gemiddelde ligt. VSV en verzuim van kwetsbare jongeren blijven we 

nauwgezet monitoren, waardoor we snel maatregelen kunnen nemen om het VSV en het verzuim laag te 

houden (2.9% Terra breed).  

 

 Terra heeft een jobcoaching-programma voor alle studenten van Entree en niveau 2 en voor alle 

andere studenten die dreigen uit te vallen. 

 Indien nodig wordt in 2020 een analyse gedaan van die opleidingen waarvan de VSV boven de 

norm zit en zal een verbeterplan worden opgesteld om ervoor te zorgen dat de VSV verlaagd is in 

2022. 

Resultaten 2018 2020 2022 

VSV    

Laag VSV Entree 18,2% 
Niveau 2  4,1% 
Niveau 3  1,8% 
Niveau 4  1,6% 

VSV percentages 
minimaal consolideren 

VSV percentages 
minimaal consolideren 

LOB en job-
coaching 

Studenten zijn tevreden 
over de 
studieloopbaanbegeleiding 
3,2 JOB 

Studenten zijn tevreden 
over de 
studieloopbaanbegeleiding 
(3,5 JOB) 

Studenten zijn tevreden 
over de 
studieloopbaanbegeleiding 
(3,7 JOB) 
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5. Gelijke kansen in het onderwijs 

5.1 Propositie  
Gelijke kansen bied je door ongelijk onderwijs aan te bieden. Hiermee bedoelen we dat maatwerk het 

antwoord is om studenten gelijke kansen te geven op het behalen van een diploma en goed toe te rusten 

voor vervolgonderwijs, dan wel de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wij doen dit door de 

doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo te versterken. Ondernemend Leren en de integratie van LOB in alle 

opleidingen zorgen ervoor dat studenten de overgangen naar vervolgonderwijs als een natuurlijk vervolg 

ervaren. Daarvan is het Groene Lyceum een goed voorbeeld. Deze vorm van onderwijs gaan we 

vernieuwen en als good practice gebruiken voor de overige doorlopende leerlijnen. 

5.2 Reliëf gelijke kansen, i.c. doorstroom 
Het doel van dit speerpunt is het creëren van soepele overgangen naar en binnen het beroepsonderwijs 

en vervolgonderwijs. De mbo-scholen bieden gelijke kansen aan alle studenten om hun persoonlijk talent 

en burgerschap te ontwikkelen, door te stromen naar een goede positie op de arbeidsmarkt en naar 

vervolgopleidingen in het mbo en hbo. Het mbo is daarmee eerste keus voor aanstaande vakmensen en 

biedt optimale toegang tot de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. Studenten worden zo passend 

mogelijk opgeleid. Daarbij moet ook gekeken worden naar de interne doorstroom die door sommige 

studenten als lastig wordt ervaren. 

De in hoofdstuk 4 genoemde gemiddeld lage VSV-cijfers geven aan dat studenten die instromen in de 

opleidingen binnen Terra, met succes hun opleiding voortzetten naar het 2
e
 en eventueel 3

e
 studiejaar. 

Ook de jaar- en diplomaresultaten zijn goed te noemen zoals te zien is in de onderstaande grafieken: 

 

Trend jaarresultaat per niveau 

Het jaarresultaat voor Entree is gestegen van 76% naar 85%, bij niveau 2 van 70% naar 80%, niveau 3 

van 66% naar 67% en bij niveau 4 van 69% naar 87%. Voor niveau 3 fluctueert het jaarresultaat. Hoe dit 

komt is nog niet onderzocht. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door switchers naar andere niveau 3 

opleiding. 
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Trend diplomaresultaat per niveau 

Het diplomaresultaat is voor Entree is gestegen van 70% naar 76%, bij niveau 2 van 70% naar 79%, bij 

niveau 3 van 74% naar 75% en bij niveau 4 van 75% naar 88%. 

Ten aanzien van doorstroom naar een hoger niveau binnen Terra mbo gelden de volgende percentages:  

Doorstroom naar hoger niveau binnen Terra     

  Entree> niv 2 69,6% 

Agro productie, handel en technologie Niv 2> niv 3 29,8% 

Dierverzorging Niv 2> niv 3 46,0% 

Bloem, groen en styling Niv 2> niv 3 63,6% 

Groene ruimte Niv 2> niv 3 51,8% 

Agro productie, handel en technologie Niv 3> niv 4 18,7% 

Dierverzorging Niv 3> niv 4 40,8% 

Bloem, groen en styling Niv 3> niv 4 35,7% 

Groene ruimte Niv 3> niv 4 11,1% 

Agro productie, handel en technologie Niv 4> Hbo 49,0% 

Dierverzorging Niv 4> Hbo 22,1% 

Bloem, groen en styling Niv 4> Hbo 65,6% 

Groene ruimte Niv 4> Hbo 31,3% 

 
Bron: DUO 2017 

Uit bovenstaande tabel blijkt ook dat vooral studenten van Bloem, Groen & Styling doorstromen naar het 

hbo. Hoewel onderstaande tabel niet meer uitgesplitst is naar instroom op domein, blijkt hieruit dat het 

percentage studenten, dat na twee jaar studie nog op het hbo zit, in de afgelopen jaren gestegen is van 

41,9% naar 60,5%. 
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Cohort Instroom 
Uitstroom 

jaar 1 
% Uitstroom jaar 2 % Uitstroom na jaar 2 % Totaal % 

2010 43 12 27,9% 10 51,2% 3 58,1% 25 58,1% 

2011 43 25 58,1% 2 62,8% 2 67,4% 29 67,4% 

2012 31 10 32,3%  32,3% 3 41,9% 13 41,9% 

2013 96 28 29,2% 4 33,3% 7 40,6% 39 40,6% 

2014 80 27 33,8% 6 41,3% 4 46,3% 37 46,3% 

2015 61 17 27,9% 6 37,7%  37,7% 23 37,7% 

2016 81 32 39,5%  39,5%  39,5% 32 39,5% 

Totaal 435 151 34,7% 28 41,1% 19 45,5% 198 45,5% 

Bron: Cijfers volgens www.mbohbonoordnederland.nl instroom vanuit Terra mbo 

Kijken we naar het startersresultaat, dan komen de volgende gegevens naar voren: 

          
 

bc365 Entree 1 86,7%  
 

bc391 

Agro productie, handel en technologie 2 92,5%  
 

Agro productie, handel en technologie 3 87,1%  
 

Agro productie, handel en technologie 4 95,2%  
 

bc392 

Dierverzorging 2 90,9%  
 

Dierverzorging 3 77,3%  
 

Dierverzorging 4 83,8%  
 

bc393 

Bloem, groen en styling 2 85,7%  
 

Bloem, groen en styling 3 86,2%  
 

Bloem, groen en styling 4 96,1%  
 

bc394 

Groene ruimte 2 76,3%  
 

Groene ruimte 3 84,4%  
 

Groene ruimte 4 66,7%  
 

Bron: DUO 

 

Toelichting 

Drie opleidingen hebben een startersresultaat in ‘16-‘17 (meest recente gegevens) die niet voldoen aan 

de norm. Voor niveau 2 is dit 79%, voor niveau 3 & 4 82%. Dit houdt in dat op deze onvoldoende 

opleidingen studenten uitstromen na 1 jaar zonder diploma en dus niet doorgaan in volgend schooljaar. 

Opvallend hierin is Groene ruimte niveau 2 en 4. Dit kan te maken hebben met goede kansen op de 

arbeidsmarkt in het hoveniersvak, zoals in het vorige hoofdstuk al benoemd als het probleem van groen 

pluk. Dierverzorging niveau 3 heeft een laag arbeidsmarktperspectief. Onderzocht moet worden of deze 

studenten doorstromen naar opleidingen aan een ROC waar betere arbeidsmarktperspectieven te 

verwachten zijn. 

Vanaf 2016 is de indicator studiewaarde ingesteld: de mate waarin de instelling erin slaagt om meer 

studenten naar een zo hoog mogelijk diploma te begeleiden, gezien de vooropleiding. Als er meer 

studenten met een diploma de opleiding verlaten of meer studenten doorstromen naar het hbo, dan 

spreken we over kwalificatiewinst.  
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bc365 Entree 1 -  
 

bc391 

Agro productie, handel en technologie 2 0,14  
 

Agro productie, handel en technologie 3 0,17  
 

Agro productie, handel en technologie 4 0,41  
 

bc392 

Dierverzorging 2 0,08  
 

Dierverzorging 3 0,17  
 

Dierverzorging 4 0,54  
 

bc393 

Bloem, groen en styling 2 0,04  
 

Bloem, groen en styling 3 0,09  
 

Bloem, groen en styling 4 0,37  
 

bc394 

Groene ruimte 2 0,20  
 

Groene ruimte 3 0,28  
 

Groene ruimte 4 0,54  
 

Bron: DUO 

Toelichting 

Terra heeft een studiewaarde van 0,25 in ’15-’16 (meest recente gegevens). Van de 668 diploma’s zijn er 

337 met een positieve studiewaarde. Dat wil zeggen dat deze studenten met een hoger diploma dan de 

referentiewaarde van school gaan. 

5.3 SWOT-analyse gelijke kansen 
In het onderstaande figuur worden de interne en externe factoren ten aanzien van dit speerpunt kort 

weergegeven en daarna uitgewerkt.  
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5.3.1 Sterke punten 

Een sterk punt van Terra mbo is dat het jaar- en diplomaresultaat bij alle niveaus de afgelopen jaren is 

gestegen. Een student die instroomt bij Terra mbo krijgt volop kans om zich te ontwikkelen en een 

diploma te halen. Regioleren ondersteunt dat er op authentieke manier invulling wordt gegeven aan de 

opleidingen, wat de motivatie voor leren bevordert.  

5.3.2 Zwakke punten 

De doorstroom van groen-vmbo naar groen-mbo is vrij laag. Veel leerlingen van het groene vmbo kiezen 

toch voor een opleiding op een ROC. Ook is de interne doorstroom bij sommige domeinen laag te 

noemen. Bij Agro productie, Handel en Technologie is de doorstroom van niveau 2 naar 3 en van niveau 

3 naar 4 erg laag. Onderzocht moet worden wat de oorzaak is van deze lage doorstroom. De positieve 

arbeidsmarktperspectieven zullen hier ongetwijfeld aan bijdragen: 95% van de afgestudeerden op niveau 

2 hebben een baan van meer dan 12 uur per week. Daarnaast zijn wij weinig in staat om deze bol-

studenten intern door te laten stromen naar een bbl-opleiding. 

5.3.3 Kansen 

Kansen zijn er voor Terra mbo ook zeker in het kader van levenlang ontwikkelen. TerraNext biedt 

volwassenenonderwijs in bbl-trajecten, wat vooral voor zij-instromers en migranten een goede kans biedt 

op een betaalde baan. Samen met het UWV verkennen we de mogelijkheden voor werkzoekenden met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de alumni, die uitgestroomd zijn op niveau 2 en 3, komen steeds 

vaker na enkele jaren werkervaring weer terug voor een bbl-opleiding op een hoger niveau.  

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsproducten hebben voor het realiseren van hun 

doelstellingen voldoende en goed opgeleide vakmensen nodig en daarvoor wordt ook gekeken naar 

volwassenen die omgeschoold willen worden. Terra mbo wil daarom het aanbod aan bbl-trajecten 

uitbreiden op alle vestigingen, waarvan TerraNext specifiek de doelgroep 18+ bedient. Hiervoor is een 

koersplan opgesteld waarin onder andere maatregelen zijn opgenomen zoals het aanstellen van een 

groep docenten die het bbl-onderwijs verzorgen en voor alle crebo’s bbl-trajecten mogelijk maken. De 

focus is daarbij op de domeinen waar het arbeidsmarktperspectief hoog is.  

Studenten wordt de mogelijkheid geboden te excelleren door middel van de Skills-wedstrijden. Steeds 

meer domeinen doen hieraan mee en studenten die op deze manier excelleren fungeren als 

ambassadeurs voor Terra mbo. 

Zij-instromers en migranten krijgen via onze bbl-trajecten, een goede mogelijkheid om hun kansen op de 

arbeidsmarkt te verbeteren. Waarbij we merken dat bbl-alumni van niveau 2 of 3 opleidingen, na enkele 

jaren werkervaring weer terugkomen voor een niveau 3 of 4 opleiding bij TerraNext. Om hier goed op in 

te kunnen spelen wil Terra mbo beter in contact blijven met haar alumni. 

5.3.4 Bedreigingen  

De groene sector heeft gemiddeld bij jongeren in Nederland te veel een negatief imago. Een bedreiging 

daarbij is ook de al genoemde ‘groen pluk’: door de toenemende werkgelegenheid in de groene sector 

zijn er bedrijven die studenten een baan aanbieden voordat de opleiding is afgerond. Dit kan erin 

resulteren dat studenten ongediplomeerd van school gaan waardoor VSV zal toenemen.  

5.4 Bezinning 

Wij willen gelijke kansen bieden door ongelijk onderwijs - c.q. maatwerk en doorstroom - te verzorgen. 

Enkele ontwikkelingen, die ons voor uitdagingen plaatsen en ook hoop geven, nemen we daarin waar. 

Ook zijn er aspecten die weliswaar niet sterk zijn maar waar we op dit moment (nog) geen prioriteit aan 

kunnen geven. De doorstroom van vmbo groen naar mbo groen is daar een voorbeeld van. Deze is laag 
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ten opzichte van wat er bij ROC’s plaats vindt, maar voor Terra niet afwijkend van het landelijke beeld 

van alle AOC’s. Terra formuleert hierop geen aanvullende ambities. Het eigenstandig belang en het eigen 

profiel van het groen vmbo speelt hierbij een belangrijke rol. 

Werknemers, migranten en/of zij-instromers hebben en krijgen bij ons goede kansen voor 

professionalisering en (bij)scholing. Een al eerder genoemde dreiging van ‘groen pluk’ moeten we samen 

met de arbeidsmarkt tegengaan. Immers dit kan erin resulteren dat studenten ongediplomeerd van school 

gaan, VSV zal toenemen en dat deze studenten later zonder werk komen te zitten juist omdat ze geen 

diploma hebben.  

Werknemers, migranten en/of zij-instromers hebben en krijgen bij ons – onder andere bij TerraNext, door 

samenwerking – en in combinatie met arbeidsmarktontwikkelingen, goede kansen voor 

professionalisering en (bij)scholing naar een hoger niveau.  

De arbeidsmarkt vraagt om goed opgeleide mensen met een breed scala aan vaardigheden, onder 

andere zodat ze kunnen meebewegen bij innovaties. Houding, zelfkennis, motivatie en sociale 

wendbaarheid en netwerkvaardigheden zijn minstens zo belangrijk als cognitieve vaardigheden. Een 

stevige inzet op een juiste aansluiting op en begeleiding bij de overgangen in het onderwijs of naar de 

arbeidsmarkt, alsook op de identiteits- en burgerschapsontwikkeling van de studenten (o.a. LOB en 

burgerschapsonderwijs) is nodig. 

Bij Terra mbo is (mede daarom) vanaf de invoering van Focus op Vakmanschap (2012) ingezet op de 

onderwijsmethodiek ondernemend leren, waarbij regioleren als onderwijsconcept is gekozen. LOB, 

regioleren en het leren op leerpleinen/werkplaatsen vormen een integraal onderdeel van deze methodiek. 

Authentiek leren in de regionale context is o.i. een goede en ondersteunende basis om alle studenten 

gelijke kansen te geven. Dit is een goed voorbeeld van invulling geven aan personaliseren en 

professionaliseren. 

Regioleren wordt met name ingezet bij de niveau 3 en 4 bol-opleidingen. Bij bbl-opleidingen wordt (nog) 

niet gewerkt met regioleren. Hiervoor is gekozen omdat de student al vier dagen werkend leert bij de 

werkgever. Ook niveau 1 en 2 opleidingen passen deze methodiek niet toe. Deze opleidingen hebben wel 

aangegeven te gaan verkennen in welke vorm regioleren zou passen bij de bol- en/of bbl opleidingen. 

Zoals gezegd heeft de Aeres Hogeschool onderzoek uitgevoerd naar de effecten van regioleren binnen 

Terra en zullen de aanbevelingen uit dit onderzoek worden gebruikt om de methodiek te verbeteren. 

Voor gelijke kansen van alle studenten vindt Terra mbo het van belang LOB en burgerschapsontwikkeling 

te optimaliseren en goed in te zetten in het onderwijs en de persoonlijke begeleiding van de studenten 

(richting arbeidsmarkt, of doorstroom van bol- naar bbl-onderwijs, dan wel doorstroom naar 

vervolgonderwijs). Wij zien namelijk dat de interne doorstroom (naar een hoger opleidingsniveau of van 

bol naar bbl) in een aantal domeinen vrij laag is. Ook merken we dat, ondanks dat de afgelopen jaren het 

Groen Lyceum 
4
 is gegroeid, de doorstroom van groen-vmbo naar groen-mbo nog vrij laag is. Dat kunnen 

we mogelijk ombuigen, onder andere door studenten – die Skills-wedstrijden hebben gedaan – als 

ambassadeurs in te zetten. Beseffende dat doorstroom conjunctuurgevoelig is: als er veel werk is - in 

bijvoorbeeld het domein Agro productie, handel en technologie - dan kiezen studenten er vaker voor om 

betaald aan het werk te gaan in plaats van door te stromen naar een hoger niveau. 

                                                      
4
 Terra is in 2007 gestart met het Groen Lyceum. Inmiddels wordt dit op zes vestigingen aangeboden. Het betreft een doorlopende 

leerlijn vmbo-mbo waarin leerlingen/studenten in vijf of zes jaar een GL/TL diploma en een mbo niveau 4 diploma halen. Een 

belangrijk doel van deze leerlijn is om leerlingen optimaal voor te bereiden op doorstroom naar het hbo. Studenten worden in 

versneld tempo voorbereid om door te stromen naar het Hbo en de didactiek is afgestemd op die van het hbo.  
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Bij maatwerk denken we ook aan talentvolle studenten die willen excelleren. De afgelopen jaren hebben 

steeds meer van deze studenten meegedaan aan Skills-wedstrijden en dit willen we de komende jaren 

verder uitbouwen.  

 

‘Last but not least’ merken we op dat onze jaar- en diplomaresultaten de afgelopen jaren een stijgende 

lijn laten zien en dat is hoopgevend, ook voor gelijke kansen. 

5.5 Strategische ambitie, maatregelen en beoogde resultaten 

5.5.1 Strategische ambitie 

Terra wil studenten gelijke kansen bieden door ze ongelijk onderwijs te laten genieten. Concreet betekent 

dit dat elke onderwijs-leerweg past bij de beginsituatie, de (latente en manifeste) talenten en ambities van 

de studenten. Deze mate van personaliseren van leerroutes vraagt van Terra aandacht op een aantal 

punten:  Een van de meest in het oog springende uitdagingen is de wijze waarop het mbo onderwijs nog 

beter kan aansluiten bij het (groene) vmbo. De doorstroom in de groene kolom kan immers beter. Terra 

heeft met het Groen Lyceum een good practice in huis waarin mogelijkheden liggen voor transfer naar 

andere niveaus, maar die ook in zich zelf groei en ontwikkel kansen biedt. Daar willen we op inzetten. 

Daarnaast biedt het onderwijskundig concept ondernemend leren/regioleren mogelijk perspectieven om 

zowel op niveau 2 als in de bbl-opleidingen een instrument te zijn om de individuele leerroute te 

faciliteren. Niet onbelangrijk is daarbij de wijze waarop we studenten willen begeleiden tijdens hun 

leerloopbaan.  

5.5.2 Maatregelen en beoogde resultaten 

 

1.Doorstroom optimaliseren 

Terra wil de doorstroom van groen-vmbo naar groen mbo versoepelen. Daarbij ligt in eerste instantie de 

focus op de bestaande route van het Groene Lyceum. Het bewezen succes van het Groene Lyceum voor 

niveau 4 studenten kent aspecten die ook voor andere niveaus de moeite waard kunnen zijn. Een andere 

uitdaging ligt in de interne doorstroom; verbetering van gelijke kansen betekent bij Terra dat elke student 

uitgedaagd wordt om zijn of haar grenzen te verkennen en te verleggen als het gaat om leerambities. Dat 

betekent dat Terra studenten gelegenheid geeft om, in de zone van de eigen ontwikkeling, het 

aanpalende opleidingsniveau te verkennen om te ontdekken waar eigen ontwikkelmogelijkheden liggen. 

Deze vorm van ondernemend leren vraagt om een gericht LOB-beleid, student-specifieke begeleiding en 

om een flexibel onderwijsprogramma.  

 

Om dit te veroorzaken neemt Terra de volgende maatregelen:  

 

 Het toelatingsbeleid voor het Groene Lyceum is gericht op basisschoolleerlingen met  een TL- en 

Havo advies. 

 Er is een nieuwe curriculum voor leerjaar 5 en 6 van het Groene Lyceum dat  flexibel is en 

doorstroom naar het hbo stimuleert. 

 Terra heeft een onderzoek gestart naar vertaling van de uitgangspunten  van het Groene Lyceum 

voor doorstroom van vmbo-groen (bb/kb)naar mbo 2 en 3 opleidingen. 

 Alle opleidingen van Terra hebben een LOB programma geïntegreerd in het curriculum LOB 

wordt in 2020 structureel aangeboden in alle opleidingen, hetzij geïntegreerd in ondernemend 

leren, hetzij in een specifiek programma om studenten gelijke kansen te bieden en te laten 

reflecteren op de (studie)loopbaankeuzes.  

 Terra heeft een flexibele in- en uitstroom van bol naar bbl. 
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Resultaten 2018 2020 2022 

Doorstroom     

LOB Studenttevredenheid 
over studiebegeleiding: 
3,2 JOB 

Studenttevredenheid 
over studiebegeleiding: 
3,3 JOB 

Studenttevredenheid 
over studiebegeleiding 
3,4 JOB 

  Start onderzoek transfer 
principes hGL voor 
mbo-3 

Bevindingen uit het 
onderzoek worden 
ingezet voor curriculum 
ontwerp bij mbo-2 en 3 
opleidingen.  

 

2.Opstroom 

De studiewaarde in 2015-2016 was voor alle opleidingen positief. Om deze waarden minstens te 

consolideren blijven we deze scores monitoren. 

Resultaten 2018 2020 2022 

Opstroom     

Studiewaarde Cijfers 2015-2016 
Agro 2                     0,14 
Agro 3                     0,17 
Agro 4                     0,41 
Dier 2                      0,08 
Dier 3                      0,17 
Dier 4                      0,54 
Bloem 2                  0,04 
Bloem 3                  0,09 
Bloem 4                  0,37 
Groene ruimte 2     0,2 
Groene ruimte 3     0,28 
Groene ruimte 4     0,54 

Studiewaarde: 
Niveau 2 minimaal 0,1 
Niveau 3 minimaal 0,2 
Niveau 4 minimaal 0,4 

Studiewaarde: 
Niveau 2 minimaal 0,15 
Niveau 3 minimaal 0,25 
Niveau 4 minimaal 0,45 

 

3.Doorstroom mbo-hbo 

Succesvolle doorstroom in het hbo wordt zichtbaar door de succesvolle studieloopbaan van oud-

studenten van Terra in het hbo. We monitoren samen met de instellingen het studiesucces van mbo-

studenten. Onze ambitie is dat 70% van de alumnistudenten van Terra mbo op het hbo na 2 jaar nog 

steeds het hbo-onderwijs volgt. Dit willen we bereiken door :  

 

 Terra biedt studenten succesvolle voorbereiding op doorstroom in het hbo aan via keuzedelen en 

doorstroomprogramma’s, zoals het 100-dagen programma (2022). 

 Het onderzoek naar keuzedeel doorstroom en 100-dagen programma leidt tot verbetering van 

voorbereiding op de doorstroom naar het hbo(2020)  

Resultaten 2018 2020 2022 

Doorstroom mbo-hbo    

Doorstroom hbo In 2017 121 studenten 
naar de vier noordelijke 
hbo’s doorgestroomd 

Minimaal 127 studenten 
stromen door naar de 
vier noordelijke hbo’s 

Minimaal 130 studenten 
stromen door naar de 
vier noordelijke hbo’s 

Succes hbo 57% is in 2016 na een 
jaar hbo-studie nog 
ingeschreven op het hbo. 
(vier noordelijke hbo’s) 

Ten minste 60% is na 
een jaar hbo-studie nog 
ingeschreven. 

Ten minste 65% is na 
een jaar hbo-studie nog 
ingeschreven 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Overzicht externe stakeholders 
Terra heeft met veel bedrijven contact en de afgelopen maanden is tijdens gesprekken input gevraagd op 

onder andere de drie landelijke speerpunten van de kwaliteitsagenda. In de onderstaande tabel zijn de 

gespreksnotities uitgewerkt. 

Jongeren in kwetsbare posities 

Gesprekspartner Input 

RSG De Borgen 
19-7-2018 

We willen komend schooljaar gaan onderzoeken of samenwerken op dit 
gebied haalbaar is. Pro-leerlingen kunnen op de huidige locatie Entree volgen 
en wellicht een diploma halen. Dit zorgt voor een verbetering van het imago 
voor de leerling. 

UWV Groningen 
14-9-2018 

Mensen met afstand tot arbeidsmarkt begeleiden. BBL opleiding Tuin, Park, 
Landschap niveau 2 in winter meer lessen, in zomer meer praktijk. Reguliere 
BOL evt. i.c.m. jobcoaching. 

Abiant uitzendbureau- 
TerraNext, 20-9-2018 

Aanbieden van cursussen en vakopleiding assistent hovenier en boerenhulp 
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Samen optrekken hierin. 

BPV-bedrijven, 
Emmen, sept 2018 

Gesproken over begeleiding Entree en niveau 2 studenten, welke 
verwachtingen en doelen, vaardig op stage. Communicatie is belangrijk. 

BAT Terra 
Sept 2018 

Heldere afspraken over begeleiding kwetsbare jongeren. Realistisch faciliteren. 

Eigen Pad, Emmen 
1-10-2018 

Gesproken over begeleiding niveau 2 studenten, uit huis plaatsing, begeleid 
wonen. Korte lijnen rondom student met als doel afronding niveau 2 

Loonbedrijf Fuhler-
Emmen, 9-10-2018 

Jongeren goede kansen geven en leren te reflecteren op eigen handelen. Ook 
eigen arbeidsbureau en kansen voor omscholing. 

Wildlands Emmen 
18-10-2018 
 

Op te starten project: Studenten dierverzorging niveau 2 gaan dag in de week 
meedraaien. Doel: werken aan werknemersvaardigheden. Verbeteren van 
kans op werk voor jongeren in kwetsbare positie. 

UWV-Terra Next Gesprekken over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. BBL-opleiding 
Tuin, park & landschap, niveau 2 als mogelijke optie. Toeleiding naar 
arbeidsmarkt. 

 

Gelijke kansen 

Gesprekspartner Input 

4Groen Para, Zwolle 
14-9-2018 

Differentiatie bieden en lesmethoden daarop aan laten sluiten 

UWV, Groningen 
14-9-2018 

Cursorisch aanbieden van onderdelen KD: veel vraag naar arbeidskrachten in 
agrarische sector 

Abiant- Terra Next 
20-09-2018 

Abiant wil meer focussen op doelgroep statushouders om die naar werk te 
begeleiden. Vak leren en Nederlands (groene taal) 

Crebocollega’s, 
Emmen 1-11-2018 

Doel: vergemakkelijken vloeiende doorstroom N2 naar N3 
Competenties bij studenten verbeteren: Zelfstandigheid, plannen, organiseren, 
communicatie 

 

 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

Gesprekspartner Input 

Cumula, Emmen 
25-8-2018 

Opzetten praktijkleren loonwerk ism Cumela. 
2 loonwerkbedrijven met verschillend specialisme, leereffect. Praktijkervaring 
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opdoen. Samenwerking bedrijfsleven, netwerk. 
Verhouding theorie – praktijk in balans 

Veenkoloniën, Emmen 
13-9-2018 

Samenwerking Mbo, Hbo, innovatie veenkoloniën (bedrijfsleven) in de 
kenniswerkplaats. Korte lijnen, hoe kunnen we elkaar versterken, denk aan 
projecten regioleren, gastlessen, netwerkbijeenkomsten. 
 

4Groen Para, Zwolle 
14-9-2018 

Gezamenlijk lesmateriaal en BPV-opdrachten maken. Op elkaar afstemmen of 
materiaal nog bij KD en bij de praktijk past. Betere aansluiting bij de 
arbeidsmarkt. 

ABEOS Emmen 
(uitzendbureau agri 
food) 
14-09-2018 

Er zijn contacten gelegd voor samenwerking omdat er een gezamenlijk belang 
is van goed opgeleide medewerkers. Gesproken over mogelijkheid gastspreker 
leveren, vaardig op stage, vaardig naar de toekomst. Communicatie, sociale 
vaardigheden en praktijkkennis zijn belangrijk. 

UWV Groningen 
14-9-2018 

Veel werk in hoveniersvak, valt in winter stil. Bespreken hoe imago beroep 
verbeteren en werk creëren voor winter. 

BPV-bedrijven 
Emmen sept 2018 

Gesproken over het opdoen van praktijkkennis, welke werkprocessen 
afgetoetst kunnen worden in dit bedrijf. 

EIP-OG Bio economie 
Emmen 21-9-2018 

Project, onderzoeken samenwerking Mbo studenten, verkennend gesprek. 
Samenwerking bedrijfsleven, ondernemend leren, regioleren, opleiding food. 
 

Duurzame 
melkveehouderij, 
Emmen, 25-9-2018 

Project i.h.k.v. regioleren: zelf krachtvoer telen. Samenwerking studentstichting 
en bedrijf besproken. 
 

Practica bedrijven, 
melkveehouderij, 
Emmen sept 2018 

Praktijklessen, onderwerpen behandelen welke aansluiten met theorie op 
school. 
Afstemming veehouders, leerdoelen, ieder eigen specialiteit, divers 
bedrijfsvoeringen, leereffect, feedback door veehouders  

Kinderboerderij de 
Wenke-Emmen 
18-10-2018 

Studenten dierverzorging niveau 2 gaan aan de slag in de kinderboerderij. 
Beroepsvaardigheden in combinatie met maatschappelijk belang in de regio. 
Voor jongeren in kwetsbare positie een goede introductie in 
werknemersvaardigheden. 
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Bijlage 2: Regionaal en landelijk demografisch reliëf 
 

Demografie 

Volgens DUO bestaat het voedingsgebied van Terra mbo momenteel uit 1950 potentiële studenten. Het 

huidige aantal studenten is 2003, wat 2,5% beter is dan uit de prognose kwam. In de prognose is 

uitgegaan van een afname van ongeveer 18% in de komende periode tot 2022 5. 

In Noord-Nederland is er al enkele jaren sprake van vergrijzing (net als in de rest van Nederland). 

Daarnaast is in vergelijking met Nederland de provincie Groningen sterker ontgroend, maar volgt het wat 

betreft de vergrijzing de landelijke trend
6
.  

 

Het aantal inwoners in Nederland zal de komende jaren naar verwachting toenemen. Deze toename is 

echter niet in alle provincies te zien. Er zijn in Nederland zogenoemde krimpgebieden. Ook delen van 

Groningen en Drenthe behoren tot die krimpgebieden. Onderstaande afbeelding maakt deze 

krimpgebieden inzichtelijk. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Krimpgebieden zijn de gebieden waar de bevolkingskrimp het sterkst is. Daarnaast zijn er gebieden waar 

de bevolking nu nog niet daalt, maar in de toekomst wel. Dat zijn anticipeergebieden. 

Het aantal inwoners in Groningen en Drenthe daalt de komende jaren. Onderstaand overzicht geeft het 

totaal aantal inwoners in beide provincies aan met de prognose tot 2025. 

     
 

Groningen Drenthe Nederland 

2017 583.581 491.792 17.082.000 

2020 582.827 490.076 17.248.834 

2025 581.401 486.616 17.524.138 

 

 

 

                                                      
5
 DUO; Mbo-planningstool 2017, Terra Groningen, 2018 

6
 Sociaal Planbureau Groningen, 2018 

Bron: Marktonderzoek Markteffect 2017 - Krimpgebieden  
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Voor onderwijsinstellingen is het van belang om te weten hoe het inwonersaantal zich ontwikkelt binnen 

de jongere bevolkingsgroepen. Onderstaande grafiek laat zien dat de komende jaren het aantal inwoners 

in de leeftijd van 15-20 jaar sterk zal afnemen in Groningen en Drenthe.  

 

In de periode 2012-2017 nam het aandeel laagopgeleiden in de Groningse beroepsbevolking van 15 tot 

en met 74 jaar af (zie afbeelding 4). In 2017 is 19% van de beroepsbevolking laag opgeleid, in 2012 was 

dit nog 24%. Het aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking schommelt al een aantal jaren rond 

de 36%. Groningen heeft ongeveer evenveel hoogopgeleiden en middelbaar opgeleiden in de 

beroepsbevolking als gemiddeld in Nederland7. Ook in Drenthe daalde het aantal laagopgeleiden in de 

afgelopen jaren sterk, maar is het aandeel laagopgeleiden nog altijd hoger dan in de rest van Nederland8. 

      
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 4 Opleidingsniveau beroepsbevolking Groningen (provincie) 

 

Als we kijken naar de prognose voor 2019-2022, dan is te zien dat de bevolking in Noord-Nederland 

tussen 2019 en 2022 waarschijnlijk zal afnemen met ongeveer 0,05%. Deze krimp is het sterkst zichtbaar 

in de provincie Drenthe9.  

 

Voor Terra mbo betekent dit dat het aantal reguliere studenten in de toekomst waarschijnlijk zal gaan 

dalen. Het aantal statushouders dat een opleiding gaat volgen en zij-instromers voor kansberoepen zal 

naar verwachting echter toenemen. Het is nog onduidelijk wat dit voor het totale aantal studenten binnen 

                                                      
7
 Sociaal Planbureau Groningen; opleidingsniveau van de beroepsbevolking; 2018 

8
 Provincie Drenthe, 2018 

9
 CBS: Mbo; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken, 2018 
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Terra mbo per saldo zal betekenen, maar zeker is dat wij voor een uitdagende taak staan om voor deze 

laatste twee groepen passend onderwijs aan te bieden.  

 

Sociaal maatschappelijk 

Het percentage vroegtijdig schoolverlaters lag in het schooljaar 2016/2017 met 1,9% in Drenthe lager dan 

het landelijk gemiddelde van 2,4%. In Groningen lag dit percentage met 2,5% net boven het landelijk 

gemiddelde. Kijkend naar het mbo, dan zijn de percentages voor de twee provincies 5,2% (Groningen) en 

4,4% (Drenthe). Het landelijk gemiddelde voor het mbo van 5,5% is hoger dan de percentages in de twee 

provincies. Wat opvalt, is dat het percentage voortijdig schoolverlaters op het mbo in alle twee de 

provincies aanzienlijk hoger is voor personen met een migratieachtergrond dan voor personen met een 

Nederlandse achtergrond.  

 

Bij Terra mbo was het percentage in het schooljaar 2016/2017 2,8%. Hiermee ligt het percentage VSV bij 

Terra beduidend lager dan het landelijk gemiddelde voor het mbo. Ten aanzien van de verschillende 

niveaus komt het volgende beeld naar voren.10.  

 
Bron DUO schooljaar 2016-2017 

 

Economie & arbeidsmarkt 

De Nederlandse economie groeide in 2017 met 3,2% ten opzichte van een jaar eerder. In Noord-

Nederland was de economische groei echter lager (zie afbeelding 6). Dit kwam voornamelijk door de 

afname van de aardgaswinning
11

. Wanneer we kijken naar de economische groei exclusief  

aardgaswinning, dan was de economische groei in Groningen en Drenthe in 2017 respectievelijk 2,5% en 

3,1% (t.o.v. 2016). Wanneer de aardgaswinning meegerekend wordt, dan was er in Groningen sprake 

van een economische krimp van 0,6% (t.o.v. 2016).12.  

 

  
 Regionale economische groei, 2017 

 

 

                                                      
10

 Onderwijs in cijfers; Voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs, 2018 
11

 CBS: Sterkste economische groei in regio Eindhoven en Almere, 2018 
12 CBS: Regionale economische groei, 2017, 2018 
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Om de economische positie van Noord-Nederland te versterken, werken de drie noordelijke provincies 

Drenthe, Friesland en Groningen samen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Er zijn 

twee strategische agenda’s vastgesteld, namelijk Noordelijke Innovatieagenda 2014-2020 en 

Noordervisie 202013. De kern van de Noordelijke innovatieagenda 2014-2020 wordt gevormd door drie 

investeringslijnen: ‘Noord-Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen’, ‘krachtig mkb 

(ondernemend, innovatief en internationaal)’ en ‘vernieuwing van het innovatie-ecosysteem’. Daarnaast 

doet de Innovatieagenda een oproep om uitvoering te geven aan opgaven op het gebied van human 

capital, internationalisering en digitalisering (ICT)14. In Noordervisie 2020 wordt beschreven hoe de 

toekomst voor Noord-Nederland eruitziet, waarbij er negen doelstellingen zijn opgesteld. Eén van deze 

doelstellingen is de Human Capital Agenda Noord-Nederland 2020. Hierin wordt de ambitie genoemd de 

onderwijsparticipatie en werkgelegenheid in het Noorden op het landelijk gemiddelde te brengen. De 

beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven nu en in de toekomst is de focus van 

de Human Capital Agenda15.  

 

De economische groei maakt ook dat de werkgelegenheid steeds verder aantrekt. Zo is de verwachting 

dat het aantal arbeidsplaatsen in Noord-Nederland in de periode tot 2021 zal toenemen, al ligt de mate 

van groei wel onder het Nederlands gemiddelde (zie afbeelding 7)16. 

 

 

 
Jaarlijkse ontwikkeling werkgelegenheid tot 2021 

 

In Noord-Nederland waren er in het eerste kwartaal van 2018 19.200 openstaande vacatures. Vergeleken 

met het eerste kwartaal van 2017 is het aantal openstaande vacatures gestegen met 31,5%
17

. De meeste 

openstaande vacatures in Noord-Nederland zijn te vinden in de sectoren handel ( 3.800), gezondheids- 

en welzijnszorg ( 2.600) en industrie ( 2.000). In vrijwel alle sectoren is het aantal vacatures 

toegenomen, behalve in de sector onderwijs, waar een duidelijke daling te zien is in alle regio’s18. Naar 

verwachting zal het aantal arbeidsplaatsen in de meeste sectoren blijven groeien. Alleen in de sectoren 

financiële dienstverlening, openbaar bestuur, onderwijs, industrie, energie en landbouw, bosbouw en  

 

 

visserij zal het aantal arbeidsplaatsen waarschijnlijk krimpen. De grootste toename van de 

                                                      
13 Samenwerkingsverband Noord-Nederland, 2018 
14

 SNN: Noordelijke Innovatieagenda, 2018 
15

 Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt; update NOA 2017-2020, 2018 
16

 Provincie Drenthe, 2018 
17 CBS: Openstaande vacatures; SBI 2008, regio, 2018 
18 CBS: Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken, 2017/’18, 2018 



   
 

68 
 

 KWALITEITSAGENDA 2019 - 2022 

 

werkgelegenheid zal waarschijnlijk plaatsvinden in de sectoren techniek, verhuur en overige zakelijke 

dienstverlening, specialistische zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid. In de provincie Groningen 

speelt in de bouwsector ook nog de extra vraag naar arbeidskrachten als gevolg van 

herstelwerkzaamheden in het aardbevingsgebied19.  

 

Door de eerdergenoemde verwachte krimp van de bevolking in Noord-Nederland, zal er ook sprake zijn 

van een krimpende potentiële beroepsbevolking. Ook de vergrijzing heeft invloed op de arbeidsmarkt, 

met name in de sectoren onderwijs, landbouw en energie, waar relatief veel 55-plussers werken20.  

 

Als gevolg van de groeiende economie en het toegenomen aantal arbeidsplaatsen is de werkloosheid in 

Noord-Nederland afgenomen. Onder aanvoering van de groeiende werkgelegenheid neemt de 

werkloosheid waarschijnlijk verder af. 

 

In Groningen hadden in juni 2018 9.945 mensen een WW-uitkering. Dit is 27,2% minder dan een jaar 

eerder. Ook in Friesland en Drenthe nam het aantal mensen met een WW-uitkering af met respectievelijk 

26,1% en 27,5%. Het percentage WW-uitkeringen ligt in de drie noordelijke provincies  

tussen de 3,3 en 3,6%. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (3,2%). Kijkend naar het 

opleidingsniveau, dan valt op dat mensen die een opleiding hebben gevolgd op mbo niveau 2 t/m 4 het 

vaakst aangewezen zijn op een WW-uitkering (28% van het totaal aantal WW-uitkeringen)
21

. Het aantal 

mensen met een bijstandsuitkering (tot de AOW-leeftijd) is in Noord-Nederland in 2018 (t.o.v. dezelfde 

periode in 2017) iets afgenomen (met ongeveer 4%)22.  

 

De Sociaal-Economische Raad Noord-Nederland (SER NN) ziet een opgave voor werkenden (en 

toekomstige werknemers) op niveau mbo-2 en mbo-3. Door robotisering en automatisering dreigt er 

vooral voor deze groep een problematisch arbeidsmarktperspectief. Tegelijkertijd is er in een aantal 

sectoren een tekort aan goed opgeleide vaklieden, wat door de verwachte economische groei alleen 

maar groter wordt. Volgens de SER NN gaat het in Noord-Nederland om ongeveer 160 duizend mensen, 

waarvoor om-, her- en bijscholing georganiseerd zou moeten worden 23.  

 

Daarnaast ziet de SER NN een opgave om de onderkant van de arbeidsmarkt (mbo-1, lager opgeleiden 

en langdurig werkzoekenden) toe te leiden naar arbeid. Om dit te verbeteren is volgens de SER NN een 

sterk bestuurlijk commitment nodig, waarbij wordt gestuurd op doelgerichte samenwerking24.  

 

De arbeidsmarkt is volop in beweging en het is de verwachting dat dit de komende jaren alleen maar blijft 

toenemen. Daarom is het nodig dat werknemers, werkzoekenden en studenten zich voortdurend blijven 

ontwikkelen om zo in te spelen op de veranderingen. Zonder (bij-)scholing kunnen kwalitatieve 

mismatches ontstaan; medewerkers zijn onder- of overgekwalificeerd, of hebben een opleiding of  

(werk-)ervaring die niet (meer) past bij het werk. Dit probleem wordt met de aantrekkende economie de 

komende jaren waarschijnlijk groter. Voor vmbo -gediplomeerden is het perspectief zeer slecht. Binnen 

het mbo zijn de perspectieven voor mbo-4 beter dan de perspectieven voor mbo-2 en mbo-3. Voor hoger 

opgeleiden zijn de arbeidsmarktperspectieven over het algemeen beter25. 

                                                      
19

 Provincie Drenthe, 2018 
20

 SNN: Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke arbeidsmarkt 2014-2020, 2018 
21

 UWV: Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2018, 2018 
22

 CBS: Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio’s, 2018 
23

 SER Noord-Nederland: Het werkend alternatief voor Noord-Nederland – Het vervolg voor de drie noordelijke 
provincies, 2018 
24

 Provincie Drenthe, 2018 
25

 Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt; update NOA 2017-2020, 2018 
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Onderwijs 

In Noord-Nederland stonden in het jaar 2017/2018 in totaal 61.430 studenten ingeschreven in het mbo 

(inclusief extranei). Het merendeel van de studenten volgde een opleiding op niveau 4 (53%). Ongeveer 

27,4% van de studenten volgde een opleiding op niveau 3, zo’n 16,9% op niveau 2 en ongeveer 2,7% 

volgde een entree-opleiding. Het grootste deel van deze studenten volgde een opleiding in de sector zorg 

en welzijn, gevolgd door opleidingen in de sectoren economie en techniek26. Van alle studenten op het 

mbo stroomden van het schooljaar 2015/2016 naar het schooljaar 2016/2017 5,1% door naar het Hbo. 

Landelijk gezien was dit 4,9%27.  

  

Volgens DUO is de verwachting dat het aantal studenten aan Terra mbo tussen 2019 en 2022 af zal 

nemen met ongeveer 350 studenten (18%). Landelijk is de verwachte afname van mbo-studenten 3,9%28. 

De verwachte krimp zal voor Terra mbo sterker zijn dan de landelijke verwachte aantallen.  

 

Regio Groningen 

Healthy Ageing, Energy, Digital Society, Biobased Economy en Agro & Food zijn de grote thema’s in de 

subregio Groningen. De combinatie van academische kennis, ondernemerschap, jong talent, ruimte én 

vernieuwende samenwerkingen maken Groningen als regio van grote waarde. Samen met de gemeente 

Groningen vormen de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en het UMCG het Akkoord van Groningen, 

dat Groningen als dé kennis- en innovatiestad van Noord-Nederland op de kaart wil zetten. Sinds 2007 

voeren zij de campagne City of Talent, die wordt uitgevoerd door Marketing Groningen29. 

 

In Groningen wordt geprobeerd de mismatch tussen vraag en aanbod te verminderen door in te zetten op 

en gebruik te maken van het Techniekpact, investeringsfondsen, doorlopende leerlijnen en 21st century 

skills (leven lang leren – fonds). Met het programma Groningen@Work wil de provincie Groningen zo 

veel mogelijk mensen aan het werk helpen. Het programma omvat projecten, subsidieregelingen en 

fondsen. Daarnaast zetten zowel de stad Groningen als de provincie Groningen zich in voor versnelling 

van de energietransitie en wordt grensoverschrijdende samenwerking gestimuleerd in de Eemsdollard 

regio30.  
 

Regiospecifiek zijn de aardbevingen in Groningen. Door de aardbevingen in Groningen lopen gebouwen 

schade op. Er komen veel banen bij door de verwachte enorme groei in de bouw- en technieksector 

vanwege de aardbevingsschade. De Economic Board Groningen (EBG) investeert in meer bedrijvigheid 

en meer banen in Noord-Groningen (aardbevingsgebied). Daarnaast krijgt het aardbevingsgebied van het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 6,23 miljoen voor 1.000 extra banen tussen 2018 en 

2022. Het daarbij behorende 1.000-banenplan zorgt ervoor dat werkzoekenden uit de regio hiervan gaan 

profiteren. Dat geldt ook voor hen die al lange tijd aan de zijlijn staan. Opleiding is daarbij essentieel. De  

 

samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio gaan deze 6 miljoen daarom inzetten om met specifieke 

opleiding en training de afstand tussen het werk en de werkzoekenden te dichten. De overheid, 

werkgevers en opleiders werken hierin nauw samen31.  

 

Regio Drenthe 

                                                      
26

 CBS: Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken, 2017/’18, 2018 
27

 CBS: Mbo; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken, 2018 
28

 DUO; Mbo-planningstool 2017, Terra Groningen, 2018 
29

 Groningen | City of Talent, 2018 
30

 Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt; update NOA 2017-2020, 2018 
31

 WerkInZicht, 2018 
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De volgende figuur laat zien dat de arbeidsmarktperspectieven in de regio Drenthe voor werkzoekenden 

toenemen met het opleidingsniveau. De arbeidsmarkt voor afgestudeerde studenten op mbo niveau 2/3  

en in iets mindere mate mbo niveau 4 is te krap, terwijl voor de Hbo- en wo-studenten de arbeidsmarkt 

ruim is (zie afbeelding 8)
32

. 

 

 
Arbeidsmarktperspectieven in de regio Drenthe 

 

Met de thema’s Region of Smart Factory’s (ROSF), Biobased Economy en Vrijetijdseconomie wil Drenthe 

zich economisch profileren. Daarnaast wil de provincie Drenthe investeren in een duurzame arbeidsmarkt 

waar vraag en aanbod goed in balans zijn en in een goede aansluiting van de onderwijs- en 

kennisinfrastructuur op de behoeften van het bedrijfsleven. Met specifieke aandacht voor afspraken in het 

Techniekpact Noord Nederland en Zorgpact Noord. Ook wil de Provincie een informatieplatform 

(ArbeidsmarktdasHboard 2.0) met relevante (arbeidsmarkt)onderzoeken, discrepantieanalyses en best 

practices opzetten en grensoverschrijdende samenwerking stimuleren en realiseren. 

Landelijk beeld 

Demografie 

Rond 1900 was nog bijna de helft van de Nederlandse bevolking jonger dan 20 jaar en slechts 6 procent 

65 jaar of ouder. Anno 2018 is dat beeld behoorlijk veranderd: nog maar 22 procent van de bevolking is 

jonger dan 20 jaar en bijna 19 procent 65 jaar of ouder. Volgens de bevolkingsprognose van het CBS zal 

de vergrijzing zich in de toekomst nog verder voortzetten. Het aandeel jongeren zal waarschijnlijk niet 

veel meer afnemen, maar het aandeel ouderen zal in de toekomst toenemen33.  

 

Het aantal deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap voor het schooljaar 2018/2019 geraamd op 483.400. De verwachting is dat het 

aantal deelnemers in het mbo de komende jaren zal stijgen en vanaf 2020/2021 zal dalen. Het verwachte 

aantal deelnemers op niveau 2 zal de komende jaren relatief het sterkst dalen (zie afbeelding 1)34.  

 

                                                      
32

 POA (ROA), CBS, 2018 
33

 NIDI: Demografie in het kort; vergrijzing, 2018 
34

 Onderwijs in Cijfers; Prognose aantal studenten mbo, 2018 
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Sociaal maatschappelijk 

Volgens DUO behoort een jongere tot een ‘jongere in kwetsbare positie’ wanneer hij of zij de overstap 

maakt van onderstaande onderwijspositie naar kwetsbare positie (zie afbeelding 2)35. 

 

 
Afb. 2: Jongeren in een kwetsbare positie 

 

Landelijk bevindt ongeveer 15% van alle jongeren van 16 tot 27 jaar zich in een kwetsbare positie. Deze 

jongeren zijn kwetsbaar doordat zij problemen hebben op de leefdomeinen leren, werken, sociale relaties 

en zelfredzaamheid. Zij hebben daarom meer ondersteuning nodig bij de overgang van jeugd naar  

volwassenheid36. Gemiddeld is 60% van de jongeren in kwetsbare positie man. Alleen bij de jongeren die 

vanuit pro naar mbo-2 gaan, is de verdeling man/vrouw gelijk. Bij de niet-kwetsbare doorstroom naar het 

mbo is de verhouding man/vrouw ongeveer gelijk. Van alle jongeren in een kwetsbare positie is bijna 70% 

onder de 18 op het moment dat de kwetsbare overstap is gemaakt. Gemiddeld is ongeveer 63% van de 

kwetsbare groepen van autochtone herkomst tegenover ca. 76% voor de niet-kwetsbare doorstroom. Van 

alle kwetsbare groepen komt gemiddeld 28% uit een apcg-gebied tegenover 16% en 19% bij de 

referentiegroepen. Dit is een indicatie dat de kwetsbare groepen een lagere sociaal-economische status 

hebben. Gemiddeld volgt bijna 75% van de jongeren uit een van de kwetsbare groepen een opleiding in 

                                                      
35

 Onderwijs in Cijfers; Jongeren in kwetsbare positie, 2018 
36

 16-27; Jongeren in kwetsbare posities, 2018 

Afb. 1 Prognose deelnemers in het middelbaaronderwijs naar niveau 
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de beroepsopleidende leerweg (bol) en ca. 25% in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het aandeel 

BOL is voor de niet-kwetsbare doorstroom hoger37. 

 

In het schooljaar 2016/2017 waren er landelijk 23.793 voortijdig schoolverlaters: jongeren die zonder 

startkwalificatie het onderwijs verlaten. Het overgrote merendeel van deze VSV’ers ontstaat in het mbo38. 

Zowel Europa als Nederland zetten in op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. Voor Europa is het 

streven dat in 2020 maximaal 10% van de jongeren het onderwijs voortijdig heeft verlaten. Voor 

Nederland is de doelstelling 8%. Het aantal nieuwe VSV’ers neemt al jaren af (zie afbeelding 3)39. In het 

jaar 2016-2017 was voor het eerst echter weer een lichte stijging te zien. 

 

 Afb.3: Aantal VSV’ers in Nederland 

 

Economie & arbeidsmarkt 

Volgens het CPB herstelt de economie in Nederland zich gestaag. In 2018 groeit de economie met 3,2% 

en naar verwachting zal zij in 2019 nog eens met 2,5% groeien. Consumptie, investeringen, overheid en 

export dragen alle positief bij aan de groei. Daarnaast is er een lichte daling in werkloosheid te zien, die 

tot 2021 zal aanhouden. De landelijke afname van werkloosheid is echter gering, omdat ook het 

arbeidsaanbod (de beroepsbevolking) toeneemt. In bijna alle sectoren neemt het aantal banen toe. De 

meeste banen ontstaan via de uitzendbranche40. 

 

Bedrijven groeien en steeds meer mensen hebben een baan, maar toch kent de arbeidsmarkt nog 

onevenwichtigheden: aan de ene kant krijgen bedrijven vacatures niet of moeilijk vervult en aan de 

andere kant komen bepaalde groepen werkzoekenden moeilijk aan de slag. Vraag en aanbod moeten 

elkaar dus beter zien te vinden, zeker gezien de tekorten in sectoren zoals de techniek, zorg en het 

onderwijs. Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een van de manieren om 

structurele aandachtspunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het stimuleren van leven lang 

ontwikkelen staat daarom bij de landelijke overheid hoog op de agenda. 

 

Onderwijs 

In het Bestuursakkoord mbo 2018-2022 ‘Trots, vertrouwen en lef’ is ervoor gekozen om mbo-scholen in 

de nieuwe kwaliteitsagenda’s meer ruimte te geven voor eigen keuzes. Daarmee komen de mbo-scholen 

nog beter in positie om het onderwijsaanbod af te stemmen op de (toekomstige) behoefte van de regio. 

Van het mbo wordt wel gevraagd om aandacht te besteden aan een drietal vraagstukken, die vanwege 

de maatschappelijke urgentie als landelijke speerpunten worden beschouwd. 

 

                                                      
37

 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; loopbaanmonitor Jongeren in kwetsbare positie, 2017 
38

 Onderwijs in cijfers; Voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs, 2018 
39

 Onderwijs in cijfers; Landelijke VSV cijfers, 2018 
40

 Centraal Planbureau: Middellange-termijnverkenning 2018-2021, 2018 
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De instroom in het mbo neemt al jaren af. Een deel van de daling is toe te schrijven aan de afname van 

het aandeel jongeren in de bevolking. Een ander deel van de daling komt door verbetering van de 

informatie met betrekking tot inschrijvingen op het mbo. De meeste deelnemers die nieuw instromen in 

het mbo volgden het jaar daarvoor onderwijs, voornamelijk vmbo. Hiervan is 37% afkomstig uit de 

gemengde of theoretische leerweg (vmbo-gt) en 39% uit de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg 

(vmbo-bk). 8% van de instromers werkte of had een uitkering41. 

 

Het aantal studenten dat vanuit het mbo doorstroomt naar het Hbo is de afgelopen jaren toegenomen van 

4,5% (in ‘11/’12) naar 4,9% (in ‘16/’17)42. Het percentage uitvallers in het Hbo in het eerste jaar van 

studenten met een mbo-vooropleiding is beduidend hoger (17%) dan die van studenten met een havo- 

(6%) of vwo (3%) vooropleiding.43 .  

 

De kans op het vinden van een baan na het behalen van een Hbo-diploma is groter dan na het behalen 

van een diploma op het mbo. In heel Nederland is het aantal mbo-vacatures echter wel aan het stijgen. In 

de periode van september tot en met februari 2018 ontstonden ruim 243.000 vacatures op mbo-niveau, 

13% meer dan in dezelfde periode in 201744. 

 

De Sociaal Economische Raad (SER) adviseert dat mbo-scholen praktijkgerichte leervormen stimuleren 

en dat het mbo een grote rol in een leven lang leren en ontwikkelen krijgt. Ook moet de samenwerking  

tussen scholen en bedrijfsleven worden versterkt en moet er worden gewerkt aan een sterk leerklimaat bij 

de mbo-scholen45. Daarnaast is het volgens de SER van belang dat beroepsopleidingen waar mogelijk 

aansluiten bij beroepsmogelijkheden die passen bij de aard van de opleiding. Jongeren kiezen vaak voor 

een opleiding op basis van hun interesses en kijken daarbij beperkt naar arbeidsmarktverwachtingen. 

Daarom is goede keuzebegeleiding volgens het SER essentieel, maar is het daarnaast belangrijk voor 

studenten om de tijd te krijgen voor hun leerproces.  

 

Doelmatige en duurzame organisatie van de groene opleidingen 

De AOC’s hebben binnen het bestuursakkoord een extra opdracht meegekregen. Om het internationaal 

toonaangevende kennis -en innovatiesysteem van de Nederlandse groene sector te bestendigen is een 

krachtig en toekomstgericht groen onderwijs nodig, dat intens is verbonden met het bedrijfsleven en de 

overheid alsmede via cross overs met andere disciplines (bijv. ICT, techniek, zorg). 

 

 

  

                                                      
41

 Onderwijs in Cijfers: Instroom in het middelbaar beroepsonderwijs, 2018 
42

 CBS: Mbo; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken, 2018 
43

 ECBO-Tier-HAN: Doorstroom mbo-Hbo en uitval in het Hbo. Evidence-based aanbevelingen, 2016.  
44

 UWV: In alle regio’s stijgt het aantal mbo-vacatures, 2018 
45

 SER: Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2 Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs, 2018 
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Bijlage 3: Overzicht opleidingen Terra mbo per locatie 

 

Seizoen 2018-2019 
Domein Opleiding Terra locatie Aantal studenten 

Natuur, Tuin & 
Landschap 

Natuur & Recreatie Winschoten 
Assen 
Emmen 
Meppel 

0 
3 
3 
28 

Hovenier Groningen 
TerraNext Eelde 
Winschoten 
Assen 
Emmen 
Meppel 

59 
138 
6 
6 
21 
40 

Cultuurtechniek & 
Waterbeheer 

Winschoten 
Assen 
Emmen 
Meppel 

0 
0 
2 
14 

Dier & Welzijn Dierverzorging Groningen 
Winschoten 
Assen 
Emmen 
Meppel 

163 
15 
14 
88 
54 

Dierenartsassistent(e) 
(Paraveterinair) 

Groningen 
Emmen 
Meppel 

81 
45 
58 

Hippische opleidingen Groningen 
Winschoten 
Assen 
Emmen 
Meppel 

90 
0 
12 
32 
53 

Agro & Techniek Veehouderij Groningen 
Winschoten 
Assen 
Emmen 
Meppel 

122 
0 
16 
40 
59 

Akkerbouw Groningen 
Winschoten 
Assen 
Emmen 
Meppel 

73 
0 
8 
48 
0 

Loonwerk Groningen 
Winschoten 
Assen 
Emmen 
Meppel 

51 
8 
11 
31 
34 

Bloem, Groen & 
Styling 

Bloem, Groen & Styling Groningen 
TerraNext Eelde 
Winschoten 
Assen 
Emmen 
Meppel 

82 
12 
3 
18 
27 
15 

Management retail Manager retail Groningen 
Emmen 
Meppel 

100 
10 
30 

Entree opleidingen Entree Groene Logistiek Groningen 
TerraNext Eelde 
Winschoten 
Assen 

6 
0 
0 
0 
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Emmen 0 

Entree Plant en Groene 
Leefomgeving 

Groningen 
TerraNext Eelde 
Winschoten 
Assen 
Emmen 

15 
32 
12 
8 
4 

Entree Voeding Groningen 
TerraNext Eelde 
Winschoten 
Assen 
Emmen 

0 
0 
1 
0 
0 

Entree Groene 
detailhandel 

Groningen 
TerraNext Eelde 
Winschoten 
Assen 
Emmen 
Meppel 

7 
0 
3 
2 
0 
0 

 

Specifiek overzicht aandeel BBL-opleidingen 
 

Beroepsopleiding 
code 

Beroepsopleiding naam Niveau aandeel 
BBL in 
2015 

totaal 
in 
2015 

aandeel 
BBL in 
2016 

totaal 
in 
2016 

aandeel 
BBL in 
2017 

totaal in 
2017 

bc359 Verkoop 2  4  3   

bc365 Entree 1 63,2% 87 50,9% 57 49,3% 73 

bc391 Agro productie, handel en 
technologie 

2 23,5% 119 22,5% 138 30,4% 161 

bc391 Agro productie, handel en 
technologie 

3 19,0% 221 20,6% 248 29,4% 245 

bc391 Agro productie, handel en 
technologie 

4 0,0% 211 0,0% 242 0,0% 191 

bc392 Dierverzorging 2 11,3% 239 10,4% 183 4,4% 137 

bc392 Dierverzorging 3 0,9% 232 2,5% 243 3,0% 234 

bc392 Dierverzorging 4 0,0% 406 0,0% 424 1,0% 385 

bc393 Bloem, groen en styling 2 17,9% 67 22,2% 54 15,9% 44 

bc393 Bloem, groen en styling 3 10,0% 70 13,6% 66 12,2% 74 

bc393 Bloem, groen en styling 4 0,0% 105 0,0% 172 0,7% 142 

bc394 Groene ruimte 2 64,8% 213 56,6% 145 63,1% 111 

bc394 Groene ruimte 3 41,8% 110 51,8% 141 53,2% 141 

bc394 Groene ruimte 4 14,0% 100 13,6% 88 16,4% 67 

 

Bron: Duo, Percentage mbo-studenten dat ingeschreven staat in de BBL per 1-10 van het betreffende jaar Totaal aantal 

ingeschreven mbo studenten per 1-10 van het betreffende jaar 
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Bijlage 4: Kans op stage/werk 
 

Kans op stage, werk, leerbaan Drenthe 

 

Tabel 1: Bron:SBB 
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Kans op stage, werk, leerbaan Groningen 

 

Tabel 2: Bron: SBB 
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Bijlage 5: Monitoring en borging kwaliteitsagenda 
 

Terra beschouwt de Kwaliteitsagenda 2019-2022 als een programma en richt haar monitoringscyclus en 

borging van de resultaten op een dusdanige wijze in dat zij in staat is om zowel het programma als 

geheel als de onderliggende projecten, die moeten bijdragen aan de doelstellingen van dit programma, 

adequaat te kunnen volgen en (bij) te sturen daar waar nodig. De verantwoording van de sturing op de 

uitvoering van het programma ligt bij de Regiodirectie van Terra. Eén van de regiodirecteuren treedt 

daarbij tevens op als Opdrachtgever en aanspreekpunt voor het Programma Kwaliteitsagenda. 

De beschreven maatregelen en activiteiten die voortvloeien uit de speerpunten en ambities van de 

kwaliteitsagenda worden verder operationeel gemaakt in een implementatieplan en uitgewerkt tot 

projecten. Terra hanteert voor deze projecten een procedure en formats voor vastlegging van o.a. 

projectvoorstellen, projectplannen, voortgangsverslagen en eindverslagen. Deze zijn gebaseerd op de 

Prince2-methodiek. In het projectplan worden onder andere de volgende zaken uitgewerkt: opdracht, 

aanpak, activiteiten, planning, inzet van personeel en middelen, resultaten, relatie met andere projecten, 

risico’s en knelpunten, begroting en communicatie. Het projectplan dient zo SMART mogelijk te worden 

geschreven en het benoemen van mijlpalen tijdens de looptijd van het project vormt hierin een belangrijk 

onderdeel. Terra is op dit moment bezig om te kijken naar de opzet van een eigen projectbureau dat 

hierbij ondersteuning kan bieden.  

De beoordeling van projectplannen vindt plaats aan de hand van een toetsingskader en besluitvorming 

hierover ligt bij de Regiodirectie. Belangrijke voorwaarde is dat de projecten aantoonbaar een significante 

bijdrage aan de doelen van het programma leveren. Voortgangsverslagen van goedgekeurde projecten 

worden meegenomen in de (PDCA)cyclus van tweemaandelijkse rapportages aan de Regiodirectie. In 

deze rapportages wordt door de projectleider gerapporteerd over de mate waarin doelen zijn behaald, 

resultaten, besteding van het budget en eventuele risico’s en te nemen maatregelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borging van de projectresultaten vindt onder andere plaats door aan de voorkant van het project 

communicatie, kennisdeling en implementatie in het projectplan op te nemen. Wanneer borging vanaf de 

eerste opzet van het project wordt meegenomen, zal implementatie binnen de organisatie soepeler gaan 

en zal duurzame voortzetting van de voorgestane onderwijsvernieuwing en verbetering gemakkelijker  
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verlopen. Ook bij de samenstelling van de projectteams wordt hiermee rekening gehouden door zo veel 

mogelijk Terra-brede teams te formeren, dat wil zeggen projectleden van verschillende Terra-vestigingen 

in het project op te nemen. 

Daarnaast investeert Terra in trainingen projectmatig werken voor zowel projectleiders als 

opdrachtgevers. Hiermee beoogt Terra een verbeterslag te maken op het gebied van opstellen van 

projectplannen, rapporteren, voortgangsbewaking en sturing op projectresultaten, maar ook om een 

heldere rolverdeling inclusief verantwoordelijkheden voor projectleiders en opdrachtgevers te bereiken.  

Voor monitoring en borging heeft Terra apart budget gereserveerd en begroot.  

Maatregelen en beoogde resultaten 

Terra borgt op een verantwoorde wijze de besteding van de middelen en de resultaten van het 

Programma Kwaliteitsagenda 2019-2022, organiseert ondersteuning en maakt een 

professionaliseringsslag het gebied van projectmatig werken: 

 Gedurende 2019-2020 wordt het programma ondersteunt, gemonitord om te sturen op de 

kwaliteit van de uitvoering en borging van de resultaten. 

 Gedurende 2019-2020 werkt de regiodirectie, onderwijsmakelaars en projectbureau Terra samen 

om nieuwe samenwerkingsverbanden met regionale partners te ontwikkelen 

 Gedurende 2019-2020 vinden er trainingen plaats voor projectmatig werken om zo de 

professionalisering en kwaliteit hiervan te verhogen 
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Bijlage 6: Planning proces Masterplan 
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