
 



1 
 

Inhoudsopgave 
 

DEEL A .................................................................................................................................................... 4 

1 Inleiding ............................................................................................................................................ 4 

2 Onze ambitie .................................................................................................................................... 5 

3 Onze strategische doelen en de kwaliteitsagenda ........................................................................... 5 

4 Het Huis van Onderwijsgroep Tilburg .............................................................................................. 7 

5 De regio Midden-Brabant ................................................................................................................. 7 

6 Onze instelling en ons onderwijs ...................................................................................................... 8 

7 SWOT-analyse op het niveau van de instelling ............................................................................. 10 

8 PDCA en de kwaliteitsagenda ........................................................................................................ 11 

 

DEEL B .................................................................................................................................................. 12 

1. Onderwijs dat opleidt voor de arbeidsmarkt van de toekomst ....................................................... 12 

1.1. Inleiding ................................................................................................................................. 12 

1.2. Beginsituatie .......................................................................................................................... 12 

1.3. Reflectie op de beginsituatie ................................................................................................. 15 

1.4. Onze ambitie voor ‘onderwijs dat opleidt voor de arbeidsmarkt van de toekomst’ ............... 16 

1.5. Beschrijving van de maatregelen .......................................................................................... 16 

1.5.1. Onderwijs en technologie deel 1 ................................................................................... 17 

1.5.2. Macrodoelmatigheid en leven lang ontwikkelen ............................................................ 18 

1.5.3. Excellentie ..................................................................................................................... 24 

1.5.4. Verbeter voorstellen uit de onderwijsteams .................................................................. 27 

2. Jongeren in een kwetsbare positie ................................................................................................. 28 

2.1. Inleiding ................................................................................................................................. 28 

2.2. Beginsituatie .......................................................................................................................... 28 

2.3. Reflectie op beginsituatie ...................................................................................................... 34 

2.4. Ambitie van ROC Tilburg ....................................................................................................... 35 

2.5. Maatregelen ........................................................................................................................... 36 

2.5.1. Onderwijsprogramma’s voor specifieke doelgroepen ................................................... 36 

2.5.2. Niveau 2 breed .............................................................................................................. 37 

2.5.3. MBO-trajecten met een civiel effect ............................................................................... 38 

2.5.4. Verbetervoorstellen uit de onderwijsteams ................................................................... 39 

3. Gelijke kansen in het onderwijs ...................................................................................................... 40 

3.1. Inleiding ................................................................................................................................. 40 

3.2. Beginsituatie .......................................................................................................................... 40 



2 
 

3.3. Reflectie op de beginsituatie ................................................................................................. 42 

3.4. Ambitie ROC Tilburg .............................................................................................................. 42 

3.5. Maatregelen, beginsituatie, ambitie, resultaten, samenwerken en verantwoording ............. 43 

3.5.1. Heroriënteren en Switchen ............................................................................................ 44 

3.5.2. Pre-mbo trajecten .......................................................................................................... 44 

3.5.3. Verbetervoorstellen onderwijsteams ............................................................................. 45 

4. Naar uitstekende leraren ................................................................................................................ 46 

4.1. Inleiding ................................................................................................................................. 46 

4.2. Maatregel 1 Het opleiden van leraren ................................................................................... 46 

4.2.1. Beginsituatie .................................................................................................................. 46 

4.2.2. Reflectie op de beginsituatie ......................................................................................... 48 

4.2.3. Ambitie ROC Tilburg ...................................................................................................... 48 

4.2.4. Beschrijving van de maatregelen .................................................................................. 48 

4.2.5. Resultaten van de maatregelen in 2020 en 2022 .......................................................... 49 

4.2.6. Samenwerking ............................................................................................................... 49 

4.2.7. Verantwoording .............................................................................................................. 50 

4.3. Maatregel 2 Het begeleiden van startende leraren en voortgezette professionalisering van 

leraren ............................................................................................................................................ 50 

4.3.1. Beginsituatie .................................................................................................................. 50 

4.3.2. Reflectie op de beginsituatie: conclusie uit de sterkte- zwakte analyse ........................ 51 

4.3.3. Ambitie ROC Tilburg ...................................................................................................... 51 

4.3.4. Maatregelen ................................................................................................................... 51 

4.3.5. Resultaten van de maatregelen in 2020 en 2022 .......................................................... 52 

4.3.6. Samenwerking in de uitvoering van deze maatregelen................................................. 52 

4.3.7. Verantwoording .............................................................................................................. 52 

4.4. Maatregel 3 Het stimuleren van krachtige teams die innovatief beroepsonderwijs verzorgen . 

  ............................................................................................................................................... 52 

4.4.1. Beginsituatie .................................................................................................................. 53 

4.4.2. Reflectie op de beginsituatie ......................................................................................... 53 

4.4.3. Ambitie ROC Tilburg ...................................................................................................... 53 

4.4.4. Maatregelen ................................................................................................................... 54 

4.4.5. Resultaten in 2020 en 2022 ........................................................................................... 54 

4.4.6. Samenwerking ............................................................................................................... 54 

4.4.7. Verantwoording .............................................................................................................. 54 

4.5. Maatregel 4 Onderwijs en technologie deel 2 Het versterken van ICT-vaardigheden van 

docenten ......................................................................................................................................... 55 

4.5.1. Beginsituatie .................................................................................................................. 55 

4.5.2. Reflectie op de beginsituatie ......................................................................................... 55 



3 
 

4.5.3. Ambitie ROC Tilburg ...................................................................................................... 55 

4.5.4. Maatregelen ................................................................................................................... 56 

4.5.5. Resultaten in 2020 en 2022 ........................................................................................... 56 

4.5.6. Samenwerking in de uitvoering van deze maatregelen................................................. 56 

4.5.7. Verantwoording .............................................................................................................. 57 

5. Duurzaam verbeteren in het primaire proces ................................................................................. 58 

5.1. Inleiding ................................................................................................................................. 58 

5.2. Beginsituatie .......................................................................................................................... 58 

5.3. Ambitie ROC Tilburg .............................................................................................................. 61 

5.4. Maatregelen ........................................................................................................................... 61 

5.5. Resultaten in 2020 en 2022 ................................................................................................... 62 

5.6. Samenwerking ....................................................................................................................... 63 

5.7. Verantwoording...................................................................................................................... 63 

 

DEEL C .................................................................................................................................................. 64 

1. Verduurzaming van de kwaliteitsagenda na 2022 ......................................................................... 64 

2. Indicatieve Meerjarenbegroting kwaliteitsagenda 2019 – 2022 ..................................................... 66 

 

BIJLAGEN 

1. A3’s per maatregel 

2. Eindrapportage kwaliteitsafspraken 2015-2018 

3. Geïntegreerd jaardocument 2017 

  



4 
 

DEEL A 

1 Inleiding 

 

Onderwijsgroep Tilburg maakt met haar brede onderwijsaanbod onderdeel uit van de regionale 

basisinfrastructuur in Midden-Brabant. Dit betekent dat ze een breed, toegankelijk, kwalitatief en 

gevarieerd onderwijsaanbod voor de diverse onderscheiden doelgroepen aanbiedt, afgestemd op wat 

nodig is voor de regio. Onderwijsgroep Tilburg bestaat uit ROC Tilburg met 15 scholen, Campus 013, 

Reeshof College, Schakelcollege Tilburg, Entreecollege Tilburg, School voor Educatie en Inburgering 

en een School voor VAVO. Ter ondersteuning van alle bedrijfsgerichte bbl-opleidingen is er een 

Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden; de ondersteunende diensten zijn ondergebracht bij Bestuurs-, 

Management- en Onderwijsondersteuning.  

In totaal bedienen we binnen het mbo zo’n 10.500 studenten en binnen het voortgezet onderwijs 

1.500 leerlingen. Het mbo-opleidingsaanbod van ROC Tilburg bestaat uit 184 kwalificatiedossiers en 

498 uitstroomprofielen. 43% van de studenten volgt een bbl-opleiding en 57% een bol-opleiding, 27% 

van de deelnemers is ouder dan 23 jaar. Hiermee wijkt Onderwijsgroep Tilburg sterk af van andere 

ROC’s, waar dit percentage aanzienlijk lager ligt.  

We blinken uit in de begeleiding van leerlingen en studenten bij de ontwikkeling van hun talenten 

richting de arbeidsmarkt, richting een vervolgopleiding en tot een volwaardig participerende burger. 

We zijn kampioen in het ons verbinden aan de ontwikkelingen in de regio die ertoe doen. Vanuit de 

opleidingen ligt er, via de stage-/leerwerkplaatsen, een directe link naar de bedrijven en instellingen 

waarvoor we opleiden.  

Bedrijven, instellingen en gemeenten ontmoeten wij in structurele overleggen die we hebben, zoals 

het ROBO-overleg, de Zorgacademie, Logistieke Academie Midden-Brabant, Aerospace en 

Maintenance PPS, Mind Labs en Midpoint Brabant. Wederkerigheid in de samenwerking is hierbij ons 

uitgangspunt. Kenmerkend daarbij is dat we zorg hebben voor jongeren in een kwetsbare positie in 

het Midden-Brabantse vanuit onze maatschappelijke opdracht. Met het aanbod van Schakelcollege 

Tilburg, de School voor Educatie en Inburgering en Entreecollege Tilburg bedienen we een doelgroep 

die specifieke aandacht nodig heeft.  

Met het voor het middelbaar beroepsonderwijs unieke aanbod voor het opleiden van regionaal en 

bovenregionaal werkenden leveren we een belangrijke bijdrage aan een leven lang ontwikkelen. 

Jaarlijks volgen zo’n 3.000 studenten via het NCVB een bbl-opleiding. Ook verbinden we ons 

bovenregionaal via Kennispact Brabant. Kortom, het onderdeel uitmaken van de Midden Brabantse 

samenleving en hier verbinding mee weten te maken hoort onvervreemdbaar bij Onderwijsgroep 

Tilburg. En daar zijn we trots op!  

De collectieve ambitie, onze strategische doelen en het Huis van Onderwijsgroep Tilburg zijn het 

vehikel waarlangs we het gesprek voeren met deelnemers, medewerkers, medezeggenschap, 

werkveld, toezichthouders en stakeholders. Deze gesprekken hebben bijgedragen aan de articulatie 

van de zestien maatregelen opgenomen in de voorliggende kwaliteitsagenda 2019-2022.  

Uitgangspunt voor de kwaliteitsagenda 2019 –2022 is het meerjarenbeleidsplan 2018-2022. Het 

meerjarenbeleidsplan is besproken met studenten, het werkveld, Midpoint Brabant, Gemeente Tilburg, 

de Raad van Toezicht, het CvB, OR/GMR/CSR, schooldirecteuren en hoofden. De OR en de CSR 

hebben invloed gehad op de totale kwaliteitsagenda. Onderwijs en Technologie (deel 1 en 2), 

excellentie en het beter betrekken van studenten bij onze beleidscyclus zijn thema’s die op hun 

initiatief onderdeel zijn van deze kwaliteitsagenda. 

In onze kwaliteitsagenda 2019-2022 komen achtereenvolgens de volgende punten aan de orde. Onze 

collectieve ambitie, onze strategische doelen en het huis van Onderwijsgroep Tilburg, evenals de 
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afbakening van de regio, een nadere duiding van onze instelling en ons onderwijs, een kwalitatieve 

SWOT op het niveau van de instelling en de PDCA van de kwaliteitsagenda 2019-2022. 

Gezien onze collectieve ambitie, de SWOT en de reflectie op de landelijke speerpunten kiest ROC 

Tilburg ervoor de drie landelijke speerpunten en twee eigen speerpunten op te nemen in de 

kwaliteitsagenda 2019-2022. 

In deel B worden de drie landelijke en twee eigen speerpunten uitgewerkt. Elk speerpunt wordt 

ingeleid, gevolgd door een omschrijving van de beginsituatie, onze reflectie hierop, de ambitie van 

ROC Tilburg en de gekozen maatregelen. Ook wordt beschreven welke resultaten we beogen te 

bereiken in respectievelijk 2020 en 2022. 

In deel C beschrijven we de wijze waarop we de kwaliteitsagenda verduurzamen en borgen. Ook is in 

deel C de indicatieve meerjarenbegroting met de verdeling van de middelen over de vijf speerpunten 

opgenomen. 

 

2 Onze ambitie 

 

Onze collectieve ambitie, het beste onderwijs van Nederland, is in 2014 tot stand gekomen en is 

een weerslag van de ambitie die medewerkers in gesprekken met het CvB hebben aangegeven. 

“Wij verzorgen het beste onderwijs van Nederland. Wij hebben de vakbekwame en trotse collega’s die 

het verschil maken. Die de wil hebben om het beste onderwijs van Nederland te bieden, elke dag 

weer. Die de samenwerking aangaan met de mensen en organisaties in onze omgeving. Met respect 

voor elkaar, vanuit eigen kracht. Dit doen we door het onderwijs duurzaam te verbeteren, zodat het 

vandaag de dag al aan de eisen van de toekomst voldoet. Zo bepalen wij met het beste onderwijs de 

toekomst van onze deelnemers, een toekomst die deuren opent.”  

De concretisering van de collectieve ambitie vindt plaats in de vorm van de vijf strategische doelen 

van Onderwijsgroep Tilburg.  

 

3 Onze strategische doelen en de kwaliteitsagenda 

 
De vijf strategische doelen van Onderwijsgroep Tilburg zijn:  

Aantoonbare onderwijskwaliteit  
Wij bepalen met het beste onderwijs van Nederland de toekomst van onze deelnemers. 

Opleiden voor een carrière 
Wij leiden vandaag de dag toekomstgericht op zodat deelnemers eigen kennis en vaardigheden 
behouden en uitbreiden.  

Positie in de regio 
Onderwijsgroep Tilburg levert samen met partners een bijdrage aan het duurzaam verbeteren van het 
onderwijs in de regio.  

Medewerker 3.0 
De toegevoegde waarde voor de deelnemer staat centraal en de rol van de vakbekwame en trotse 
collega’s is cruciaal. 

Duurzaam verbeteren 
Vakbekwame docententeams nemen het eigenaarschap voor het onderwijs, zodat het onderwijs 
vandaag de dag al aan de eisen van de toekomst voldoet. 
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De maatregelen uit de kwaliteitsagenda 2019-2022 sluiten aan bij de strategische doelen en maken 

dat we een belangrijke stap vooruitzetten bij het bereiken van onze collectieve ambitie. De volgende 

tabel laat de samenhang zien tussen de landelijke speerpunten met beschreven maatregelen hierop in 

de kwaliteitsagenda en de strategische doelen van Onderwijsgroep Tilburg. 

 

 Maatregelen 

kwaliteitsagenda 2019 - 

2022 

Strategische doelen 

Onderwijsgroep Tilburg 

Landelijke speerpunten   

1. Onderwijs dat opleidt voor 

de arbeidsmarkt van de 

toekomst 

Onderwijs en Technologie,  

deel 1 

Macrodoelmatigheid 

Leven lang ontwikkelen 

Verbetervoorstellen 

onderwijsteams 

Aantoonbare 

onderwijskwaliteit 

Positie in de regio 

Positie in de regio 

Aantoonbare 

onderwijskwaliteit 

2. Jongeren in een 

kwetsbare positie 

 

MBO-trajecten met een civiel 

effect 

Onderwijsprogramma’s voor 

specifieke doelgroepen 

Niveau 2 Breed 

Verbetervoorstellen 

onderwijsteams 

Opleiden voor een carrière 

 

Opleiden voor een carrière 

 

Opleiden voor een carrière  

3. Gelijke kansen in het 

onderwijs 

Heroriënteren en switchen 

Pré-MBO-trajecten voor PRO 

en VSO 

Verbetervoorstellen 

onderwijsteams 

Opleiden voor een carrière 

Opleiden voor een carrière  

Eigen gekozen speerpunten   

4. Naar uitstekende leraren Het opleiden van leraren 

Het begeleiden van startende 

leraren en professionalisering 

Het stimuleren van krachtige 

teams  

Onderwijs en Technologie,  

deel 2 

Medewerker 3.0 

Medewerker 3.0 

 

Medewerker 3.0 

 

Medewerker 3.0 

5. Duurzaam verbeteren Duurzaam verbeteren in het 

primair proces 

Duurzaam verbeteren 
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4 Het Huis van Onderwijsgroep Tilburg 

 

Onze waarden en principes 
In 2012 is het Huis van Onderwijsgroep Tilburg (OGT) ontwikkeld. Een huis dat anno 2019 - en ook de 

komende jaren - nog steeds leidend voor ons is. In het Huis staan onze waarden, onze principes en 

de wijze waarop wij deze met elkaar realiseren beschreven. Wij maken het waar met partners, wij 

bieden uitstekend onderwijs en dat doen wij op basis van heldere afspraken, met lef en met trots. Het 

Huis van OGT fungeert als kompas voor onze bestendige gedragslijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=vkQivQB4PD8&feature=youtu.be 

 

5 De regio Midden-Brabant 

 

Eén van de kernpunten van Het Huis van Onderwijsgroep Tilburg luidt: “Wij maken het waar met 

partners”. De regio Midden-Brabant kenmerkt zich door een gemengde economie met een breed scala 

aan midden- en kleinbedrijven. Midpoint Brabant is hét regionaal economisch 

samenwerkingsprogramma van de regio Hart van Brabant. Daarvoor werken overheid, ondernemers, 

onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners en burgers samen aan regionale ontwikkeling. De 

regio wil zich verder profileren met de thema’s Smart Industry, Smart Logistics, Smart Leisure en 

Smart Society. Elk thema kent een human capital agenda waar Onderwijsgroep Tilburg mede invulling 

aan geeft. Bovendien is onze voorzitter van het College van Bestuur ook voorzitter van het regionaal 

overleg Onderwijs, Arbeidsmarkt en Economie van Midpoint Brabant. 

https://www.youtube.com/watch?v=vkQivQB4PD8&feature=youtu.be
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Dwarsdoorsnijdende regionale thema’s zijn verduurzaming en arbeidsmarktontwikkeling. Het leidende 

principe in de regio is Social Innovation: dit is dé drijvende kracht, waardoor nieuwe 

samenwerkingsverbanden en verdienmodellen tot stand komen. Midden Brabant is dé regio van 

Social Innovation in Europa.  

De regio waarbinnen Onderwijsgroep Tilburg samenwerkt is niet te duiden als een geografische 

afgebakende regio voor al onze opleidingen. Afhankelijk van het thema of vraagstuk dient de regio 

anders geduid te worden. Ter illustratie volgen hieronder enkele voorbeelden hiervan. 

Aansluiting met de regionale arbeidsmarkt vindt vooral plaats binnen de arbeidsmarktregio 27. Het 

platform hiervoor is Midpoint Brabant, naast alle individuele contacten die er zijn met gemeenten, 

instellingen en bedrijven. Elke school heeft een georganiseerd samenwerkingsoverleg met het 

werkveld. Goed voorbeeld hiervan is het ROBO-overleg van de Techniekscholen. Bestuurlijk wordt 

jaarlijks een stakeholdersoverleg georganiseerd als input voor de jaarlijkse ijking van het 

meerjarenbeleid. 

Voor wat betreft verzuim en VSV is de regio te duiden langs RMC-regio’s. Dit betreft de volgende 

gemeenten: Dongen, Goirle, Loon op Zand, Gilze en Rijen, Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk en 

Waalwijk. 

Binnen passend onderwijs zijn we lid van de Stichting passend onderwijs Portvolio. Onder deze 

stichting vallen Dongen, Tilburg, Oisterwijk, Alphen, Goirle en Hilvarenbeek. 

Vraagstukken rondom macrodoelmatigheid, leven lang ontwikkelen en ‘beroepen van morgen’ worden 

op provinciaal niveau aangepakt in samenwerking met Brabantse ROC’s, Vakinstellingen en AOC 

binnen het Kennispact Brabant. 

Veel opleidingen kennen een regionaal voedingsgebied, waarbij de regio begrensd wordt door de 

omliggende ROC’s. Sommige opleidingen kennen een bovenregionaal en soms landelijk 

voedingsgebied. Voorbeelden hiervan zijn Luchtvaarttechniek, Mechatronica en onze bedrijfsgerichte 

bbl-opleidingen. 

Voor instroom vanuit het voortgezet onderwijs is het voedingsgebied voornamelijk de stedelijke 

omgeving van Tilburg. De doorstroom naar het HBO (Bachelor, AD) vindt vooral plaats naar Avans, 

Fontys en NHTV. De afgelopen drie jaren is er met Scalda, ROC de Leijgraaf, Koning Willem 1 

College en ROC West-Brabant samengewerkt met Avans aan het ontwikkelen en uitvoeren van 

voltijdse AD-opleidingen binnen een academie. 

De regio Midden-Brabant kent naast ROC Tilburg nog drie andere mbo-instellingen: twee publiek 

bekostigde instellingen (De Rooi Pannen en Helicon) en een private aanbieder (Instituut Broers). 

Helicon is een AOC, De Rooi Pannen een instelling voor VO en MBO gericht op horeca- en 

ondernemersopleidingen. 

 

6 Onze instelling en ons onderwijs 

 

Beroepsonderwijs in Tilburg bestaat reeds honderd jaar. Onderwijsgroep Tilburg en haar 

rechtsvoorgangers zijn een gevolg van de SVM-operatie 1992 en de invoering van de WEB door een 

fusie tussen de Streekschool kort middelbaarberoepsonderwijs, volwasseneducatie, MDGO, MEAO en 

MTS. In 2000 fuseerde het ROC met de Stichting Voortgezet Onderwijs Midden-Brabant, waardoor 

een groot gedeelte van het vmbo-onderwijs in Tilburg onderdeel van Onderwijsgroep Tilburg werd. 

Met ongeveer 1100 medewerkers behoort de instelling tot de grotere werkgevers in de regio. In 2002 

is gestart met het werken in resultaatverantwoordelijke teams; in 2006 is de collegestructuur 

vervangen door een scholenstructuur met centrale dienstverlening in de vorm van shared services. 
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Uitgangspunt hierbij is het onderwijs kleinschalig te organiseren binnen een grotere organisatie. 

Herkenbaarheid voor onze studenten, docenten, schooldirecteuren en onze omgeving is hierbij van 

belang. Een school heeft tussen de 600 en 900 studenten en tussen de 25 en 40 fte aan 

medewerkers. De schooldirecteuren, aangestuurd door een tweekoppig College van Bestuur, zijn 

integraal verantwoordelijk. De shared services worden aangestuurd door hoofden met een algemeen 

directeur. Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor het primaire proces ligt bij de 

onderwijsteams. 

ROC Tilburg is voor wat betreft omvang een gemiddeld ROC. Volgens JOB 2018 waarderen 

studenten onze opleidingen met gemiddeld een 7,1 (landelijk gemiddelde 7,1) en onze scholen met 

een 6,4 (landelijk gemiddeld 6,7). De respons was met 77,9% veruit de hoogste respons van alle mbo-

instellingen. Onze eigen doelstelling om te verbeteren naar een 7,2 voor de opleiding en een 6,7 voor 

de school hebben we in 2018 niet behaald. Aandachtspunten uit de JOB zijn op hoofdlijnen; 

roostering, leermiddelen en de ervaren kwaliteit van de lessen.  

ROC Tilburg wijkt op een aantal kenmerken af van andere ROC’s (Benchmark studiesucces 2017, 

Financiële Benchmark 2017, mbo-scanner): 

 het relatief grote aantal bbl-studenten, studenten die ouder zijn dan 23 jaar en onderwijzend 

personeel 

 een hoog aandeel niveau 2-studenten (22,7%), wat komt door de vele bedrijfsgerichte opleidingen 

in de bbl 

 een relatief laag aandeel niveau 1-studenten  

 een aandeel van 26,7% studenten uit een armoedeprobleemcumulatiegebied (apc-gebied), 

waardoor ROC Tilburg, afgezet tegen andere ROC’s, in de top tien staat (aangezien Tilburg de 

zevende stad van Nederland is en een historie als arbeidersstad kent, is dat niet heel opmerkelijk)  

 een relatief laag percentage doorstroom naar het hbo: 24,5% ten opzichte van een landelijk 

gemiddelde van 36,1% (echter, wanneer we dit percentage corrigeren met onze aantallen bbl-

studenten die we landelijk opleiden binnen bedrijfsgerichte opleidingen, dan komen we uit op het 

landelijke gemiddelde).  

Bij dit laatste punt moet opgemerkt worden dat de zorg niet zozeer zit in de mate waarin studenten 

doorstromen naar het hbo, mede in het licht van de huidige kansen op de arbeidsmarkt, maar in het 

studiesucces op het hbo. Om dit te verbeteren is er met hogescholen in de regio een keuzedeel 

ontwikkeld en met Avans samengewerkt aan de ontwikkeling van een voltijds AD-aanbod.  

Het jaarresultaat is de afgelopen drie jaren gedaald van 79,3% naar 76,1%. Het landelijk gemiddelde 

is in 2017 74,3%. Het diplomaresultaat is 76,0%, ten opzichte van 74,6% landelijk. Het 

startersresultaat is 83,6%, wat iets lager uitpakt dan het landelijke gemiddelde van 84,5%. Bij het 

speerpunt gelijke kansen zal hier nader op worden ingegaan.  

Kwalificatiewinst is 80% bij ROC Tilburg en landelijk is dit gemiddeld voor ROC’s 87,1%. Voor 

passende plaatsing scoort ROC Tilburg met 81,1% nadrukkelijk lager dan het landelijk gemiddelde 

van 89,1%. Dit is dan ook een aandachtspunt. De aanname is dat de oorzaak hiervan gezocht moet 

worden in de bbl-opleidingen in het kader van een leven lang ontwikkelen, waarbij er sprake is van 

omscholing, bijscholing of nascholing en het werk meer bepalend is voor de opleiding dan het niveau 

van de vooropleiding. Een gedegen analyse kan echter pas gemaakt worden wanneer we de volledige 

teruglevering vanuit DUO over de vooropleiding hebben ontvangen.  

Op basis van de voorlopige VSV-cijfers van februari 2019 zien we voor niveau 1 een daling ten 

opzichte van 2015-2016 van 31,95% naar 26,73%. Dit is onder de norm van 27,5%. Voor niveau 2 

zien we een stijging ten opzichte van 2015-2016 van 11,28% naar 13,73%, wat hoger is dan de norm 

van 9,4%. Voor niveau 3 was het percentage in 2015-2016 3,17% en voor 2017-2018 5,83%. De norm 

is 3,5% voor niveau 3. Voor niveau 4 dalen we van 3,76% naar 3,39% waarbij de norm 2,75% is. Het 
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betreft voorlopige cijfers waarbij de verwachting is dat deze nog wat gunstiger worden. Op 

studentniveau is bekend wie het betreft en wat de oorzaken zijn van de uitval. Bij het speerpunt 

‘Jongeren in een kwetsbare positie’ wordt nader gereflecteerd op VSV. 

In 2018 heeft de onderwijsinspectie in het vierjaarlijks onderzoek een oordeel geveld over de 

onderwijskwaliteit van de onderzochte opleidingen. De kwaliteitszorg op bestuursniveau en borging 

van examinering en diplomering is onvoldoende bevonden. In 2018 is dit gerepareerd en de 

verwachting is dat dit voldoende wordt bevonden door de inspectie in april 2019.  

Alles binnen het Huis van Onderwijsgroep Tilburg gebeurt onder het dak en de intentie van duurzaam 

verbeteren. De leidraad om de collectieve ambitie te bereiken is de LEAN-filosofie. Vanaf 2012 is 

duurzaam verbeteren ingezet als doel en als middel om een permanente verbetercultuur op gang te 

brengen en uitstekend onderwijs te borgen. Een belangrijke volgende stap is het meer betrekken van 

studenten bij duurzaam verbeteren. ‘Elke dag een beetje beter’ is het adagium voor de komende vier 

jaren. Duurzaam verbeteren helpt ons om een stap te zetten in de richting van onze collectieve 

ambitie.  

Onderwijsgroep Tilburg is trots op het aandeel bbl-studenten, het aandeel niveau 2-studenten en het 

aandeel studenten van 23 jaar en ouder. Tevens is er, ondanks de afname, tevredenheid over het 

jaarresultaat en het diplomaresultaat, omdat we de oorzaak van de daling goed kunnen duiden. Het 

startersresultaat kan beter, evenals het VSV-resultaat voor bepaalde doelgroepen. De waardering 

door de studenten, middels de JOB van de opleiding en de school, willen we graag verbeteren. De 

omgeving waarin we werken is complex en de student is veranderlijk, waardoor het causale verband 

tussen actie en resultaat vaak ontbreekt. Via duurzaam verbeteren zetten we in op het verbeteren van 

ons onderwijs, met daarbij de verwachting dat dit terug te zien zal zijn in de in dit hoofdstuk benoemde 

indicatoren.  

 

7 SWOT-analyse op het niveau van de instelling 

 

Op het niveau van de instelling komen we tot de volgende analyse van onze interne sterke en zwakke 

kanten en onze externe kansen en bedreigingen. De aanleiding om zaken op te nemen in deze SWOT 

is deels te vinden in hoofdstuk 6 en deels te vinden in de beschrijving van de beginsituatie van de drie 

landelijke speerpunten en onze twee eigen speerpunten.  

 

Intern Extern 

Sterk 

 Onderdeel van de regionale 

infrastructuur 

 Breed gevarieerd onderwijsaanbod 

 Menselijke maat van de scholen en een 

platte organisatiestructuur 

 Sterke verbinding met de omgeving 

 Begeleiding van onze studenten 

 Duurzaam verbeteren 

 Bbl-opleidingen in het kader van een 

leven lang ontwikkelen 

 Samenwerking Kennispact Brabant 

 Drie private/publieke samenwerkingen 

 Financieel gezond 

 

Kansen 

 Duurzaam verbeteren samen met 

studenten 

 Aangepaste leertrajecten voor 

specifieke doelgroepen bijvoorbeeld 

binnen het sociaal domein 

 Uitbreiden aanbod opleidingen in 

samenwerking met Brabantse ROC’s 

voor een leven lang leren 

 Breed programma voor technologie 

binnen alle opleidingen 

 Duurzaam verbeteren als onderdeel van 

alle opleidingen 
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Zwak 

 Borging examinering en diplomering 

 Technologie in het onderwijs 

 Roostering 

 Kwaliteitscontrol 

 Aangepaste leertrajecten voor 

specifieke doelgroepen structureel 

onderdeel van het aanbod 

 Thematische sturing op 

scholingsvraagstukken van docenten 

m.u.v. duurzaam verbeteren 

 

 

 

Bedreigingen 

 Arbeidsmarkt voor onderwijsmensen 

 Duurzaamheid van de subsidie 

praktijkleren gezien het aantal bbl-

studenten 

 Gevoeligheid voor conjunctuur- 

schommelingen van bbl-opleidingen 

 Demografische ontwikkelingen, afname 

instroom VO de komende jaren 

 Macrodoelmatigheid van opleidingen 

 Snelheid van technologische 

ontwikkelingen in het werkveld 

 

Deze SWOT is input voor de beschrijving van de beginsituatie per speerpunt.  

Voor een nadere kennismaking met onze instelling verwijzen wij u naar het geïntegreerd jaardocument 

2017 in de bijlagen. 

 

8 PDCA en de kwaliteitsagenda 

 

De sturing op de realisatie van de kwaliteitsagenda gebeurt via een programma volgens onze PPM-

systematiek (project portfolio management). Het College van Bestuur wordt elk kwartaal geïnformeerd 

over de stand van zaken rondom de realisatie van de maatregelen. De kwaliteitsagenda kent een 

eigen programmamanager met projectleiders vanuit de scholen van ROC Tilburg. Voor de realisatie 

wordt gebruik gemaakt van de bestaande overleggroepen van schooldirecteuren en hoofden. Ook 

studenten en het werkveld worden bij deze overleggen betrokken. Elke maatregel kent een 

schooldirecteur als eigenaar, de A3’s opgenomen in de bijlagen helpen ons bij het realiseren van de 

gemaakte afspraken. Na vier jaar zijn de opgenomen maatregelen onderdeel van de PC&V-cyclus 

(Planning, Control & Verantwoordingscyclus) van de staande organisatie. ROC Tilburg wil voor het 

resultaatafhankelijke deel verantwoording afleggen op de behaalde resultaten per landelijk speerpunt 

en per eigen gekozen speerpunten, evenals op de geformuleerde resultaten in 2020 en in 2022 per 

maatregel. 
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DEEL B  

 

Landelijke speerpunten en twee eigen speerpunten 

 

In deel B gaan we eerst in op de drie landelijke speerpunten en daarna op onze eigen twee 

speerpunten. Elk speerpunt wordt ingeleid, gevolgd door een omschrijving van de beginsituatie, onze 

reflectie hierop, de ambitie van ROC Tilburg en de gekozen maatregelen. Ook wordt beschreven 

welke resultaten we beogen te bereiken in respectievelijk 2020 en 2022. 

 

1. Onderwijs dat opleidt voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

 

1.1. Inleiding 

 

Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst heeft volgens de regeling 

kwaliteitsafspraken tot doel het arbeidsmarktperspectief van de mbo-studenten te verbeteren door 

aanpassingen in het onderwijsaanbod, beïnvloeding van de studiekeuze, de inhoudelijke vernieuwing 

van de opleidingen en het versterken van de verbinding met de beroepspraktijk. 

 

1.2. Beginsituatie 

 

Arbeidsmarkt Hart van Brabant 

(Bron: economische verkenning regio Hart van Brabant 2018, Fanion in opdracht van Midpoint Brabant) 

 

De regio Hart van Brabant is gunstig gelegen in de driehoek Randstad, regio Eindhoven en regio 

Antwerpen. Het gebied telt 447.810 inwoners, 7,8% meer dan in 2000. Samen met de regio 

Eindhoven heeft Hart van Brabant daarmee de hoogste bevolkingsgroei in Noord-Brabant. De 

prognose laat zien dat tot en met 2040 de bevolking blijft doorgroeien in de regio. Net als in de rest 

van Nederland heeft Hart van Brabant te maken met vergrijzing en ontgroening van de bevolking. De 

beroepsbevolking van Hart van Brabant heeft een omvang van 244.000 personen. Tussen 2007 en 

2017 is de beroepsbevolking met 7,2% toegenomen. Vergeleken met de landelijke cijfers is dit een 

hoger groeipercentage, binnen Noord-Brabant heeft alleen Zuidoost-Brabant een hogere groei.  

 

Uit ‘Regio in Beeld’ van het UWV blijkt dat de arbeidsmarkt krap tot gemiddeld is. De krapte is veelal 

een gevolg van een mismatch tussen werk en werkzoekende. De regio Hart van Brabant kent een 

hoge participatiegraad, wat wil zeggen dat veel mensen zich actief aanbieden op de arbeidsmarkt. Net 

als in de rest van Nederland en Noord-Brabant vergrijst de beroepsbevolking van de regio Hart van 

Brabant, weliswaar iets minder dan andere regio’s.  

 

Het gemiddelde opleidingsniveau binnen de beroepsbevolking is tussen 2007 en 2017 toegenomen. 

Het aantal mensen met een middelbare of hoge opleiding stijgt en het aantal laagopgeleiden is 

gedaald. Ten opzichte van Nederland telt Hart van Brabant iets minder hoogopgeleiden.  

 

De geschetste diversiteit op de arbeidsmarkt, de bevolkingsgroei, de ontgroening en vergrijzing en de 

technologisering heeft gevolgen voor het opleidingsaanbod van ROC Tilburg, zowel vanuit kwalitatief 

als vanuit kwantitatief oogpunt. Bij de reflectie op de beginsituatie zal dit nader toegelicht worden. 

 

Hart van Brabant telt in 2017 212.340 banen, waarbij handel, zorg, industrie en zakelijke diensten qua 

omvang de grootste werkgevers zijn. Er zijn in Hart van Brabant 10.110 vestigingen en 76.000 banen 
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toe te rekenen aan de topsectoren. Daarmee neemt de regio binnen Brabant de laagste positie in. De 

regio blinkt wel uit de in de topsectoren logistiek, creatieve industrie en chemie.  

 

De werkgelegenheid is tussen 2007 en 2017 met 6,1% toegenomen. Daarmee doet Hart van Brabant 

het beter dan landelijk en dan Noordoost- en West-Brabant en even goed als Zuidoost-Brabant. De 

werkgelegenheid in de leisure is in Hart van Brabant met 11,0% toegenomen tussen 2013 en 2017. 

Dit is een snellere toename dan in elke andere Brabantse regio en dan landelijk. Dankzij de Efteling 

en Beekse Bergen is cultuur, recreatie en amusement een belangrijke branche. 

 

In vergelijking tot Nederland heeft de regio een sterke positie in de industrie, logistiek, handel, 

financiële instellingen, onderwijs en overige diensten. De overige diensten, zorg, zakelijke diensten, 

logistiek, ICT en horeca hebben de werkgelegenheid flink zien toenemen, gemiddeld maar liefst 10% 

tussen 2007 en 2017. Handel is een stabiele factor, maar is niet hard gegroeid. ICT, zakelijke diensten 

en horeca zijn nog ondervertegenwoordigd, maar sterk in opkomst. Daarnaast is Hart van Brabant 

sterk in financiële diensten en industrie, maar daarbinnen zijn veel banen verloren gegaan. Binnen de 

industrie is Hart van Brabant nog altijd sterk in traditionele industrietakken als de leer-, lederwaren- en 

schoenen-, de textiel- en de kledingindustrie. Ook de chemische- en kunststoffenindustrie en de hout- 

en bouwindustrie zijn sterk vertegenwoordigd. De industrie had tussen 2007 en 2012 te maken met 

een flinke daling in werkgelegenheid, maar deze zit sinds enkele jaren weer in de lift. Met name de 

transportmiddelenindustrie en chemische- en kunststoffenindustrie zijn sterk vertegenwoordigd en 

hebben groei in banen laten zien. Ook de voedings- en genotmiddelenindustrie doet het wat dat 

betreft goed.  

 

In Hart van Brabant wordt ingezet op het smart maken van de bedrijfstakken in de regio: smart 

industrie, smart logistics en smart services. Dat wil zeggen dat in de productieprocessen en diensten 

gebruik wordt gemaakt van de laatste technieken en ontwikkelingen zoals Internet of Things, Big Data, 

3D printing en Augmented en Virtual Reality. In Hart van Brabant zijn 4.264 bedrijven actief in 

branches die zijn aangeduid als kennisintensief. In totaal tellen deze bedrijven 24.850 banen. Sterke 

groei van het aantal vestigingen is er in Hart van Brabant met name in de smart logistics, smart 

services en smart industrie. In termen van werkgelegenheid is Hart van Brabant vooral sterk in smart 

logistics en smart finance. Daar waar het aandeel van Hart van Brabant in de Brabantse 

werkgelegenheid ligt op 16,8%, is dat voor deze sectoren respectievelijk 36,2% en 47,0%. Groei in 

werkgelegenheid zit er met name in smart logistics, smart finance en smart services. In vergelijking tot 

de Nederlandse productiestructuur leveren in Hart van Brabant de handel, logistiek, horeca, financiële 

diensten, zorg, onderwijs, overige diensten en industrie een hogere bijdrage aan het Bruto Regionaal 

Product.  

 

Opleidingsaanbod ROC Tilburg 

Het aanbod op 01-08-2018 van ROC Tilburg bestaat uit 184 kwalificatiedossiers met 498 

uitstroomprofielen (Eduarte). 57% van de deelnemers volgt een bbl-opleiding en 43% een bol-

opleiding. Meer dan 27% van de studenten is 23 jaar of ouder. ROC Tilburg zet al vanaf 1998 in op 

het opleiden in het kader van een leven lang ontwikkelen. Daardoor is ROC Tilburg ‘bbl-zwaar’ en 

afwijkend van veel andere mbo-instellingen. Dit maakt dat ROC Tilburg geen maatregelen treft om het 

aantal bbl-opleidingen uit te breiden. Er is de afgelopen jaren wel sterk geïnvesteerd in privaat-

publieke samenwerkingen (Aerospace en Maintenance, Zorgacademie en Logistieke academie 

Midden Brabant), in excellentietrajecten en in samenwerking met Avans en Fontys in voltijds AD-

opleidingen om de aansluiting met het hoger onderwijs te verbeteren voor onze studenten.  
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Onderstaande tabel geeft een beeld van opleidingen binnen ROC Tilburg die onder de signaalwaarde 

scoren van de arbeidsmarktindicator van 70%. Daaronder volgt een overzicht van opleidingen die 

gering of matig scoren op zowel kans op werk en kans op stage. 

 

BEROEPSOPL. BEROEPSOPL. 

NAAM 

HOOFDGROEP 

NAAM 

NIVEAU AANDEEL 

WERKEND >12 

UUR (CBS) 

bc172 Podium- en 

evenemententech

niek 

 

Media en vormgeving 4 57% 

bc279 Ondersteunende 

administratieve 

beroepen 

 

Economie en administratie 2 53% 

bc300 Travel, leisure & 

hospitality 

 

Toerisme en recreatie 3 0% 

bc301 Dienstverlening 

 

Zorg en welzijn 2 57% 

bc319 Mode/maatkleding Handel en 

ondernemerschap 

3 60% 

bc319 Mode/maatkleding Handel en 

ondernemerschap 

4 60% 

bc320 Schilderen Afbouw, hout en 

onderhoud 

3 0% 

bc346 Secretariële 

beroepen 

 

Economie en administratie 3 47% 

bc365 Entree 

 

Entree 1 34% 

bc373 Kleding-, 

confectie- en 

veranderatelier 

 

Handel en 

ondernemerschap 

2 0% 

bc413 Mechatronica Techniek en 

procesindustrie 

2 67% 
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Overzicht SBB mbo opleidingen ROC Tilburg met een geringe en matige kans op werk en geringe en matige kans op stage in 
de regio Midden-Brabant 

In opdracht van het Kennispact heeft het Research Centre for Education and the Labour Market 

(ROA) in 2017 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in Brabant en in de 

afzonderlijke regio’s, in relatie tot de mbo-opleidingen en het aantal studenten dat uitstroomt op de 

arbeidsmarkt de komende jaren voor ROC Tilburg en alle andere Brabantse mbo-instellingen. Deze 

informatie is specifieker dan de landelijk beschikbare informatie rondom macrodoelmatigheid. Ook is 

er een analysemodel gemaakt met processtappen om te komen tot oplossingen voor opleidingen die 

het betreft. Hierover hebben de Brabantse mbo-instellingen afspraken gemaakt voor de 

kwaliteitsagenda van 2019-2022. Op basis van de opgeleverde analyse door het ROA stemmen de 

Brabantse ROC’s met elkaar af voor welke opleidingen zij het voornemen hebben om te starten en/of 

te stoppen. 

 

De gemaakte afspraak in Brabant over macrodoelmatigheid heeft de komende 4 jaren impact op 

het opleidingsaanbod van de mbo-instellingen. ROC Tilburg heeft afspraken gemaakt met De Rooi 

Pannen over het opleidingsaanbod in Tilburg. Zo biedt ROC Tilburg geen bol-opleidingen voor de 

horeca aan.  

 

1.3. Reflectie op de beginsituatie  

 

De arbeidsmarkt binnen de regio Hart van Brabant is divers. Dit vraagt van ROC Tilburg om een breed 

en gevarieerd aanbod aan opleidingen. Gezien de bevolkingsgroei, ontgroening en vergrijzing, 

gekoppeld aan een relatief hoge arbeidsparticipatie, is het van belang om in samenwerking met 

andere ROC’s een gemeenschappelijk aanbod te ontwikkelen in het kader van een leven lang 

ontwikkelen.  
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De huidige arbeidsmarkt is volgens het UWV voor bijna alle sectoren krap tot gemiddeld. Het aantal 

vacatures voor mbo stijgt voor alle beroepsgroepen en het aantal jongeren met een WW-uitkering 

neemt af (SBB-update regionale cijfers jeugdwerkloosheid februari 2019). Dit heeft een positieve 

uitwerking op de aansluiting op de arbeidsmarkt en de kans op werk en stage.  

 

Binnen de speerpuntsectoren van Hart van Brabant speelt technologie een belangrijke rol. Dat vraagt 

van ROC Tilburg een extra impuls aan leren met, over en door technologie, met als doel onze 

studenten goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt van nu en de toekomst.  

 

Reflecterend op de tabel op bladzijde 14 kunnen we stellen dat de huidige aansluiting op de 

arbeidsmarkt van Schilder en Mechatronica is verbeterd door het economische herstel in de bouw. 

Met de niveau 3-opleiding binnen Toerisme en Recreatie stopt ROC Tilburg per 01-08-2020. De 

secretariële opleiding start met ingang van 01-08-2019 volgens het gemoderniseerde 

kwalificatiedossier. Het oude kwalificatiedossier faseert uit. Hierdoor sluit de opleiding beter aan op 

hetgeen de arbeidsmarkt vraagt. De aansluiting op de arbeidsmarkt voor wat betreft Mode-, Media- en 

Artiestenopleidingen is landelijk opgepakt en er zijn op landelijk niveau afspraken over gemaakt. 

 

De combinatie van matig tot geringe kans op werk en stage is beperkt en vinden we alleen bij 

zakelijke dienstverlening, ICT, artiesten, kappers en beveiliging. Binnen het totale opleidingsaanbod 

betreft het dus maar een beperkt aantal opleidingen. De maatregel die omschreven worden bij ‘Niveau 

2 breed’, behorend bij ‘Jongeren in een kwetsbare positie’, geven aan hoe wij de aansluiting willen 

verbeteren.  

 

Het afstemmen van het opleidingsaanbod - welke nieuwe opleidingen gaan we starten en met welke 

bestaande opleidingen gaan we stoppen - tussen enerzijds de Brabantse ROC’s en met anderzijds de 

arbeidsmarktontwikkelingen behoeft aandacht en actie. De afspraken binnen het kennispact gaan 

consequenties hebben op het opleidingsportfolio van de Brabantse ROC’s.  

 

1.4. Onze ambitie voor ‘onderwijs dat opleidt voor de arbeidsmarkt van de toekomst’ 

 

Onze ambitie is dat onze opleidingen zowel kwalitatief als kwantitatief goed aansluiten bij de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wetende dat de arbeidsmarkt grillig en slecht te voorspellen is, 

hebben we de ambitie om de opleidingen beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt dan dat ze nu 

doen. In 2018 voldeed 94,4% van de niveau 3 en 4 bc-codes aan de gestelde 70% norm. Van de 

niveau 1 en 2 bc-codes voldeed 95,4% aan de 70% norm. De ambitie is dat in 2022 95,4% van de 

niveau 3 en 4 bc-codes voldoet aan de 70% norm en van de niveau 1 en 2 bc-codes 96,4%. Hiertoe 

nemen we een aantal maatregelen, die we in paragraaf 1.5 zullen benoemen en toelichten.  

 

1.5. Beschrijving van de maatregelen 

 

Op basis van de beginsituatie, onze reflectie hierop en onze ambitie, benoemen wij in de 

kwaliteitsagenda 2019-2022 vier maatregelen voor het landelijk speerpunt ‘Onderwijs dat voorbereidt 

op de arbeidsmarkt van de toekomst’: 

 

1. Onderwijs en technologie deel 1 

2. Macrodoelmatigheid en leven lang ontwikkelen binnen Kennispact 

3. Excellentie 

4. Verbetervoorstellen onderwijsteams 
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De volgende sub paragrafen beschrijven per maatregel kort de beginsituatie, onze ambitie, de inhoud 

van de maatregel, het te bereiken resultaat in 2020 en 2022, informatie over samenwerken en over de 

manier waarop verantwoording afgelegd zal worden. De A3’s in de bijlagen geven een gedetailleerde 

toelichting op de maatregelen.  

 

1.5.1.  Onderwijs en technologie deel 1 

 

Onderwijs en technologie bestaat uit 2 delen. Deel 1 heeft als doel het verbeteren van de aansluiting 

met de technologie die gebruikt wordt binnen het werkveld. Deel 2 betreft het verbeteren van ICT-

vaardigheden van docenten en is onderdeel van het speerpunt ‘Naar uitstekende leraren’.  

 

Het meest kenmerkend voor de komende jaren op het gebied van technologie is de exponentiële 

toename van technische mogelijkheden binnen alle sectoren waar onze studenten (gaan) werken of 

stagelopen. Dit vraagt van ons een versnelling op drie technologische thema’s met een 

samenhangend geheel aan activiteiten:  

 

 Leren mét technologie: toepassingen die het leerproces ondersteunen, zoals een digitale 

leeromgeving, voldoende hardware en software, toepassing van programma’s en apps. 

 Leren dóór technologie: studenten leren gebruik te maken van (vak)inhoudelijke ICT-

toepassingen, zoals digitale lesmethoden, simulaties (VR, 3D), video’s, etc.  

 Leren óver technologie: studenten voorbereiden op hun beroep, om met de juiste, branche 

specifieke ICT-toepassingen en technologie te kunnen werken.  

 

Beginsituatie 

Er is onvoldoende aansluiting tussen de gebruikte technologie op de scholen en de technologische 

ontwikkelingen in het werkveld. 

 

Ambitie  

Binnen het onderwijs van de betreffende scholen is aansluiting op de innovaties en technologieën van 

het betreffende werkveld. Daarnaast participeert ROC Tilburg in een breed samenwerkingsverband 

met meerdere ROC’s, Kennispact en Mind Labs die content leveren en werken aan gezamenlijke 

ontwikkeling en uitwisseling van innovaties. 

 

Resultaat van de maatregelen in 2020 en in 2022 

Resultaten in 2020: 

 Er is een werkgroep onderwijs en technologie opgericht bestaande uit drie schooldirecteuren 

die zorgen voor de realisatie van de plannen. Deze groep is zes keer bij elkaar gekomen. 

 Scholen kunnen middelen aanvragen om experimenten uit te voeren met technologie en 

onderwijs. In 2020 zijn zes aanvragen gehonoreerd en is de opgedane kennis gedeeld met de 

andere scholen. 

 40% van de onderwijsteams levert een docent aan de bovenschoolse werkgroep onderwijs en 

technologie. Deze groep heeft twee innovaties geïmplementeerd binnen minimaal één 

onderwijsteam. 

 

Resultaten in 2022: 

 De werkgroep onderwijs en technologie is uitgebreid met vier directeuren en er is een 

tweemaandelijkse nieuwsbrief voor docenten. 

 Er zijn zes nieuwe aanvragen gehonoreerd voor experimenten rondom technologie en 

onderwijs en de kennis is gedeeld met andere scholen. 
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 90% van de onderwijsteams levert een docent aan de bovenschoolse werkgroep onderwijs en 

technologie. De groep heeft tien innovaties geïmplementeerd binnen minimaal één 

onderwijsteam. 

 

Samenwerken 

De studentenraad en de Ondernemingsraad hebben aangegeven dit een belangrijk punt te vinden om 

de komende periode op in te zetten. De voortgang zal met hen worden besproken. Schooldirecteuren, 

de projectleider, studenten en docenten werken met elkaar en met het werkveld aan projecten rondom 

onderwijs en technologie. 

 

Verantwoording 

Onderwijs en technologie is onderdeel van het programma kwaliteitsagenda 2019-2022. Via de ppm-

systematiek wordt per kwartaal verslag gedaan aan de portfolioboard bestaande uit het CvB, de ppm-

officer en de controller. Naast de programmamanager kent de maatregel Onderwijs en Technologie 

een projectleider. In 2020 en in 2022 zal via het geïntegreerd jaarverslag verantwoording worden 

afgelegd over het bereiken van de beoogde resultaten voor deze maatregel. 

 

1.5.2.  Macrodoelmatigheid en leven lang ontwikkelen 

 

De bestuurders van de Brabantse mbo-instellingen en ROC Nijmegen hebben afgesproken dat 

macrodoelmatigheid en leven lang ontwikkelen opgenomen worden in de kwaliteitsagenda van alle 

individuele instellingen. Alvorens we de beginsituatie, de ambitie en de resultaten beschrijven, geven 

we kort een toelichting op het Kennispact. 
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Waarom: mbo als belangrijke en onmisbare schakel voor een vitale Brabantse economie 

 Brabant kent sterke en vitale economische regio’s. Dit komt door de hechte samenwerking in 

die regio’s tussen gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijk partners. 

 Het mbo speelt hierin een cruciale rol. Het leidt mensen op om (opnieuw) toe te treden tot de 

arbeidsmarkt of om vervolgonderwijs te volgen. Het Brabantse mbo is daarmee een 

belangrijke partner bij employability, duurzame en flexibele inzetbaarheid van de Brabantse 

beroepsbevolking. Het speelt een verbindende rol tussen de ambachtseconomie en de 

kenniseconomie.  

 Het mbo beweegt zich net als overheden en bedrijven in een turbulente maatschappelijke en 

economische omgeving. Het wordt geconfronteerd met diverse veranderingen, zoals de 

versnelde ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (digitalisering, flexibilisering, robotisering), de 

technologische innovaties binnen het bedrijfsleven en de veranderende vraag naar 

competenties (21st Century Skills). 

 Het mbo in Brabant erkent als geen ander dat samenwerking met gemeenten, provincie, 

bedrijven en maatschappelijke partners nodig blijft.  

 

Wat is er tot op heden gedaan? 

• In het najaar van 2012 is het Brabants Arbeidsmarktakkoord gesloten. Aan de 

vertegenwoordigers van de Triple Helix in Pact Brabant is vervolgens gevraagd welke agenda 

de drie O’s (Overheid, Onderwijs en Ondernemingen) willen voeren om hun bijdrage aan het 

oplossen van de crises te leveren. 

• De Brabantse mbo-bestuurders hebben vervolgens een agenda ingediend die vooral 

toekomstgericht is: het voorkomen van ‘typische’ mbo-problemen, zoals krimp van bbl en 

groei van bol met een beperkt zicht op werk, ten tijde van crises: Kennispact 2.0.  

 

Spin-off is zichtbaar en merkbaar 

• De Brabantse mbo’s leveren een hoog rendement en bedrijven zijn te spreken over de 

samenwerking in het kader van de beroepspraktijkvorming. 

• Er is sprake van intensieve samenwerking tussen de Brabantse mbo-instellingen: er vindt 

uitruil en afstemming plaats als het gaat om het opleidingsaanbod, de ontwikkeling van de 

beroepen van morgen en de realisatie van leer/werkplekken. 

• Leerlingenstromen (aanmeldingen, in- en uitschrijvingen) zijn beter in beeld gekomen. 

• Er is sprake van efficiënte inzet van middelen omdat meer uitgeruild en samen ontwikkeld 

wordt. 

• Mbo wordt meer en meer een gezaghebbende en natuurlijke partner bij SER Brabant en de 

provincie. 

• Uit bestuurlijke gespreksrondes langs de mbo-instellingen bleek dat MBO Brabant door moet 

gaan met de samenwerking gericht op de toekomst, waarin gezamenlijk innoveren een 

duidelijke meerwaarde heeft. 

• De bestuurders hebben de ambitie uitgesproken om de in gang gezette ontwikkelingen uit het 

eerdere Kennispact 2.0 te continueren en te komen tot een Kennispact 3.0: een gezamenlijke 

innovatie-agenda, ontwikkelingsgericht en toekomstbestendig, met een meer 

programmatische aanpak.  

 

Ambities MBO Brabant, Brabantse context 

Het mbo beweegt zich net als overheden en ondernemers in een turbulente maatschappelijke en 

economische omgeving. Deze veranderingen voor de drie O’s zijn in hiernavolgend figuur samengevat 

weergegeven. 
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Figuur 1 Ontwikkelingen Triple Helix  

 

 
De meest recente cijfers over de Brabantse arbeidsmarkt laten zien dat de economische crisis achter 

ons ligt: de werkgelegenheid neemt toe en blijft de komende jaren stijgen (door vergrijzing). Naast een 

vervangingsvraag zien de Brabantse mbo-instellingen ook een veranderende vraag uit bedrijfsleven 

en maatschappij: er ontstaat een arbeidsmarkt van werkenden die om een steeds hoger 

opleidingsniveau vraagt. Dit betekent ook dat de zittende werknemers moeten worden bijgeschoold en 

vraagt om onderwijs voor een veranderende groep jongeren, opleidingen gebaseerd op nieuwe 

beroepen en competenties en onderwijs voor zittende werknemers. Het vraagt daarnaast om 

onderwijs met doorlopende leerlijnen voor jongeren (van VO en MBO naar het HBO en WO), maar 

ook om onderwijs dat mensen toerust voor een flexibele arbeidsmarkt, loopbaanleren ofwel een leven 

lang leren.  

 

Tegelijkertijd zien we ook een groep mensen die de weg naar de arbeidsmarkt nog moet vinden 

(zowel jongeren als volwassenen, kwetsbare groepen, arbeidsmigranten, etc.), die eerder geen of een 

verkeerde beroepskeuze hebben gemaakt of een verkeerde opleiding hebben genoten (arbeidsmarkt 

voor werkzoekenden). Bovendien is het maatschappelijk onverantwoord om mensen aan de kant te 

laten staan. Ieder talent telt. Scholingstrajecten die de kloof tussen werkloos aan de kant staan en de 

arbeidsmarkt kunnen overbruggen zijn noodzakelijk. De Brabantse mbo-instellingen spelen hier van 

oudsher een voorname rol in (AKA/Entree, inburgeringstrajecten, educatie, employability-trajecten). 

Samen met gemeenten en bedrijven zetten zij opleidings- en toetredingstrajecten op. Dit mbo-aanbod 

biedt integrale oplossingen naar werk en naar brede (arbeids)participatie, afgestemd op doelgroepen. 
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Figuur 2 Arbeidsmarkt en rol MBO Brabant 

 

Het middellange termijn advies van SER Brabant 2015-2020 omschrijft het als volgt: “Voor het 

realiseren van de Brabantse ambities is het MBO een belangrijke en onmisbare schakel, het is de ziel 

van de meso-economie. Zonder ambachtseconomie geen kenniseconomie in Brabant.” Het Brabantse 

mbo gaat dan ook verder in de samenwerking op de schaal van de provincie Brabant, omdat in deze 

regio sprake is van een coherent economisch beleid, er regionale speerpuntsectoren benoemd zijn en 

er een lange historie van samenwerking bestaat, zowel binnen het Triple Helix-verband als tussen de 

Brabantse mbo-bestuurders.  

 

Tegen deze achtergrond werken de Brabantse mbo-instellingen in overleg met overheden en 

bedrijfsleven aan een ambitieuze en goed onderbouwde Strategische Agenda Onderwijs-

Arbeidsmarkt ‘Kennispact 3.0’. De kernambitie luidt:  

 

“Toekomstbestendig zijn van Noord-Brabant door middel van innovatief en ondernemend onderwijs 

gericht op de beroepen van morgen.” 

 

Het Brabantse mbo wil de samenwerking op de schaal van de provincie Noord-Brabant verder 

verdiepen. Gezamenlijke agendavoering en innovatieve ontwikkeling versterkt de positie van het 

Brabantse mbo in de diverse platforms, vergroot de innovatieve kracht en draagt bij aan een effectieve 

inzet van resources en middelen, dit alles om de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen te kunnen 

waarmaken.  

 

Het Brabantse mbo heeft de volgende doelen voor dit Kennispact 3.0 geformuleerd: 

• Het versterken van de innovatie- en ontwikkelkracht van het Brabants mbo aan bedrijfsleven, 

gemeenten en provincie en daarmee de regionale arbeidsmarkt. 

• Het borgen van een samenhangend, innovatief en kwalitatief hoogwaardig stelsel van 

beroepsonderwijs, passend binnen de kennisinfrastructuur in Brabant. 

• Het fungeren van MBO Brabant als een erkend gezaghebbende gesprekspartner voor 

bedrijfsleven en overheden in het realiseren van de ‘Agenda van Brabant’. 
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Om de ambities te realiseren zijn de volgende zes speerpunten benoemd: 

 

 Macrodoelmatigheid 

 Curriculumvernieuwing 

 Leven lang leren  

 Doorlopende leerlijn  

 Deskundigheidsbevordering 

 Experimenteerruimte 

 

De bestuurders van de instellingen hebben afgesproken dat macrodoelmatigheid en leven lang 

ontwikkelen opgenomen worden in de kwaliteitsagenda van de individuele instellingen.  

 
Macrodoelmatigheid 

Beginsituatie 
Het aanpassen van het opleidingsaanbod aan veranderingen in de vraag van bedrijven, instellingen 

en overheden is van cruciaal belang om een goede aansluiting met de snel veranderende 

arbeidsmarkt te verzekeren. Het opleidingsaanbod is voor een aantal opleidingen Brabant breed 

bezien versnipperd en onvoldoende afgestemd op de vraag in de verschillende arbeidsmarktregio’s, 

zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor verdere concretisering zie ‘vooronderzoek macrodoelmatigheid 

mbo-Brabant’ (ROA 2017, Frank Cörvers, Ardi Mommers).  

 

Ambitie 
Brabant kent een macrodoelmatig opleidingsaanbod dat in horizontale afstemming tot stand is 

gekomen. 

 Er is structureel adequate informatie beschikbaar, zowel kwantitatief als kwalitatief, ten 

aanzien van de macrodoelmatigheid van de mbo-opleidingen in Brabant (Brabantse 

arbeidsmarktmonitor, BRAM). 

 Er is een handelingscyclus en procesbeschrijving beschikbaar voor de beoordeling van de 

macrodoelmatigheid van zowel bestaande als nieuw te starten mbo-opleidingen in Brabant. 

 De benodigde kennis is aanwezig en geborgd in een Brabantse commissie 

macrodoelmatigheid. Deze commissie geeft een onderbouwd advies aan de Brabantse 

bestuurders om de macrodoelmatigheid van het opleidingsaanbod te verbeteren.  

 Er is bestuurlijk voldoende draagvlak om de overgenomen adviezen uit te voeren en er zijn 

afspraken gemaakt over de wijze waarop consequenties samen gedragen worden. 

 De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het opleidingsaanbod ligt bij de 

onderwijsinstellingen. Dit wordt afgestemd met het (regionale) bedrijfsleven en met 

(nabijgelegen) onderwijsinstellingen. 

 Er is een toegankelijk onderwijsaanbod voor alle niveaus en alle doelgroepen in Brabant. 

 

Resultaten van de maatregelen in 2020 en in 2022 

Resultaten in 2020: 

 De ontwikkelde handelingscyclus is geëvalueerd en bijgesteld. Het resultaat is een definitieve 

handelingscyclus. 

 De commissie heeft op verzoek van één of meerdere individuele scholen één advies 

uitgewerkt. 

 De commissie heeft in opdracht van de Brabantse besturen één onderzoek en bijbehorend 

advies uitgewerkt. 

 Het Brabantse besturenoverleg heeft de twee uitgebrachte adviezen besproken en de 

overgenomen adviezen uitgevoerd. 
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Resultaten in 2022: 

 De commissie is structureel ingebed in het Brabantse mbo. 

 Proces en handelingscyclus zijn vastgesteld voor drie jaren. 

 Er is een Brabantse monitor arbeidsmarkt ontwikkeld (BRAM), het onderhoud en beheer 

hiervan is belegd binnen het Brabantse mbo. 

 

Samenwerken 

Wat betreft macrodoelmatigheid vindt samenwerking plaats tussen de Brabantse ROC’s, 

wetenschappers, het georganiseerde werkveld en de Provincie Brabant. 

 

Verantwoording 

Via de projectorganisatie van Kennispact Brabant wordt de voortgang verantwoord aan de 

bestuurders van de Brabantse mbo-instellingen. Macrodoelmatigheid kent een projectleider. Via het 

geïntegreerd jaarverslag worden de resultaten gerapporteerd. 

 

Leven lang ontwikkelen in Brabant 

Beginsituatie 

In alle jaarplannen van de Brabantse mbo-instellingen is een doelstelling rondom het thema leven lang 

ontwikkelen opgenomen. Daarnaast is in vrijwel alle jaarplannen een KPI ten aanzien van uitbreiding 

van leerlingenaantallen opgenomen. De uitwerking is zeer verschillend te noemen; één ROC heeft 

een goed uitgewerkte best practice, een aantal instellingen heeft nog geen stappen gezet op dit 

gebied en is zich aan het oriënteren. De inrichtingskeuzes zijn divers. Er is versnippering ten aanzien 

van het aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen. Ook zijn er vrijwel geen afspraken tussen 

de mbo-instellingen ten aanzien van samenwerking rondom grote aanbestedingen of tenders en is er 

ruis als het gaat om het ‘vissen in elkaars vijver’. De arbeidsmarktregio’s zijn hierin de verbindende 

factor en hebben in hun programma’s mooie uitwerkingen op dit thema al vaak voorhanden. Zij zijn 

goed op de hoogte van de wensen ten aanzien van aanbod voor opleidingen en kunnen een 

vertaalslag vanuit de werkgevers richting de mbo-instellingen maken. Het Kennispact MBO Brabant is 

om actieve betrokkenheid gevraagd bij deze opzet. Leven lang ontwikkelen is hierbij het kernthema 

om de veranderende arbeidsmarkt vorm te geven. Op alle fronten krijgt leven lang ontwikkelen op dit 

moment veel aandacht. De noodzaak om activiteiten te ontwikkelen op dit thema, wordt steeds sterker 

gevoeld, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Dit biedt kansen voor de uitwerking van de 

verdere samenwerking. 

 
Ambitie 

 We kennen één groot samenwerkingsverband Kennispact MBO Brabant waarin we komen tot 

één Brabant breed aanbod wat gedivergeerd wordt naar de verschillende instellingen die 

daarmee hun voordeel doen.  

 Het aanbod voor leven lang ontwikkelen kent regionale accenten en economische inkleuring, 

met voor het bedrijfsleven duidelijkheid en veel standaardisatie in de wijze waarop we 

producten aanbieden.  

 Tenders en verzoeken aan de Brabantse mbo-instellingen, die vanuit het bedrijfsleven komen, 

worden gedeeld in een expertisecentrum leven lang ontwikkelen, hier werken we gefaseerd 

naartoe.  

 We hebben een, met regionale accenten ingekleurde, samenwerkingsvorm (dus ook kleine 

opleidingen/niches/maatwerk zijn mogelijk). Uitgangspunt is dat de eigen identiteit binnen de 

regio de sterkste branding blijft voor een instelling.  

 Het samenwerkingsverband is een virtuele organisatie naast de bestaande en geen 

zelfstandige uitvoeringsorganisatie, een zogenaamd ‘White label’.  
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Resultaten van de maatregelen 2020 en 2022 

Resultaten in 2020: 

 Er is een regievoerder voor de implementatie van het scenario aangesteld.  

 Er ligt een meerjaren implementatieplan. 

 Er wordt een eerste pilot met het nieuwe acquisitiemodel uitgevoerd onder regievoering van 

de Regievoerder leven lang ontwikkelen. 

 Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van een eerste pilot acquisitiemodel. 

 De adviesgroep leven lang ontwikkelen heeft op eigen initiatief één voorstel voor nieuw 

aanbod gedaan. 

 De adviesgroep leven lang ontwikkelen heeft in opdracht van de Brabantse besturen 

geadviseerd over een aanbod voor de komende twee jaren. 

 Het Brabants Bestuurlijk Overleg heeft de twee uitgebrachte adviezen besproken en de 

overgenomen adviezen uitgevoerd. 

 

Resultaten in 2022: 

 Duurzame samenwerkingsvorm leven lang ontwikkelen is ingevoerd.  

 Er is vorm gegeven aan de ‘White Label’-constructie.  

 Er is een eerste aanzet voor visieontwikkeling leven lang ontwikkelen Brabantse MBO 

instellingen gedaan in samenwerking met bedrijfsleven. 

 De adviesgroep leven lang ontwikkelen heeft op eigen initiatief één voorstel voor nieuw 

aanbod gedaan.  

 De adviesgroep leven lang ontwikkelen heeft in opdracht van de Brabantse besturen 

geadviseerd over een aanbod voor de komende twee jaren. 

 

Samenwerken 

Brabantse ROC’s, ROC Nijmegen en bedrijven en instellingen.  
 

Verantwoording 

Via de projectorganisatie van Kennispact Brabant wordt de voortgang verantwoord aan de 

Bestuurders van de Brabantse mbo-instellingen. Leven lang ontwikkelen kent een projectleider. In het 

geïntegreerd jaarverslag worden de resultaten gerapporteerd. 
 

1.5.3.  Excellentie 

 

Excellentieprogramma’s binnen ROC Tilburg zijn vormgegeven vanuit een meerzijdig 

belangenperspectief. Samen met studenten, docenten, schooldirecteuren en bestuur zijn beleid en 

uitvoering van onze excellentieprogramma’s geëvalueerd. Alle partijen waren het met elkaar eens: 

‘Hier gaan we mee door!’ 

 

De inrichting en uitvoering van excellentieprogramma’s kennen als belanghebbenden:  

 De regio 

 De student 

 De medewerker en het onderwijsteam 

 De instelling 

 

De regio 

Met het uitvoeren van excellentieprogramma’s krijgen bedrijven en instellingen talent dat meer 

ontwikkeld is dan waar de kwalificatiedossiers in voorzien. De betreffende studenten zijn completer 

opgeleid. Als de regio bijdraagt aan ontwikkeling en uitvoering van de programma’s, kan de regio ook 
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invloed op de programma’s uitoefenen. Zo sluit de ontwikkeling van de student beter aan bij de 

behoefte van het werkveld én betrokken bedrijven en instellingen maken kennis met goede potentiële 

arbeidskrachten. 

 

De student 

De studenten die voor een excellentieprogramma geselecteerd zijn, krijgen de kans hun talent 

optimaal te ontwikkelen. De kwalificatiedossiers voorzien slechts in beperkte mate in het bevorderen 

van ondernemendheid, creativiteit, samenwerking en ‘gaan voor het maximale’. Met de 

excellentieprogramma’s doen we er een schep bovenop: de student is aan zet in zijn/haar 

ontwikkelproces. Een extra kans voor de student is aan de orde als de opleiding in de uitvoering van 

het excellentieprogramma samenwerkt met het werkveld. 

 

De medewerker / het onderwijsteam 

Met het ontwikkelen en uitvoeren van excellentieprogramma’s krijgen docenten en instructeurs de 

kans hun didactische en inhoudelijke wens te realiseren. Samen met werkveld en studenten kunnen 

docenten programma’s ontwikkelen die aansluiten op de opleiding(en) én die verbreding en verdieping 

bieden. Deze ‘laboratoriumfunctie’ leidt tot zowel inhoudelijke als didactische vernieuwingen, die we 

vervolgens in het reguliere onderwijs kunnen inpassen. Op deze wijze dragen de 

excellentieprogramma’s bij aan innovatie van het onderwijs en professionalisering. 

 

De instelling 

De eerdergenoemde laboratoriumfunctie biedt de instelling de kans goede ervaringen te verbreden. 

Binnen Kennispact ontstaat er wederzijdse inspiratie en kennisdeling. Dit leidt tot een actueel en 

uitdagend mbo. Naast inhoudelijke waarde ontstaat er ook een pr-waarde. Mooie projecten en 

prestaties bepalen mede het beeld van de opleiding, ROC Tilburg en uiteindelijk van het hele mbo. 

  

Excellentieprogramma 

Onze excellentieprogramma’s richten zich op studenten die meer uitdaging zoeken en dit aankunnen. 

Selectie vindt plaats op basis van vakmanschap, innovatie, ondernemendheid, zelfsturing, 

samenwerking en drive. 

 

De excellentieprogramma’s bevatten de volgende onderdelen: 

 Vakkundige ontwikkeling 

 Persoonlijke en professionele vorming en ontwikkeling 

 Opbouw van een excellentieportfolio 

 

Om de civiele waarde van de excellentieverklaring kracht bij te zetten, vinden we het belangrijk een 

minimale omvang aan het programma te verbinden. De verklaring die de student ontvangt na het 

succesvol doorlopen van een excellentieprogramma, zegt dus ondubbelzinnig iets over drive en 

taaktoewijding van de student. De studentenraad van ROC Tilburg heeft tijdens de evaluatie van de 

nu aflopende vierjarencyclus kwaliteitsafspraken de uitgangspunten van ons excellentiebeleid 

onderstreept.  

 

Beginsituatie  

ROC Tilburg voert de excellentieprogramma’s uit in excellentklassen die gekoppeld zijn aan één of 

meerdere opleidingen. Hoewel de ontwikkeling van de excellentklassen veel waardering krijgt van 

werkveld, studenten en medewerkers, onderkennen we dat de eindstreep nog niet is behaald. 

Sommige programma’s zijn nog onvolwassen en behoeven bijstelling. Ontwikkelaars van nieuwe 

excellentieprogramma’s kunnen inmiddels putten uit successen die behaald zijn met andere 

programma’s en in de uitvoering de samenwerking opzoeken. Een ander aspect van excellentie is 
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deelname aan vakwedstrijden (SkillsHeroes). Deelname aan de vakwedstrijden maakt soms deel uit 

van het programma van een excellentklas en in andere gevallen wordt deelname los hiervan 

georganiseerd. ROC Tilburg is van mening dat díe studenten die hun vakmanschap willen tonen en 

zich willen meten aan anderen, het podium daartoe geboden moet worden. We stimuleren studenten 

op een gezonde manier ‘de beste’ te willen zijn.  

 

Aantal en kwaliteit excellentklassen: 

 2 volwassen: goed programma met een logische verbinding naar het reguliere onderwijs 

 5 goed: goed programma, nog losstaand van reguliere onderwijs 

 4 in ontwikkeling: goede activiteiten, nog niet gebundeld tot een samenhangend programma 

 3 verkenning: gesprekken met studenten en werkveld, hooguit enkele losse activiteiten 

 1 revisie: goed programma, verdient op basis van beleidsnotitie bijstelling  

 1 geen actie: geen oriëntatie, geen actie 

 7 deelnemers SkillsHeroes vakwedstrijden schooljaar 2017-2018. 

  

Ambitie 

Elke student die dat wil en voldoet aan de selectiecriteria wordt in staat gesteld aan een excellentklas 

deel te nemen. Elke excellentklas voldoet aan de door ROC Tilburg gestelde criteria. Elke student die 

dit wil wordt het podium geboden deel te nemen aan de SkillsHeroes-wedstrijden en wordt hier 

adequaat op voorbereid.  

 

Resultaten van de maatregelen in 2020 en 2022 

Met het doorontwikkelen van excellentieprogramma’s hopen we in 2022 aan onze ambitie te voldoen 

of daar dichter in de buurt te komen. De geformuleerde resultaten in 2020 en 2022 zijn voor ons 

richtpunten waarlangs we onze vorderingen met belanghebbenden kunnen bespreken en onze 

plannen, waar nodig, bij kunnen stellen. 

 

Resultaten in 2020: 

 er zijn zes volwassen excellentklassen operationeel 

 er is aantoonbaar meer kennisdeling, minimaal drie teams werken in de uitvoering van hun 

excellentklas samen 

 ROC Tilburg opereert actief in de stichting excellent mboROC Tilburg opereert actief in de 

Stichting MBO Excellent. 

 acht teams nemen deel aan de SkillsHeroes-wedstrijden 

 er zijn vijf excellentieprogramma’s met internationale activiteiten. 

 

Resultaten in 2022: 

 er zijn tien volwassen excellentklassen operationeel 

 minimaal zes excellentklassen werken in de uitvoering van hun programma samen 

 ROC Tilburg opereert actief in de stichting excellent mboROC Tilburg opereert actief in de 

Stichting MBO Excellent. 

 twaalf teams nemen deel aan de SkillsHeroes-wedstrijden 

 er zijn zeven excellentieprogramma’s met internationale activiteiten. 

 

Samenwerken 

De studentenraad heeft erop aangedrongen door te gaan met het thema excellentie en de 

excellentieprogramma’s uit te breiden. Studenten werken met docenten en het werkveld samen bij de 

vormgeving en uitvoering van de excellentieprogramma’s. Landelijk wordt er samengewerkt met 

SkillsHeroes en MBO Excellent. 
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Verantwoording 

Excellentie is onderdeel van het programma kwaliteitsagenda 2019-2022. Via de ppm-systematiek 

wordt per kwartaal verslag gedaan aan de portfolioboard bestaande uit het CvB, de ppm-officer en de 

controller. Naast de programmamanager kent excellentie een projectleider. In 2020 en in 2022 zal in 

het geïntegreerd jaarverslag verantwoording worden afgelegd of de beoogde resultaten voor deze 

maatregel zijn bereikt. 

 

1.5.4.  Verbetervoorstellen uit de onderwijsteams 

 

De laatste maatregel die bijdraagt aan het landelijke speerpunt ‘onderwijs dat opleidt voor de 

arbeidsmarkt van de toekomst’, betreft projecten vanuit de onderwijsteams die leiden tot een 

verbetering van de aansluiting met de arbeidsmarkt. Een gedeelte van het budget besteden we 

jaarlijks aan projectvoorstellen vanuit de onderwijsteams die leiden tot een verbetering van de 

aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt. De verantwoording gebeurt via de ppm-

systematiek en resultaten worden verantwoord via het geïntegreerd jaarverslag. 
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2. Jongeren in een kwetsbare positie 

 
2.1. Inleiding  

 

Het landelijk speerpunt ‘Jongeren in een kwetsbare positie’ richt zich op het bieden van uitstekend 

onderwijs waarbij de student zo optimaal mogelijk ondersteuning krijgt, met als doel het voorkomen 

van uitval, het stimuleren van doorstroom naar een hoger niveau of het zorgen voor een goede start 

op de arbeidsmarkt. Op basis van de beginsituatie en de reflectie hierop wordt vervolgens beschreven 

welke ambitie ROC Tilburg hierbij heeft, welke maatregelen ingezet gaan worden en welke resultaten 

behaald gaan worden om te zorgen voor een verbetering van de ondersteuning aan jongeren in een 

kwetsbare positie. 

 

2.2. Beginsituatie 

 

In de periode 2016-2018 heeft ROC Tilburg de ondersteuningsstructuur geijkt. Doel was de 

begeleiding zo dicht mogelijk bij de student te organiseren binnen de context waar student en 

onderwijs elkaar tegenkomen. Dat is bij studieloopbaanbegeleiding, de lessen en BPV. Het doel hierbij 

is het versterken van de ondersteuning daar waar nodig en te zorgen voor een betere samenhang 

tussen eerder in gang gezette, positieve ontwikkelingen op het gebied van VSV, LOB en Passend 

Onderwijs. 

 

Begeleiding dicht bij de student biedt mogelijkheden om goed aan te sluiten op de begeleidings- en 

ondersteuningsvraag van elke student en vergroot hiermee de kans om de opleiding succesvol af te 

kunnen ronden.  

 

Vanaf augustus 2018 is er gestart om de ‘nieuwe aanpak’ temet het implementeren van de ‘nieuwe 

aanpak’. Er zijn inmiddels al goede stappen gezet en steeds beter passende ondersteuning wordt 

aangeboden. Dit geldt ook voor jongeren in een kwetsbare positie, al zijn er bij deze doelgroep zeker 

nog verbetermogelijkheden waardoor uitval voorkomen kan worden. Om te kunnen bepalen welke 

maatregelen passend zijn, is de beginsituatie in beeld gebracht. 

 

Kwantitatieve beginsituatie 

Kenmerkend voor de kwantitatieve instroom bij Entree is dat ROC Tilburg, zoals in de inleiding al is 

benoemd, zorg heeft voor jongeren in een kwetsbare positie en in nauwe samenwerking met de 

gemeente de verantwoordelijkheid neemt om ook kwetsbare jongeren met ingewikkelde problematiek 

een kans te bieden bij Entree. Bij Entree kent men dan ook twee locaties (Entree Apennijnenweg en 

Entree Wildstraat), die zich onderscheiden in complexiteit van de doelgroep.  

 

Kenmerken instroom jongeren in een kwetsbare positie bij ROC Tilburg 

Entree Apennijnenweg richt zich op de wat minder complexe doelgroep (in vergelijking met Entree 

Wildtstraat) en kent instroom vanuit: 

 vmbo-bb; jongeren van de basisberoepsgerichte leerweg van 16 jaar en ouder, waarbij het 

vmbo het niet wenselijk vindt dat zij op het vmbo blijven, omdat het vmbo niet in staat is om 

het juiste programma te bieden; de jongeren hebben het vmbo niet afgemaakt, veelal door 

gedragsproblemen, waardoor er extra ondersteuning nodig is; zij volgen de reguliere 

Entree-opleiding 

 vmbo- tl en havo: jongeren met meestal het overgangsbewijs van 3 naar 4 die vaak 

gestrand zijn in de examenklas; deze jongeren hebben wel de intelligentie om het vmbo-tl 

of de havo af te ronden, maar door multi-problematiek is het binnen het reguliere vmbo en 
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de reguliere havo niet gelukt; ook deze groep jongeren heeft extra begeleiding nodig en zij 

volgen in Entree Plus nog 3 vakken op vmbo-tl niveau (Nederlands en Engels en 

maatschappijleer of wiskunde) 

 NT2: jongeren ouder dan 16 jaar die doorstromen vanuit het Schakelcollege; het 

opleidingsniveau is wisselend en afhankelijk van het land van herkomst; het taalniveau 

vormt veelal het belangrijkste probleem bij doorstroom naar niveau 2; het behalen van het 

diploma is hierdoor lastig, terwijl het qua intelligentie haalbaar zou moeten zijn; deze groep 

kent daarnaast aparte problematiek, zoals het in procedure zijn voor een 

verblijfsvergunning, zelfstandigheid (zorg voor een woonruimte), schuldenproblematiek of 

gebrek aan perspectief in Nederland of in land van herkomst. 

 

Entree Wildstraat richt zich op een complexere doelgroep en zou zelfs gezien kunnen worden als een 

regionale voorziening voor speciaal onderwijs specifiek voor het mbo. 

Entree Wildstraat kent instroom vanuit: 

 vmbo-bb: deze jongeren hebben het vmbo niet afgemaakt, maar hier is veelal sprake van 

multi-problematiek op alle leefgebieden én gedrag- en/of leerproblemen; ook komen er 

steeds meer jongeren jonger dan 16 jaar die zich hiervoor aanmelden  

 vso (profiel arbeidsmarktgericht en profiel vervolgonderwijs): instroom vanuit het vso kent 

over het algemeen een stevige gedragsproblematiek; er is een speciaal traject (vso 

Parcours) waarbij jongeren in het laatste jaar van het vso het entreeonderwijs bij Entree 

Wildstraat volgen om meer kans te hebben om het entreediploma te behalen  

 pro (praktijkonderwijs): meestal gaat het om jongeren met een leerachterstand en 

gedragsproblematiek, waarbij ook de thuissituatie vaak problematisch is 

 bbl-ers: jongeren waarbij ongeveer 70% dermate ingewikkelde problematiek heeft 

waardoor de kans op werk vinden en behouden een groot knelpunt is 

 tienermoeders: voor jonge moeders of aanstaande moeders van 16 tot ongeveer 25 jaar is 

er een aangepast leerprogramma met de mogelijkheid om van de onderwijstijd af te wijken; 

het netwerk van deze jongeren is vaak een knelpunt waardoor het kunnen afronden van de 

opleiding lastig is. 

 

Niveau 2 kent instroom met name vanuit vmbo bb en Entree: 

 Voor jongeren die vanuit vmbo-bb, Entree, pro en vso instromen, is de overstap naar 

niveau 2 groot, doordat er minder intensieve begeleiding is. Bij instroom vanuit Entree komt 

het daarnaast steeds vaker voor dat er sprake is van een taalachterstand (doelgroep vanuit 

het Schakelcollege). Moeite met taalwerving is met name een knelpunt bij opleidingen in 

de zakelijke dienstverlening. Hier speelt ook mee dat de jongeren extrinsiek gemotiveerd 

zijn voor de opleiding. Ze weten zeker welke opleidingen ze niet willen (zorg en techniek) 

en kiezen liever voor een opleiding met ‘status’ en met een ‘net pak’, terwijl de kans op 

succes in andere richtingen wellicht groter is. 

 Over het algemeen speelt bij de instroom in niveau 2 ook mee dat jongeren erg jong zijn 

wanneer ze moeten kiezen en ze vaak nog geen goed beroepsbeeld hebben. Daarbij is het 

aanbod van niveau 2-opleidingen beperkt in vergelijking met hogere niveaus. Die combi 

maakt het voor jongeren lastig om een goede opleidingskeuze te maken. 

 

De ontwikkeling van de instroom van kwetsbare jongeren is in hiernavolgende tabel in beeld gebracht 

op basis van de MBO Factsheet over jongeren in kwetsbare posities. Naast de in het schema 

benoemde doelgroepen is er, zoals hierboven beschreven, sprake van een toename van jongeren met 

een NT2-achtergrond die een verhoogd risico hebben om zonder diploma de opleiding te verlaten.  
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Tabel met de ontwikkeling van de instroom van jongeren in kwetsbare positie bij Entree en MBO 2 

 
*Indirecte instroom: betreft instroom buiten het onderwijs. Deze jongeren stonden niet ingeschreven op 1 oktober in het 

kalenderjaar voorafgaand aan het schooljaar van instroom. 

 

Analyse van de ontwikkeling van instroom vanaf schooljaar 2015-2016 

De kwetsbare instroom ligt bij Entree met 43% onder het landelijk percentage. Dit komt doordat er in 

verhouding een grote groep vmbo-k/gl/tl-leerlingen zonder diploma - maar ook steeds meer NT2’ers -  

starten bij Entree. Deze leerlingen vallen buiten de kwetsbare instroom, maar onder de groep “‘overige 

directe instroom’ (47%). ROC Tilburg neemt hierbij regionale verantwoordelijkheid om ook deze groep 

een kans te bieden. De instroom vanuit het mbo 1 is afgenomen en de instroom vanuit pro, vmbo-bb 

en vso-arbeidsmarktgericht is vergelijkbaar gebleven, waarbij op te merken valt dat de instroom vanuit 

het vmbo-bb structureel wat hoger is (33%) dan het landelijk gemiddelde en de instroom vanuit pro 

structureel lager is. 

 

De kwetsbare instroom bij mbo 2 ligt met 45% ook onder het landelijk percentage. Hierbij liggen de 

percentages vanuit mbo 1, vmbo bb, vso en pro over het algemeen dicht bij het landelijk beeld en zijn 

alleen de aanmeldingen vanuit het mbo 1 marginaal afgenomen. De ‘overige indirecte instroom’ is met 

33% hoog, dit heeft te maken met deelnemers die van start gaan bij NCVB Bedrijfsopleidingen. Het 

betreft deelnemers die meestal al even van school zijn en via het leerbedrijf aangemeld worden voor 

een bedrijfsgerichte bbl-opleiding. 

 

Analyse voortijdig schoolverlaten 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van voortijdig schoolverlaten van mbo 1 (Entree) en mbo 2-4 

vanaf 2015-2016 bij ROC Tilburg weergegeven (MBO Factsheet Voortijdig schoolverlaten). 
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De tabel maakt duidelijk dat bij ROC Tilburg momenteel het VSV% bij niveau 2, 3 en 4 nog boven de 

landelijke VSV-norm ligt. Voor niveau 4 is er sprake van een gering verschil.  

 

Bij niveau 3 is er in 2017/2018 een stijging waar te nemen. Die stijging valt deels te verklaren door een 

positieve arbeidsmarkt en daardoor een redelijk hoge uitstroom naar werk, zonder dat het diploma is 

behaald. Daarnaast spelen onvoldoende studievorderingen en een inschrijving als examendeelnemer 

een rol, waarbij het diploma niet binnen de gestelde tijd wordt behaald. 

 

Voor niveau 2 is er sprake van een flinke stijging in 2017-2018 en ligt het VSV-percentage momenteel 

aanzienlijk hoger dan de landelijke VSV-norm. Dit ziet er voor de verschillende opleidingen als volgt 

uit: Bouw (15,79%), Gezondheidszorg (14,29%), Administratie (12,12%), ICT (13,85%), Orde en 

Veiligheid (12,03%) Mode en UV (11,03%) en Logistiek (10,78%). NCVB Bedrijfsopleidingen heeft, 

met haar specifieke karakter als bedrijfsgerichte bbl-opleiding, een extra hoog VSV-percentage van 

20% en legt daarmee druk op het totale percentage voor niveau 2. Redenen voor dit hoge percentage 

zijn de wettelijke toelatingseisen in combinatie met intensieve trajecten en inschrijving op verzoek van 

de bedrijven, de noodzaak tot het afsluiten van een examenovereenkomst om o.a. centraal geplande 

examens af te kunnen leggen, arbeidscontracten die stoppen/aflopen voordat de opleiding is afgerond 

en faillissementen van leerbedrijven. Indien NCVB Bedrijfsopleidingen niet meegenomen zou worden 

in de percentages, zou het percentage bij niveau 2 in 2016/2017 op 9,47% liggen (conform landelijke 

norm) en in 2017/2018 op 11,18%. Bij de reguliere niveau 2-opleidingen spelen, net zoals bij niveau 3, 

onvoldoende studievorderingen, uitstroom naar werk en verkeerde verwachtingen een belangrijke rol 

waardoor jongeren de opleiding vroegtijdig verlaten. 

 

Bij Entree is in 2017/2018 sprake van een daling van het VSV-percentage, dat momenteel onder de 

VSV-norm ligt. Dit is te danken aan structurele aandacht voor hoe het onderwijs en de begeleiding 

steeds beter kunnen.  

 

Analyse arbeidsmarktperspectief 

Het arbeidsperspectief voor jongeren met een Entreediploma is beperkt. Deels gaan zij na afronding 

van Entree aan het werk of stromen door naar niveau 2. Bij de doorstroom naar werk is er sprake van 

een intensieve samenwerking met de gemeente door Entreewerkt, waarbij de Gemeente via een 

werkmakelaar ondersteuning biedt bij het vinden van werk. 

 

In de overgang naar het mbo wordt een transfercoach ingezet die zorgt voor extra begeleiding, om te 

voorkomen dat de overstap te groot is en de jongere daardoor uit gaat vallen. Desondanks is het 

percentage uitval van Entreedoorstromers naar niveau 2 met 45% hoog. Dit heeft veelal te maken met 

de over het algemeen minder intensieve begeleiding en het niveau Nederlands dat gevraagd wordt op 

niveau 2. Voor jongeren die uitvallen op niveau 2 betekent dit een knelpunt in het vinden van 

structureel werk. 

 

Ook op het mbo zijn er knelpunten bij het vinden van stage of werk. In hoofdstuk 1 is in beeld gebracht 

bij welke van de vervolgopleidingen bij ROC Tilburg er een geringe of matige kans is op werk en stage 

in de regio Midden Brabant. Voor niveau 2 en 3 geldt dit voor de zakelijke dienstverlening, ICT, 

beveiliger en kapper. In de zakelijke dienstverlening is daarbij vanuit het werkveld steeds meer vraag 

naar een bepaald ‘type’ medewerker: een medewerker die breder inzetbaar is dan een 

beroepsspecifiek opgeleide niveau 2-jongere. 
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De volgende beroepen zijn volgens het landelijk overzicht van UWV juni 2018 kansrijk voor kwetsbare 

jongeren van Entree, maar ook voor niveau 2 indien het behalen van een startkwalificatie niet mogelijk 

is: 

 Bouw: hulparbeiders bouw en slopers bouw/asbest verwijderaars 

 Industrie: lassers 

 Transport en logistiek: heftruckchauffeur, vrachtwagenchauffeur, buschauffeur, logistiek 

 Dienstverlenende beroepen: glazenwasser, gespecialiseerde schoonmakers zoals industrieel 

reinigers, gevelreinigers en vloerreinigers. 

 

Wat het werkveld hierbij belangrijk vindt, is sterk afhankelijk van de branche en specialisatie van 

bedrijf/instelling, alsmede van het personeelsbeleid. Over het algemeen is er behoefte aan ‘handjes’, 

aan medewerkers die veilig kunnen werken, medewerkers die vaardig zijn met geautomatiseerde 

systemen, bepaalde medewerkersvaardigheden/houding en gedrag en beheersing van de 

Nederlandse taal. 

 

In hoofdstuk 1 is uiteengezet welke opleidingen beneden de signaalwaarde van 70% scoren. Bij 

Entree is de bc code 34% en bij niveau 2 is de bc code voor administratieve beroepen 53%, voor 

dienstverlening, zorg en welzijn 57% en voor mechatronica 67%. In de breedte voldeed in 2018 bij 

niveau 1 en 2 95,4% aan de gestelde norm van 70%; bij niveau 3 en 4 voldeed 94,4%. De ambitie is 

om deze percentages in 2022 te verhogen naar 96,4% voor niveau 1 en 2 en 95,4% voor niveau 3 en 

4. 

 

De arbeidsmarktanalyse maakt duidelijk dat extra aandacht voor een matig of gering 

arbeidsperspectief voor een aantal opleidingen op niveau 2 én de veranderende behoefte vanuit het 

werkveld het noodzakelijk maakt om goed te kijken wat helpend is om de arbeidsmarktkansen te 

vergroten (zie ook 2.5: maatregel niveau 2 breed). Het maakt ook helder dat de doorstroom vanuit 

Entree naar werk of na uitval in mbo 2 extra aandacht vraagt (zie ook 2.5: maatregel mbo-trajecten 

met een civiel effect).  

 

Er zijn ook kansrijke beroepen; maatwerk binnen het Entreeonderwijs versterkt de doorstroom naar 

deze kansrijke beroepen (zie ook 2.5: maatregel onderwijsprogramma’s voor specifieke doelgroepen). 

Bovendien kan de scope uitgebreid worden naar doelgroepen die nu niet starten bij ROC Tilburg, om 

zodoende kansen te creëren voor jongeren (en volwassenen) die geen gehele mbo-opleiding kunnen 

volgen (zie ook 2.5: maatregel mbo- trajecten met een civiel effect).  

 

Daarbij valt te denken aan: 

 kwetsbare jongeren die moeilijk kunnen leren, niet meer willen leren en graag snel aan het 

werk willen.  

 uitvallers op niveau 1 waarbij vaak extra aandacht voor Nederlands nodig is.  

 werkzoekenden zonder werk en zonder startkwalificatie.  

 statushouders die moeite hebben met de taal.  

 arbeidsmigranten met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal maar zeer 

gemotiveerd om te werken,  

 NT1- en NT2 (anderstaligen) die -deelnemers met problemen hebben met het taalniveau en 

vaak ook moeite hebben bij het vormgeven van hun leefomgeving. 

 

Kwalitatieve beginsituatie 

Bij het in beeld brengen van de kwalitatieve beginsituatie valt de al sterke aanpak van de begeleiding 

en onderwijs bij met name Entree op. De afgelopen jaren is er veel energie gestoken in de 

samenwerking met partners zoals gemeente en toeleverende scholen, om ervoor te zorgen dat deze 
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specifieke doelgroep een kans krijgt om een goede vervolgstap te kunnen maken. Ook bij mbo 2 is de 

inzet om kwetsbare jongeren een diploma te laten behalen groot. Om de kwalitatieve beginsituatie in 

beeld te brengen, volgt hieronder wat de sterke kanten, de zwakke kanten en de mogelijke kansen en 

bedreigingen zijn. 

 

Sterke kanten in de aanpak van jongeren in een kwetsbare positie 

Entreeonderwijs waar de jongeren voorop staan 

 In de begeleiding staat het belang van de jongeren voorop. Door een positieve benadering en 

door steeds kansrijk te denken, is er sprake van een leeromgeving waar jongeren van fouten 

mogen leren en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 

 Er is hiervoor sprake van een goed intern zorgnetwerk om op terug te vallen en van nauwe 

samenwerking met de toeleverende scholen, zoals vmbo, vso en pro, die zorgen voor een 

warme overdracht.  

 Entree biedt ruimte voor jongeren om de opleiding te verlengen. Dit is vaak nodig vanwege 

het belang van het kunnen opbouwen van een goede relatie met de jongeren in de 

beginsituatie. De reguliere tijdsduur is daarvoor vaak te beperkt, maar vanwege de verlenging 

wordt succesvolle doorstroom naar werk of mbo 2 kansrijker. 

 Een traject kan succesvol afgerond worden door doorstroom naar werk of door het behalen 

van een diploma, maar ook door het inregelen van een beschermde werkplek of een 

zorgtraject dat eerst wordt ingezet om de kans van slagen op een later moment te vergroten. 

Op de beide locaties waar het Entreeonderwijs wordt verzorgd, heerst een prettige en veilige 

sfeer voor deze doelgroep. 

 

Ondersteuning van jongeren bij Entree en niveau 2 

 Om adequaat en snel de juiste extra ondersteuning in te kunnen zetten, is er naast de 

studieloopbaanbegeleider een ondersteuningsstructuur ingericht dicht rondom de student. 

Door een wekelijks zorgoverleg tussen de coördinator studieloopbaanbegeleiding, de 

zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werk en de gedragswetenschapper (psycholoog), 

krijgt de student snel de juiste ondersteuning die nodig is. Bij problematische situaties kan er 

24/7 geschakeld worden voor advies met mbo-xp. Dit is een expertiseteam bestaande uit 

ketenpartners zoals Sterk Huis, R Newt, IMW, Novadic Kentron, GGD en expertisecentrum 

autisme Amarant groep. Bij Entree ondersteunt daarnaast de ambulant jeugdhulpverlener 

intensief de begeleiding bij problematisch gedrag.  

 De studiekeuzeadviseur binnen de regionale voorziening Route 35 kan geraadpleegd worden 

indien er problemen zijn bij het maken van een loopbaankeuze. Dit gebeurt door 

studiekeuzegesprekken, persoonlijke maatwerkgesprekken, studie- en beroepskeuze 

onderzoek, capaciteitenonderzoek en een kort heroriëntatietraject (switch). 

 

Preventieve aanpak verzuim bij ROC Tilburg 

 Elke locatie van ROC Tilburg heeft een verzuimmedewerker die meteen belt bij verzuim en in 

gesprek gaat met de jongere. Vaak is verzuim een signaal dat er iets aan de hand is. Door 

deze aanpak kan er snel bekeken worden wat nodig is om uitval te voorkomen. Hierbij wordt 

samengewerkt met lpa/rmc en de GGD in M@zl. De GGD-training verzorgt trainingen om de 

vaardigheden te versterken in het voeren van verzuimgesprekken. Tevens kan er 

doorverwezen worden naar de GGD-jeugdarts om advies te krijgen bij langdurig of frequent 

verzuim. 
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Professionaliseren van elk team 

 Er is een ruim scholingsaanbod voor de studieloopbaanbegeleiders en de docenten. Ook is er 

de mogelijkheid om ondersteuning vanuit De Kracht en de gedragswetenschappers te krijgen, 

bijvoorbeeld bij problematiek op het gebied van emotionele stoornissen, adhd, een stoornis in 

het autistisch spectrum, depressiviteit of sociale vaardigheden. De studieloopbaanbegeleider 

en de docent worden hierdoor steeds krachtiger en kunnen beter aansluitende begeleiding 

bieden aan de jongeren in een kwetsbare positie, zowel individueel als in de les. 

 

Wat zijn de kansen? 

Intensievere samenwerking tussen Entree, vso en pro, draagt eraan bij dat er een nieuw 

onderwijsconcept met focus op specifieke doelgroepen ontstaat. Daardoor ontstaan er meer 

maatwerktrajecten en dat biedt kansen voor: 

 inrichting van een interne niveau 2-opleiding bij Entree voor een aantal profielen (bijvoorbeeld 

voor kansrijke beroepen zoals in de logistiek en dienstverlening, aanhakend mogelijk aan 

mbo-niveau 2 breed); dit voorkomt uitval door continuering van de studieloopbaanbegeleiding. 

 het meer betrekken van het werkveld bij het onderwijs, door het creëren van hybride 

leeromgevingen in kansrijke werkvelden. 

 het bieden van een opstap naar werk aan kwetsbare jongeren van Entree en niveau 2 en 

uitvallers, statushouders, arbeidsmigranten en werkzoekenden; deze positieve leerervaring 

geeft vertrouwen en legt de basis voor een betere positie op de arbeidsmarkt. 

(pro) en het voortgezet speciaal onderwijs  

Wat zijn mogelijke bedreigingen 

Bij Entree: 

 Het borgen van structurele maatregelen met tijdelijke middelen; waardevolle activiteiten in de 

begeleiding en ondersteuning worden niet altijd goed geborgd; de bekostiging voor entree-

BBL is een zorgpunt en in verhouding met BOL laag, terwijl de begeleidingsvraag juist erg 

hoog is. 

 De inzet van maatwerkroutes voor jongeren zonder arbeidsperspectief kan impact hebben op 

instroom in niveau 1 en 2; de jongere behaalt via een maatwerktraject niet altijd zijn 

startkwalificatie; dit kan voor de jongere in de toekomst nadelige gevolgen hebben bij het 

vinden van werk, maar heeft ook gevolgen op de VSV-cijfers van ROC Tilburg indien er 

sprake is van uitval.  

 
2.3. Reflectie op beginsituatie 

 

De studieloopbaanbegeleiding van kwetsbare jongeren wordt volgens ons koersplan begeleiden en 

ondersteunen zo dicht mogelijk rondom de jongere georganiseerd. Hier zijn al goede stappen in gezet 

bij Entree en bij niveau 2, maar dat betekent nog niet dat daardoor de uitval en het 

arbeidsmarktperspectief geen knelpunt meer zijn. Doorstroom naar mbo 2 is voor Entree over het 

algemeen moeilijk en de uitval is hoog door de intensieve begeleidingsvraag en de diverse multi-

problematiek, die meestal niet binnen een jaar Entree opgelost is. De jongere is bij mbo 2 dan nog niet 

in staat om zelf al de goede stappen te zetten. 

 

De BBL-ers zijn bij Entree een specifieke doelgroep en hebben een zeer intensieve 

begeleidingsvraag. Vaak is er problematisch ongepast gedrag en de jongere vindt het vaak moeilijk 

om een baan te vinden en deze vervolgens te behouden.  

 

Een vraag die daarnaast speelt is: wanneer is er nog sprake van onderwijs en wanneer van enkel 

zorg? Hoe lang en intensief is zorg reëel? Onderwijs en zorg schuren bij Entree dicht tegen elkaar. De 

opbouw van een relatie bij de start van de opleiding staat centraal, maar betekent dat het behalen van 



35 
 

de opleiding in de reguliere tijdsduur voor een grote groep niet haalbaar is. Aanmeldingen komen laat 

en jongeren komen dan binnen met een leeg dossier, terwijl er later een zeer ingewikkeld dossier 

onder blijkt te liggen.  

 

Maatwerk om goed in te kunnen spelen op de verschillende specifieke doelgroepen tijdens en na 

Entree is nog onvoldoende ontwikkeld. Het onderwijsaanbod entree is daarbij in verhouding nog vrij 

theoretisch en sluit niet altijd voldoende aan op wat de jongere echt nodig heeft. Uitgebreidere 

maatwerkroutes zijn niet alleen wenselijk voor Entree maar ook voor niveau 2. 

 

Huidige niveau 2-opleidingen voldoen niet altijd genoeg aan de wens van het werkveld. Er is behoefte 

aan medewerkers die breder ingezet kunnen worden. Voor uitvallers op niveau 1 en 2 is er momenteel 

maar een beperkt aantal trajecten. Deze sluiten onvoldoende aan bij de behoefte van de jongere en 

hebben vaak onvoldoende meerwaarde voor het bedrijfsleven, ook vanwege de intensieve 

begeleidingsvraag. 

 

Succesvolle ervaringen met uitvallers en jongeren met minimaal arbeidsperspectief zijn onder andere 

opgedaan bij de ontwikkeling van een stoomcursus logistiek, waarbij jongeren in een paar dagen 

worden klaargestoomd om aan de slag te gaan en bij een voorschakeltraject lassers i.s.m. de 

gemeente. Wat voor deze groep goed werkt is een zo kort mogelijk traject, waarbij er sprake is van 

leren op de werkvloer in nauwe samenwerking met bedrijven en sociale partners.  

 

Belangrijk is om een betere verbinding te leggen tussen de verschillende maatwerktrajecten. Ze 

worden nu te veel als losse trajecten ontwikkeld en projectmatig aangepakt. Bestaande initiatieven 

moeten beter gecombineerd worden met meer maatwerkmogelijkheden. 

 

2.4. Ambitie van ROC Tilburg 

 

ROC Tilburg heeft de ambitie om, door het bieden van goed onderwijs en door het organiseren van 

begeleiding en ondersteuning dicht bij de student, ervoor te zorgen dat jongeren in een kwetsbare 

positie minimaal hun startkwalificatie behalen om goed voorbereid hun loopbaan te kunnen vervolgen. 

Hierbij wordt uitgegaan van kansen en mogelijkheden en wordt indien nodig passende ondersteuning 

ingezet om de opleiding succesvol af te kunnen ronden. ROC Tilburg heeft een belangrijke rol voor 

kwetsbare jongeren in de regio voor wie het behalen van een startkwalificatie niet (meteen) haalbaar 

is. Wij willen deze jongeren een kans te bieden en ondersteunen bij het vinden van passend werk. 

 

Op het gebied van VSV heeft ROC Tilburg de ambitie om in 2022 de volgende percentages te 

behalen.: 

- voor Entree is de ambitie het continueren van het behalen van de huidige landelijke norm 

van 26,4% 

- voor mbo 2 ligt de ambitie op 9,4%  

- voor mbo 3 ligt de ambitie op 3,5%  

- voor mbo 4 ligt de ambitie op 2,7%  

 

Voor mbo 2 ligt er zeker een uitdaging, maar de ambitie zou haalbaar moeten zijn. De 

ambitiepercentages hebben overigens betrekking op het VSV-cijfer zonder bedrijfsgericht opleiden. 

De ambitie voor de aansluiting op de arbeidsmarkt is in hoofdstuk 1, paragraaf 1.4 beschreven bij het 

speerpunt ‘Onderwijs dat opleidt voor de arbeidsmarkt van de toekomst’.  
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2.5. Maatregelen 

 

Om een verbeterslag aan te brengen in de aanpak van kwetsbare jongeren en te zorgen voor meer 

maatwerk dat aansluit op de behoefte van de jongere en het werkveld, gaat ROC Tilburg de volgende 

maatregelen inzetten:  

 maatregel 2.5.1 onderwijsprogramma’s voor specifieke doelgroepen 

 maatregel 2.5.2 niveau 2 breed 

 maatregel 2.5.3 mbo-trajecten met een civiel effect 

 maatregel 2.5.4 verbetervoorstellen uit de onderwijsteams.  

 

Hieronder wordt per maatregel steeds de beginsituatie, de ambitie, de resultaten en wijze van 

samenwerking in beeld gebracht, met de daarbij behorende verantwoording. De maatregelen zijn tot 

stand gekomen in nauw overleg met de verschillende betrokken scholen en in overleg met de 

overleggroep onderwijs (Overlegorgaan bij Onderwijsgroep Tilburg voor directeuren met afvaardiging 

vanuit vo en mbo en verantwoordelijk voor ontwikkelingen op het gebied van onderwijs).  

 

Iedere maatregel kent eigen resultaten. De resultaten van alle maatregelen tezamen moeten bijdragen 

aan het bereiken van de gestelde ambitie zoals beschreven in paragraaf 2.4. 

 

2.5.1.  Onderwijsprogramma’s voor specifieke doelgroepen 

 

Beginsituatie 

In het mbo en met name bij Entree en mbo 2 volgen jongeren onderwijs, terwijl zij gelijktijdig een 

intensieve ondersteuningsbehoefte hebben die vraagt om aanpassingen binnen het 

onderwijsprogramma. Langs de lijn van de individuele ondersteuningsplannen worden die 

aanpassingen binnen de opdracht van passend onderwijs voor en met de jongere ingericht. Toch zien 

we hierbij jongeren met regelmaat uitvallen. 

 

Ambitie 

De ambitie is te komen tot Entreeonderwijs met gerichte maatwerktrajecten die aansluiten bij de 

behoefte van specifieke doelgroepen (zoals bijvoorbeeld een voortraject Entree of mbo 2 op Entree).  

We willen een leeromgeving creëren waarbij jongeren met een ondersteuningsbehoefte samen met 

medestudenten in een passend onderwijsprogramma het onderwijs kunnen volgen en daarbij sterke 

begeleiding bieden dicht bij de student in de lessituatie. De aanname is dat dit uitval zal helpen 

voorkomen. Het hebben van steun aan elkaar, maar ook het onderdeel zijn van een groep en samen 

het onderwijs kunnen volgen, zorgt voor een voorspelbare en daarmee veilige leeromgeving en 

vergroot de kans op succes. Extra ondersteuning zal bij deze doelgroep desondanks vaak nodig zijn 

vanwege de complexiteit van de problematiek. 

 

Resultaten van de maatregel in 2020 en 2022 

Resultaten in 2020: 

 Op basis van analyse van de huidige programma’s zijn er twee trajecten uitgewerkt. 

 Er zijn minimaal twee trajecten uitgevoerd; inrichten van traject is op niveau van Entree en bij 

uitstroom profiel logistiek (niveau 1 en 2); afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen er per 

traject meerdere groepen draaien. 

 

Resultaten in 2022: 

 Op basis van de evaluatie (PDCA) zijn bovengenoemde twee trajecten bijgesteld en zijn er 

daarnaast twee andere trajecten ontwikkeld 
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 Er zijn minimaal vier trajecten uitgevoerd, waarbij het aanbod is verbreed naar alle 

opleidingsprofielen niveau 1 en 2. 

 Het aanbod is vastgelegd in beleid en wordt middels PDCA structureel bijgesteld. 

 

Samenwerking 

Bij Entree is er een nauwe samenwerking met het Schakelcollege, de school voor Educatie en 

Inburgering en de school voor VAVO om te zorgen dat de gezamenlijke doelgroepen beter begeleid 

en bediend worden. Afstemming is er met de opleidingen mbo 2 van ROC Tilburg om te zorgen voor 

een goede doorstroom, waarbij een transfercoach wordt ingezet om te zorgen voor een warme 

overdracht in de doorstroom. Er is verder structureel overleg en samenwerking met toeleverende 

scholen buiten Onderwijsgroep Tilburg, zoals vmbo, vso en pro, maar ook met andere scholen voor 

Entree (Platform Entree regio Zuid) en in landelijke overleggen. Op het gebied van begeleiding wordt 

samengewerkt met hulpverlenende instanties waar de jongeren al mee te maken hebben door 

ketenoverleg: met Parcours en Sterk Huis bij de uitvoering van speciale Entreetrajecten, met 

gemeente Tilburg (rmc) en regionale voorziening Route 35 om aantal VSV’ers terug te dringen en om 

de trajectuitstroom richting werk op te zetten, met de SBB en Entreewerkt (gemeente) voor een 

passend bpv-netwerk dat weet hoe om te gaan met deze doelgroep. Entreewerkt ondersteunt 

bovendien via een werkmakelaar bij het zoeken naar werk. 

 

2.5.2.  Niveau 2 breed 

 

Beginsituatie  

Momenteel is er sprake van een smalle inschrijving en smalle uitstroom binnen de zakelijke 

dienstverlening. Het werkveld vraagt echter steeds meer om een breder opgeleide mbo 2-student. 

Vooral in de zakelijke dienstverlening, de ICT en de beveiliging zorgen uitval en arbeidsperspectief 

voor urgentie om te komen tot een andere aanpak. 

 

Ambitie 

De ambitie is te komen tot een brede niveau 2-opleiding, in de context zakelijke dienstverlening, met 

een gezamenlijke gemeenschappelijke opstartperiode. Studenten kunnen zich hierdoor goed 

verdiepen in de verschillende uitstroomprofielen/-kwalificaties en de juiste keuze maken. Na een 

keuze kan de student kiezen voor verschillende routes, zoals: 

- smal, richting diploma klaar voor het werkveld. 

- smal, richting diploma om in te stromen richting niveau 3 of 4. 

- meerdere diploma’s (excellentie). 

- na verkeerde keuze de mogelijkheid om over te stappen naar een andere uitstroomrichting. 

 

Resultaten van de maatregel in 2020 en 2022 

Resultaten in 2020: 

 Op basis van een analyse van de huidige opleidingen wordt de breedte opgezocht waar kan 

en de smalle waar moet; er worden mogelijkheden ontwikkeld waarbij studenten kennis 

maken met de contexten van verschillende kwalificaties. 

 Start van niveau 2-brede opleiding voor Administratief, ICT en Commercieel met nog een 

smalle uitstroom. 

 

Resultaten in 2022: 

 Op basis van de evaluatie (PDCA) is bovengenoemde brede opleiding niveau 2 bijgesteld; er 

zijn mogelijkheden ontwikkeld om niet alleen smal uit te stromen, maar er zijn ook 

mogelijkheden gecreëerd om breed uit te stromen voor meerdere kwalificaties. 
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 Niveau 2 breed is opgenomen in de opleidingsstructuur en onderdeel van het aanbod binnen 

ROC Tilburg en wordt middels PDCA structureel bijgesteld. 

 

Samenwerking 

De niveau 2-brede opleiding zal in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven tot stand komen. 

Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met de SBB (Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), SPL (Stichting Praktijkleren), de MBO Raad en andere ROC’s in de 

regio Zuid. 

 

2.5.3.  MBO-trajecten met een civiel effect 

 

Beginsituatie  

Er is momenteel maar een beperkt aantal mogelijkheden voor jongeren en volwassenen zonder 

startkwalificatie die door persoonlijke omstandigheden geen gehele mbo-opleiding kunnen volgen. 

Voor hen bestaan geen structurele programma’s. Ervaring vanuit eerdere initiatieven heeft geleerd dat 

het kunnen bieden van een combinatie van leren en werken gericht op vakonderdelen de jongeren en 

volwassenen laat groeien in eigenwaarde en hen meer kansen biedt op de arbeidsmarkt. 

 

Ambitie 

Ambitie is het ontwikkelen van een duurzaam concept met een (modulair) aanbod voor de 

verschillende doelgroepen die baat hebben bij een traject met een civiel effect. Bij het combineren kan 

gedacht worden aan pre-mbo-trajecten voor pro/vso, onderwijsprogramma’s voor specifieke 

doelgroepen, maar bijvoorbeeld ook aan verbinding met een breed niveau 1 voor bijv. Techniek 

waarbij jongeren (en volwassenen) zonder startkwalificatie werkfit worden gemaakt. 

 

Doel is hierbij zoveel mogelijk verbinding te leggen tussen de hierboven genoemde maatregelen voor 

kwetsbare jongeren, om te komen tot een efficiënter en duurzaam concept met een (modulair) aanbod 

voor alle doelgroepen. Hierdoor kunnen mensen en middelen gemakkelijker gebundeld worden en 

wordt realisatie haalbaar. Hierbij kan gedacht worden aan deelmodules of gehele modules (sociale 

vaardigheden, digitale vaardigheden en werknemers- en burgerschapsvaardigheden), met aansluitend 

mogelijke cursussen/losse certificaten/keuzedelen, praktijkcertificaten, VCA-veiligheidscertficaat, hef- 

of reachtruckcertificaat, stoomcursus logistiek, zorg of voorschakeltrajecten. Doel is voor jongere werk, 

inkomen en begeleiding en eventueel later meer scholing op mbo 1 of 2.  

 

Resultaten van de maatregel in 2020 en 2022 

Resultaten in 2020: 

 Op basis van een analyse van de huidige initiatieven en onderzoek naar verbreding is er een 

traject voor 1 groep ontwikkeld. 

 Een modulaire opzet is ontwikkeld om in te zetten voor deze groep. 

 Uitvoering van minimaal 1 programma voor 2 groepen. 

 

Resultaten in 2022: 

 Op basis van de evaluatie (PDCA) is bovengenoemd programma bijgesteld en zijn er 2 

programma ontwikkeld. 

 Uitvoering van minimaal 3 programma’s.  

 Het aanbod is vastgelegd in beleid en wordt middels PDCA structureel bijgesteld. 
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Samenwerking 

De ontwikkeling van mbo -trajecten met een civiel effect zal in nauwe samenwerking met Gemeente, 

UWV, Leerwerkloket en het bedrijfsleven tot stand komen. Naast Entree en de andere niveau 2 

opleidingen van ROC Tilburg zal er nauw samengewerkt worden met de gemeente en de regionale 

voorziening Route 35. 

 

Verantwoording van de maatregelen: onderwijsprogramma’s voor specifieke doelgroepen, niveau 2 

breed en mbo-trajecten met een civiel effect.: 

Kwetsbare jongeren is onderdeel van het programma van de kwaliteitsagenda 2019-2022. Middels de 

ppm-systematiek wordt per kwartaal verslag uitgebracht aan de portfolioboard bestaande uit het CvB, 

ppm-officer en de controller. Naast de programmamanager zijn bij de bovengenoemde maatregelen 

van jongeren in een kwetsbare positie ook projectleiders betrokken. In 2020 en 2022 zal middels het 

geïntegreerd jaarverslag verantwoording worden afgelegd of de beoogde resultaten voor deze 

maatregelen zijn bereikt. 

 

2.5.4. Verbetervoorstellen uit de onderwijsteams 

 

De laatste maatregel die bijdraagt aan het landelijk speerpunt “jongeren in een kwetsbare positie”, 

welke onderdeel is van de kwaliteitsagenda 2019-2022, biedt de mogelijkheid voor inzet van projecten 

vanuit de onderwijsteams die leiden tot een verbetering van VSV van jongeren in een kwetsbare 

positie Een gedeelte van het budget besteden we jaarlijks aan projectvoorstellen vanuit de 

onderwijsteams. De verantwoording gebeurt via de ppm-systematiek waarbij de resultaten worden 

verantwoord in het geïntegreerd jaarverslag. 
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3. Gelijke kansen in het onderwijs 

 

3.1. Inleiding  
 

Het landelijke speerpunt ‘gelijke kansen’ is gericht op het creëren van soepele overgangen binnen 

krachtig beroepsonderwijs zodat studenten voldoende kansen krijgen om succesvol in het mbo in te 

stromen of door te stromen naar een vervolgopleiding of baan die past bij hun ambitie en talenten. 

Op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de beginsituatie en reflectie hierop in 

paragraaf 3.2 en 3.3 staat in paragraaf 3.4 beschreven wat de ambitie van ROC Tilburg is ten aanzien 

van dit speerpunt. Vervolgens zal in paragraaf 3.5 beschreven worden welke maatregelen door ROC 

Tilburg worden uitgevoerd om te werken aan soepele overgangen binnen het beroepsonderwijs en 

wat de te verwachten resultaten zijn van de maatregelen die bijdragen aan de geformuleerde ambitie 

in 3.4. 

 

3.2. Beginsituatie 
 

Om de beginsituatie van ROC Tilburg in beeld brengen over hoe de doorstroom binnen de 

beroepskolom is op basis van kwantitatieve gegevens uit de Benchmark 2017 op algemeen niveau 

een vergelijk gemaakt tussen de landelijke en ROC Tilburg percentage met betrekking tot de volgende 

vier indicatoren: 

 

- Starterresultaat 

- Kwalificatiewinst 

- Passende Plaatsing 

- Doorstroom 

 

Dit zijn indicatoren waar er voor ROC Tilburg een negatief verschil zit ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde. Relevant is om juist deze indicatoren te beschouwen omdat de ambitie van ROC Tilburg 

is het beste onderwijs van Nederland te bieden en het voldoen aan de basiskwaliteit is hierbij een 

eerste belangrijke stap. Voor ROC Tilburg hoort daarbij om minimaal op het landelijk gemiddelde te 

scoren ten aanzien van relevante indicatoren. 

 

Na het in beeld brengen van de kwantitatieve beginsituatie volgt een beschrijving van de situationele 

beginsituaties met betrekking tot hoe de doorstroom in de beroepskolom er uitziet. Deze kwalitatieve 

beginsituatie zal gebruikt worden in de reflectie op de kwantitatieve gegevens waarna de verbinding 

gemaakt wordt met het formuleren van de thema’s voor de maatregelen. 

 

Kwantitatieve beginsituatie  

De eerste indicator die is gebruikt is het startersresultaat 1e jaar. Deze indicator zegt iets over het nog 

in opleiding zijn van studenten bij de opleiding waar gestart is of dat deze met diploma zijn 

uitgestroomd. Landelijk is dit percentage 84,5%. ROC Tilburg heeft een score van 83,6% Hiermee zit 

ROC Tilburg iets lager dan het landelijke gemiddelde. Binnen ROC Tilburg valt op dat met name 

entree (niveau 1) met 73,1% fors achterblijft bij het landelijk gemiddelde evenals de opleidingen 

economie en administratie met 75,3% en transport en logistiek met 74,3%. Bij de instroom entree 

hebben we te maken met een behoorlijk deel van studenten die komen vanuit het praktijkonderwijs. 

Instroom Entree vanuit het praktijkonderwijs is 26% landelijk en 48% voor niveau 2. Bij ROC Tilburg 

gaat het in 2018 om 19 deelnemers op een totaal van 50 studenten die komen vanuit het 

praktijkonderwijs. Percentueel gaat het om 38% van de totale instroom vanuit het praktijkonderwijs bij 

ROC Tilburg dat naar het entree gaat. 
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Een andere indicator die van belang is om te bekijken is de indicator kwalificatiewinst. Deze indicator 

geeft inzicht in het percentage gediplomeerde deelnemers met een positief verschil tussen het 

behaalde mbo-diploma en het niveau van de vooropleiding. Landelijk is dit een percentage van 87,1% 

ten opzichte van 80% binnen ROC Tilburg. 

 

Op basis van het bovenstaande is interessant om te weten hoe het zit met de passende plaatsing. 

Deze indicator geeft aan of de plaatsing van eerstejaars op een mbo-niveau overeenkomt met wat de 

plaatsing wordt geacht op basis van de vooropleiding. Landelijk is het percentage passende plaatsing 

het eerste jaar 98,1% tegen 81,1% voor ROC Tilburg.  

 

In de data zien wij een mogelijk verband tussen passende plaatsing en kwalificatiewinst waarbij de 

bedrijfsgerichte bbl-ers lager scoren op deze twee indicatoren en daarmee het gemiddelde van de 

instelling drukken. De hypothese is dat deze studenten een opleiding volgen die past bij hun huidige 

werkzaamheden en niet zozeer bij een eerder gevolgde opleiding. Deze hypothese kunnen we pas 

toetsen als de terug levering van DUO over vooropleidingen volledig is. 

 

De doorstroom van mbo naar hbo scoort landelijk 36,7% voor wat betreft de directe doorstroom vanuit 

niveau 4. ROC Tilburg scoort hier lager namelijk 24,5%. Wanneer we dit echter corrigeren met de bbl 

bedrijfsgerichte studenten binnen NCVB dan scoren we dichter op het landelijke gemiddelde.  

 

Bij de interne doorstroom hebben we gekeken naar de percentages studenten die ongediplomeerd 

overstappen naar een andere opleiding, niveau, kwalificatiedossier of crebo. In totaal stapten 314 

studenten (2,9%) over naar een andere opleiding, switchten er 301 (2,8%) van kwalificatiedossier en 

480 (4,4%) van crebo. 

 

Kwalitatieve beginsituatie  

Met betrekking tot de doorstoom in de beroepskolom VO naar mbo participeert ROC Tilburg in diverse 

activiteiten met betrekking tot doorlopende leerlijnen. Er wordt deelgenomen aan voorlichtingsrondes 

in het voortgezet onderwijs en er is een actieve bijdrage bij de lokale decanenkring. Bijdrage aan het 

zorgen dat studenten een goede keuze maken bij aanvang in het mbo bestaat voor ons uit het 

deelnemen aan regionale afspraken en activiteiten in het kader van loopbaan oriëntatie en begeleiding 

(LOB). Daarnaast is de werving voor nieuwe deelnemers gericht op open staan voor iedereen. 

“Ontdek wat je kan” is het wervende thema, wetende dat ROC Tilburg actief is in een lokale omgeving 

waar ook twee andere mbo-instellingen actief zijn. De collega mbo-instellingen richten zich op 

studenten met een meer uitgesproken motivatie en ambitie voor een opleiding binnen het 

onderwijsaanbod. ROC Tilburg maakt bewust de keuze om voor alle studenten toegankelijk te zijn, 

ook voor studenten die nog niet zeker weten wat ze willen of kunnen maar dat willen ontdekken. We 

zien dit ook terug in de gegevens van studenten die ongediplomeerd overstappen naar een andere 

opleiding, niveau, kwalificatiedossier of crebo. Het risico op uitval of stagnatie van het 

onderwijsleerproces is hierbij aanwezig. Eerder aanbod in de vorm van heroriëntatie programma’s zijn 

in veel gevallen succesvol geweest maar kennen als aanbod nog steeds te vaak een tijdelijk karakter 

en zijn nog onvoldoende structureel verankerd binnen het onderwijs.  

 

Met betrekking tot de doorstroom in de beroepskolom mbo naar hbo hebben verschillende scholen 

(m.n. School voor ICT en School voor Zorg en Welzijn) samen invulling gegeven aan de keuzedelen 

welke relevant zijn voor de doorstroom mbo-hbo. OGT heeft meegeschreven aan het keuzedeel 

instroom hbo en gaat deelnemen aan de doorontwikkeling van het keuzedeel. Tevens participeert 

ROC Tilburg in de voltijds AD Academy van Avans. Bij de scholen voor techniek is in samenwerking 

met Fontys Lerarenopleidingen Tilburg het keuzedeel wiskunde specifiek voor techniek uitgewerkt. Er 

heeft een management event ROC Tilburg/Fontys plaatsgevonden om elkaar beter te leren kennen en 
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te ontdekken waar gemeenschappelijke ontwikkelkansen liggen. Hier komt een vervolg op. Dit met als 

doel om het studiesucces van onze doorstroom bij Fontys te verbeteren. Er zijn 3 nieuwe 

inloopavonden ingevoerd op de locaties en per sector waaronder bijvoorbeeld specifieke aandacht is 

voor havo-uitvallers op het hbo.  

 

Voor doelgroepen waarbij de overgang tussen vo en mbo niet per definitie soepel verloop, denk hierbij 

vanuit ISK-klassen of praktijkscholen en VSO, zijn op schoolniveau afspraken gemaakt om zoveel als 

mogelijk gebruik te maken van ruimte in regels om ook deze studenten zo veel mogelijk kans te geven 

op een soepele doorstroom op weg naar diplomering. 

 

Tegelijkertijd merken we op dat dit vaak blijft bij incidentele aanpassingen of maatregelen die ingericht 

worden voor een specifieke doelgroep en dat het kwetsbaar is vanuit het oogpunt op verduurzamen 

omdat het te vaak staat of valt bij betrokkenheid van individuele medewerkers. 

 

Verder valt op dat met name het laatste jaar er steeds frequenter contact is met de VSO en Praktijk en 

ISK-scholen in de regio. Dit omdat er al leerlingen vanuit deze scholen instromen maar ook omdat er 

behoefte is aan meer structurele vormen van samenwerken. Deze partners kiezen voor ROC Tilburg 

op basis van de positie die de instelling in de regio heeft als mbo waar iedere student de kans krijgt te 

ontdekken wat hij of zij kan. 

 

3.3. Reflectie op de beginsituatie 
 

Wanneer we de beginsituatie in ogenschouw nemen dan valt op dat met name de aansluiting op 

entree en niveau 2 aandacht mag hebben. Dit gegeven wordt versterkt doordat het pro en VSO vaker 

vragen om een eerdere en structurelere manier van samenwerken in het toeleiden van leerlingen naar 

een mbo-opleiding. Dit laatste is mogelijk ook ingegeven door het lokale verschijnsel dat er relatief 

weinig PRO-leerlingen zijn en een groeiend VSO zoals in het Ondersteuningsplan van het 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Portvolio valt te lezen. 

 

Vanuit het verleden zijn eerder voor specifieke doelgroepen aanpassingen in het bestaande aanbod 

gedaan om maatwerk te kunnen bieden. Dit heeft nog niet kunnen leiden naar een structureel aanbod 

of flexibele onderwijsorganisatie zoals ook in deel A van deze kwaliteitsagenda is beschreven. 

 

Met het bieden van een onderwijsomgeving waar eenieder mag ontdekken wat hij of zij kan is het van 

belang om in te kunnen spelen op het maken van andere opleidingskeuzes van studenten. De 

afgelopen jaren hebben we voor studenten die willen stoppen met een opleiding binnen de RMC-regio 

(Route 35.nl) gebruik kunnen maken van heroriëntatie en switch trajecten. Ook hebben we intern op 

het niveau van locaties en scholen initiatieven zien ontstaan die een aanbod boden voor 

bovengenoemde studenten. De veelheid aan losse en soms tijdelijke maatregelen zijn op de 

bestaande manier niet duurzaam georganiseerd. Dit willen we beter doen door goed in beeld te 

brengen wat voor initiatieven er al binnen de organisatie zijn en waren, te ontdekken wat de werkbare 

elementen daarbinnen zijn en op basis daarvan een duurzame oplossing in te richten.  

 

3.4. Ambitie ROC Tilburg 
 

ROC Tilburg heeft de ambitie om zoveel mogelijk te zorgen voor soepele overgangen in de 

beroepskolom en specifiek voor studenten waarbij dat niet als vanzelfsprekendheid in de 

schoolloopbaan altijd zo gebeurt.  
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Hoe soepel de overgangen zijn wordt hoog over zichtbaar gemaakt met de indicator startersresultaat 

eerstejaars. Uit de analyses blijkt dat ROC Tilburg lager dan het landelijk gemiddelde scoort op deze 

indicator. Het is de ambitie om dichter bij het landelijke gemiddelde te komen gedurende de eerste 

twee jaar van de looptijd van de kwaliteitsagenda met de ambitie om na vier jaar op het landelijk 

gemiddelde uit te komen. 

 

Het hebben van soepele overgangen betekent ook dat de onderwijsorganisatie is ingericht om flexibel 

om te kunnen gaan met studenten die een overgang maken. Het is daarmee ook de ambitie van ROC 

Tilburg om hier structureel op te kunnen acteren. 

 

3.5. Maatregelen, beginsituatie, ambitie, resultaten, samenwerken en verantwoording 
 

De maatregelen op basis van de beschrijving van de beginsituatie en de reflectie daarop hebben we 

als volgt benoemd: Heroriënteren en Switchen en Pre-mbo Trajecten voor PRO en VSO. De 

uitwerking van deze doelstellingen bevorderen naar ons inzicht de doorstroom van pro en vso naar 

mbo maar ook de doorstroom binnen het mbo. Er ontstaat daarnaast een intensievere samenwerking 

tussen opleidingen in de beroepskolom. Ook dragen de doelstellingen bij aan het verduurzamen van 

al bestaande initiatieven en zal het zorgen voor een betere verankering in de onderwijsorganisatie. 

Een derde maatregel bij dit landelijke speerpunt is dat er jaarlijks voorstellen vanuit de onderwijsteams 

gedaan kunnen worden die leiden tot een verbetering van de doorstroom in de beroepskolom.  

 

Om uitvoering te kunnen geven aan de maatregen zal worden samengewerkt met zowel interne als 

externe partijen. Voor het thema Heroriënteren en Switchen zal de samenwerking tussen scholen en 

met de ondersteunende dienst Advies en beleid onderwijs nodig zijn maar ook zal specifieke 

deskundigheid die binnen ROC Tilburg op andere plaatsen aanwezig is een bijdrage leveren. Hierbij 

valt te denken aan de inzet van gedragswetenschappers. Extern zal er voor dit thema in ieder geval 

samengewerkt worden met schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk R-newt, Route35, RMC en 

Leerplicht. 

 

Voor het thema Pre-mbo Trajecten voor PRO en VSO zal als start intern samengewerkt worden 

tussen de school voor Transport en Logistiek de Entree opleiding en BPV-bedrijven. Extern zal de 

samenwerking met name zijn met het pro en vso in onze regio en in te zetten Jobcoaches. Verder is 

intern de samenwerking met de dienst Advies en beleid onderwijs nodig om een structurele werkwijze 

te ontwikkelen voor het inrichten van het aanbod binnen deze maatregel. 

 

Met de maatregelen beogen we zoals aangegeven in 3.4 de doorstroom in de beroepskolom en van 

mbo naar mbo te verbeteren. Op het hoogste niveau wordt dit gewenste effect zichtbaar door een 

verbetering op de indicator startersresultaat eerste jaar voor ROC Tilburg. Het verwachte resultaat is 

om in 2022 op het landelijk gemiddelde van 84,4% startersresultaat uit te komen. Om dit te bereiken 

zijn in de uitwerking van de thema’s aanvullende mijlpalen benoemd die mogelijk niet via landelijke 

indicatoren maar wel via eigen nog te bepalen indicatoren meet- en merkbaar gemaakt worden.  

 

Verder zijn wij van mening dat met het uit elkaar halen van de speerpunten Jongeren in een 

kwetsbare positie en Gelijke kansen men de onderwijsrealiteit geen recht doet. Met de door ons 

beschreven maatregelen worden studenten bediend die zich onder meerdere speerpunten laten 

vangen. Of anders gezegd; maatregelen onder andere speerpunten in deze kwaliteitsagenda kunnen 

ook bijdragen aan meet- en merkbare resultaten op dit speerpunt maar zijn als zodanig niet 1 op 1 te 

herleiden. 
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3.5.1.  Heroriënteren en Switchen 
 

Zoals uit voorgaande analyse blijkt hebben we binnen ROC Tilburg te maken met studenten die 

switchen. Dit is inherent aan het bieden van mogelijkheden voor studenten om hun talenten te 

ontdekken. We weten uit ervaring met diverse omgevingen waarin heroriëntatie of switch 

mogelijkheden worden aangeboden dat deze een positieve bijdrage leveren aan soepelere 

overgangen.  

 

Het blijft echter bij incidentele en tijdelijke maatregelen. Met de hier gestelde maatregelen is het de 

bedoeling om een bijdrage aan de ambitie te leveren door een duurzaam aanbod te creëren om 

studenten de mogelijkheid te bieden te switchen of zich te heroriënteren zonder dat daarbij de 

schoolloopbaan te veel in gevaar komt en het perspectief op kwalificeren blijft. 

  

 2019 (2020) 2020 (2021) 2021 (2022) 2022 (2023) 

 Verkennen  Inrichten Verbeteren Verduurzamen 

Ontwikkelen, 

inrichten en 

verduurzamen van 

een voorziening om 

switchende 

studenten 

heroriëntatie en 

voortgang van 

onderwijs te bieden 

in een passende 

opleiding. 

Bestaande 

voorzieningen zoals 

Refresh, Hot Prima, 

switch verkennen 

en analyseren om 

werkzame 

elementen te 

identificeren. 

 

Bepalen wat het 

niveau is waarop 

de voorziening 

ingericht dient te 

worden (school, 

locatie of instelling). 

 

Uitvoering geven 

aan voorziening. 

Inrichten van de 

voorziening op 

basis van de 

uitkomsten van de 

verkenning. 

 

Verbreden van de 

voorziening op 

basis van 

gemaakte keuzes 

om dit te doen op; 

locatie of 

instellingsniveau. 

 

Ontwikkelingen van 

organisatie en 

bekostigingsstructu

ur die op termijn 

(na vier jaar) 

zonder subsidie 

middelen kan 

bestaan. 

Verbeteringen 

doorvoeren op 

basis van 

ervaringen. 

Werkwijze 

vastleggen in 

bestaand beleid 

van de organisatie 

zodat aanbod, 

bekostig en 

daarmee 

voortbestaan 

verankerd zijn. 

 

Merkbaar in 2020 zal zijn dat er een herkenbare voorziening is ingericht en voor de ontwikkeling en 

realisatie is ingebed in de onderwijslogistieke en administratieve organisatie. 

 

In 2022 zal merkbaar zijn dat naast organisatie van de voorziening deze ook herkenbaar is 

opgenomen in beleid. Meetbaar zal zijn dat de realisatie van het aanbod zonder tijdelijke middelen 

wordt uitgevoerd. Daarnaast zal ook meetbaar zijn hoeveel studenten gebruik maken van de 

maatregel. Hoog over zal meetbaar zijn hoe ROC Tilburg zich verhoudt tot de landelijke indicator 

starterresultaat eerste jaar. 

 

3.5.2.  Pre-mbo trajecten 

 

Zoals in de voorgaande paragrafen beschreven bestaat er een behoefte om de aansluiting op niveau 

1 en 2 met name vanuit pro en vso te verbeteren. In 2018 zien we bijvoorbeeld binnen niveau 1 

Entree dat 44% van de als kwetsbare aangeduide groep studenten afkomstig is vanuit pro en vso.  
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Uit ervaring vanuit eerdere samenwerking tussen ROC en de pro en vso scholen is bekend dat de 

overgang tussen de twee onderwijsomgevingen minder abrupt maken van belang is. De ervaring die 

er is heeft met name betrekking op individueel maatwerk. De maatregel is gericht op het ontwikkelen 

van een structureel aanbod en vorm van samenwerking. 

 

(School)jaar 2019 (2020) 2020 (2021) 2021 (2022) 2022 (2023) 

Pre-MBO trajecten 

voor (PRO/VSO) 

Verkennen van 

bestaande 

mogelijkheden, 

initiatieven.  

 

Projectplan maken 

en projectstructuur 

inrichten. 

Inrichten van 

aanbod op basis 

van de verkenning 

binnen entree en 

opleiding logistiek. 

Verbeteren van 

bestaande trajecten 

en verbreden naar 

minimaal 2 andere 

opleidingsprofielen 

(niv. 1 en 2). 

Vastleggen in 

beleid van de 

organisatie en 

aanbod is verder 

verbreed naar alle 

opleidingsprofielen 

(niv. 1 en 2). 

 

In 2020 is merkbaar dat er aanbod is ingericht en meetbaar zal zijn hoeveel studenten in het 

programma participeren. In 2022 zal merkbaar zijn dat het is vastgelegd in beleid en de verbreding zal 

meetbaar zijn doordat het aantal opleidingsprofielen is toegenomen ten opzichte van 2020 en er meer 

studenten in de opleidingen actief zijn. 

 

3.5.3.  Verbetervoorstellen onderwijsteams 

 

De laatste maatregel die bijdraagt aan dit landelijke speerpunt van “Gelijke kansen” en dat onderdeel 

is van de kwaliteitsagenda 2019-2022 zijn projecten vanuit de onderwijsteams die leiden tot een 

verbetering van soepele overgangen in de beroepskolom. Een gedeelte van het budget besteden we 

jaarlijks aan deze projectvoorstellen vanuit de onderwijsteams. De interne verantwoording gebeurt via 

de ppm-systematiek en resultaten verantwoorden we middels het geïntegreerd jaarverslag. 
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Zoals aangegeven in de inleiding heeft ROC Tilburg naast maatregelen behorende bij de drie 

landelijke speerpunten ook twee eigen speerpunten benoemd, te weten: Naar uitstekende leraren, 

speerpunt 4 en speerpunt 5 Duurzaam verbeteren in het primaire proces.  

4. Naar uitstekende leraren  

 

4.1. Inleiding 

 

Er is een sterk besef binnen ROC Tilburg dat innovatief en vitaal beroepsonderwijs gedragen wordt 

door uitstekende leraren die werken binnen een krachtig team. Dit besef vertaalt ROC Tilburg naar 

een samenhangende aanpak met een doorlopende leerlijn. Met deze aanpak wil ROC Tilburg een 

kwalitatief en een kwantitatief doel realiseren: voldoende leraren ‘voor de klas’ van uitstekende 

kwaliteit. 

ROC Tilburg ziet een lerarentekort ontstaan in de sectoren techniek en gezondheidszorg en wil een 

evenwichtiger leeftijdsopbouw in haar personeelsbestand creëren. Dit speerpunt bevat een aantal 

maatregelen om dit doel te realiseren. 

 
Het speerpunt bestaat uit vier maatregelen:  

 

 Het opleiden van leraren. 

 Het begeleiden van startende leraren en voortgezette professionalisering van leraren 

 Het stimuleren van krachtige teams die innovatief beroepsonderwijs verzorgen. 

 Het versterken van ICT-vaardigheden van docenten  

 

4.2. Maatregel 1 Het opleiden van leraren 

 

Het opleiden van leraren zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van lerarenopleidingen 

en ROC Tilburg. Sinds vele jaren werkt ROC Tilburg samen met Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

(FLOT) aan het opleiden van leraren; fysiek delen wij bovendien dezelfde onderwijscampus. In 2015 is 

deze samenwerking versterkt middels een convenant ‘Opleiden in de school’ is in de basis binnen 

ROC Tilburg reeds goed georganiseerd. De infrastructuur staat, maar verdere verdieping en 

verbreding van het opleiden in de context van het mbo is noodzakelijk. De aanpak die ROC Tilburg 

kiest in dit verband stelt het versterken van het werkplekleren centraal; het vak wordt in de praktijk van 

ROC Tilburg geleerd en verder ontwikkeld. 

 

4.2.1.  Beginsituatie 

 
Intern / Sterkten:  

 Opleiden in de school is binnen ROC Tilburg in de basis reeds stevig en duurzaam 

georganiseerd. In elke school zijn gekwalificeerde schoolopleiders en werkplekbegeleiders 

actief in het vormgeven van werkplekleren. Totaal binnen ROC Tilburg zijn 13 schoolopleiders 

en 90 werkplekbegeleiders betrokken bij opleiden in de school. 

 Het aantal stagiaires dat jaarlijks binnen ROC Tilburg wordt opgeleid bedraagt 130; dat is een 

fors volume. 

 De spreiding over de scholen van ROC Tilburg is goed: in 20 van de 22 scholen worden 

aankomende leraren opgeleid. Elke school heeft een schoolopleider; een aantal 

schoolopleiders bedient meerdere scholen. 

 Het opleiden van leraren wordt gevoeld als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

lerarenopleidingen en ROC Tilburg. Sinds vele jaren werkt ROC Tilburg samen met Fontys 

Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) aan het opleiden van leraren. Er is vertrouwen en er zijn 

concrete samenwerkingsopdrachten uitgevoerd binnen een afgesloten convenant. 
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Intern / Zwakten: 

 Werkplekbegeleiders zijn onvoldoende gefaciliteerd om hun begeleidingstaak uit te voeren. 

Intrinsieke motivatie om als begeleider op te treden enerzijds en werkdruk anderzijds leiden 

tot spanningen.  

 Verantwoordelijkheid voor het opleiden van aanstaande leraren ligt laag in de organisatie; 

daardoor ontstaan aanzienlijke verschillen in prioriteitstelling tussen de verschillende scholen 

waar het gaat om het opleiden van aanstaande leraren. Binnen een aantal scholen is dit 

thema niet gegrond in het schoolbeleid. 

 Het kwaliteitszorgsysteem voor ‘opleiden in de school’ staat nog in de kinderschoenen.  

 

Extern / Bedreigingen: 

 De afstand tussen FLOT en de praktijk van het beroepsonderwijs binnen ROC Tilburg is groot. 

Dat geldt zowel voor de vakdidactische dimensie, de pedagogische als voor de 

organisatorische dimensie. De opleiding van leraren vindt nu nog grotendeels binnen het 

instituut van de lerarenopleiding plaats, dat van oorsprong sterk op het voortgezet onderwijs is 

gericht en niet of minder op het mbo. 

 De meeste FLOT docenten hebben geen of een beperkte ervaring met het mbo en 

onvoldoende inzicht in de specifieke verbinding tussen hun eigen vakgebied en mbo, met haar 

achterliggende beroepenveld. Dit belemmert de voorbereiding op het leraarschap in het 

beroepsonderwijs. 

 Studenten van de lerarenopleiding kennen het beroepsonderwijs in de regel niet uit eigen 

ervaring en kiezen daarom niet of in mindere mate voor een stage in het beroepsonderwijs. 

 Studenten van de lerarenopleiding overbruggen zelf de afstand tussen de beroepspraktijk die 

ze bij ROC Tilburg aantreffen, het beroepenveld waar de betreffende opleiding naar opleidt en 

het (meer algemene) onderwijs dat ze bij FLOT ontvangen. De aanname is dat dit hun eigen 

leerproces en de leerresultaten van hun (v)mbo-studenten vertraagt. 

 Afgestudeerde leraren hebben de keuze tussen werken in het vo en het mbo. Door het 

lerarentekort in het vo ontstaat zuigkracht; het risico op een lerarentekort voor de algemene 

vakken binnen het mbo, loopt daardoor op. Analyse van de huidige situatie binnen ROC 

Tilburg laat een tekort zien in de technische vakopleidingen: 4 fte, oplopend in 2020 en 2022 

tot resp. 6 en 8 fte. 

 

Extern / Kansen: 

 FLOT heeft de ambitie om de focus op het beroepsonderwijs aanzienlijk te versterken en een 

belangrijker deel van het leren op de werkplek te laten plaatsvinden, dus ook in de ROC-

scholen. 

 FLOT- instituutsopleiders bouwden reeds een duurzame samenwerkingsrelatie op met de 

ROC-scholen; de bezetting is stabiel, waardoor de samenwerking verdiept. 

 Mbo-instellingen in Brabant, samenwerkend in Kennispact MBO Brabant, geven in goede 

onderlinge afstemming gezamenlijk input op verbetering van de uitstroomrichting 

beroepsonderwijs. Zij oefenen invloed op het curriculum uit en sturen als werkveld mee in het 

beleid ten aanzien van werkplekleren. 

 Het overheidsbeleid vanuit OC en W verwacht van de lerarenopleidingen meer aandacht voor 

het beroepsonderwijs als uitstroomrichting voor haar studenten. 

 Overheidsbeleid is gericht op het uitbreiden van het aantal opleidingsscholen. 
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4.2.2.  Reflectie op de beginsituatie 

 

De combinatie van sterkten en kansen biedt een solide vertrekpunt om succesvol te investeren in 

opleiden in de school. Voorwaarden voor ontwikkeling zijn de facilitering van werkplekbegeleiders, 

aandacht voor het belang van opleiden en interne beleidsontwikkeling binnen ROC Tilburg. 

Aandachtspunt vormt de aandacht van de lerarenopleiding voor het mbo; dit ligt aan de rand van onze 

cirkel van invloed. 

 

4.2.3.  Ambitie ROC Tilburg 

 

We leiden aankomende leraren op en dagen hen uit om zichzelf te ontdekken en het beste uit zichzelf 

te halen, in de initiële bachelor opleidingen voltijd en deeltijd. Ambitie is hen te motiveren tot een leven 

lang leren. We prikkelen hun nieuwsgierigheid om het bijzondere te zien van studenten in het 

(voorbereidend) beroepsonderwijs. Hun passie wordt het helpen ontwikkelen van onze mbo student 

tot een vakman of -vrouw én tot volwaardig mens en burger. Fontys Lerarenopleiding Tilburg voegt als 

partner in de opleidingsschool onderwijskundige vakinhouden, generiek en vakspecifiek, toe. Deze 

bundeling van expertise benutten we om voor onze studenten de meest krachtige 

praktijkleeromgeving te creëren. De ontwikkeling van het team tot een professionele leergemeenschap 

loopt hieraan parallel en stimuleert ons om onze uiteindelijke ambitie waar te maken: het beste 

onderwijs van Nederland! 

 

We hopen dat studenten na hun opleiding als medewerker deel uit gaan maken van één van onze 

onderwijsteams. We bieden hen het perspectief om uit te groeien tot een volledig bekwaam en 

bevlogen leraar.  

 

Concretisering van de ambitie in te bereiken resultaten in 2020 en 2022 staat geformuleerd in 

paragraaf 4.2.5. 

 

4.2.4.  Beschrijving van de maatregelen  

 

ROC Tilburg en Fontys Lerarenopleiding Tilburg kiezen het model van de Opleidingsschool om hun 

ambities ten aanzien van ‘samen opleiden’ te realiseren. Zij besluiten een opleidingsschool in te 

richten, naar analogie van de formele opleidingsscholen, maar vormgegeven naar eigen visie en 

inzicht en ingekaderd in de financiële mogelijkheden van beide organisaties. 

De reikwijdte van de opleidingsschool omvat de bachelor opleiding tot 2de graadleraar. Dit betreft 

zowel de voltijd-, als de deeltijd- en de kopopleidingen van FLOT (Wiskunde, Nederlands, Engels, 

Omgangskunde ,Geschiedenis, Maatschappijleer), alsmede Fontys Hogeschool voor de Kunsten en 

de Sporthogeschool. Tevens worden de PDG opleidingen van Fontys PTH betrokken in de 

samenwerking.  

 Ontwerpen en uitvoeren van een curriculum ‘Leren op de werkplek’. Werkplekbegeleiders in 

de scholen laten stagiaires leren via leerwerkactiviteiten die op de werkplek worden 

uitgevoerd. Docenten duo’s bereiden het leren op de werkplek voor en begeleiden de transfer 

bij stagiaires naar of vanuit de theorie van beroepsgerichte didactiek en pedagogiek. 

 Het ontwikkelen van nieuwe leerwerktaken voor het programma en het versterken of 

actualiseren van reeds ontwikkelde leerwerktaken. 

 Het door-ontwikkelen en uitvoeren van opleidingsonderdelen: algemene pedagogische 

vorming, onderwijskundig pedagogisch handelen en vakdidactisch ontwerpen op de werkplek 

van ROC Tilburg.  

 Het actief bijdragen aan formatieve en summatieve beoordeling van de diverse leeruitkomsten 

en leerwerkactiviteiten voor professioneel handelen. Het beoordelingskader is gebaseerd op 
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de nieuwe bekwaamheidseisen die vanaf 2018 zijn ingevoerd en bij FLOT vastgelegd in de 

vorm van leeruitkomsten. 

 Het opstellen van een onderzoeksagenda voor ROC Tilburg met voldoende 

aangrijpingspunten voor stagiaires en zittende docenten.  

 Het professionaliseren van zittende werkplekbegeleiders en blijvend faciliteren van alle 

werkplekbegeleiders. Werkplekbegeleiders hebben een basisscholing gevolgd en 

onderhouden hun deskundigheid middels bijscholing. De werkplekbegeleiders worden voor 20 

uur per jaar gefaciliteerd vanuit de opleidingsschool. 

 Het intensiveren van het huidige overleg tussen schoolopleiders en instituutsopleiders in een 

opleidingsteam: Tweewekelijks overleg en afstemming 

 Het inrichten van een kwaliteitszorgsystematiek, waarmee prestaties en tevredenheid van 

actoren meetbaar gemaakt wordt. 

 

4.2.5.  Resultaten van de maatregelen in 2020 en 2022 

 

Wat is meetbaar en merkbaar in 2020: 

 Het aantal stagiaires dat jaarlijks wordt opgeleid in de opleidingsschool bedraagt minimaal 60. 

De hogere kwaliteitseisen en scholingseisen aan begeleiders, zullen er naar verwachting toe 

leiden dat het aantal op te leiden stagiaires daalt ten opzichte van de 0 – meting van 85. 

 Van de afgestudeerde stagiaires kiest +10%, indien er vacatures zijn, voor een dienstverband 

bij ROC Tilburg, ten opzichte van de 0- meting. De 0-meting moet nog worden uitgevoerd. 

 De stagiaires waarderen de overall-kwaliteit van de opleidingsschool met een 7. 

 Minimaal 3 stagiaires per jaar kiezen hun onderzoeksthema uit de onderzoeksagenda van 

ROC Tilburg. 

 De bekwaamheid van medewerkers in de opleidingsschool, uitgedrukt in percentages 

geschoolde schoolopleiders bedraagt 80% (0-meting: 70%). Voor de werkplekbegeleiders ligt 

het percentage op +20% ten opzichte van de 0-meting van 20%. 

 

Wat is meetbaar en merkbaar in 2022: 

 Het aantal stagiaires dat jaarlijks wordt opgeleid in de opleidingsschool bedraagt minimaal 80.  

 Van de afgestudeerde stagiaires kiest +15%, indien er vacatures zijn, voor een dienstverband 

bij ROC Tilburg, ten opzichte van de 0- meting.  

 De stagiaires waarderen de overall-kwaliteit van de opleidingsschool met een 7.5 

 Minimaal 5 studenten per jaar kiezen hun onderzoeksthema uit de onderzoeksagenda van 

ROC Tilburg. 

 De bekwaamheid van betrokken personeel in de opleidingsschool, uitgedrukt in percentages 

geschoolde schoolopleiders bedraagt 90%. Voor de werkplekbegeleiders ligt het percentage 

in 2020 op + 40% ten opzichte van de 0-meting. 

 

4.2.6.  Samenwerking 

  

 Lerarenopleiding FLOT: partner in ‘Opleiden in de school’, uitvoerend verantwoordelijk voor 

programma en curriculum, eindverantwoordelijk voor examinering. Afstemming vindt plaats 

middels stuurgroep-overleg, platformoverleg, gezamenlijke coördinatie, samenwerking in 

duo’s op de werkvloer. 

 Stagiaires / leraren in opleiding: volgen binnen ROC Tilburg stage (werkplekleren) gedurende 

één of meerdere jaren, worden betrokken bij alle activiteiten van het onderwijsteam. 

 Intern begeleiders / schoolopleiders en werkplekbegeleiders: begeleiden leraren in opleiding 

bij het werkplekleren op school- resp. vakniveau. 
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 Schooldirecteuren van ROC Tilburg. 

 Mbo-instellingen Brabant: werken samen om de uitstroomrichting beroepsonderwijs mee vorm 

te geven, oefenen invloed op curriculum uit, monitoren vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

voor onderwijsgevenden. 

 

4.2.7. Verantwoording  

  

Het programma ‘Naar uitstekende leraren’ vormt een onderdeel van de kwaliteitsagenda 2019-2022. 

Middels de ppm-systematiek wordt elke kwartaal verslag gedaan aan de portfolioboard bestaande uit 

het CvB, ppm-officer en de controller. Naast de programmamanager kent ‘Naar uitstekende leraren’ 

een projectleider. In 2020 en in 2022 zal middels het geïntegreerd jaarverslag verantwoording worden 

afgelegd over de bereikte resultaten.  

 

4.3. Maatregel 2 Het begeleiden van startende leraren en voortgezette professionalisering 

van leraren 

 

Jaarlijks starten 50 tot 80 onderwijsgevenden hun loopbaan bij ROC Tilburg. Het belang om hen te 

begeleiden bij aanvang van de loopbaan is groot: een goede ‘landing’ vergroot de ontplooiingskansen 

binnen de functie en verkleint het risico op voortijdige uitval. De huidige begeleiding heeft een te 

smalle basis; de omvang en de duur van de begeleiding zijn beperkt. Uit een enquête onder startende 

leraren bij ROC Tilburg in april 2018 kwam nadrukkelijk de behoefte aan meer ondersteuning bij de 

start van hun loopbaan naar voren. 

 

4.3.1.  Beginsituatie  

  
Intern / Sterkten: 

 Er is een basisinfrastructuur in alle scholen van ROC Tilburg. De infrastructuur bestaat uit een 

team van 13 schoolopleiders met een taak in begeleiding startende leraren. Deze taak omvat 

werkzaamheden op het gebied van wegwijs maken in de school en begeleiding middels 

lesobservatie. Er is instellingsbeleid geformuleerd, dat onderhouden en uitgevoerd wordt door 

een coördinator. Schoolopleiders zijn geprofessionaliseerd in hun rol. 

 Er is een starterset met informatie voor nieuwe medewerkers in digitale vorm, opgesteld en 

onderhouden door de afdeling HRM.  

 
Intern / Zwakten: 

 Begeleiding is gericht op eerste jaar van de nieuwe leraar en stopt daarna. In dat eerste jaar is 

de beschikbare tijd om de groei van de professional van startbekwaam naar vakbekwaam 

gestructureerd te begeleiden onvoldoende.  

 De energie die op dit moment wordt geïnvesteerd in de begeleiding van startende leraren in 

het eerste jaar, gaat deels verloren door uitval of uitstroom uit ROC Tilburg of uit het beroep. 

 De abrupte overgang leidt tot stress; het risico op uitval en desinvestering (landelijk 45% in 

eerste 5 jaar) is ook bij ROC Tilburg aanwezig. Nieuwe investeringen in nieuwe starters zijn 

dan weer noodzakelijk. 

 Uitval en uitstroom wordt niet systematisch gemonitord in de organisatie. 

 Tijd voor begeleiding van nieuwe medewerkers binnen de teams is beperkt en staat onder 

druk. 

 Vanzelfsprekende verbinding met voortgezette professionalisering is niet geborgd en blijft 

afhankelijk van het individu. De professionele doorgroei vindt onvoldoende plaats. 
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Extern / Kansen: 

 Aantrekkelijk werkgeverschap: ROC Tilburg profileert zich als een aantrekkelijk werkgever 

door nieuwe leraren goed in te werken middels een meerjaren begeleidingsprogramma. De 

investering draagt bij aan het verminderen of elimineren van een mogelijk toekomstig 

lerarentekort. 

 In de cao mbo 2018 is opgenomen dat 100 uur per jaar (6.25%) wordt vrijgemaakt voor 

starterstaken. 

 ROC Tilburg is gevestigd in het onderwijsgebied Stappegoor, naast de lerarenopleiding. De 

fysieke nabijheid leidt tot meer zichtbaarheid en samenwerkingsmomenten. 

 

Extern / Bedreigingen: 

 Het lerarentekort treedt in een aantal vakken en opleidingen reeds op (tekortvakken, 

technische opleidingen). De zuigkracht van andere onderwijssoorten en het gemiddeld oudere 

docentenkorps in het mbo leidt tot grotere tekorten. 

 De focus van de lerarenopleiding ligt op het voortgezet onderwijs. De bekendheid van het mbo 

bij de lerarenopleiders is gering; deze belemmert de instroom van nieuwe leraren in het mbo. 

 

4.3.2.  Reflectie op de beginsituatie: conclusie uit de sterkte- zwakte analyse 

 
De combinatie van sterkten en kansen leidt tot de volgende conclusies die relevant zijn bij het 

waarmaken van de ambitie: het is noodzakelijk te investeren in omvang en kwaliteit van de 

begeleiding van startende leraren, zowel op de werkplek zelf direct bij de start, als op de professionele 

ontwikkeling op langere termijn. Dit levert veel rendement op en duurzame ontwikkeling, voor zowel de 

organisatie als de professional zelf. De kosten en negatieve effecten van uitval en onvoldoende 

leraren zijn vermijdbaar bij een goed inductieprogramma. 

 

4.3.3.  Ambitie ROC Tilburg  

 
De ambitie is om een aantrekkelijk werkgever te zijn in de regio: ROC Tilburg investeert in de kwaliteit 

van medewerkers door nieuwe leraren goed in te werken middels een meerjaren 

begeleidingsprogramma. Deze investering draagt bij aan het werven en binden van voldoende leraren 

en het verminderen of elimineren van een mogelijk toekomstig lerarentekort. Het inductieprogramma 

van drie jaar helpt nieuwe medewerkers hun weg te vinden binnen ROC Tilburg en zich te ontplooien 

als leraar. Het programma doet recht aan de behoeften van de verschillende subgroepen binnen de 

starters bij ROC Tilburg: beginnende leraren die net hun opleiding hebben afgerond, leraren die in 

andere sectoren dan het beroepsonderwijs werkten en zij- instromers vanuit het bedrijfsleven. 

 

4.3.4. Maatregelen  

 

 Het ontwerpen en uitvoeren van een inductieprogramma voor startende leraren met ingang 

van 01-08-2019 voor 50 tot 80 leraren. Deze groep bestaat uit startbekwame leraren, die 

recent de lerarenopleiding hebben afgerond, schoolwisselaars en zij- instromers. Het 

programma bestaat uit frequente, plenaire bijeenkomsten met een informatief karakter, 

intervisie en individuele begeleiding door een starterscoach. Het programma kent drie 

ontwikkellijnen: professionele, sociale en persoonlijke ontwikkeling. 

 Het beschrijven van de mentorrol op teamniveau en implementeren en faciliteren van deze rol 

in de handelingspraktijk in de teams. 

 Het inbedden van het inductieprogramma in de HRM cyclus van inzet nieuw personeel. 
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 Het onderzoeken van de huidige stand van zaken met betrekking tot feitelijke uitval en 

uitstroom, alsmede de ervaren tevredenheid van starters, door middel van het uitvoeren van 

een 0-meting. 

 Het verrijken van het huidige professionaliseringsplan met activiteiten die aansluiten op 

inductie en uitvoeren van activiteiten gericht op voortgezette professionalisering. 

 

4.3.5.  Resultaten van de maatregelen in 2020 en 2022 

 

Wat is meetbaar en merkbaar in 2020: 

 Uitval van startende docenten is afgenomen met 10% in 2020, ten opzichte van de 0-meting. 

0-meting wordt nog uitgevoerd. 

 Tevredenheid over de kwaliteit van het inwerkprogramma is gestegen met 0.7 punt ten 

opzichte van de 0-meting. 0-meting wordt nog uitgevoerd. 

 Verbinding van het inductietraject met het reguliere professionaliseringsprogramma is 

toegenomen. Dit blijkt uit deelname van starters aan professionaliseringsactiviteiten: 25% van 

de starters neemt deel aan minstens één activiteit uit het reguliere 

professionaliseringsaanbod. 0-meting moet nog worden uitgevoerd. 

Wat is meetbaar en merkbaar in 2022: 

 Uitval van startende docenten is afgenomen met 25% in 2022, ten opzichte van de 0-meting.  

 Tevredenheid over de kwaliteit van het inwerkprogramma is gestegen met 1.5 punt ten 

opzichte van de 0-meting. 

 Verbinding van het inductietraject met het reguliere professionaliseringsprogramma is 

toegenomen. Dit blijkt uit deelname van starters aan professionaliseringsactiviteiten: 40% van 

de starters neemt deel aan minstens één activiteit uit het reguliere professionaliseringsaanbod 

ten opzichte van de 0-meting. 

 

4.3.6.  Samenwerking in de uitvoering van deze maatregelen 

 

Samenwerking is er tussen de startende leraren bij ROC Tilburg, starterscoaches, mentoren en intern 

begeleiders. Tussen schooldirecteuren in de overleggroep HRM en HR adviseurs en back-office 

medewerkers. 

 

4.3.7.  Verantwoording  

 

Het programma ‘Naar uitstekende leraren’ vormt een onderdeel van de kwaliteitsagenda 2019 - 2022. 

Middels de ppm-systematiek wordt elke kwartaal verslag gedaan aan de portfolioboard bestaande uit 

het CvB, ppm-officer en de controller. Naast de programmamanager kent ‘Naar uitstekende leraren’ 

een projectleider. In 2020 en in 2022 zal middels het geïntegreerd jaarverslag verantwoording worden 

afgelegd of de beoogde resultaten bereikt zijn.  

 

4.4. Maatregel 3 Het stimuleren van krachtige teams die innovatief beroepsonderwijs 

verzorgen  

 
ROC Tilburg heeft als opdracht actueel en innovatief beroepsonderwijs te verzorgen, dat tevens 

opleidt tot wendbare beroepsbeoefenaren die competent zijn om mee te groeien naar ‘de beroepen 

van morgen’. Vanuit HR-optiek wordt hierop ingezet door het bevorderen van hybride loopbanen en 

circulaire carrières. Dit vraagt beeldvorming over de opbouw van het ‘ideale’ team en sturing middels 

het aanname- en selectiebeleid.  

 



53 
 

4.4.1.  Beginsituatie  

 
Intern / Sterkten: 

 Om actuele ontwikkelingen de school in te brengen worden reeds verschillende activiteiten 

ondernomen. Experts uit het bedrijfsleven verzorgen gastlessen, docenten leggen 

werkbezoeken af bij bedrijven en docenten volgen stages in bedrijven. 

 Er zijn teams binnen ROC Tilburg die als voorbeeld dienen als het gaat om een ‘ideale mix’ 

tussen docenten die recent in de beroepspraktijk hebben gewerkt (of nog daarin werkzaam 

zijn) en docenten die vertrouwd zijn met de schoolse wereld. 

 

Intern / Zwakten: 

 De omvang van zij-instroom in het mbo is bij het merendeel van de opleidingsteams van ROC 

Tilburg beperkt; dat belemmert de interactie met het beroepenveld. Werkvloerkennis en 

innovaties uit het beroepenveld komen onvoldoende langs deze weg ‘door’ naar school.  

 ROC Tilburg kent een aantal teams waarin de gemiddelde leeftijd hoog ligt en waar sprake is 

van lange dienstverbanden. De afstand tot de recente ontwikkelingen in het beroepenveld is 

groot; er is sprake van verouderde kennis van de beroepspraktijk. 

 In de strategische personeelsplanning wordt de meerwaarde van zij- instromers en hun kennis 

van actuele beroepsexpertise regelmatig onderschat. 

 De voorwaarden voor hybride docentschap en het bevorderen van circulaire carrières zijn in 

het HRM beleid onvoldoende uitgewerkt. 

 

Extern / Kansen: 

 Er is veel maatschappelijke aandacht voor de fenomenen ‘hybride docentschap’ en ‘circulaire 

carrières’ en er is een groot potentieel van mbo+ en hbo opgeleiden dat interesse heeft in een 

baan in het onderwijs. 

 40% van de werkenden op mbo+ en hbo niveau heeft interesse in werken in het onderwijs 

(onderzoek Motivaction, 2017). 

 
Extern / Bedreigingen: 

 Salarissen in het bedrijfsleven liggen soms hoger dan in het onderwijs, waardoor switchen van 

bedrijfsleven naar onderwijs belemmerd wordt. 

 Mobiliteit van leraren is gering, loopbanen worden langer, ontwikkelingen in het beroepenveld 

gaan razendsnel. Risico op veroudering van kennis neemt toe. 

 Verschillen in werkcultuur tussen onderwijs en bedrijfsleven zijn aanzienlijk en vormen een 

barrière bij overstap van bedrijf naar school. 

 In een aantal sectoren / beroepenvelden bestaat krapte op de arbeidsmarkt. 
 

4.4.2.  Reflectie op de beginsituatie 

 

Strategische personeelsplanning is het sleutelwoord om deze ambitie te realiseren; deze sleutel ligt in 

handen van de schooldirecteuren, CvB en Medezeggenschap. Op dit moment wordt er een plan 

ontwikkeld om dit vorm te geven. 

Gebruik maken van de goede voorbeelden binnen de organisatie kan helpen om succesfactoren te 

achterhalen en onderliggende overtuigingen bespreekbaar te maken. 

 

4.4.3.  Ambitie ROC Tilburg  

 

Vitaal beroepsonderwijs vraagt voortdurende kennisuitwisseling met het beroepenveld, gedragen door 

medewerkers die vernieuwingen en ontwikkelingen in de school brengen. Het bevorderen van zij- 

instroom en hybride docentschap draagt bij aan realisatie van deze ambitie. 
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4.4.4.  Maatregelen 

 

 Onderzoeken welke teams de ideale situatie benaderd hebben en identificeren van 

succesfactoren bij deze teams. 

 De gewenste eindsituatie van de teamsamenstelling formuleren per opleidingsteam, in termen 

van de ‘ideale’ verhouding tussen zij-instromers, eventueel hybride docenten en bachelor 

opgeleide leraren. Uit de geformuleerde eindsituatie kan ook voorkomen dat de circulaire 

beweging van school naar bedrijf wordt ingezet voor docenten. 

 Doelen en strategie formuleren om de gewenste eindsituatie te realiseren, in een aantal 

opleidingsteams. 

 Analyseren van de HR-instrumenten en processen die belemmerend kunnen zijn en deze 

belemmeringen wegnemen (wervingskanalen, aannamebeleid, loopbaanontwikkeling). 

 Beschrijven 0-situatie per opleidingsteam, inzake hybride docentschappen. 

 

4.4.5.  Resultaten in 2020 en 2022 

 

Wat is meetbaar en merkbaar in 2020: 

 In 5 opleidingsteams is het pad geformuleerd van huidige naar gewenste situatie. 

 In deze 5 opleidingsteams zijn aantoonbare stappen gezet om de gewenste situatie te 

bereiken, dat wil zeggen: er zijn hybride docentschappen gecreëerd, zij- instromers hebben 

het team verrijkt of docenten zijn overgestapt naar het bedrijfsleven. 

 Studenten binnen deze opleidingsteams ervaren dat de actualiteit van het onderwijs is 

toegenomen; in de job enquête streven wij naar een verbetering op ‘aansluiting onderwijs - 

arbeidsmarkt’ voor de opleidingen die deelnemen aan deze maatregel. 

 

Wat is meetbaar en merkbaar in 2022: 

 In 10 opleidingsteams is het pad geformuleerd van huidige naar gewenste situatie. 

 In deze 10 opleidingsteams zijn aantoonbare stappen gezet om de gewenste situatie te 

bereiken, dat wil zeggen: er zijn hybride docentschappen gecreëerd, zij- instromers hebben 

het team verrijkt of docenten zijn overgestapt naar het bedrijfsleven. 

 Studenten binnen deze opleidingsteams ervaren dat de actualiteit van het onderwijs is 

toegenomen; in de job enquête streven wij naar een verbetering op ‘aansluiting onderwijs – 

arbeidsmarkt’ voor de opleidingen die deelnemen aan deze maatregel. 

 

4.4.6.  Samenwerking  

 

De partijen waarmee samengewerkt wordt zijn schooldirecteuren en de overleggroep HRM, HR-

adviseurs en back-office medewerkers, bedrijven en instellingen en reeds aanwezige hybride 

docenten. 

 

4.4.7.  Verantwoording  

 

Het programma ‘Naar uitstekende leraren’ vormt een onderdeel van de kwaliteitsagenda 2019 - 2022. 

Middels de ppm-systematiek wordt elke kwartaalverslag gedaan aan de portfolioboard bestaande uit 

het CvB, ppm-officer en de controller. Naast de programmamanager kent ‘Naar uitstekende leraren’ 

een projectleider. In 2020 en in 2022 zal middels het geïntegreerd jaarverslag verantwoording worden 

afgelegd of de beoogde resultaten bereikt zijn.  
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4.5. Maatregel 4 Onderwijs en technologie deel 2 Het versterken van ICT-vaardigheden van 

docenten  

   

Het meest kenmerkend voor de komende jaren op het gebied van technologie is de exponentiële 

toename van technische mogelijkheden en toepassingen binnen alle sectoren van onze maatschappij. 

Dit betekent dat al onze mbo studenten, ongeacht in welke school zij onderwijs volgen, waar ze (gaan) 

werken of stagelopen, hiermee van doen krijgen.  

De digitale competenties van onze medewerkers zullen deze ontwikkeling moeten ondersteunen. 

Alleen dan kunnen zij daadwerkelijk een versnelling op het gebied van technologie realiseren. De 

noodzaak tot een verhoging van het niveau van het didactisch handelen met behulp van ICT, wordt 

onderschreven door de studenten binnen de Centrale Deelnemers Raad. 

 

4.5.1.  Beginsituatie 

 

Intern / Sterkte:  

 We onderkennen dat ICT-vaardigheid bij meerdere medewerkers te kort schiet; het bewustzijn 

is aanwezig. Dit wordt onderstreept door ervaringen van onze studenten.  

 We beschikken over een ICT-infrastructuur die hedendaags is.  

 

Intern / Zwakte:  

 Scholing op ICT-gebied door medewerkers is vrijblijvend, we kennen geen gestructureerd 

intern scholingsaanbod op ICT-gebied.  

 ICT-vaardigheid maakt geen structureel deel uit van onze gesprekkencyclus.  

 we zetten de mediawijsheid van onze studenten onvoldoende in om ons onderwijs up to date 

te houden.  

 
Extern / Bedreigingen:  

 De ICT-wereld om ons heen verandert zo snel dat het voor onze medewerkers moeilijk is 

aansluiting bij de ontwikkelingen te maken.  

 
Extern / Kansen: 

 Er ontstaat in de commerciële markt een groot aanbod van ICT-scholingen die plaats en tijd 

onafhankelijk plaats kunnen vinden.  

 De ontwikkeling van hybride docentschap en circulaire carrières bieden kansen om de 

aansluiting bij de digitale ontwikkelingen in het werkveld te houden.  

 

4.5.2.  Reflectie op de beginsituatie  

 

De ontwikkeling van en het onderhouden van ICT-vaardigheden bij medewerkers is niet vrijblijvend en 

eenmalig. Er zal een forse inhaalslag gemaakt moeten worden. Blijvende aandacht en investering zijn 

daarna noodzakelijk.  

 

4.5.3.  Ambitie ROC Tilburg  

 

Vitaal beroepsonderwijs vraagt voortdurende kennisuitwisseling met het beroepenveld, gedragen door 

medewerkers die vernieuwingen en ontwikkelingen in de school brengen. Dit betekent allereerst dat 

alle onderwijs-verzorgenden gaan voldoen aan de gestelde ICT-vaardigheidseisen, op basisniveau, 

we noemen dit niveau 1.0.  

 

Daarnaast kent elk onderwijsteam een aantal onderwijsverzorgenden die op een hoger niveau 2.0 en 

3.0 ICT-vaardigheden beheersen, zodat zij de innovatieve kracht binnen de teams kunnen stimuleren 



56 
 

en de technologische ontwikkelingen in de branche kunnen volgen en implementeren in het onderwijs 

en in het curriculum. 

 

4.5.4.  Maatregelen 

 

 ’Onderwijs en technologie’ is een terugkerend onderwerp bij verantwoordingsgesprekken en 

gesprekken over verbeterplannen.  

 We zetten een ‘Inventarisatielijst ICT-vaardigheden’ uit onder alle onderwijsverzorgenden. 

Deze biedt inzicht in de minimaal vereiste vaardigheden om de taak als onderwijsverzorgende 

uit te kunnen voeren. De lijst bevat een gedetailleerde opsomming van functionaliteiten binnen 

Office 365 c.q. Sharepoint en Eduarte, die elke onderwijsverzorgende minimaal zou moeten 

beheersen. 

 De ‘Inventarisatielijst ICT-vaardigheden’ is mede leidraad bij functioneren/ beoordelen.  

 We stimuleren en faciliteren een individueel scholingsaanbod. Dit aanbod bestaat uit:  

o Een Wiki-pagina die schriftelijke uitleg en instructies bevat m.b.t. bovengenoemde 

functionaliteiten; 

o Een online leeromgeving waarin bovenstaande middels filmpjes wordt uitgelegd, 

Vanuit functioneringsgesprekken en zelfscan/vlootschouw wordt de voortgang 

gevolgd. 

 We introduceren een niet vrijblijvende zelfscan, op basis van bovengenoemde 

inventarisatielijst, met behulp van een checklist die leidt tot een ‘vlootschouw’ van teams. 

Directie heeft op basis van de zelfscan en vlootschouw een scherp beeld van de ICT-

vaardigheden binnen de teams. 

 De directie stelt samen met het team een scholings- en verbeterplan ICT op: individueel en 

teambreed. 

 

4.5.5.  Resultaten in 2020 en 2022 

 

Wat is meetbaar en merkbaar in 2020: 

 Scholen hebben in beeld wat per team de verdeling is van het aantal 1.0, 2.0 en 3.0 

medewerkers. We streven naar het niveau 1.0. 80% van de onderwijsverzorgenden heeft 

minimaal niveau 1.0. Nulmeting moet nog worden uitgevoerd. 

 

Wat is meetbaar en merkbaar in 2022: 

 Het streven is dat 100% van de onderwijsverzorgenden de ICT- vaardigheden beheerst op 1.0 

niveau; 20% daarvan op 2.0 niveau; 10% op 3.0. 

 Zowel in 2020 als 2022 geeft de studentenraad aan dat er merkbare resultaten zijn op het 
gebied van ICT-vaardigheden bij docenten.  
 
 
4.5.6.  Samenwerking in de uitvoering van deze maatregelen 

Onze centrale deelnemersraad heeft aangedrongen op maatregelen op dit speerpunt. Zij zullen 

bevraagd worden op merkbare resultaten. Om het doel te bereiken zal de samenwerking gevonden 

worden met interne en externe aanbieders van scholing. Dit zal in samenwerking met de afdeling 

Training en Ontwikkeling geschieden. Er zal een constante dialoog met onderwijsteams gevoerd 

worden. Er zal hen gevraagd worden wat nodig is om succesvol te kunnen zijn op dit vlak.  
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4.5.7.  Verantwoording  

 

Dit thema vormt een onderdeel van het programma kwaliteitsagenda 2019-2022. Middels de ppm-

systematiek wordt elke kwartaal verslag gedaan aan de portfolioboard bestaande uit het CvB, ppm-

officer en de controller. Naast de programmamanager kent onderwijs en technologie een projectleider. 

In 2020 en in 2022 zal middels het geïntegreerd jaarverslag verantwoording worden afgelegd of de 

beoogde effecten bereikt zijn.  
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5. Duurzaam verbeteren in het primaire proces  

 

5.1. Inleiding  

 

Vanuit de collectieve ambitie om “het beste onderwijs van Nederland” te verzorgen, heeft 

Onderwijsgroep Tilburg sinds 2012 LEAN als leidraad gekozen voor het duurzaam verbeteren van het 

onderwijs. We constateerden dat de omgeving waarin Onderwijsgroep Tilburg opereert, de 

onderwijsvraag van studenten en de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt aanleiding gaven om 

alle medewerkers, zowel management, docenten als ondersteunend personeel toe te rusten met de 

competenties om dagelijks hun werk te kunnen verbeteren. Met als doel waarde toe te voegen voor 

onze studenten.  

 

Duurzaam verbeteren betekent voor ons het ontwikkelen en stimuleren van kwaliteitsdenken, 

wegnemen van verspillingen, efficiënt werken en het bewustzijn van risico’s om het beste onderwijs 

van Nederland te kunnen bieden. Wij werken aan een cultuur van samenwerken volgens de PDCA-

cyclus, delen van kennis en ervaring en borgen van bereikte resultaten. Duurzaam verbeteren maakt 

onderdeel uit van de kwaliteitsagenda 2019-2022, omdat het een verbindend thema is in onze 

onderwijsorganisatie en als zodanig een bijdrage levert aan verdieping en verbetering van alle 

ingezette maatregelen zoals beschreven in deze kwaliteitsagenda. Daarnaast willen we een volgende 

ontwikkelstap zetten de komende 4 jaren binnen duurzaam verbeteren. Op basis van de beschrijving 

van de beginsituatie en de reflectie hierop komen we tot drie maatregelen. Zie voor een specifiekere 

toelichting de A3 duurzaam verbeteren in het primair proces welke is opgenomen in de bijlagen. 

 

5.2. Beginsituatie  

 

Onderwijsgroep Tilburg heeft als aanzet tot ontwikkeling van de organisatie een strategie van policy 

deployment ingezet, waarbij sturing steeds lager in de organisatie komt te liggen. In de wetenschap 

dat een dergelijke beweging niet in één dag gerealiseerd kan worden is de collectieve ambitie ”beste 

onderwijs van Nederland” zodanig ruim geformuleerd dat een omslag in denken en werken tijd en 

ruimte krijgt. Het gaat hierbij niet om de omkering van top down versus bottom up, maar om een 

voortdurende dialoog tussen CvB, management en de teams, die veeleer gesymboliseerd kan worden 

in een lemniscaat.  

 

 
Afb. Lemniscaat met doorgaande informatiestroom 

 

Dit heeft gevolgen voor iedere individuele medewerker die dagelijks verantwoordelijk is voor kwalitatief 

onderwijs. Sterk is de keuze van de organisatie om de zogeheten kanteling stap voor stap vorm te 

geven en op alle lagen te investeren in de ontwikkeling van een cultuur van kwaliteitsdenken en 

kwaliteitsverbetering. Kwaliteitsdenken dient de basis en het startpunt te zijn voor alle dagdagelijkse 

handelingen. Duurzaam verbeteren met behulp van LEAN-methodieken en instrumenten ter 

bevordering van kwaliteitsdenken en het verhogen van risicosensitiviteit dient gemeengoed te worden. 

Hiervoor zijn reeds verschillende experimenten aangegaan om deze ontwikkeling op gang te brengen 

nog voordat aangehaakt werd bij bijvoorbeeld de LeerKRACHT methodiek. Deze fase leerde ons dat 

alleen de inzet van instrumenten weliswaar bijdraagt aan een andere manier van werken, maar dat het 
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effect nog onvoldoende zichtbaar is. Ook sloot het aanbod niet altijd aan bij de vraag op de 

ontwikkelingsfase van een team. De inzet van enkel LEAN-tools bood weinig tot geen transfer naar 

het primaire proces en inbedding in curricula van onze opleidingen. Van belang is om hierin een 

volgende stap te zetten de komende vier jaren.  

 

Hoewel LEAN zich vanuit haar industriële oorsprong sterk maakt voor standaardiseren van processen, 

meten van doorlooptijden en verbeteren, vraagt onderwijs ook om een andere focus. Niet alleen data 

zijn leidend voor verandering en aanpassing, maar de menselijke factor en de cultuur in de organisatie 

dragen bij aan verhoging van onderwijskwaliteit. Deze ervaren kwaliteit blijkt, onder andere uit 

tevredenheid van studenten. Uit de JOB-monitor is de studenttevredenheidsscore te zien. In 2018 

behaalde Onderwijsgroep Tilburg landelijk de hoogste respons van 77,90%, Cijfer opleiding: 7,1, cijfer 

school 6,4. De afgelopen vier jaar is de score voor de tevredenheid over de opleiding gelijk gebleven 

en de tevredenheid over de school gestegen van een 6,1 naar een 6,4.  

 
Afb. Landelijke benchmark JOB Monitor 31 mei 2018 

 

ROC Tilburg wil graag een stap zetten in de verbetering van de ervaren onderwijskwaliteit. Belangrijk 

speerpunt is dat we onze studenten hier actief bij gaan betrekken.  

 

In de eerste jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers en het in kaart brengen 

van processen, zoals onderwijslogistiek, examinering en onderwijsprocessen met als doel om de 

komende vier jaren de focus te kunnen verleggen naar doorvertaling van het LEAN gedachtengoed 

binnen het primaire proces. Twee managementreizen naar Finland heeft ROC Tilburg geïnspireerd tot 

de introductie van duurzaam verbeteren in het primaire proces, waarvoor lessencycli, methodieken, 

materialen en docentenhandleidingen ontwikkeld gaan worden. Daarnaast zullen lean keuzedelen tot 

het reguliere aanbod gaan horen. De organisatie realiseert zich dat de verduurzaming van onderwijs 
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niet alleen om een kwantitatieve focus vraagt, maar dat juist kwalitatieve aspecten van essentiële 

betekenis zijn om kwaliteitsbewustzijn op gang te brengen in alle geledingen van de organisatie. We 

constateerden met elkaar dat een cultuur van samenwerken, samen innoveren, delen van good 

practices en leren van elkaar noodzakelijk was om duurzaam te kunnen verbeteren. Urgentie werkt 

veelal als aanjager voor verbeteren. Echter willen we graag van de noodzaak tot verbeteren 

(extrinsiek) komen tot de wil om duurzaam te verbeteren (intrinsiek). Daar waar een verhoogde 

aandacht en inzet op verbeteren tot positieve resultaten heeft geleid zien we een groeiend bewustzijn 

voor kwaliteit, zowel op onderwijsinhoudelijke als onderwijs-organisatorische aspecten. 

Om duurzaam verbeteren goed te kunnen ondersteunen heeft Onderwijsgroep Tilburg een 

Coördinatiepunt Duurzaam Verbeteren ingericht. Op basis van onderstaand model is medio 2018 een 

analyse uitgevoerd naar de fase van volwassenheid van de teams. 

 

 
Afb. UNC Maturity Model 

 

Deze analyse baseerde zich op de inzet van instrumenten, aantal opgeleide medewerkers in het 

LEAN-gedachtegoed en ontwikkelde activiteiten op het gebied van duurzaam verbeteren, alsmede de 

borging van successen. Uit de analyse bleek dat van de 22 scholen in totaal 4 scholen op niveau 1 

acteren, dan wel dat er weinig tot geen aandacht is voor duurzaam verbeteren in samenspraak met 

het coördinatiepunt duurzaam verbeteren. 6 scholen bevinden zich op niveau 1-2, 2 scholen zitten op 

niveau 2, 6 scholen bewegen zich tussen niveaus 2 en 3, en slechts 2 scholen groeien voorzichtig 

naar niveau 3-4. Daarbij valt op te merken dat met name aandacht besteed is aan de proceskant. Het 

succes van de hoogst scorende scholen is met name te danken aan de rol en de houding van de 

leidinggevenden als LEAN-leiders. Zij hebben medewerkers in het team gefaciliteerd om duurzaam 

verbeteren in het team te bevorderen, initiatieven te ontplooien en duurzaam verbeteren op de agenda 

te houden. De scholen die hoger staan op de volwassenheidstrap scoren tevens hoger in de JOB.  

 

Tevens constateren we dat, daar waar LEAN-leiders snel groeiden in hun rol, en opgeleide Green 

Belts de kans kregen om zich in te zetten ten behoeve van hun team, het onderlinge vertrouwen en 

zelfverantwoordelijkheid groeiden en de basiskwaliteit van onderwijs en examinering toenam. De inzet 

op scholing van medewerkers werpt vruchten af, maar is nog te weinig zichtbaar. De uitdaging is om 

de in het verleden reeds geschoolde populatie van yellow belts (inmiddels meer dan 250), green belts 

(160), lean sensei (11), black belts (3) en lean leiders (31) de komende jaren nog beter in positie te 

brengen en te versterken om hun rol te pakken in de doorontwikkeling van de organisatie.  

 

Reflectie op de beginsituatie  

Duurzaam verbeteren is een beweging die ons helpt de stip op de horizon van het beste onderwijs 

elke dag een beetje meer te realiseren. De beweging is daarmee dan ook nooit af. De geschetste 
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beginsituatie helpt ons in het formuleren van de volgende stap voor de komende vier jaren binnen 

duurzaam verbeteren die we onderdeel willen laten zijn van de kwaliteitsagenda.  

 

 Het duurzaam verbeteren en bijbehorende instrument worden nog niet door alle 

onderwijsteams en medewerkers ingezet bij het structureel verbeteren van de kwaliteit van het 

primaire proces. De LEAN-opgeleide experts dienen hiervoor beter in positie te komen.  

 Onze studenten betrekken we nog onvoldoende bij onze PDCA-cyclus. De dialoog met hen 

voeren over de ervaren kwaliteit van onderwijs de vertaling hiervan naar verbeteringen en de 

terugkoppeling doen we nu te gering en te weinig expliciet. We willen graag met studenten 

samen duurzaam verbeteren.  

 De kennis die we opdoen met duurzaam verbeteren en de instrumenten die we hiervoor 

gebruiken zijn ook waardevol voor onze studenten. Wij willen onze studenten opleiden in 

duurzaam verbeteren. Hierdoor zijn ze direct van meerwaarde voor de bedrijven en 

instellingen waarvoor ze gaan werken. Zeker gezien het feit dat dit veelal MKB-bedrijven zijn 

waarbij continu verbeteren vaak geen gebruik is. Hierdoor zijn onze studenten 

onderscheidend op de arbeidsmarkt. 

 

5.3. Ambitie ROC Tilburg 

 

Inbedding van duurzaam verbeteren in het primaire proces 

De ambitie is dat in 2022 duurzaam verbeteren structureel ingebed is binnen alle scholen van ROC 

Tilburg. Daarnaast zijn alle medewerkers bekend met duurzaam verbeteren.  

 

Ambassadeurschap en dialoog 

75% van de studenten van de niveau 4 opleidingen in de Techniek en Zorg is ambassadeur van LEAN 

in het werkveld. Hiervoor is het noodzakelijk studenten sterker te betrekken bij de inrichting en de 

inhoud van het onderwijs en hun onderwijsloopbaan. We zijn in 2022 structureel in dialoog met de 

studenten, ontvangen feedback over het onderwijs, zodat we dit dagelijks kunnen verbeteren.  

  

Ontwikkelen en implementeren van keuzedelen en lesstof 

Tevens is de ambitie om keuzedelen en lesstof te ontwikkelen en te integreren in de 

onderwijscurricula, zodat in 2022 50% van de studenten kennis en ervaring hebben met duurzaam 

verbeteren en hoe dit toe te passen in hun beroepsmatige leven. We zetten in op het ontwikkelen en 

implementeren van specifieke keuzedelen en lessencycli, die delen bevatten uit Yellow Belt en Green 

Belt trainingen. Studenten die een hele cyclus afronden en een verbeterproject opgezet hebben 

krijgen naast hun diploma een extra bewijs van deskundigheid op het gebied van Green Belt 

duurzaam verbeteren. 

Het effect hiervan verwachten wij terug te zien in een verbetering van de tevredenheid van studenten 

over de opleidingen bij de JOB. Om dit te bereiken nemen we de maatregelen zoals beschreven in 

paragraaf 5.4. 

  

5.4. Maatregelen 

 

Inbedding van duurzaam verbeteren in het primaire proces 

Dit willen we bereiken door alle docenten en medewerkers zodanig te professionaliseren en te 

equiperen om de LEAN-denkwijze, het bestaande en zelf ontwikkelde instrumentarium in te zetten om 

hun dagelijkse werk te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan meetbare en merkbare 

onderwijskwaliteit. 
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Ontwikkelen en implementeren van keuzedelen en lesstof 

We ontwikkelen en implementeren van specifieke keuzedelen en lessencycli, die delen bevatten uit 

Yellow Belt en Green Belt trainingen. Studenten die een hele cyclus afronden en een verbeterproject 

opgezet hebben krijgen naast hun diploma een extra bewijs van deskundigheid op het gebied van 

Green Belt duurzaam verbeteren. 

 

Ambassadeurschap en dialoog 

Studenten worden betrokken bij de inrichting en inhoud van het onderwijs en hun onderwijsloopbaan. 

Wij zijn in dialoog, ontvangen feedback over het onderwijs en verbeteren het onderwijs. 

 

5.5. Resultaten in 2020 en 2022 

 

Inbedding van duurzaam verbeteren in het primaire proces  

In 2022 zijn alle medewerkers van ROC Tilburg bekend met duurzaam verbeteren. Dit is merkbaar 

doordat risicobewustzijn, planmatig en gestructureerd werken volgens de PDCA-cyclus, samenwerken 

en samensturen, eigenaarschap en zelfreflectie onderdeel is van de werkzaamheden van alle 

medewerkers. Dit heeft effect op de kwaliteit van het primaire proces.  

 

De verbetercirkel is zichtbaar aanwezig in werkruimtes, klaslokalen en kantoren. Medewerkers zijn 

zich voortdurend bewust van de fase waarin hun werkzaamheden zich afspelen en leren gaandeweg 

de hele cirkel te doorlopen. Duurzaam verbeteren is geïntegreerd in hun dagelijkse professionele 

handelen. Alle teams opereren in 2022 minimaal op het niveau 2 van het UNC Maturity Model. Het 

effect hiervan is terug te zien in een verbetering van de JOB-score op het niveau van de opleidingen. 

 

Ontwikkelen en implementeren van keuzedelen en lesstof  

We willen de studenten toegevoegde waarde bieden die zij tijdens hun beroepspraktijkvorming al 

meenemen en die zij later op de arbeidsmarkt kunnen verzilveren. Kennis en ervaring met LEAN geeft 

ze een extra voordeel wanneer zijn werken in bedrijfsmatige omgeving. Onze deelnemers zijn bekend 

met duurzaam verbeteren en kunnen eenmaal werkzaam binnen bedrijven sneller aansluiten op 

verbeterprocessen en deze initiëren. Hij doorziet processen en kan verbeteringen voorstellen. De 

student herkent verspilling op de werkvloer, weet de klant centraal te stellen en streeft naar kwalitatief 

hoogwaardig geleverd werk.  

 

Hiervoor willen we eigen methoden en lesmaterialen ontwikkelen, omdat niet alle voorhanden zijnde 

instrumenten onmiddellijk inzetbaar zijn in de lessen en ook de docenten voldoende geoutilleerd 

moeten zijn om lessen te verzorgen. We ontwikkelen samen met buitenlandse partners tools, games 

en handleidingen voor onderwijstoepassingen. Het ontwikkelen van een keuzedeel met en voor onze 

studenten is het belangrijkste resultaat dat we willen behalen. We streven ernaar dat in 2020 de 

ontwikkelde lesstof voor LEAN wordt ingezet bij 25% van de studenten en in 2022 de ontwikkelde 

lesstof voor LEAN wordt ingezet bij 50% van de studenten. 

 

Ambassadeurschap en dialoog 

Een aantal scholen heeft de afgelopen jaren gewerkt met de LeerKRACHT methodiek en heeft 

geëxperimenteerd om middels inzet van studentenarena’s studenten te bevragen en te betrekken bij 

het verbeteren van het onderwijs. In een paar klassen experimenteren enthousiaste docenten met 

dagstarts en verbeterborden met hun studenten. Dit principe werkt goed en verdient navolging in de 

komende jaren. Teams gaan zelf de dialoog met studenten aan om hen te betrekken bij het 

verbeteren van onderwijs. Deze dialoog zal structureel deel uit gaan maken van de jaarplanningen.  
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Wij betrekken studenten bij de verbeterplannen van de scholen in de PC&V-cyclus. We zetten 

instrumenten in uit de LEAN-instrumentenkoffer zoals verbeterborden, 5S systematiek, de A-3 

methodiek. Studenten worden betrokken bij de inrichting en inhoud van het onderwijs en hun 

onderwijsloopbaan. Wij zijn in dialoog, ontvangen feedback over het onderwijs en verbeteren het 

onderwijs. 

 

 In 2020 is de feedback-cyclus ingericht bij 25% van de docententeams. 

 In 2022 is de feedback-cyclus ingericht bij 90% van de docententeams. 

 In 2022 is 75% van onze studenten binnen MBO 4 Techniek en Zorg LEAN-ambassadeur. 

 

5.6. Samenwerking 

 

Onderwijsgroep Tilburg werkt hierin samen met partners in de regio, eigen medewerkers, studenten 

en medezeggenschap. Bij het verbeteren van onze kwaliteit van opleidingen gaan wij nadrukkelijk 

onze studenten betrekken. Het onderwijs wordt in samenspraak met onze studenten ontwikkeld en 

uitgevoerd. De te leveren kwaliteit wordt hierbij afgesproken met en mede beoordeeld door onze 

studenten. 

 

5.7. Verantwoording 

 

Duurzaam verbeteren is onderdeel van het programma kwaliteitsagenda 2019-2022. Middels de ppm-

systematiek wordt elk kwartaal verslag gedaan aan de portfolioboard bestaande uit het CvB, ppm-

officer en de controller. Naast de programmamanager kent duurzaam verbeteren een projectleider. In 

2020 en in 2022 zal middels het geïntegreerd jaarverslag verantwoording worden afgelegd of de 

beoogde resultaten voor de maatregelen zijn bereikt. 
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DEEL C 

1. Verduurzaming van de kwaliteitsagenda na 2022 

 

Duurzaam verbeteren is een strategisch doel van Onderwijsgroep Tilburg. Binnen elke school zijn er 

green- en yelllow-belts betrokken bij de realisatie van de kwaliteitsagenda. Het duurzaam willen 

verbeteren is iets wat wij verwachten van al onze medewerkers. Hiervoor is het van belang dat zij 

kritisch reflecteren en leren, als individu en als team, en hierdoor in staat zijn invulling te geven aan 

continue verbetering en de borging van de maatregelen in de staande organisatie. Hierbij ondersteund 

door een LEAN-office met deskundigheid omtrent duurzaam verbeteren en bijbehorende 

instrumenten. Het gebruiken van de A3 systematiek per maatregel, de PPM-systematiek voor 

projecten en de reguliere PC&V-cyclus met verbeterplannen zijn maatregelen die ons helpen om de 

resultaten uit de kwaliteitsagenda 2019-2022 te verduurzamen voor onze studenten, medewerkers en 

onze omgeving. In de afzonderlijke A3’s in de bijlage is per maatregel aangegeven bij het onderdeel 

“standaardiseren en borgen” op welke wijze de resultaten verduurzaamd worden. Elke maatregel kent 

een schooldirecter als eigenaar.  

 

Onderwijsgroep Tilburg kent een programmabegroting. Op hoofdlijnen worden de maatregelen uit de 

kwaliteitsagenda op 3 manieren verduurzaamd: 

 

1. Naar de staande organisatie. 

2. Middels een programma waarmee projecten gefinancierd worden ten behoeve van de 

realisatie van de kwaliteitsagenda. 

3. Middels een programma dat voorziet in de professionalisering van medewerkers in het 

primaire proces. 

 

Toelichting 

1. Naar de staande organisatie middels allocatie naar het primaire proces van de scholen. 

Het uitvoeren van de kwaliteitsagenda ligt deels in het verlengde van bestaande werkzaamheden 

binnen de scholen. Daarmee is het onderdeel van de staande organisatie en onderdeel van de PC en 

V-cyclus van Onderwijsgroep Tilburg. Dit wordt door het CvB gevolgd middels drie bilats per jaar. 

 

2. Middels een programma waarmee ontwikkelingen worden gefinancierd ten behoeve van de 

realisatie van de kwaliteitsagenda. 

Een deel van de middelen uit de kwaliteitsagenda wordt ingezet om ontwikkelingen te financieren die 

nog geen onderdeel zijn van de staande organisatie, echter dit binnen 4 jaar wel dienen te worden. 

Medewerkers uit de scholen worden ingezet bij het realiseren van deze projecten. Middels de PPM-

systematiek worden ontwikkelingen opgezet, uitgevoerd en beheerd. Kennis delen en borgen is 

onderdeel van de PPM-systematiek na afloop van het project. Als voorbeeld, binnen de maatregel 

“mbo-trajecten met een civiel effect” zetten we in op het verduurzamen van deze trajecten in 

samenwerking met de Gemeente. Tot op heden is elk traject een afzonderlijk project met 

projectgelden vanuit de gemeente. Het doel is om dit onderdeel te laten zijn van “reguliere” activiteiten 

van een school met structurele middelen vanuit de gemeente om deze trajecten langdurig te 

financieren. Het CvB volgt de voortgang en de borging middels de vierjaarlijkse bijeenkomsten in de 

portfolio-board. 
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3. Middels een programma dat voorziet in de professionalisering van medewerkers en teams in 

het primaire proces. 

Een belangrijke wijze van verduurzaming is middels het professionaliseren van medewerkers en 

teams. Dit is merkbaar door te investeren in de ICT-vaardigheden van docenten. Daarnaast worden er 

MOOC’s ontwikkeld in samenwerking met andere ROC’s voor ICT-vaardigheden. Deze MOOC”s 

blijven beschikbaar, ook na 2022. Tevens stimuleren en faciliteren we samenwerking ten behoeve van 

kennistransfer. Dit leidt tot een blijvende kwaliteitstoename binnen ons onderwijs. Professionalisering 

is onderdeel van de reguliere PC&V-cyclus van de scholen. Dit wordt door het CvB gevolgd door 

jaarlijkse voortgang op het programma professionalisering te bespreken. 
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2. Indicatieve Meerjarenbegroting kwaliteitsagenda 2019 – 2022 

 

 

Thema’s 

 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Landelijke speerpunten     

 

1. Opleiden voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst:  

A3 Onderwijs en Technologie Deel 1 

A3 Macrodoelmatigheid 

A3 Leven Lang Ontwikkelen 

A3 Excellentie 

Projecten onderwijsteams 

 

 

€ 3,2 mln  

 

€ 3,2 mln 

 

€ 3,2 mln 

 

€ 3,2 mln 

 

2. Jongeren in een kwetsbare positie:  

A3 MBO trajecten met een civiel effect  

A3 Niveau 2 Breed  

A3 Onderwijsprogramma’s voor specifieke 

doelgroepen  

Projecten onderwijsteams 

 

 

€ 2,5 mln 

 

€ 2,5 mln 

 

€ 2,5 mln 

 

€ 2,5 mln 

 

3. Gelijke kansen in het onderwijs: 

A3 Heroriënteren en switchen 

A3 Pré-MBO trajecten voor PRO en VSO  

Projecten onderwijsteam 

 

 

€ 1,6 mln 

 

€ 1,6 mln 

 

€ 1,6 mln 

 

€ 1,6 mln 
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Eigen gekozen speerpunten     

 

4. Naar uitstekende leraren: 

A3 “Naar uitstekende leraren” 

A3 Onderwijs en Technologie Deel 2 

 

 

€ 0,3 mln 

 

€ 0,3 mln 

 

€ 0,3 mln 

 

€ 0,3 mln 

 

5. Duurzaam verbeteren in het primaire 

proces: 

A3 Duurzaam verbeteren in het primair proces 

 

 

 

€ 0,5 mln 

 

€ 0,5 mln 

 

€ 0,5 mln 

 

€ 0,5 mln 

Totaal € 8,1 mln € 8,1 mln € 8,1 mln € 8,1 mln 

Totaal van de kolommen  € 32,4 mln    

 

Opmerkingen bij de indicatieve meerjarenbegroting en de relatie met de programmabegroting Onderwijsgroep Tilburg 

 Middelen worden in programma 2 middels allocatie per leerling verdeeld over de scholen inclusief de middelen voor Schoolmaatschappelijk werk. 

 Middelen worden in programma 4 innovatie toebedeeld aan projecten en via project portfolio management (ppm) gevolgd. 

 Middelen worden in programma 8 scholing opgenomen. 

 



                                                                                                   

A3 Kwaliteitsagenda. Thema: Onderwijs en technologie.    Deel 1: innovatief onderwijs en technologie  

 
Titel: Een voorstel om het onderwijs duurzaam te innoveren m.b.t. ICT in het Onderwijs en aan te 

laten sluiten bij nieuwe technologieën in werkveld en maatschappij.  
 Eigenaar 

Projectleider 
: Jeanne Nuijten 
: Joep Reijven 

Datum : 19-09-2018 

   
Probleemstelling, onderwerp bepalen P  Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken & invoeringsplan maken P 

Huidige situatie:  

 Studenten ervaren dat het basisniveau v.w.b. ICT  vaardigheid, van de onderwijsverzorgende 
medewerkers binnen de scholen/teams zéér divers is, waardoor zij soms het onderwijs als kwalitatief 
minder ervaren. Onvoldoende vaardigheden op dit gebied kunnen er toe leiden dat de gewenste en 
verwachtte onderwijskundige kwaliteitsverbetering (o.a.: differentiatie in heterogene groepen, maatwerk, 
activerende didactiek)  niet voldoende wordt bereikt. Vanuit de overtuiging dat (een deel van) deze 
verbeteringen valt te halen bij innovaties in het pedagogisch didactisch handelen, is dit binnen de 
kwaliteitsafspraken opgenomen: innovatief onderwijs technologie.  

Ideale situatie:   

 Het onderwijs wordt gekenmerkt door: gepersonaliseerd onderwijs, differentiatie, maatwerk, activerende 
didactiek, blended learning,  ICT-toepassingen.   

 Binnen het onderwijs van de betreffende school is voldoende aansluiting bij de innovaties en (nieuwe) 
technologieën van de betreffende branche/bedrijfstak.    

 OGT kent een goed functionerend Bovenschools Samenwerkingsverband (BSV), dat kan voldoen aan 
de (pedagogisch/didactische ICT-vragen uit de scholen (zie de toelichting op deze A3).   

 ROC Tilburg participeert in een breed samenwerkingsverband met meerdere ROC’s en partijen (UVT, 
FHJ) die content leveren en werken aan gezamenlijke uitwisseling en ontwikkeling (i.e. Kennispact, 
Mindlabs)   

Doel: Leren over ICT:  

 Scholen zijn aangesloten en verbonden met innovatieve/vernieuwende technologieën in de branche  

 Kennismaking en ervaring opdoen met nieuwe/innovatieve technologieën, uit de branche en daarbuiten.   

Resultaat:  

 Er is uit de medewerkers (3.0 (ICT), excellente, enthousiaste docenten) een OGT-breed Bovenschools 
Samenwerkingsverband (BSV) ontstaan/samengesteld,  

 We hebben een zinvolle invulling aan onze participatie in Mind Labs kunnen geven, o.a. door: een 
nauwe, inhoudelijke samenwerking met UVT en FHJ;  

 Ontwikkelen en uitvoeren van een keuzedeel : Technologie in maatschappij en werk  

 We hebben, door invoering van deze A3, een toename in de tevredenheid/waardering van studenten, 
medewerkers zien (nu:   , 2022:   ), minder VSV door meer gepersonaliseerd leren, etc. (nu …, 2011:   ) 

 We, door toepassing van online toepassingen, studenten effectiever, efficiënter kunnen begeleiden,  

 Docenten en studenten aan den lijve ondervinden dat OGT een innovatieve, inspirerende omgeving is, 
waar ICT en het leren met, door en óver ICT door alle (onderwijzende) medewerkers wordt uitgedragen.   

 Bedrijven/ instellingen ervaren dat studenten en medewerkers van OGT voldoende op de hoogte zijn 
van technologische ontwikkelingen binnen de branche en daar in het onderwijs vorm aan geven.  

Gap: Huidig vaardigheidsniveau bij docenten ROC-breed is over het algemeen slecht bekend. Sturing hierop 
ontbreekt . A3 deel 2 voorziet hierin, hopelijk. 

Schematisch overzicht van stappen om te komen tot een niveau- cq 
kwaliteitsverhoging  van: 

 ICT-vaardigheden 

 Didactische vaardigheden m.b.v. ICT 

 (Technologische) Innovaties m.b.v. ICT 

 Adaptie van technologie uit de branche (in onderwijs) 
Stakeholders: Studenten OGT;  (onderwijzend) personeel; directies; 
dienst Onderwijs; werkgroepen Onderwijs, HRM, Bedrijfsvoering 

 

 

2019 2020 

Verbeteren en bestendigen.. 

2021 

Verbeteren en borgen. 

2022 

Verduurzamen. 

3 Schooldirecteuren adopteren 

dit plan en zijn een klankbord, 

adviesorgaan, toetsingscom-

missie en toezichthouder: 

‘Werkgroep O&T’. 

Werkgroep O&T in zelfde 

samenstelling operationeel. 6 

X per jaar bijeen. 

Werkgroep uitgebreid met 2 

personen. 2-maandelijkse 

nieuwsbrief. 

Werkgroep uitgebreid met 2 

personen. 2-maandelijkse 

nieuwsbrief. 

Scholen krijgen (ook financieel) 

de ruimte te experimenteren 

met innovaties en techno-

logieën. Hiervoor worden 

duidelijke kaders afgesproken. 

Werkgroep accordeert de 

aanvragen 

Er zijn 6 aanvragen 

gehonoreerd. Voortgang 

monitoren. Resultaten 

verbreden naar (deel van) 

organisatie. 

 

 

Er zijn 3 (nieuwe) aanvragen 

gehonoreerd. Voortgang 

monitoren. Resultaten 

verbreden naar (deel van) 

organisatie. 

 

 

Er zijn 3 (nieuwe) aanvragen 

gehonoreerd. Voortgang 

monitoren. Resultaten 

verbreden naar (deel van) 

organisatie. 

 

 

Docenten voor BSV zijn in 

beeld en leren, ontdekken, 

ontwikkelen en onderzoeken 

gezamenlijk. 

BSV is in beeld bij 40% van 

de onderwijsteams. 

Samenstelling jaarlijks onder 

de loep 

 

BSV is in beeld bij 60% van de 

onderwijsteams. Samenstelling 

jaarlijks onder de loep 

. 

BSV is in beeld bij 90% van de 

onderwijsteams. Samenstelling 

jaarlijks onder de loep 

 

Met BSV in beeld brengen van 

gewenste innovaties, 

technologie en onderzoeken 

naar de inzetbaarheid daarvan: 

teams/scholen 

adviseren/ondersteunen. 

Er zijn 2 innovaties 

onderzocht, geïmplementeerd 

en uitgevoerd. 

Er zijn 8 innovaties 

onderzocht, geïmplementeerd 

en uitgevoerd. 

Er zijn 10 innovaties 

onderzocht, geïmplementeerd 

en uitgevoerd 

Alle scholen hebben een 

scholingsplan opgesteld, n.a.v. 

de zelfscan en de vloot-

schouw. Specifiek aandacht 

voor didactische, ICT-

innovatieve trainingen. 

Aandacht voor ICT-vaardig-

heid in gesprekkencyclus. 

Tevens aandacht hiervoor in 

verantwoordingsgesprekken en 

verbeterplannen. 

 

Scholingsplan updaten 

bijstellen.  

In samenwerking met 

meerdere ROC’s komen tot 

een MOOC m.b.t. 

basisvaardigheden ICT 

 

Individueel: Office en DLL + 

evt. gewenste specifieke 

training/cursus mbt innovaties 

binnen team. 

 

Team-breed aanbod:  

 Differentiëren met ICT 

 Klassenmanagement en 
de rol van ICT. 

 Activerende werkvormen 
m.b.v. ICT  

 Samenwerken binnen 
Office 365 

 Gebruik van Digitale Leer- 
en Lesgeef-module 
binnen Eduarte 
 

Scholingsplan updaten 

bijstellen, n.a.v. tweede 

vlootschouw. . 

MOOC is voor 50% gereed en 

dit gedeelte wordt gebruikt 

voor zelfstudie en training. 

 

Bij 50% van de scholen zijn de 

teams volgens uitgangspunten 

samengesteld (MW 1.0, 2.0, 

3.0). 

Aandacht hiervoor in 

verantwoordingsgesprekken 

en verbeterplannen. 

 

 

Scholingsplan updaten 

bijstellen, n.a.v. derde 

vlootschouw.  

MOOC is geïmplementeerd en 

operationeel. 

 

Bij 80% van de scholen zijn de 

teams volgens uitgangspunten 

samengesteld (MW 1.0, 2.0, 

3.0) 

 

 



   

Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P  Wat is er nodig om de beschreven resultaten en het doel te behalen? D 

 

 Binnen een aantal scholen zijn docenten werkzaam die innovatief, vooruitstrevend en  

 toekomstgericht onderwijs willen verzorgen. Sommigen daarvan krijgen de ruimte om te  

 experimenteren en hun collega’s ‘mee te nemen’,  

 Een aantal opleidingen is in meer of mindere mate bezig de (branche-gerichte) (nieuwe)  

 technologieën in het onderwijs te implementeren. Gezien de vaak hoge investeringen die dit  

 vraagt, is men hierbij in bepaalde mate afhankelijk van het werkveld. 

 Cursusaanbod Centrum O&I 

 Pagina Wikiwijs met grote hoeveelheid zelfstudie-lessen 

 Aanbod trainingen HRM 

 

Bovenstaande is facultatief en heeft nog geen borging in de gesprekkencyclus en beschrijving medewerker 3.0 

(ICT-component). 

 
 

Commitment alle schooldirecteuren, om de doelen te onderschrijven en de noodzakelijke acties te nemen/te ondersteunen 

1. Scholing & training, jaarlijks (Online materiaal, eigen training O&I)  (thema 1 & 2): 

2. Facilitering  Bovenschools Samenwerkingsverband (thema 3&4): 

3. Voor facilitering teams binnen experimenteel/innovatief kader (thema 3&4): 

4. Inhuur externen (expertise-vergroting, specifieke training (thema 1 t/m 4) 

5. OGT-brede faciliteiten 

6. Inzet projectleider 
 

 
Doel vaststellen P 

 Uit de medewerkers 2.0 (ICT), de excellente docenten en andere in aanmerking komenden, is een OGT-

breed Bovenschools Samenwerkingsverband ontstaan/samengesteld;  

 Er is een zinvolle invulling aan onze participatie in Mind Labs gegeven;  

 Door de invoering en uitvoering van deze maatregelen zien we een toename in de tevredenheid/ waardering 

van studenten (7), medewerkers (6,5) m.b.t. pedagogisch-didactisch handelen (afnemen  

enquêtes: okt. ‘19/’20/’21/’22), via Centrale Studenten Raad, Job monitor, etc.)   

 Docenten en studenten ondervinden aan den lijve dat OGT een innovatieve, inspirerende omgeving  

is, waar ICT en het leren met, door en óver ICT door alle (onderwijzende) medewerkers wordt  

uitgedragen. (enquêtes: . ‘19/’20/’21/’22)  

 Bedrijven en instellingen ervaren dat studenten en medewerkers van OGT voldoende op de hoogte zijn van 

technologische ontwikkelingen binnen de branche en daar in het onderwijs vorm aan geven. 

 

Met het realiseren van deze doelen dragen we bij aan de speerpunten van de Kwaliteitsagenda MBO. Goed 

toegeruste studenten, die op de hoogte zijn van en kunnen werken met (nieuwe) technologische innovaties, zijn 

beter op de arbeidsmarkt voorbereid. Ook voor studenten die van huis uit minder mogelijkheden hebben om te 

participeren in de gedigitaliseerde samenleving cq branche,  worden de kansen vergroot. 

 

   
Probleem analyseren P  Effecten meten C 

 

 In korte tijd hebben er heel veel aanpassingen, verbeteringen, veranderingen binnen de ICT omgeving van 

ROC Tilburg plaatsgevonden: einde C-schijf, implementatie Office 365, SharePoint, Eduarte Applicaties, thin 

clients, laptops, uitfasering Blackboard, etc. Hierbij ging, zeker in het begin, veel mis, meestal door onkunde/ 

onwetendheid van de gebruikers, maar ook regelmatig door onvolkomenheden in programma/applicatie.  

 Er is géén actief beleid op het niveau van de ICT-vaardigheden van onderwijzend personeel. Directies zijn 

zich niet bewust van de actuele stand van zaken en sturen daar ook niet op.   

 Docenten neigen naar het vasthouden aan eerder geleerde vaardigheden. Houden daar zo lang mogelijk 

aan vast.  

 ROC-T kent weinig pioniers, early-adapters, e.d. onder zijn personeel. Vernieuwingen komen moeilijk van 

binnenuit. Er is géén actief beleid op het niveau van de ICT-vaardigheden van onderwijzend personeel. 

Directies zijn zich soms niet bewust van de actuele stand van zaken en sturen daar ook niet op.  

 Docenten neigen naar het vasthouden aan eerder geleerde vaardigheden, 'oude' gewoontes, manier van 

werken, etc.  

 Docenten ervaren een grote werkdruk, waardoor een (tijds-) investering t.b.v. het vergroten van de digitale 

vaardigheden, geen/weinig prioriteit heeft. 

Zelfscan jaarlijks laten invullen. Medewerker maakt kort verslag van acties, trainingen die hij/zij heeft gedaan en welke vorderingen zijn gemaakt. 
 Jaarverslag BSV: activiteiten, resultaten. 
Directie maakt jaarlijks een vlootschouw en stellen scholingsplan voor het volgende jaar bij. 

 Eind 2019 studentenpeiling houden waar ‘we’ op dit moment staan vwb ICT-vaardigheid docenten. Herhalen in 2021. 

 Samenvatting alle vlootschouwen 2018 en eind 2019 maken: progressie zichtbaar maken. 

  
 Werkwijze standaardiseren en borgen                                                             Afsluiten en communiceren A 

                                                                                                                                                                                      
 ICT vaardigheden zijn opgenomen in beschrijving Medewerker 3.0, alsmede in de gesprekkencyclus. 

 Vlootschouw ICT is onderdeel van de verantwoordingsgesprekken en verbeterplannen 

 Bovenschools Samenwerkingsverband is gefaciliteerd  en is operationeel. Brengt 4 X per jaar nieuwsbrief uit (i.s.m. Wiki), maakt 
jaarverslag.                                                                                                                                    

 



 

A3 
Macrodoelmatigheid     

Titel: Macrodoelmatigheid van het Opleidingsaanbod in Brabant 

 
Eigenaar Brabants bestuurlijk overleg 

Datum 14-06-2018 

   
Probleemstelling, onderwerp bepalen P  Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken & invoeringsplan maken P 

 
 

Het concept macrodoelmatigheid omvat de doelmatigheid, de arbeidsmarktrelevantie en de toegankelijkheid van 
het onderwijsaanbod voor jongeren. Doelmatigheid betreft de kosten-efficiëntie, kwaliteit en continuïteit van het 
opleidingsaanbod. De arbeidsmarktrelevantie betreft het realiseren van een betere aansluiting van het 
onderwijsaanbod (opleiding, richting) op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. In verband met de toegankelijkheid 
gaat het vooral om de bereikbaarheid en een doelmatige ruimtelijke spreiding van het aanbod over de 
arbeidsmarktregio(’s).  
 

 

Huidige situatie: 

Aanpassing van het opleidingsaanbod aan veranderingen in de vraag van bedrijven en instellingen en 
overheden zijn van cruciaal belang om een goede aansluiting met de snel veranderende arbeidsmarkt te 
verzekeren. Het opleidingsaanbod is voor een aantal opleidingen Brabant-breed bezien versnipperd en 
onvoldoende afgestemd op de vraag in de verschillende arbeidsmarktregio’s, zowel kwantitatief als kwalitatief,. 
Voor verdere concretisering zie “vooronderzoek macro-doelmatigheid mbo-Brabant” ROA 2017, Frank Cörvers, 
Ardi Mommers. 
 

 

Ideale situatie:  

Brabant kent een macrodoelmatig opleidingsaanbod dat in horizontale afstemming tot stand is gekomen. 

- Er is structureel adequate informatie beschikbaar zowel kwantitatief als kwalitatief, ten aanzien van de 

macrodoelmatigheid van de mbo opleidingen in Brabant. (Brabantse arbeidsmarktmonitor, Bram) 

- Er is een handelingscyclus en procesbeschrijving beschikbaar voor de beoordeling van de 

macrodoelmatigheid van bestaande als nieuw te starten mbo opleidingen in Brabant. 

- De benodigde kennis is aanwezig en geborgd in een Brabantse commissie macrodoelmatigheid. Deze 

geven een onderbouwd advies aan de Brabantse bestuurders om de macrodoelmatigheid van het 

opleidingsaanbod te verbeteren.  

- Er is bestuurlijk voldoende draagvlak om de overgenomen adviezen uit te voeren en er zijn afspraken 

gemaakt over de wijze waarop consequenties samen gedragen worden. 

- De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het opleidingsaanbod ligt bij de onderwijsinstellingen. 

Dit wordt afgestemd met het (regionale) bedrijfsleven en met (nabijgelegen) onderwijsinstellingen. 

- Er is een toegankelijk onderwijsaanbod voor alle niveaus en alle doelgroepen in Brabant. 

 

  

Doel: 

Doelstelling van macrodoelmatigheid is het realiseren van een betere aansluiting van het opleidingsaanbod op 

de arbeidsmarkt en een doelmatigere spreiding van het opleidingsaanbod. Hierbij is het doel om voor alle 

opleidingen binnen de gehanteerde streefwaarden te blijven of te geraken.  

De grens- en streefwaardes komen op het volgende neer:  

 

• Een jaar na afstuderen heeft 80% of meer van de schoolverlaters (excl. doorstuderenden) een baan. 

 Daarbij geldt een grenswaarde van minimaal 70%. 

• Een jaar na afstuderen heeft 60% of meer van de werkzame schoolverlaters een baan op ten minste het 

 niveau van de opleiding. Daarbij geldt een grenswaarde van minimaal 50%. 

 

Gap: 

Uit de analyses blijkt dat niet alle opleidingen die in Brabant worden aangeboden vallen binnen de gehanteerde 

grens- en streefwaarden. 

  

 
 

plan 2019 2020 2021 2022 

1 Er is structureel betrouwbare 

en valide informatie 

beschikbaar over de mate 

waarin alle opleidingen in 

Brabant aansluiten op de 

arbeidsmarkt.  

verbeteren verbeteren verduurzamen 

2 De concept handelingscyclus 

en procesbeschrijving is 

beschikbaar en minimaal 2 

keer getest.  

De handelingscyclus is 

geëvalueerd en bijgesteld. Er  is 

een definitieve handelingscyclus 

en procesbeschrijving 

beschikbaar. 

Kennis delen met de diverse  

onderwijsteams over het verbeteren 

van de aansluiting met het 

werkveld. Dit bij minimaal 5 

opleidingen waarbij de aansluiting 

matig is.  

 

Kennis delen met de diverse  

onderwijsteams over het 

verbeteren van de aansluiting met 

het werkveld. Dit bij minimaal 5 

opleidingen waarbij de aansluiting 

matig is.  

 

3 Er is een Brabantse commissie 

macrodoelmatigheid ingericht.  

Deze commissie heeft 

minimaal 1 advies uitgewerkt 

op basis van de beschikbare 

informatie en 

concepthandelingscyclus. 

 

 

 

 

 

Verbeteren 

 

1. De commissie heeft op 

verzoek van één of 

meerdere individuele 

school 1 advies 

uitgewerkt. 

2. De commissie heeft in 

opdracht van de 

Brabantse besturen 1 

onderzoek en bijhorend 

advies uitgewerkt. 

Verbeteren 

 

1. De commissie heeft op 

verzoek één of meerdere 

individuele school 1 advies 

uitgewerkt. 

2. De commissie heeft in 

opdracht van de Brabantse 

besturen 1 onderzoek en 

bijhorend advies uitgewerkt 

verbeteren 

Verduurzamen 

 

1. Commissie structureel 

ingebed in het Brabantse 

mbo. 

2. Proces en 

handelingscyclus zijn 

vastgesteld voor drie 

jaren en worden 

geëvalueerd na drie jaar. 

3. Onderhoud en beheer 

van Bram is belegd en 

geborgd binnen het 

Brabantse mbo. 

 

4 Het Brabantse besturenoverleg 

heeft het uitgebrachte advies 

besproken en de overgenomen 

adviezen uitgevoerd. 

Het Brabantse besturenoverleg 

heeft de 2 uitgebrachte adviezen 

besproken en de overgenomen 

adviezen uitgevoerd. 

Het Brabantse besturenoverleg 

heeft de 2 uitgebrachte adviezen 

besproken en de overgenomen 

adviezen uitgevoerd. 

Verduurzamen 

- Proces 

- inhoud 

 

   
Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P  Invoeringsplan uitvoeren D 



 
Door als instellingen in Brabant zelf te weinig regie te voeren op het vraagstuk macrodoelmatigheid grijpt de 

commissie macrodoelmatigheid in met adviezen richting de minister. Dit maakt dat we ad-hoc moeten reageren 

en alle instellingen zelf met een eigen argumentatie moeten komen ten aanzien van hetgeen de commissie 

geconstateerd heeft.  

 
 

 
Wat is er voor nodig om de beschreven resultaten en het doel te behalen: begroting per jaar uitgaande van een periode van 4 jaar 
 
Vast kosten: 

1. Projectleider: inzet 0,2 fte  
2. Ontwikkelen Bram € 175.000  
3. PM post jaarlijks € 50.000 

 
Variabele kosten: 

4. Commissie macrodoelmatigheid: 0,1 fte per instelling (uitgaande van deelname door 10 instellingen) 
 
Overzicht totale kosten op jaarbasis per onderdeel. Deze kosten worden gedeeld door het aantal deelnemende* mbo-instellingen: 
 

1.  20.000 euro 
2.  43.750 euro 
3.  50.000 euro 
4.  100.000 euro 

------------------- 
213.750 euro 

 

 Er wordt uitgegaan van deelname door alle 10 de mbo-instellingen. Nemen er minder instellingen deel dan zal de verdeling van de 
kosten naar rato zijn, het bedrag bij punt 4 veranderd ook naar rato.  

 

 

 

 
Doel vaststellen P 

  
 

Doel: 

Doelstelling van macrodoelmatigheid is het realiseren van een betere aansluiting van het opleidingsaanbod op 

de arbeidsmarkt en een doelmatigere spreiding van het opleidingsaanbod. Hierbij is het doel om voor alle 

opleidingen binnen de gehanteerde streefwaarden te blijven of te geraken.  

De grens- en streefwaardes komen op het volgende neer:  

 

• Een jaar na afstuderen heeft 80% of meer van de schoolverlaters (excl. doorstuderenden) een baan. 

 Daarbij geldt een grenswaarde van minimaal 70%. 

• Een jaar na afstuderen heeft 60% of meer van de werkzame schoolverlaters een baan op ten minste het 

 niveau van de opleiding. Daarbij geldt een grenswaarde van minimaal 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Probleem analyseren P  Effecten meten C 

  

De oorzaken die maken dat een opleiding niet binnen de gestelde grens- en streefwaarden valt zijn divers, 

complex en niet altijd te herleiden tot één hoofdoorzaak. Dit maakt dat de analyse betrouwbaar en valide dient te 

zijn alvorens er aanbevelingen en conclusie worden geformuleerd en getrokken. Evenals de diversiteit in de 

oorzaken valt er ook een diversiteit te verwachten in de mogelijke oplossingsrichtingen.  

 

Het Middelbaar beroepsonderwijs heeft een zorgplicht ten aanzien van de aansluiting op de arbeidsmarkt van 

beroepsopleidingen. Om te toetsen of hieraan voldaan wordt zijn grens- en streefwaarden geformuleerd in een 

ministeriële regeling. Niet alle aangeboden opleidingen in Brabant voldoen aan deze grens-en streefwaarden. In 

het licht van de drievoudige kwalificatie heeft de instelling de plicht ervoor te zorgen dat de aansluiting met de 

arbeidsmarkt voldoet aan de gestelde grens- en streefwaarden. Daarnaast is gezien de te verwachte daling van 

het aantal initiële studenten niet doelmatig om opleidingen op diverse plekken in Brabant aan te bieden.  

Samengevat: 

 

1. Versnippering van het aanbod bij daling van de populatie. 

2. Niet voldoen aan de gestelde grens- en streefwaarden ten aanzien van aansluiting op de arbeidsmarkt. 

De oorzaken hiervan kunnen divers zijn. Waaronder kwalitatieve als kwantitatieve oorzaken. 

   
Per jaarlaag staat beschreven welk resultaat er dient te zijn. Het uiteindelijke effect is dat de macrodoelmatigheid van de opleidingen 
waarover een advies is uitgebracht en waarvan het advies overgenomen is door de bestuurders, verbetert. Dit wordt gemeten in de 
opeenvolgende jaren.  

  
 Werkwijze standaardiseren en borgen                                                                           Afsluiten en communiceren A 

                
 De pojectleider macrodoelmatigheid binnen kennispact 3.0 is verantwoordleijk voor het organiseren van de betrouwbare en valide 
arbeidsmarktinformatie, het inrichten van het proces, het inrichten van de commisie macrodoelmatigheid en het laten ontwikkelen van  de 
handelingscyclus. Na een periode van 4 jaar dient dit geborgd te zijn voor de Brabantse instellingen.  
Borgen middels; Infrastructuur, procebeschrijving en handelingscyclus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



 

A3  
 

Titel: Leven Lang Ontwikkelen in Brabant 

 
Eigenaar Brabants Bestuurlijk Overleg 

Datum 25-6-2018 

   
Probleemstelling, onderwerp bepalen P  Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken & invoeringsplan maken P 

 
 

Huidige situatie: 

In alle jaarplannen van de Brabantse MBO instellingen is een doelstelling rondom het thema LLO opgenomen. Daarnaast is 
in vrijwel alle jaarplannen een KPI ten aanzien van uitbreiding van leerlingenaantallen opgenomen. 
De uitwerking LLO is zeer verschillend te noemen; één ROC heeft een goed uitgewerkte Best Practice, een aantal 
instellingen hebben nog geen stappen gezet op dit gebied en zijn zich aan het oriënteren. Ook de inrichtingskeuzes zijn 
divers. 
Er is een versnippering is ten aanzien van het aanbod op het gebied van LLO. Ook zijn er vrijwel geen afspraken tussen de 
mbo-instellingen ten aanzien van samenwerking rondom grote aanbestedingen of tenders en is er ruis als het gaat om het 
“vissen in elkaars vijver”. 
De arbeidsmarktregio’s zijn hierin de verbindende factor en hebben in hun programma’s mooie uitwerkingen op dit thema al 
vaak voorhanden. Zij zijn goed op de hoogte van de wensen ten aanzien van aanbod voor opleidingen en kunnen een 
vertaalslag vanuit de werkgevers richting de mbo-instellingen maken. Het Kennispact MBO Brabant is om actieve 
betrokkenheid gevraagd bij deze opzet. Leven Lang Ontwikkelen is hierbij het kernthema om de veranderende arbeidsmarkt 
vorm te geven. 
Op alle fronten krijgt LLO op dit moment veel aandacht. De noodzaak om activiteiten te ontwikkelen op dit thema, wordt 
steeds sterker gevoeld, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Dit biedt kansen voor de uitwerking van de verdere 
samenwerking. 
 

Gewenste situatie:  

- We kennen één groot samenwerkingsverband Kennispact MBO Brabant waarin we komen tot één Brabant breed 
aanbod wat gedivergeerd wordt naar de verschillende instellingen die daarmee hun voordeel doen. Het aanbod voor 
LLO kent regionale accenten en economische inkleuring, met voor het bedrijfsleven duidelijkheid en veel 
standaardisatie in de wijze waarop we producten aanbieden. Tenders en verzoeken aan de Brabantse mbo-
instellingen, die vanuit het bedrijfsleven komen, worden gedeeld in een expertisecentrum Leven Lang Ontwikkelen, 
hier werken we gefaseerd naartoe. 

- We hebben een, met regionale accenten ingekleurde, samenwerkingsvorm (dus ook kleine 
opleidingen/niches/maatwerk mogelijk).  

Uitgangspunt is dat de eigen identiteit binnen de regio de sterkste branding blijft voor een instelling. Het 
samenwerkingsverband is een virtuele organisatie naast de bestaande en geen zelfstandige uitvoeringsorganisatie, een 
zogenaamd “White label”. 
  

Doel: 
1. Het verder uitwerken en concretiseren van een scenario zoals beschreven in de adviesnotitie LLO voor de 

Brabantse ROC’s, met als eerste start een pilot met de Techniekcoalitie: 
2. Implementeren van  samenwerkingsvorm voor acquisitie waar alle instellingen in vertegenwoordigd zijn.  
3. Vanuit deze samenwerkingsvorm worden opdrachten besproken, primair per sub regio/mbo-instelling. Waar nodig 

regio-overstijgend in het kader van macrodoelmatigheid. 
4. Uitgangspunt voor de 1e opstart is een vooraf vastgesteld aanbod en  maatwerktrajecten. Het betreft hier een 

groeimodel wat gefaseerd kan worden ingevoerd en op basis van leerervaringen wordt uitgewerkt. 
5. Een “White label”, waarbij we gebruik maken van een beproefd systeem van één van de samenwerkende ROC’s, de 

huidige BackOffice structuur inclusief een servicecenter. 
6. De uitwerking van een samenwerkingsvorm voor dit scenario wordt gedaan in samenwerking met alle betrokken 

MBO instellingen vertegenwoordigd in het Brabants Bestuurlijk Overleg. 

Na uitwerking verder vormgeven en implementeren gekozen denkrichting. 

Gap: 

Uit de analyses blijkt niet alle betrokken MBO instellingen dezelfde denkrichting hebben ten aanzien van LLO en de 
uitwerking hiervan in de eigen instellingen. Ook is er nog geen gezamenlijk beeld geformuleerd omtrent de uitwerking van  
LLO binnen de provincie Brabant door de MBO instellingen. 
  

 
 

plan 2019 2020 2021 2022 

1 Er ligt een uitgewerkt en 
geconcretiseerd scenario 
volgens de gekozen 
denkrichting in het Brabants 
Bestuurlijk Overleg wat is 
geaccordeerd door alle 
betrokken MBO instellingen  
Hierin wordt het “White Label” 
nader uitgewerkt 

1. Er is een regievoerder 
voor de implementatie 
van het scenario 
aangesteld 

2. Er ligt een meerjaren 
implementatieplan 

1. De 1e fase van het 
implementatie plan wordt 
uitgevoerd 

2. Evaluatie van 
implementatieplan en 
eventuele bijstelling 

1. Duurzame 
samenwerkingsvorm LLO 
is ingevoerd 

2.  

2 Er ligt een uitgewerkt en 
geconcretiseerd 
acquisitiemodel volgens de 
gekozen denkrichting van een 
“White Label” constructie 

1. Er wordt een 1e pilot met 
het nieuwe 
acquisitiemodel 
uitgevoerd onder 
regievoering van de 
Regievoerder LLO 

2. Er heeft een evaluatie 
plaatsgevonden van een 
1e pilot acquisitiemodel 

3. Aanbod adviesgroep 
LLO en Brabants 
Bestuurlijk Overleg wordt 
opgenomen in 
acquisitiemodel 
 

 

1. Er is vormgegeven aan 
de “White Label” 
constructie 

2. 1e aanzet visie 
ontwikkeling LLO 
Brabantse MBO 
instellingen in 
samenwerking met 
bedrijfsleven 

3 Er is een Brabantse 
Adviesgroep LLO ingericht.  
Binnen deze adviesgroep LLO 
is nagedacht over de 
product/markt combinaties en 
is een 1e voorstel voor een 
gezamenlijk aanbod 
vormgegeven 
 
 
 
 
 

1. Het adviesgroep LLO 
heeft op eigen initiatief 1 
voorstel voor nieuw 
aanbod gedaan 

2. De adviesgroep LLO 
heeft in opdracht van de 
Brabantse besturen 
geadviseerd over een 
aanbod voor de komende 
2 jaren  

1. De adviesgroep LLO 
heeft op eigen initiatief 1 
voorstel voor nieuw 
aanbod gedaan 

2. De adviesgroep LLO 
heeft in opdracht van de 
Brabantse besturen 
geadviseerd over een 
aanbod voor de 
komende 2 jaren 

1. De adviesgroep LLO 
heeft op eigen initiatief 1 
voorstel voor nieuw 
aanbod gedaan 

2. De adviesgroep LLO 
heeft in opdracht van de 
Brabantse besturen 
geadviseerd over een 
aanbod voor de komende 
2 jaren 

4 Het Brabantse Bestuurlijk 
Overleg heeft het uitgebrachte 
advies besproken en de 
overgenomen adviezen 
uitgevoerd. 

Het Brabants Bestuurlijk Overleg 
heeft de 2 uitgebrachte adviezen 
besproken en de overgenomen 
adviezen uitgevoerd. 

Het Brabants Bestuurlijk Overleg 
heeft de 2 uitgebrachte adviezen 
besproken en de overgenomen 
adviezen uitgevoerd. 

- verduurzamen 

 

   
Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P  Invoeringsplan uitvoeren D 



Door als instellingen in Brabant weinig synergie te hebben op het aanbod LLO ontstaat versnippering van het aanbod 
en onduidelijkheid voor onze stakeholders. We creëren onze eigen concurrentie in het aanbod waardoor sommige 
instellingen aanbod verliezen en anderen winnen, wat grote gevolgen kan hebben voor de organisatie. Daarnaast is ons 
aanbod verschillend van kwaliteit en leren we niet van elkaar. Dit is weinig effectief en efficiënt en maakt dat bij onze 
stakeholders verwarring ontstaat over kennis en expertise per instelling. 

Wat is er voor nodig om de beschreven resultaten en het doel te behalen: begroting per jaar uitgaande van een periode van 4 jaar 
 
Vaste kosten: 

1. Projectleider: inzet 0,2 fte  
2. Inrichten “White label 
3. Inhuur externe deskundigen    
4. Ontwikkelkosten 
5. PM post  

 
Variabele kosten: 

6. Adviesgroep: 0,1 fte per instelling (is de huidige werkgroep LLO, 10 scholen) 
 

Overzicht totale kosten op jaarbasis per onderdeel. Deze kosten worden gedeeld door het aantal deelnemende* mbo-instellingen: 
 

1.  20.000 euro 
2.   60.000 euro 
3.  15.000 euro 
4.  15.000 euro 
5.  15.000 euro 
6.  100.000 euro 

 225.000 euro totale kosten 
 

 Er wordt uitgegaan van deelname door alle 10 de mbo-instellingen. Nemen er minder instellingen deel dan zal de verdeling van de kosten naar rato 
zijn, het bedrag bij punt 6 veranderd ook naar rato.  

 

 
Doel vaststellen P 

 Doel: 
 
Komen tot de uitwerking van een opleidingsinfrastructuur waar mbo-instellingen in het kader van duurzame inzetbaarheid bij 
en met bedrijven en instellingen een dekkend en gebalanceerd aanbod van op-,bij- en omscholingstrajecten aanbieden. Het 
MBO is hierbij de natuurlijke samenwerkingspartner van het regionale bedrijfsleven, instellingen en lokale overheden en 

treedt op als leverancier van maatwerk voor bedrijf én individu.   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
Probleem analyseren P  Effecten meten C 

 Er zijn verschillende oorzaken te benoemen, waarom de samenwerking op het gebied van LLO tussen de MBO 

instellingen nog niet tot stand is gekomen: 

- Er zijn grote verschillen in organisatiegraad binnen de verschillende instellingen, soms in LLO centraal belegd, soms 
decentraal in de onderwijsteams. Daardoor zijn contactpersonen en een integrale aanvliegroute lastig zichtbaar te 
maken.  

- Er is een verschil in aantal klanten per mbo-instelling (soms beperkt aantal klanten die grote aantallen studenten 
leveren, soms veel kleine klanten met kleine aantallen studenten).  

- Op langere termijn een strategisch partnerschap aangaan met een werkgever(s) is conjunctuur gevoelig. Tijdens de 
economische crisis was dit lastig. Duurzame relaties opbouwen is altijd afhankelijk van externe factoren. 

- Te weinig specifieke expertise in huis voor specifieke vraag vanuit bedrijfsleven. Vraagarticulatie is voor veel 
instellingen lastig: hoe krijg je de vraag achter de vraag helder? 

- LLO is iets ander dan initieel onderwijs waarin we een breed onderwijspakket moeten aanbieden, versus een meer 
gearticuleerde vraag van werknemers en bedrijven. 

- Door de afbouw van LLO binnen een aantal instellingen, zijn netwerken zijn niet altijd meer voorhanden en moeten 
opnieuw worden uitgebouwd, dit kost veel tijd. 

- Er is volume nodig om iets aan te bieden.  
- Bereidheid of de angst voor het onbekende en het delen van kennis, maakt dat samenwerking niet altijd wordt 

opgestart of goed wordt uitgewerkt.  
 

  Per jaar staat beschreven welk resultaat er dient te zijn, Het uiteindelijke effect is verduurzaming van de samenwerking tussen de Brabantse MBO 
instellingen op het gebied van LLO en een verbeterde samenwerking met bedrijven in de verschillende regio’s. Dit wordt gemeten in de opeenvolgende jaren.  

  
 Werkwijze standaardiseren en borgen                                                                           Afsluiten en communiceren A 

    De pojectleider Leven Lang Ontwikkelen binnen Kennispact MBO Brabant de uitwerking van het gekozen scenario in samenwerking met de 
werkgroep LLO van Kennispact MBO Brabant. Daarnaast zorgt de projectleider voor de overdracht naar de regievoerder LLO die de uiteindelijke 
implementatie verder vorm gaat geven. Na een periode van 4 jaar dient dit geborgd te zijn voor de Brabantse instellingen.  
Borgen middels; Infrastructuur, procebeschrijving en handelingscyclus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



 

A3 
    

Titel: Excellentie (thema: opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst) 

 
Eigenaar Erwin van Gulik 

Datum 11 juli 2018 

   
Probleemstelling, onderwerp bepalen P  Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken & invoeringsplan maken P 

 
 

Huidige situatie  
ROC Tilburg voert momenteel elf excellentietrajecten uit. De gekozen vorm is excellentklassen die gekoppeld 
zijn aan een of meerdere opleidingen. Hoewel de ontwikkeling van de excellentklassen veel waardering krijgt van 
werkveld, studenten en medewerkers onderkennen we dat de eindstreep nog niet behaald is. Sommige 
programma’s zijn nog onvolwassen en behoeven bijstelling. Daarbij zijn er onderwijsteams die de basis van hun 
reguliere programma nog niet op orde hebben en daar als vanzelfsprekend de hoogste prioriteit aan geven. 
Ontwikkelaars van nieuwe excellentieprogramma’s kunnen inmiddels putten uit successen die behaald zijn met 
andere programma’s en de samenwerking in de uitvoering opzoeken. De literatuur leert ons dat excellentie in 
grote lijnen bepaald wordt door een mix van taaktoewijding, begaafdheid en creativiteit. De praktijk heeft ons 
geleerd dat taaktoewijding voor de MBO-student vaak het belangrijkst is. Gaan voor het optimale! Uit evaluaties 
met werkvelden wordt dit vaak ook als meest gewaardeerde kenmerk benoemd. 
Een ander aspect van excellentie is deelname aan vakwedstrijden (SkillsHeroes). Deelname aan de 
vakwedstrijden maakt soms deel uit van het programma van een excellentklas. In andere gevallen wordt 
deelname los hiervan georganiseerd. ROC Tilburg is van mening dat die studenten die hun vakmanschap willen 
tonen en zich willen meten aan anderen het podium daartoe geboden moet worden. We stimuleren studenten op 
een gezonde manier ‘de beste’ te willen zijn. 
Stand van zaken ontwikkeling excellentklassen (medio 2018): 
Aantal en kwaliteit excellentklassen 
2 Volwassen:           Goed programma met een logische verbinding naar het reguliere onderwijs 
5 Goed:           Goed programma. Nog losstaand van reguliere onderwijs 
4 In ontwikkeling:          Goede activiteiten. Nog niet gebundeld tot een samenhangend programma 
3 Verkenning:           Gesprekken met studenten en werkveld. Hooguit enkele losse activiteiten 
1 Revisie:           Goed programma. Verdient op basis van beleidsnotitie bijstelling 
1 Geen actie:           Geen oriëntatie geen actie 
 
Deelname SkillsHeroes vakwedstrijden: 
Schooljaar 2017-2018: 7 
 
Ideale situatie:  
Elke student die dat wil en voldoet aan de selectiecriteria wordt in staat gesteld aan een excellentklas deel te 
nemen. Elke excellentklas voldoet aan de door ROC Tilburg gestelde criteria. 
Elke student die dit wil wordt het podium geboden deel te nemen aan de SkillsHeroes wedstrijden en wordt hier 
adequaat op voorbereid. 
 
Doel: 
Met het uitvoeren van het thema excellentie geven we invulling aan ons strategisch beleid. ROC Tilburg streeft 
naar het aanbieden van ‘het beste onderwijs’. We dragen ook bij aan de landelijke speerpunten van de 
kwaliteitsagenda MBO. Het met goed gevolg doorlopen van een excellentieprogramma (klas) vergroot de kansen 
op de arbeidsmarkt. De student is in haar/zijn vaktechnische en persoonlijk professionele vorming ‘rijker’ 
opgeleid. Omdat deze programma’s in overleg met het werkveld ontworpen en zo mogelijk uitgevoerd worden 
zijn de deelnemers meer op de regionale arbeidsmarkt toegespitst opgeleid. Diverse werkvelden geven aan dat 
internationale activiteiten in de excellentieprogramma’s erg gewaardeerd worden. Waar mogelijk zullen we de 
studenten deze mogelijkheid in de programma’s bieden. 
Taaktoewijding is een belangrijk kenmerkt van de student die met goed gevolg een excellentklas doorloopt. Dit 
betekent dat studenten uit een achterstandspositie die als basis bijvoorbeeld cognitieve of sociale aspecten 
heeft, de excellentklas aangrijpen als springplank naar een sterke toekomstige maatschappelijke positie. Vanuit 
deze inmiddels opgedane ervaring ligt er voor ons een speciale uitdaging tot het ontwikkelen van 
excellentieprogramma’s voor met name niveau 2 opleidingen. 
 
Gap: 
In het schooljaar 2017-2018 is binnen 11 van de 16 scholen een excellentieprogramma aangeboden. Van deze 
11 verdienen er 7 verbetering. 
In het schooljaar 2017-2018 is er vanuit 7 opleidingen deelgenomen aan de SkillsHeroes vakwedstrijden. Dit  
zouden er ongeveer 20 kunnen zijn. 
 

 
 
 

plan 2019 2020 2021 2022 

1  Er zijn nieuwe richtlijnen voor 
excellentklassen opgesteld 

  Evaluatie van beleid en 
uitvoering met alle 
belanghebbenden 

2 Minimaal 4 excellentklassen 
voldoen volledig aan de nieuwe 
richtlijnen 

Er zjjn 6 volwassen 
excellentklassen 
operationeel  

Er zjjn 8 volwassen 
excellentklassen 
operationeel 

Er zijn 10 volwassen 
excellentklassen 
operationeel 

3 De ondersteuning voor de 
scholen op gebied  van 
inhoudelijke ontwikkeling, 
administratie en communicatie 
is blijvend ingericht 

Evaluatie en bijstelling  Evaluatie en bijstelling 

4 Er is een bovenschoolse 
‘leergemeenschap’ voor 
excelllentie ingericht 

Er is aantoonbaar meer 
kennisdeling. Minimaal 3 
teams werken in de 
uitvoering van hun 
excellentklas samen 

 Minimaal 6 
excellentklassen werken 
in de uitvoering van hun 
programma samen 

5 Er is in samenwerking met 
collega-instellingen een 
initiatief opgestart om tot 
kwaliteitsborging van 
excellentietrajecten te komen 

Er is een eindverslag van 
het samenwerkingsproject 

  

6 ROC Tilburg opereert actief in 
de stichting excellent mbo 

ROC Tilburg opereert actief 
in de stichting excellent 
mbo 

ROC Tilburg opereert 
actief in de stichting 
excellent mbo 

ROC Tilburg opereert 
actief in de stichting 
excellent mbo 

7 6 teams nemen deel aan de 
SkillsHeroes wedstrijden 

8 teams nemen deel aan 
de SkillsHeroes wedstrijden 

10 teams nemen deel aan 
de SkillsHeroes 
wedstrijden 

12 teams nemen deel aan 
de SkillsHeroes 
wedstrijden 

8 
 
 
 

4 excellentieprogramma’s met 
internationale activiteiten 

5 excellentieprogramma’s 
met internationale 
activiteiten 

6 excellentieprogramma’s 
met internationale 
activiteiten 

7  excellentieprogramma’s 
met internationale 
activiteiten 

 

   



Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P  Invoeringsplan uitvoeren D 

  
Onderwijsteams is veel vrijheid om te experimenteren met excellentklassen geboden. Dit heeft mooie resultaten 
opgeleverd. De excellentklassen zijn een laboratorium voor onderwijsvernieuwing gebleken.  
Teams hebben de vrijheid om studenten deel te laten nemen aan de SkillsHeroes vakwedstrijden. 

 
 

 
Doel vaststellen P 

 

Alle excellentklassen voldoen aan de kwaliteitseisen zoals in het nieuwe beleid geformuleerd is. 
Er zijn in 2020 vanuit 6 teams minimaal volwassen excellentklassen operationeel. 
In 2020 zijn er vanuit 10 onderwijsteams deelnemers aan de SkillsHeroes wedstrijden 
Op 1 januari 2023 zijn er vanuit minimaal 10 teams volwassen excellentklassen operationeel 
In het schooljaar 2022-2023 zijn er minimaal 12 deelnemers aan de SkillsHeroes wedstrijden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Probleem analyseren P  Effecten meten C 

  

Het MBO onderwijs binnen ROC Tilburg heeft zich in het verleden sterk gericht op die deelnemers die extra 
ondersteuning nodig hadden. Aandacht voor de meer getalenteerde, ambitieuze student was er marginaal en 
was zeker niet stelselmatig georganiseerd. Met de regeling Excellent vakmanschap die in 2015 van kracht werd 
is ons de kans geboden programma’s te ontwikkelen en aan te bieden die gericht zijn op deze groep studenten. 
Gedurende het verloop van de regeling hebben steeds meer teams aan deze uitdaging invulling gegeven. Dit 
‘maatwerk aan de bovenkant’ ontvangt veel waardering bij studenten en het werkveld. Ook de uitvoerende 
onderwijsteams grijpen de kans om in samenspraak met studenten en werkveld aan excellentieprogramma’s 
vorm te geven. Een klein aantal teams is hier echter nog niet aan toegekomen. Ze hebben gekozen voor 
anderen prioriteiten. Deze liggen op het gebied van het op orde krijgen van de basiskwaliteit van de door hen 
verzorgde opleidingen. Dit geldt ook voor deelname aan de SkillsHeroes vakwedstrijden. 
Daarbij zijn medewerkers in het onderwijs de laatste jaren opgevoed met het idee dat er allerlei interne en 

externe instanties zijn die vanuit het toepassen van wet- en regelgeving teams die experimenten aangaan ‘op de 

vingers tikken’. Om goede excellentieprogramma’s te ontwikkelen en aan te bieden is het nodig medewerkers 

van deze belemmerende beelden te bevrijden. Daarbij hebben medewerkers soms niet de benodigde inspiratie 

om vanuit een vrije gedachte inspirerende excellentieprogramma’s te ontwerpen. 

   
Excellentklassen (programma’s) worden doorgaans afgesloten met een presentatie voor ouders, werkveld, sponsors en andere 
belangstellenden. Tijdens voorlichting over en gedurende het verloop van de programma’s en presentaties tonen genoemde 
belanghebbenden enthousiasme. Dit geldt zeker bij de eindpresentaties. Het resultaat is dat er vanuit studenten steeds meer belangstelling 
tot deelname komt en dat het werkveld op diverse manieren bijdraagt aan het ontwerp en de uitvoering van de programma’s. De waarde van 
de excellentieverklaring zal zich blijvend moeten bewijzen door de voorrangspositie die de betreffende studenten op de arbeidsmarkt hebben. 
De kwaliteit van de excellentklassen zal blijvend getoetsrt worden door de werkgroep excellentie waarin directie vertegenwoordigd is. Ze 
zullen zich laten adviseren door de bovenschoolse leergemeenschap.Jaarlijks wordt de kwaliteit van de uitvoering van de excellentklassen 
beoordeeld door de centrale studentenraad. Adviezen hieruit hebben geen vrijblijvend karakter. 

  
 Werkwijze standaardiseren en borgen                                                                           Afsluiten en communiceren A 

          
    Bij het tot stand komen van ons Excellentiebeleid 2015-2018 en de uitvoering daarvan is continu de dialoog met de centrale studentenraad, 
ontwerpers en uitvoerders van de programma’s, directie en CvB gezocht en gevonden. Verantwoording over beleid en uitvoering is hiermee 
verankerd. Dit had tot gevolg dat het lopende excellentiebeleid met alle partijen uitvoerig geevalueerd en vervolgens bijgesteld is. Onze 
centrale studentenraad heeft zich uitgesproken als voorstander van de excellentklassen met de volgende voorwaarden: 

 De programma’s dragen bij aan de brede vaktechnische en persoonlijk proffessionele ontwikkeling van de student 

 Met het goed afronden van een programma verwerft de student een voorrangspositie op de arbeidsmarkt 
Het proces van evaluatie en bijstelling blijft gehandhaafd. We zullen in de periode 2019-2022 het werkveld hier bij betrekken.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 



 

A3  
 

Titel: Onderwijsprogramma’s voor specifieke doelgroepen 

 
Eigenaar: Directeur Entreecollege: Christel van der Wolf en projectleider 

Datum: 
19-3-19 

 

   
Probleemstelling, onderwerp bepalen P  Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken  P 

 
Huidige situatie: 

In het MBO en met name binnen Entree en niveau II opleidingen volgen jongeren onderwijs terwijl ze gelijktijdig een 
ondersteuningsbehoefte hebben die vraagt om aanpassingen binnen het onderwijsprogramma. Langs de lijn van de 
individuele ondersteuningsplannen worden die binnen de opdracht van passend onderwijs voor en met studenten ingericht. 
Toch zien we met regelmaat studenten uitvallen.  
 

Ideale situatie:  

Entree onderwijs met gerichte maatwerktrajecten die aansluiten aan de behoefte van specifieke doelgroepen. Een 

leeromgeving waarbij jongeren met een ondersteuningsbehoefte naar onderwijs niet meer vanuit een eigen specifieke 

aanpassing binnen het onderwijs begeleidt hoeven te worden maar samen met mede studenten in een passend 

onderwijsprogramma het onderwijs kunnen volgen is de aanname dat uitval minder snel zal voorkomen. Het hebben van 

steun aan elkaar maar ook het onderdeel zijn van een groep en samen onderwijs kunnen volgen in een voorspelbare en 

daarmee veilige leeromgeving maken de kans op succes groter. 

  

Doel: 

Aan het eind van de looptijd van de kwaliteitsagenda zijn de maatwerktrajecten voor specifieke doelgroepen gerealiseerd en 

is de organisatie in staat om bij nieuwe voorkomende vragen snel te anticiperen en de programma’s binnen bestaande 

bekostiging en wet- en regelgeving in te richten. 

 

Gap 

Huidige adhoc oplossingen vragen soms om additionele middelen, omdat er onbekendheid is met de bestaande 

mogelijkheden of onvoldoende capaciteit om groepsaanpassingen te doen om aan te sluiten bij de ondersteunigsbehoefte 

van de jongere. Ook is de organisatie nog onvoldoende in staat om adequaat de onderwijsprocessen op specifieke groepen 

aan te passen. 

 
 

Oorzaak: Tegenmaatregelen: Ease: Effect: 

Aanpassingen in onderwijs vragen 
extra inspanning en samenwerking 
wat soms onvoldoende is vanwege 
complexiteit 

Samenwerking versterken 
Haalbaarheid onderzoeken van 
uitbreiding aanbod en ontwikkeling 
maatwerktrajecten voor specifieke 
doelgroepen. 
Ondersteuning goed organiseren in 
en buiten de les 

Moeilijk Groot 

Onvoldoende beeld bij plaatsing Samenwerking toeleverende 
scholen versterken 

Minder moeilijk Groot 

Tijdsduur Entree opleiding te kort Onderzoek haalbaarheid van 
langere tijdsduur opleiding. 

Makkelijk Minder groot 

Incidenteel karakter van subsidies In de planning bekostiging vanuit 
reguliere middelen vanaf 2022 
opnemen. 

Moeilijk Groot 

 
 

 

 

   
Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P  Invoeringsplan D 

De bestaande programma’s die zijn ontwikkeld door gebruik te maken van het servicedocument 

onderwijstijd MBO en de ruimte die bestaat om met gastdocenten te werken vormen de basis voor het verder 

uitwerken van dit thema. 

 
 

(School)jaar 2019 (2020) 2020 (2021) 2021 (2022) 2022 (2023) 

Aanpassingen in reguliere 

onderwijsprogramma’s voor 

specifieke doelgroepen vertalen 

naar werkwijze die binnen de mbo 

instelling als regulier kunnen 

worden opgepakt. 

Lopende programma’s als 

Tienermoeders, Chef’s 

Level analyseren. 

Projectplan maken en 

projectstructuur inrichten. 

Communiceren met de 

regio om tijdig mogelijke 

doelgroep te bereiken. 

Uitwerken van werkwijze 

die voor meer doelgroepen 

ingezet kan worden. 

Inrichten van traject op 

niveau van entree en bij 

uitstroom profiel logistiek 

(niv. 1 en 2). Minimaal 2 

trajecten. 

Verbeteren van bestaande 

trajecten en verbreden 

naar minimaal 2 andere 

opleidingsprofielen (niv. 1 

en 2). In totaal 4 trajecten 

actief  

Vastleggen in beleid van 

de organisatie en aanbod 

is verder verbreed naar 

alle opleidingsprofielen 

(niv. 1 en 2). 

 
 

 
Doel vaststellen P 

 Resultaten in 2020: 

- Op basis van analyse van de huidige programma’s zijn er 2 trajecten uitgewerkt. 

- Uitvoering van minimaal 2 trajecten. Inrichten van traject is op niveau van Entree en bij uitstroom profiel logistiek 

(niveau 1 en 2). 

  Resultaten in 2022: 

- Op basis van de evaluatie (PDCA) zijn bovengenoemde 2 trajecten bijgesteld en zijn er daarnaast 2 andere 

trajecten ontwikkeld. 

- Uitvoering van minimaal 4 trajecten, waarbij het aanbod is verbreed naar alle opleidingsprofielen 

- Het aanbod is vastgelegd in beleid en wordt middels PDCA structureel bijgesteld. 

- Voor VSV ligt de ambitie op het behalen van het percentage van 26,4% 

    



Probleem analyseren 
 
 
 

P  Effecten meten C 

 Het probleem wat zich in de praktijk voordoet is dat er doelgroepen in het MBO aan te wijzen zijn die vanuit hun 

ondersteuningsvraag een zelfde ondersteuningsaanbod nodig hebben. Om dit aanbod te kunnen uitvoeren zijn 

aanpassingen in het onderwijs nodig die om extra inspanning en samenwerking vragen. Dit laatste gebeurt niet altijd 

vanwege complexiteit en tijdsdruk wat zorgt voor meer uitval van studenten omdat er geen passend aanbod is. 

 

Te grote groepen vanwege te weinig formatie. Creatief denken over en zoeken van de ruimte in de onderwijstijd. 

Plaatsingsrecht en ander intake beleid zorgen voor onvolledig beeld/dossier.  

Tijdsbestek van 1 schooljaar. Er zijn telkens andere (lees nieuwe) doelgroepen met wisselende ondersteuningsbehoefte. Dit 

vereist eerder zicht op ‘nieuwe doelgroepen. 

 

Het incidenteel karakter van aantal subsidies, zoals VSV en vanuit de gemeente zijn lastig voor borging. 

Bekostiging voor BBL is laag, terwijl doelgroep erg complex is. 

 

   Naast VSV als parameter om een beeld te krijgen wat de effecten zijn is het de bedoeling om de switchende leerlingen in beeld te brengen en de 

parameter van studiesucces eerste jaar. Tijdens de looptijd van de kwaliteitsagenda zullen deze parameters jaarlijks gebruikt worden om het effect van de 

maatregelen te meten. 

Meer kwalitatieve effecten gerelateerd aan het optimaliseren van de werkprocessen binnen de organisatie om bij nieuwe voorkomende vragen omtrent het 

inspelen op maatwerk vraagstukken voor studenten zullen zichtbaar worden aan het eind van de vier jaar doordat werkprocessen zijn geborgd in 

handboeken, servicedocumenten en beleid. 

Door specifieke trajecten in te richten blijft er beter zicht op de kwetsbare doelgroep en kan beter gevolgd worden wat effecten van maatregelen zijn. 

 
  
 Werkwijze standaardiseren en borgen                                                                           Afsluiten en communiceren A 

         Aan het einde van de looptijd zijn onderwijsprogramma’s voor specifieke doelgroepen actief en heeft de organisatie de inrichting 
en utvoering van deze trajecten geborgd binnen standaard werkprocessen.                                                                                                                                                                                          
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Titel: Niveau 2 Breed 

 Eigenaar : Locatie Kasteeldreef: directeur Erwin van Gulik en projectleider Rob Wittkampf 

Datum : 19 maart 2019 

   Probleemstelling P  Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken P 

Huidige situatie: Er is sprake van een malle inschrijving en smalle uitstroom. Werkveld vraagt echter steeds meer om een “type medewerker” dan een specifiek 

opgeleide niv2 student. De uitval en het arbeidsperspectief m.n. in de zakelijke dienstverlening, ICT en beveiliger zorgen voor urgentie om te komen tot een 

andere aanpak.  Eerder zijn er mogelijkheden onderzocht om breed niv2 aan te bieden.  

 

Ideale situatie: Breed Niv2 opleiden waarbij er een “gezamenlijke/ gemeenschappelijk” opstart periode is. Studenten maken gedurende die periode kennis met de 

verschillende uitstroom profielen/ kwalificaties. Na een keuze kan de student op verschillende manieren de opleiding doorlopen: 

1. Smal richting diploma klaar voor het werkveld 

2. Smal richting diploma om in te stromen richting Niv3 

3. Mogelijkheden om breed uit te stromen voor meerdere kwalificaties (excellentie) 

4. Na verkeerde keuze moet het mogelijk zijn om in te stappen richting andere uitstroom richting 

  

Doel: Meer inspelen op de vraag van het werkveld naar een breder opgeleid type medewerker. VSV terugdringen doordat het overstappen naar een andere 

(smalle) uitstroom mogelijk is door het gemeenschappelijke karakter in de opstart. Excellentie stimuleren en meerdere diploma’s mogelijk maken.   

 

Gap: Verandering is voor betrokken medewerkers moeilijk. Neuzen dezelfde kant op en commitment op de opdracht binnen de verschillende teams vraag 

aandacht.  

 

Oorzaak Tegenmaatregel Ease Effect 

1. Gebrek aan inzicht en informatie  Urgentie aantonen vanuit bedrijven en OGT Makkelijk 

 

Groot 

 

2. Gemeenschappelijk doel 

ontbreekt 

Komen tot een gemeenschappelijk doel waar de 

verschillende betrokken personen zich in kunnen 

vinden en samen aan willen werken. 

Moeilijk Groot 

3. Verandering is moeilijk Inzicht en begrip creëren door boven genoemde 

tegenmaatregelen 

Duidelijke rolverdeling en verwachtingen uitspreken 

Deadlines stellen 

Moeilijk 

 

Makkelijke 

 

Makkelijk 

Groot 

 

Groot 

 

Groot 

4. Financiële ruimte  Aanhaken bij de Kwaliteitsagenda Makkelijk Groot 

5.     

6.     

7.     

 

   
Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P  Invoeringsplan + pilot D 

Op dit moment is er geen vergelijkbaar concept. 

Studenten schrijven smal in en stromen smal uit. 

Verkeerde studiekeuze zorgt voornamelijk voor een heroriëntatie traject of uitval. 

Werkgelegenheid is er wel, maar het werkveld vraagt om een ander type medewerkers,  vanwege een leven lang leren/ 21st century skills) met een bredere 

inzetbaarheid dan het smalle gedeelte waar ze momenteel voor opgeleid worden, 

 

 

Tegenmaatregel Wie Wat 2019 2020 2021 2022 

1a Samenstellen projectgroep 

1b Individueel spreken van leden 

projectgroep 

 

 

 

1c centrale bijeenkomst/ opstart 

project 

Directie/ Rob 

Rob 

 

 

 

Rob 

Mededeling opdracht 

Peilen hoe de personen erin staan en op basis 

daarvan de 1e centrale  bijeenkomst indelen 

Urgentie aantonen en komen tot 

gemeenschappelijk doelen 

 x    

2 + 3 Projectplan opstellen Rob + projectgroep Tijdens de centrale bijeenkomst komen tot een 

gemeenschappelijk doel met rolverdeling en 

verwachtingen 

 x    

3 Informatie en Good Practise Rob 

Erwin 

Ophalen van relevante informatie vanuit het 

bedrijfsleven. Op zoek naar good practice van 

externe partner opleidingen  

 x    

4 start niv2 breed  Er wordt gestart met een niveau 2 brede opleiding  

ICT-Adm-Commercieel met smalle uitstroom 

 X   

5 evaluatie opleidingen ict-adm-

facilitair en verkennen 

verbreding naar uitstroom 

    x  

6 niveau 2 breed is opgenomen 

in opleidingsstructuur en 

onderdeel van aanbod binnen 

ROC Tilburg 

 Uitvoering van niveau 2 breed met uitstroom 

mogelijkheden voor meerdere kwalificaties. 

 

   x 

 

Voor uitvoering van het plan is de volgende omvang aan fte nodig: coördinatie 1 fte, werkgroep (ontwikkelaars 2 fte) 

 

 

 
Doel P 

 

Resultaten in 2020: 

- Op basis van een analyse van de huidige opleidingen is er een opleiding voor niveau 2 breed ontwikkeld voor combi van 

Administratief, ICT en Commercieel. Hierbij wordt de breedte gezocht waar kan en de smalte waar moet. Er worden mogelijkheden 

ontwikkeld waarbij studenten kennis maken met de contexten van verschillende kwalificaties. 

- Start van niveau 2 brede opleiding voor Administratief, ICT en Commercieel met nog een smalle uitstroom. 

 

Resultaten in 2022: 

- Op basis van de evaluatie (PDCA) is bovengenoemde brede opleiding niveau 2 bijgesteld. Er zijn mogelijkheden ontwikkeld om niet 

alleen smal uit te stromen, maar er zijn ook mogelijkheden gecreëerd om breed uit te stromen voor meerder kwalificaties. 

- Niveau 2 breed is opgenomen in de opleidingsstructuur en onderdeel van het aanbod binnen ROC Tilburg en wordt middels PDCA 

bijgesteld. 

- De ambitie voor VSV ligt voor niveau 2 voor 2022 op 9,4 % 

- De ambitie voor het arbeidsmarktrendement ligt voor niveau 2 bc code dat 96,4% voldoet aan de 70% norm (momenteel is dit voor 

niveau 2 95,4%) 

 

 

 

 

 

   
Probleemonderzoek P  Resultaten C 

- Verwantschap analyse betrokken opleidingen 

- Tijdspad terugrekenend van aug 2019 naar heden om deadlines voor de verschillende stappen inzichtelijk te krijgen 

- Projectgroep samenstellen door directie/ opdrachtgevers 

- Kennismaking betrokken personen en daarin sfeer/ motivatie/ doel peilen 

- Plan van aanpak/ Business Case opstellen 

- Vast moment voor beschikbaarheid plannen  

 

Onderwijskundige uitgangspunten (zie ook verderop) 

 Maak een opleiding met minimaal een gemeenschappelijk eerste half jaar. 

 Laat de student kennismaken met de contexten van verschillende kwalificaties. 

Met deze nieuwe opzet worden resultaten verwacht op het gebied van:. 

 

Betere voorbereiding op de arbeidsmarkt  

Excellentie Niveau 2 (met uitstroom voor meerdere kwalificaties mogelijk 

Daling VSV i (zie voor ambitie bij: doel) 

Minder switsch-gedrag naar een andere opleiding 

Doorstroom VMBO-MBO bevorderen  

 

 

In de bovenstaande tabel staan andere meetbare (telbare doelen. 
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 Behoud voldoende ruimte voor het opleiden in de beroepscontext. 

 Hanteer één systeem voor de begeleiding van studenten. 

 De opleiding kan uitgevoerd worden op verschillende locaties. 

 De verwantschapsanalyse van de MBO Raad is de leidraad voor het basisdeel en profieldelen. 

 In het eerste leerjaar zijn de studenten één dag per week in een groot bedrijf aan de slag binnen wisselende contexten. 

 Zorg voor een betaalbaar geheel. 

 

Overige uitgangspunten 

1. Het is de bedoeling dat het VSV-cijfer daalt. (zie voor de ambitie bij: doel) 

2. Hanteer voor de generieke vakken één methode. 

 

 Borgen A 

In 2022 is een niveau 2 breed aanbod in de opleidingsstructuur van ROC Tilburg structureel opgenomen.  
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Titel: MBO trajecten met een civiel effect 
 

Eigenaar Directeur school voor Logistiek: Hans van de Sande en projectleider 

Datum:  19 maart 2019 

   
Probleemstelling, onderwerp bepalen P  Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken   P 

 
Huidige situatie: 

Nog steeds zijn er jongeren zonder startkwalificatie die wel graag een waardering krijgen voor hetgeen ze geleerd hebben 

of willen gaan leren. Een regulier mbo-onderwijs programma is vaak niet reëel door de persoonlijke omstandigheden van 

de jongeren. Ervaringen vanuit een eerder initiatief hebben laten zien dat het kunnen bieden van een combinatie van 

leren en werken gericht op vak onderdelen de jongeren laat groeien in eigen waarde en meer kansen biedt op de 

arbeidsmarkt. 

 

Doel: 

Er is een duurzaam concept ontwikkeld met een (modulair) aanbod voor de verschillende doelgroepen die baat hebben 

bij een traject met een civiel effect. Bij het combineren kan gedacht worden aan pré-mbo-trajecten voor pro/vso, 

onderwijsprogramma’s voor specifieke doelgroepen maar ook aan verbinding met een breed niveau 1 voor bijv. Techniek, 

waarbij jongeren 9en volwassenen zonder startkwalificatie werk fit worden gemaakt. 

 

Gap 

De ervaringen opgedaan uit het huidige bestaande programma binnen de school voor logistiek zijn nog onvoldoende 

bekend in de regio. Ook is er nog geen verbreding naar andere opleidingen. 

 
 

Oorzaak Tegenmaatregel Ease Effect 

Waarde civiel effect niet helder Afstemming met MBO raad en SBB Moeilijk Groot 

Effecten voor jongeren op langere 

termijn 

Afstemming werkveld Moeilijk Groot 

Negatief effect op VSV Afstemming met MBO raad en 

OC&W 

Moeilijk Groot 

Samenhang en samenwerking 

onvolledig 

Duurzame modulaire opzet 

ontwikkelen  

Moeilijk Groot 

 

   
Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P  Invoeringsplan   D 

Voor deze jongeren zijn er momenteel geen echte structurele programma’s. Jongeren verdwijnen hierdoor vaak uit beeld. 

Er is wel enige ervaring opgedaan met enige losse projecten zoals bbl 1 voor tienermoeders vanuit pro, stoomcursus 

Logistiek, voorschakeltrajecten lassers (i.s.m. gemeente), maatwerktraject zorg en welzijn voor werkenden ed. Er is 

echter nog geen goed aansluitend programma wat opgezet is in de breedte. 

  

 

 
 

Maatregelen 2019 (2020) 2020 (2021) 2021 -2022) 2022 (2023) 

MBO trajecten met een civiel 

effect voor doelgroepen waarbij 

een reguliere afronding niet 

realistisch haalbaar is. 

Verkennen van de 

bestaande initiatieven en 

mogelijkheden. 

Projectplan maken en 

projectstructuur inrichten. 

In schooljaar 2019-2020 

starten met 1 programma 

voor 2 groepen. 

Verder inrichten van 

aanbod op basis van de 

verkenning binnen entree 

en opleiding logistiek. 

Uitvoering blijven geven 

aan minimaal 1 

programma voor 2 

groepen (tussen 16 en 24 

studenten). 

Verbeteren van bestaande 

trajecten en verbreden 

naar minimaal 2 andere 

programma’s.(totaal 

minimaal 3) 

Vastleggen in beleid van 

de organisatie en aanbod 

is verder verbreed naar 

alle opleidingen. 

 

 
Doel vaststellen P 

 
Resultaten in 2020: 

- Op basis van analyse huidige situatie en onderzoek naar verbreding is er een traject voor 1 groep ontwikkeld. 

- Een modulaire opzet is ontwikkeld om in te zetten voor deze groep 

- Uitvoering van minimaal 1 programma voor 2 groepen 

Resultaten voor 2022: 

- Op basis van de evaluatie (PDCA) is bovengenoemd programma bijgesteld en zijn er 2 programma’s ontwikkeld. 

- Uitvoering van minimaal 3 programma’s. 

- Het aanbod is vastgelegd in beleid en wordt middels PDCA structureel bijgesteld 

- Het VSV-percentage daalt voor niveau 1 en 2. Voor niveau 1 ligt ambitie op 26,4% en voor niveau 2 op 9,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Probleem analyseren P  Effecten meten C 

 Zie huidige situatie en daarnaast zal een civiel effect afgewogen moet worden naar de civiele waarde van 

een evt. diploma. Bij de MBO raad en SBB zijn hierover vragen gesteld en de antwoorden hierop zullen 

meegenomen worden in de uitwerking van de maatregel. 

Verder kan de inzet van maatwerkroutes voor jongeren zonder arbeidsperspectief impact hebben op niveau 1 en 2. De 

jongeren behaalt via een maatwerktraject niet altijd zijn startkwalificatie. Dit kan voor de jongere later gevolgen hebben bij 

het vinden van ander werk en het kan een negatief effect hebben op VSV-cijfers van ROC Tilburg. 

Er is verder sprake van allerlei losse initiatieven, waarbij samenhang en samenwerking momenteel onvoldoende is. 

 

 

  Instroom en uitstroom zal bijgehouden worden. In projectplan zal verder concreet gemaakt worden wat de te verwachten 
opbrengsten en effecten zijn en hoe deze kwantitatief maar ook kwalitatief gemeten, geanalyseerd en geïnterpreteerd zullen worden. 

  
 Werkwijze standaardiseren en borgen                                                                           Afsluiten en communiceren A 

       In 2022 is een duurzzam (modulair) aanbod gerealiseerd voor meerdere scholen. Deze trajecten bekend binnen de regio en is 
de organisatie ingesteld op het verzorgen en doorontwikkelen van programma’s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Titel: Heroriënteren en switchen 

 
Eigenaar Daan Hamann 

Datum Okt 2018 

   
Probleemstelling, onderwerp bepalen P  Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken & invoeringsplan maken P 

 
 

Huidige situatie: 

Met regelmaat maken  studenten een niet specifieke beroepskeuze waardoor zij ervaren dat de verkeerde opleiding gekozen 

is. Risico is dat zij voortijdig uitvallen zonder Startkwalificatie of ongediplomeerd overstappen. Zo zien we bij de interne 

doorstroom dat in totaal 2,9 % van de studenten overstappen naar een andere opleiding er 2,8 switchen van 

kwalificatiedossier en 4,4% van crebo. 

  

Ideale situatie:  

Binnen een ideale situatie is er sprake van zo soepel mogelijke overgangen binnen de beroepskolom. Voor deelnemers die 

van opleiding willen veranderen of door andere redenen een stagnatie in de schoolloopbaan ervaren bestaat er de 

mogelijkheid om zonder van school te gaan zich te heroriënteren en een doorstart maken met zo min mogelijk 

studievertraging. In de ideale situatie is om zo min mogelijk voortijdige uitstroom te realiseren nauwe samenwerken met 

RMC/LP en Jongerenwerk R Newt. Naast zo min mogelijk uitstroom kan ook bereikt worden dat de binding na een succesvol 

heroriëntatie traject versterkt is waardoor de student extra gemotiveerd is binnen een passende opleiding. 

 

  

Doel: 

Aan het eind van de looptijd van de kwalitetisagenda zijn de bestaande initiatieven verder uitgewerkt en zijn er keuzes  voor 

de studenten met een herorientatie vraag gedurende de opleiding gemaakt die binnen de instelling verankerd zijn. Voor 

studenten die tijdens een opleiding willen overstappen om welke reden dan ook bestaat er de mogelijkheid om een nieuwe 

onderbouwde keuze van opleiding te maken en te starten  terwijl het onderwijs zoveel als mogelijk doorgaat.  

 

Gap: 

Losse bestaande maatregelen en initiatieven hebben nog geen geïnstitutionaliseerde oplossing gekregen. 

 
 

 2019 (2020) 2020 (2021) 2021 (2022) 2022 (2023) 

 Verkennen  Inrichten Verbeteren Verduurzamen 

1 Ontwikkelen, inrichten en 

verduurzamen van een 

voorziening om switchende 

studenten heroriëntatie en 

voortgang van onderwijs te 

bieden in een passende opleiding. 

Bestaande voorzieningen 

zoals Refresh, Hot Prima, 

switch verkennen en 

analyseren om werkzame 

elementen te identificeren. 

 

Bepalen wat het niveau is 

waarop de voorziening 

ingericht dient te worden 

(school, locatie of 

instelling). 

 

Uitvoering geven aan 

voorziening. 

Inrichten van de 

voorziening op basis van 

de uitkomsten van de 

verkenning. 

 

Verbreden van de 

voorziening op basis van 

gemaakte keuzes om dit te 

doen op; locatie of 

instellingsniveau. 

 

Ontwikkelingen van 

organisatie en 

bekostigingsstructuur die 

op termijn (na vier jaar) 

zonder subsidie middelen 

kan bestaan. 

Verbeteringen doorvoeren 

op basis van ervaringen. 

Werkwijze vastleggen in 

bestaand beleid van de 

organisatie zodat aanbod, 

bekostig en daarmee 

voortbestaan verankerd 

zijn. 

 

Bij de voorbereiding en de uitvoering van dit thema zijn verschillende belanghebbenden betrokken geweest. Extern is met name contact geweest met de 

regionale vsv coördinator (RMC regio 35). Intern is de brede overleggroep Onderwijs van de organisatie betrokken geweest evenals de centrale studenten 

raad. 

 

   
Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P  Invoeringsplan uitvoeren D 

  
 
Op basis van ervaring met deze doelgroep is de inschatting dat voor het realiseren van deze organisatie-brede voorziening 8.0fte per jaar nodig is, inclusief 
de coördinatie en het ontwikkelen/uitrollen/brogen van deze voorziening. De financiering van deze voorziening zal gedurende de looptijd van de 
kwaliteitsafspraken geleidelijk steeds verder geborgd worden binnen de bestaande organisatie.  

 
 

fte 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/> Totaal duur 
kwaliteitsagenda 
 

Benodigd voor 
voorziening 

8 8 8 8 8 32 
 
Doel vaststellen P 



 Aan het eind van de looptijd van de kwaliteitsagenda staat er binnen het ROC Tilburg een voorziening om studenten 

de kans te geven zich te heroriënteren terwijl zoveel als mogelijk het onderwijs doorgaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekostiging uit 
bestaande 
organisatie 

2 3 4,5 6 8 16 

Bekostiging uit 
kwaliteitsagenda 

6 5 3,5 1,5 0 16 

 
Voor het jaar 2019/2020 is de verwachting dat de bekostiging vanuit de bestaande organisatie (2FTE) gedekt kan worden met de gelden vanuit de reguliere 
bekostiging op OGT-niveau (niet op schoolniveau). Dit omdat bekostiging van studenten die binnen de voorziening de studieloopbaan vervolgen na de 1 
februari-telling niet in mindering worden gebracht.  
Er zal onderzocht worden hoe vanaf 2020/2021 de bekostiging vanuit de scholen kan gaan komen. 

 

   
Probleem analyseren P  Effecten meten C 

 Zoals eerder aangegeven stromen studenten zonder diploma uit omdat er na aanvang vang het schooljaar geen 

mogelijkheid is om zich te heroriënteren op een opleiding en een switch te maken naar een nieuwe opleiding terwijl het 

onderwijs zoveel als mogelijk doorgaat. 

   Effecten meten: 

 2020 
Merkbaar zal zijn dat er een herkenbare voorziening is ingericht en datg deze is ingebed in de onderwijslogistieke en administatieve 
organisatie. 
 
In 2022 zal merkbaar zijn dat naast organisatie van de voorziening deze ook herkenbaar is opgenomen in beleid. Meetbaar zal zijn dat de 
realisatie van het aanbod zonder tijdelijke middelen wordt uitgevoerd. Daarnaast zal ook meetbaar zijn hoeveel studenten gebruik maken van 
de maatregel. Hoog over zal meetbaar zijn hoe ROC Tilburg zich verhoudt tot de landelijke indicator starterresultaat 1e jaar. 
 

  
 Werkwijze standaardiseren en borgen                                                                           Afsluiten en communiceren A 

         In 2020 is er binnen de ROC Tilburg een mogelijkheid voor studenten om zich tijdens een lopend schooljaar te herorienteren en 
of te switchen  terwijl het onderwijs zoveel als mogelijk doorgaat.                                                                                                                                                                                    
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Titel: Pré – MBO trajecten voor PRO en VSO 

 
Eigenaar Directeur school voor logistiek  

Datum  

   
Probleemstelling, onderwerp bepalen P  Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken & invoeringsplan maken P 

 
 

Huidige situatie: 

 

Voor leerlingen uit het vso en pro onderwijs bestaan er mogelijkheden om door te stromen naar niveau 1 (entree) en niveau 

2. Vanuit landelijke doorstroomgegevens weten we dat deze leerlingen ook vaak succesvol zijn. Onze praktijk leert ons dat er 

nog niet optimaal gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden voor deze doelgroep. Leerlingen komen nu 1 dag in de week 

' proeven ' aan de onderwijssetting van het Entreecollege. 

 

Ideale situatie:  

Het mbo maakt voor deze jongeren echt het verschil. Door uitstekend onderwijs en persoonlijke begeleiding, waarin het 

onderwijs structureel samenwerkt met gemeenten en partijen uit het zorg -en arbeidsmarktdomein, kunnen ze een diploma 

halen, een goede start maken op de arbeidsmarkt of doorstromen naar een goede vervolgopleiding. Leerlingen starten 

binnen de eigen vertrouwde context met onderdelen van het MBO programma om deze binnen het MBO af te ronden met 

een kwalificatie. 

  

Doel: 

Aan het eind van de looptijd van de kwaliteitsagenda is naast het realiseren van samenwerkingsconstructies ook geleerd wat 

de werkzame elementen zijn en is de instelling in staat om bij nieuwe voortkomende vragen in de toekomst snel en vanuit 

een initieel aanbod te kunnen participeren. Leerlingen vanuit het Pro en VSO zijn in staat om als student een niveau 1 of 2 af 

te ronden zodat  ze meer kansen op de arbeidsmarkt hebben. 

 

Gap 

Er zal geleerd moeten worde hoe ad hoc of tijdelijke maatregelen etc te vertalen naar structureel aanbod. Met dit thema zijn 

we nog niet veel verder dan in een oriënterende fase. In theorie zijn mogelijkheden bekend maar er is nog een weg te gaan 

naar concrete invulling. 

 
 

(School)jaar 2019 (2020) 2020 (2021) 2021 (2022) 2022 (2023) 

Pre-MBO trajecten voor 

(PRO/VSO) 

Verkennen van bestaande 

mogelijkheden, initiatieven. 

Projectplan maken en 

projectstructuur inrichten. 

Inrichten van aanbod op 

basis van de verkenning 

binnen entree en opleiding 

logistiek. 

Verbeteren van bestaande 

trajecten en verbreden 

naar minimaal 2 andere 

opleidingsprofielen (niv. 1 

en 2). 

Vastleggen in beleid van 

de organisatie en aanbod 

is verder verbreed naar 

alle opleidingsprofielen 

(niv. 1 en 2). 

 

Deze maatregel is tot stand gekomen in samenwerking met het PRO en VSO. 

   
Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P  Invoeringsplan uitvoeren D 

 Enkele pilot activiteiten hebben plaatsgevonden tussen de school voor logistiek en het PRO. Gesprekken 

met VSO en Pro worden gevoerd om uitvoering te geven aan structurele samenwerking en uitvoering. 

 
 

(indicatie) 
Om dit plan uit te kunnen voeren is de inzet nodig van: 
 
Projectleider 1 wtf 
Opleidingsontwerper 
SLB-ers 
Nauwe samenwerking toeleverende school 
 

 
Doel vaststellen P 

 Met deze maatregel is er voor leerlingen die niet in staat zijn door te stromen naar MBO wel 
de mogelijkheid, in samenspraak en samenwerking met het MBO, een deelkwalificatie MBO  te behalen binnen 
het PRO/VSO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Probleem analyseren P  Effecten meten C 

  Het probleem wat zich voordoet is dat de overgang tussen PRO, VSO en MBO voor deelnemers te groot is waardoor leerlingen 

zich niet aanmelden voor een vervolgopleiding terwijl dat in sommige gevallen cognitief wel mogelijk is. Ook zien we studenten met een 

vooropleiding binnen het PRO en VSO uitvallen. Niet iedere leerling is in staat om een kwalificatie op MBO niveau 
1 te behalen.  
 

   In 2020 is merkbaar dat er aanbod is ingericht en meetbaar zal zijn hoeveel studenten in het programma participeren. In 2022 zal 
merkbaar zijn dat het is vastgelegd in beleid en de verbreding zal meetbaar zijn doordat het aantal opleidingsprofielen is toegenomen ten 
opzichte van 2020 en er meer studenten in de opleidingen actief zijn. 
 

  
 Werkwijze standaardiseren en borgen                                                                           Afsluiten en communiceren A 



            Aan het einde van de looptijd van de kwaliteitsagenda is er een duurzame samenwerkign tussen PRO Vso en ROC Tilburg die 
het voor leerlingen van PRO VSO mogelijk maakt deelsertificaten te halen of om een niveau 1 opleiding af te ronden.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                       

 



A3 Titel: Naar uitstekende leraren 
 

Omschrijving 

Aanpak om de opleiding van leraren, het inwerkproces van startende 
leraren en de verbinding met voortgezette professionalisering van leraren 
op uitstekend niveau te brengen en voldoende leraren te werven om het 
beste onderwijs van Nederland te kunnen uitvoeren. 

 
Eigenaar 

 Jose Scheel  (Voorzitter Overleggroep HRM) (Projectleider: Bert van Leeuwen) 
 

Datum Versie 20-3-2019 

   Probleemstelling/ onderwerp 
Huidige situatie:  

1. OGT en Fontys lerarenopleiding (FLOT) werken al een aantal jaren samen binnen convenant-afspraken aan 

de opleiding van leraren. FLOT heeft de ambitie de focus op het beroepsonderwijs aanzienlijk te versterken 

en een belangrijker deel van het leren op de werkplek te laten plaatsvinden, dus in de OGT scholen. De 

opleiding van leraren1 vindt nu nog voornamelijk binnen het instituut van de lerarenopleiding (LO) plaats, dat 

van oorsprong sterk op het voortgezet onderwijs is gericht en niet of minder op het (voorbereidend) 

middelbaar beroepsonderwijs. 85 stagiaires van FLOT worden jaarlijks binnen OGT opgeleid.  

2. De aandacht voor het inwerken van nieuwe leraren is beperkt, terwijl dit een cruciaal moment is in de 

loopbaan van de nieuwe leraar. Vanaf dag 1 draagt de nieuwe leraar 100% van de verantwoordelijkheid voor 

alle directe onderwijstaken. De begeleiding vanuit OGT in dit proces van ‘inductie’2 is in een lichte variant 

ingeregeld: duur is beperkt tot een jaar, omvang tot een aantal gesprekken en lesobservaties per jaar door de 

interne begeleider. De verbinding tussen het inductieproces en de voortgezette professionalisering is niet 

gestructureerd en geborgd. 

3. Zij-instroom in het (v)mbo is bij OGT beperkt; dat belemmert de interactie met het beroepenveld. 

Werkvloerkennis en innovaties uit het beroepenveld komen onvoldoende langs deze weg ‘door’ naar school. 

Opleiden voor de beroepen van morgen kan beter.  

 

Ideale situatie:  professioneel handelen gedurende de lerarenopleiding wordt in sterke mate op de werkplek 

binnen OGT ontwikkeld in een opleidingsschool. Professionele ontwikkeling is een continu proces geworden, 

waar de docent zelf (en het team als professionele leergemeenschap) aandacht aan geeft en eigenaar van is. 

Leidinggevende stimuleert en faciliteert. 

 

Doel: 

1. Vergroten en verbeteren van het werkplekleren van de LO dat binnen OGT wordt uitgevoerd, met name het 

professioneel handelen. Verbinden van de vakinhoud binnen de LO (wiskunde, Nederlands, Engels, 

omgangskunde, e.a.) met de opleidingen binnen het (v)mbo en met de beroepen waarvoor het (v)mbo 

opleidt. 

2. Verlengen en verbeteren van het inductietraject van één naar drie jaar, waardoor professionele ontwikkeling 

gevoed wordt en uitval daalt met minimaal 10 % per jaar. 

Verbinden van het inductietraject met het reguliere professionaliseringsprogramma, wat leidt tot continue 

professionele ontwikkeling, lerende teams en lerende organisatie. 

3. Versterken van de verbinding met het beroepenveld door zij-instroom (circulaire carrières) en hybride 

docentschap. Als onderdeel van de strategische personeelsplanning OGT formuleert elk opleidingsteam in 

het (v)mbo de ‘ideale’ verhouding tussen zij-instromers, eventueel hybride docenten en bachelor opgeleide 

leraren en voert beleid in deze. 

 

Oplossingen, tegenmaatregelen, invoeringsplan 

 

Plan 2019 2020 2021 2022 

Maat-
regel 
1. 

Voorbereiden, inrichten en 
uitvoeren werkplekleren: 
ontwikkelen en uitvoeren van 
beroepsgerichte opleidings-
onderdelen:  Professioneel 
Handelen, jaar 1,2 en 3 voor 60  
studenten. 

Voorbereiden, inrichten 
en uitvoeren 
werkplekleren: 
ontwikkelen en 
uitvoeren van 
beroepsgerichte 
opleidingsonderdelen: 
jaar 4 (onderzoek, 
vakdidactisch 
ontwerpen), voor 
minimaal 60 studenten. 

Werkplekleren in volle 
omvang en samenhang 
uitvoeren in de OGT 
scholen.  
 
Uitwerking alle protocollen 
en instrumenten: gereed en 
bekend.  

Werkplekleren in volle omvang 
en samenhang uitvoeren in de 
OGT scholen, voor minimaal 
80 studenten. 
 
Continuïteit borgen in de 
scholen en in de OGT 
organisatie: werken aan 
duurzaamheid 

Bijdragen aan evaluatie 
uitstroomrichting beroepsonderwijs 
(FLOT); bijsturen in de richting van 
beroepsdidactiek mbo 

Mede vorm en inhoud 
geven aan 
beroepsgerichte 
uitstroomfase van de 
lerarenopleiding (met 
inkleuring naar de 
hybride leeromgeving in 
de OGT scholen).  

Door-ontwikkelen OGT 
bijdrage aan 
beroepsgerichte 
uitstroomfase van de 
lerarenopleiding. 
Programmatische en 
personele samenwerking 
vormgeven: uitwisselen 
personeel 

Programmatische en 
personele samenwerking 
versterken: uitwisselen 
personeel 

Professionaliseren zittende 
werkplekbegeleiders en blijvend 
faciliteren van alle 
werkplekbegeleiders. 
 

Professionaliseren 
zittende 
werkplekbegeleiders: 
(40% van de 
werkplekbegeleiders 
heeft basiscursus 
gevolgd). 
Idem: schoolopleiders, 
80 % volgde 
basiscursus 

Professionaliseren nieuwe 
werkplekbegeleiders en 
onderhoud deskundigheid 
zittende 
werkplekbegeleiders 
 

Professionaliseren nieuwe 
WPB (60% heeft basiscursus 
gevolgd) en onderhoud 
deskundigheid zittende WPB) 
Van de schoolopleiders volgde 
90% de basiscursus. 
Continuïteit borgen in 
facilitering WPB. 

Ontwikkelen van nieuwe 
leerwerktaken voor 35 % van het 
programma. Versterken of 
actualiseren van reeds 
ontwikkelde leerwerktaken. 

Leerwerktaken 
ontwikkelen voor 70 % 
van het programma; 
Uitwisselen tussen mbo 
instellingen.  

Leerwerktaken ontwikkelen 
voor 100% van het 
programma. 
Uitwisselen tussen mbo 
instellingen. 

Blijvend onderhoud en 
verbetering leerwerktaken 
vastleggen in protocol. 
 
 

Verbinden onderzoekdeel (OPH) 
met  onderzoeks-agenda van 
OGT: 3 onderzoeken vallen 
samen met OGT thema’s  

Vakdidactische 
ontwerpregels voor 
beroepsonderwijs 
opstellen iom FLOT 
(relatie met Kenniskring 
Lectoraat leggen) 

Verbinden onderzoekdeel 
(OPH) met onderzoeks-
agenda van OGT: 5 
onderzoeken vallen samen 
met OGT thema’s  
 

Vormen bepalen om expertise 
te bundelen en te delen met 
mbo instellingen in Brabant 

                                                      
1 1 Waar gesproken wordt over ‘leraren’ worden alle onderwijsverzorgenden bedoeld. 
2 De term ‘inductie’ wordt in dit kader veel gebruikt om het inwerkproces van startende leraren te beschrijven 



Maat-
regel  
2. 

-Uitvoeren analyse huidige situatie 
en handelingspraktijk bijv. mbv 
Startwijzer. 
-Betrekken externe expertise 
vanuit projecten Begeleiding 
Starende Leraar.  
-Inrichten ondersteunings-
structuur: rollen benoemen, 
selecteren en professionaliseren 
medewerkers. 
-Uitvoeren inductieprogramma 
startende leraren 1-8-2019 
voor 40 leraren 

- Uitvoeren 
inductieprogramma 
Adhv.  
-Verrijken 
professionaliseringsplan 
met activiteiten die 
aansluiten op inductie. 
- Uitvoeren activiteiten 
gericht op voortgezette 
professionalisering 

- Evalueren, effect meten 
en bijstellen 
inductieprogramma. 
Structureel inbedden in 
HRM beleid van OGT 
 
- Evalueren, effect meten 
en bijstellen 
professionaliseringsplan 
 

Van de afgestudeerde 
stagiaires kiest + 15 % voor 
dienstverband OGT. 
 
 - Uitvoeren bijgesteld 
inductieprogramma 
- Verrijken 
professionaliseringsplan 
en uitvoeren activiteiten 
gericht op voortgezette 
professionalisering 

Maat- 
regel 
3. 

Gewenste eindsituatie 
teamsamenstelling formuleren per 
opleidingsteam in strategische 
personeelsplanning en vertalen in 
aanpak (bijv. aannamebeleid, 
loopbaanontwikkeling) 

 Evalueren bereikte 
resultaten, formuleren 
aanvullende maatregelen 
om doel te bereiken 

Stappen nemen om gewenste 
situatie te bereiken 
(aannamebeleid, 
loopbaanontwikkeling) 

 

Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P  Invoeringsplan uitvoeren D 

 
1. Opleiden nieuwe Ieraren: leraren in opleiding overbruggen zelf de afstand tussen de beroepspraktijk die ze bij 

OGT aantreffen, het beroepenveld waar de betreffende opleiding naar opleidt en het (meer algemene) 

onderwijs dat ze bij FLOT ontvangen. Dit vertraagt hun leerproces (aanname) en de leerresultaten van hun 

(v)mbo-studenten. 

2. Inductie: de energie die wordt geïnvesteerd in de begeleiding van startende leraren in het eerste jaar, gaat 

deels verloren door uitval of uitstroom uit OGT of uit het beroep. Nieuwe investeringen in nieuwe starters zijn 

dan weer noodzakelijk. De doorontwikkeling van startbekwaam, via basis- naar vakbekwaam stagneert vaak 

na de ‘overlevingsfase’. Vanzelfsprekende verbinding met voortgezette professionalisering wordt niet 

georganiseerd en blijft afhankelijk van het individu. 

3. Zij-instroom: om actuele ontwikkelingen de school in te brengen worden nu verschillende activiteiten 

ondernomen, zoals deskundigen verzorgen gastlessen, excursies naar bedrijven en docenten volgen stages 

in bedrijven. 

 
Wat is er voor nodig om de beschreven resultaten en de doelen te behalen: 
 
Doel 1. Opleiden nieuwe leraren: 

1. Faciliteren werkplekbegeleiders: 1/2 uur per week  x 100 werkplekbegeleiders = 1.20 fte  
2. Uitvoeren werkplekleren per leerjaar (groepsbegeleiding, intervisie, videofeedback, inspiratiesessies) 4 x 0.15 = 0.6 fte 
3. Coördinatie/projectleider: 0.2 fte 

 
Doel 2. Inductie en voortgezette professionalisering 
       Inductie 

4. Starterscoach nieuwe leraren: 4 x 0.3 = 1.2 fte 
5. Coördinatie inductieprogramma: 0.1 fte 

 
Voortgezette professionalisering 
6. Uitvoeren trajecten en trainingen: € 60.000 
7. Coördinatie: 0.1 fte 

 
Doel 3. valt samen met regulier HR en inzet vanuit scholen. 

 

Doel vaststellen P 

 
1. Aantrekkelijk werkgeverschap: Onderwijsgroep Tilburg investeert in de kwaliteit van medewerkers door zelf 

leraren op te leiden in een opleidingsschool, in partnerschap met de lerarenopleiding. Nieuwe leraren worden 

goed ingewerkt middels een meerjaars begeleidingsprogramma en maken kennis met OGT als een mogelijke 

werkgever. De investering draagt bij aan het verminderen of elimineren van een mogelijk toekomstig 

lerarentekort en stimuleert strategische personeelsplanning.  

2. Professionele ontwikkeling: de ontwikkeling van startbekwame tot vakbekwame leraar wordt gestructureerd 

vormgegeven in een programma, dat verbonden wordt met de professionaliseringsagenda van het team.  

3. Vitaal beroepsonderwijs vraagt voortdurende kennisuitwisseling met het beroepenveld, gedragen door 

medewerkers die daarmee vernieuwingen en ontwikkeling in de school brengen. Dit kan door zij-instroom of 

hybride docentschap te bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 

Probleem analyseren P  Effecten meten C 

  

1. Opleiden nieuwe leraren. Er is een kwalitatief probleem: studenten van de LO kennen het beroepsonderwijs 

in de regel niet uit eigen ervaring en dat geldt ook voor de meeste FLOT docenten. Dit belemmert 

voorbereiding op het leraarschap in het beroepsonderwijs: welke bekwaamheden heb ik nodig? FLOT maakt 

hierin een inhaalslag; 44% van de studenten kiest voor de nieuwe uitstroomrichting beroepsonderwijs. 

(aantrekkingskracht is aanwezig!). Onderdompelen, ervaren van de rijkdom van het beroepsonderwijs in de 

‘praktijk’ verdiept dit leerproces. De vakinhoudelijke voorbereiding op de (v)mbo context laat te wensen over: 

leraren in opleiding zijn verplicht veel energie te besteden aan maken van passend curriculum en 

lesmateriaal.  Nb. er is geen kwantiteitsprobleem v.w.b. aanbod stagiaires. 

  Meetbare effecten 
Maatregel 1: *opleiden nieuwe leraren: het aantal studenten/leraren in opleiding bedraagt minimaal 60 in 2020 en groeit naar minimaal 80 in 2022; het aantal studenten / leraren 
in opleiding dat kiest voor loopbaan bij OGT bedraagt in 2020 +10% van de 0-meting en in 2022 + 15%. 
*Professionaliseren werkplekbegeleiders: in 2020: + 40% van de werkplekbegeleiders volgde basiscursus, in 2022: 60% volgde basiscursus. 
*Professionaliseren schoolopleiders: in 2020: 80 % volgde basiscursus, in 2022: 90 % volgde basiscursus. 
Maatregel 2: uitval van startende docenten neemt in 2020 af met 10% in het eerste jaar (t.o.v. 0-meting), in 2022 is afname 25%; tevredenheid over inductieprogramma stijgt in 
2020 met 0.7 en in 2022 met 1.5. Deelname starters aan professionaliseringsactiviteiten bedraagt 25 % in 2020 en 40 % in 2022. 
Maatregel 3: in 2020 is in 5 opleidingsteams het pad geformuleerd naar gewenste situatie, in 2022 in 10 opleidingsteam. 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

A 



2. Inductie. Analyse: begeleiding is gericht op eerste jaar van de nieuwe leraar (= startende leraar, ervaren 

leraar, maar nieuw bij OGT of leraar in opleiding) en stopt daarna. In dat eerste jaar is de beschikbare tijd om 

de groei van de professional van startbekwaam naar vakbekwaam gestructureerd te begeleiden 

onvoldoende. De abrupte overgang leidt tot stress en het risico op uitval en desinvestering (landelijk 45% in 

eerste 5 jaar) is ook bij OGT aanwezig. De professionele doorgroei vindt onvoldoende plaats; we benutten de 

kansen onvoldoende om nieuwe inzichten en inspiratie te verbinden met teamleren en de verbinding te 

leggen met voortgezette professionalisering.  

3. Vitaal beroepsonderwijs. Analyse: mobiliteit van (oudere) leraren is gering, loopbanen worden langer, 

ontwikkelingen in het beroepenveld gaan razendsnel. Risico op veroudering van kennis neemt toe. 

 

Werkwijze standaardiseren en borgen                                                                           Afsluiten en communiceren 

            
Doel 1 : vaste kern van werkplekbegeleiders vormen en behouden, die geschoold en bekwaam zijn. Facilitering van werkplekbegeleiders 
(WPB) borgen middels werkverdelingsprocedure. Schoolopleiders van FLOT vormen hecht team met WPB-ers en inductie-begeleiders, leren 
OGT scholen goed kennen en spelen in op mogelijkheden. 
Doel 2: inductieproces sluit naadloos aan op lerarenopleiding en vervolgens op voortgezette professionalisering; professionaliseringsplan is 
ingebed als HR-instrument. 
Doel 3: HR-instrumentarium sluit aan op eisen hybride docenten en circulaire carrieres 

 



 

A3 
Kwaliteitsagenda. Thema: Onderwijs en technologie. Deel 2:  ICT-vaardigheden onderwijzend personeel                          

Titel: Een voorstel om de technische en didactische vaardigheden van onderwijs-verzorgend 
personeel binnen ROC Tilburg structureel en duurzaam te verbeteren. 

 Eigenaar 
Projectleider 

Jeanne Nuijten 

Joep Reijven 

Datum : 19-09-2018 

   
Probleemstelling, onderwerp bepalen P  Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken & invoeringsplan maken P 

Huidige situatie: 

o Het basisniveau vwb ICT  vaardigheid van de onderwijsverzorgende medewerkers is binnen de 

scholen/teams zéér divers, waardoor de gewenste en verwachtte onderwijskundige kwaliteitsverbetering 

onvoldoende wordt bereikt. 

o Er is géén standaard beschreven vwb het vereiste minimum – niveau 

o Basis-ICT vaardigheden spelen een ondergeschikte rol bij het beoordelen/ aannemen van 

(onderwijsverzorgende) medewerkers 

 

Ideale situatie:  

o Het basisniveau vwb ICT vaardigheid en ICT geletterdheid is voor álle onderwijsverzorgenden minimaal 

dat van de medewerker 1.0, zoals geformuleerd in: “Checklist vaardigheden ICT Medewerker 3.0”, 

betrekking hebbend op gebruik programmatuur (Office 365, Sharepoint, Eduarte) en op apparatuur 

(Smartboards, laptop, tablet, telefoon, etc.). 

o Elk team kent tevens medewerkers op 2.0 en op 3.0 niveau.  

o Minimale verhouding per team: 60%, 25%, 15% (i.e. 1.0, 2.0, 3.0) 

o Alle opleidingen, alle leerjaren hanteren de studiewijzer als basis voor hun lessenplan/leerlijn (binnen 

DLL). 

o Het onderwijs wordt gekenmerkt door: differentiatie, maatwerk activerende didactiek, ICT-toepassingen. 

 

Doel:  

Leren met en door ICT: 
A. Verhogen van het niveau van ICT-vaardigheid van het Onderwijzend Personeel 
B. Verhoging van de kwaliteit van pedagogisch/didactisch handelen m.b.t. ICT 

Resultaat: 

A. V.w.b. ICT-vaardigheden en kennis: voldoende geëquipeerde teams om de lessen/het onderwijs te 
verbeteren, toegerust voor de toekomst en de communicatie met studenten/elkaar te optimaliseren; 

B. V.w.b. Didactische vaardigheden m.b.t. ICT: voldoende geëquipeerde teams om de lessen/het 
onderwijsinhoudelijk te verbeteren, aantrekkelijker te maken, afwisselender, gedifferentieerder, etc. 

Gap: 

Er is géén/onvoldoende zicht op het niveau vwb ICT vaardigheden, van onderwijzend personeel. Duidelijk is wél 

dat er grote verschillen zijn en dat het niveau 1.0 door een (groot) aantal medewerkers niet gehaald wordt. 

 

Schematisch overzicht van de 

werkwijze om te komen tot 

niveau- cq kwaliteitsverhoging 

van:  

 ICT-vaardigheden 

 Didactisch Handelen 

 Innovatie & Technologie 

2019 2020 

Verbeteren en bestendigen. 

2021 

Verbeteren en borgen. 

2022 

Verduurzamen. 

Integraal ICT-plan + Kwaliteits- 

afspraak Onderwijs en Techno-

logie zijn onderlegger bij 

verantwoordingsgesprek en 

verbeterplannen. 

CvB heeft realistisch beeld van de 

stand van zaken. 

In alle verbeterplannen en 

kwaliteitsagenda’s is een ICT-

vaardigheids-paragraaf 

opgenomen. 

 

Inventarisatielijst ICT-vaardig-

heden uitzetten  onder 

medewerkers OP 

Idem voor NOP. Verbeteren en 

bestendigen. Teams hebben vloot-

schouw in beeld, incl. MW 1.0, 2.0, 3.0 

Inventarisatielijst opnieuw 

uitzetten: sept. 2021.  

Vlootschouw opnieuw doen. 

Vlootschouw ROC 

breed + VMBO 

Inventarisatielijst ICT 

vaardigheden leidraad bij 

functioneren/ beoordelen. 

ICT vaardigheid bij afspraken/ 

beoordeling. 

90% van de OP-medewerkers 

beheerst de vaardigheden op 

1.0 niveau. 15% daarvan op 

2.0 niveau. 

7% daarvan op 3.0 niveau 

.100% van de OP-

medewerkers 

beheerst de vaardig-

heden op 1.0 niveau. 

20% daarvan op 2.0 

niveau. 10% op 3.0 

Individueel (zelf-) 

scholingsaanbod. Vanuit 

functioneringsgesprekken en 

zelfscan/vlootschouw.. 

Medewerker 1.0 is basis voor alle 

medewerkers OP. 

Bijvoorbeeld I-coaches, collegiale 

ondersteuning. Zelfstudie, online 

aanbod, trainingen teams (O&I). 

90% van de OP-medewerkers 

beheerst de vaardigheden op 

1.0 niveau. 15% daarvan op 

2.0 niveau. 

7% daarvan op 3.0 niveau. 

100% van de OP-

medewerkers 

beheerst de 

vaardigheden op 1.0 

niveau. 20% daarvan 

op 2.0 niveau. 

10% daarvan op 3.0  

Zelfscan mbv checklist leidt tot 

‘vlootschouw’ van team. 

Directie heeft beeld van de 

opbouw van de teams. Stelt 

samen met team scholings-cq 

verbeterplan ICT op: 

individueel en team-breed. 

 

Mogelijk: instellen van i-Coach 

voor individuele ondersteuning 

Scholingsplan updaten en bijstellen. 

Individueel: Office en DLL. In 

samenwerking met meerdere ROC’s 

komen tot een MOOC m.b.t. 

basisvaardigheden ICT. 

Team-breed:  

 Differentiëren met ICT 

 Klassenmanagement en de rol van 
ICT. 

 Activerende werkvormen m.b.v. 
ICT  

 Samenwerken binnen Office 365 

 Gebruik van Digitale Leer- en 
Lesgeef-module binnen Eduarte 

Scholingsplan updaten en 

bijstellen. 

Individueel: Office en DLL. In 

samenwerking met meerdere 

ROC’s komen tot een MOOC 

m.b.t. basisvaardigheden ICT 

Team-breed:  

 Differentiëren met ICT 

 Klassenmanagement en 
de rol van ICT. 

 Activerende werkvormen 
m.b.v. ICT  

 Samenwerken binnen 
Office 365 

Gebruik van Digitale Leer- en 

Lesgeef-module binnen 

Eduarte 

MOOC is gereed en 

bruikbaar voor alle 

aangesloten ROC’s 

(Kennispact)  

Stakeholders:  

 Studenten OGT 

 (onderwijzend) personeel,  

 directies,  

 dienst Onderwijs ,  

 werkgroepen Onderwijs, HRM, Bedrijfsvoering 

   



Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P  Wat is er nodig om de beschreven resultaten en het doel te behalen? D 

 Cursusaanbod Centrum O&I 

 Pagina Wikiwijs met grote hoeveelheid zelfstudie-lessen 

 Aanbod trainingen HRM 

 

Bovenstaande is facultatief en heeft nog geen borging in de gesprekkencyclus en beschrijving medewerker 3.0 

(ICT-component). 

 
 
 

 

Commitment alle schooldirecteuren, om de doelen te onderschrijven en de noodzakelijke acties te nemen/te ondersteunen 

Commitment CvB mbt implementatie in HRM-beleid. 

Scholing & training (Online materiaal (eigen en platforms, eigen training O&I, externen) :  

Facilitering  Bovenschools Samenwerkingsverband  

Facilitering teams binnen experimenteel/innovatief kader  

Inhuur externen (expertise-vergroting, specifieke training)  

OGT-brede faciliteiten  

Inzet projectleider  

  
 

 
Doel vaststellen P 

 Alle scholen hebben de Digitale Leer & Lesgeef-module aantoonbaar geïmplementeerd in hun onderwijs; 

 Alle scholen hebben een scholingsplan m.b.t. de gewenste ICT vaardigheden ; 

 De Onderwijsteams zijn evenwichtig opgebouwd vwb ICT-vaardigheden: 60% 1.0, 25% 2.0, 15% 3.0 

(indicatief/maatwerk); 

 Er is een OGT-breed samenwerkingsverband ontstaan, dat docenten/teams/scholen ondersteunt en 

adviseert bij vragen/problematieken rondom innovaties in het onderwijs m.b.v. ICT: bijv.: 

o Inzetten nieuwe toepassingen (VR, AR, video, etc.) in onderwijs 

o (Mede) Ontwikkelen content 

o Uitwerken onderwijsconcepten (blended learning, deep leerning, essentials, etc.) 

o Uittesten van nieuwe toepassingen (Apps, online platforms, etc.) 

 Docenten en studenten aan den lijve ondervinden dat OGT een innovatieve, inspirerende omgeving is, waar 

ICT en het leren mét en dóór ICT door alle (onderwijzende) medewerkers wordt uitgedragen.  

 

Met het realiseren van deze doelen dragen we bij aan de speerpunten van de Kwaliteitsagenda MBO. Goed 

toegeruste studenten, die op de hoogte zijn van en kunnen werken met (nieuwe) technologische innovaties, zijn 

beter op de arbeidsmarkt voorbereid. Ook voor studenten die van huis uit minder mogelijkheden hebben om te 

participeren in de gedigitaliseerde samenleving cq branche,  worden de kansen vergroot. 

 

   
Probleem analyseren P  Effecten meten C 

In korte tijd hebben er heel veel aanpassingen, verbeteringen, veranderingen binnen de ICT omgeving van ROC 

Tilburg plaatsgevonden: einde C-schijf, implementatie Office 365, Sharepoint, Eduarte Applicaties, thin clients, 

laptops, uitfasering Blackboard, etc. Hierbij ging, zeker in het begin, veel mis, meestal door onkunde/ 

onwetendheid van de gebruikers, maar ook regelmatig door onvolkomenheden/storingen in programma/ 

applicatie. 

 Er is géén actief beleid op het niveau van de ICT-vaardigheden van onderwijzend personeel. Directies zijn 

zich soms niet bewust van de actuele stand van zaken en sturen daar ook niet op.  

 Docenten neigen naar het vasthouden aan eerder geleerde vaardigheden, 'oude' gewoontes, manier van 

werken, etc.  

 Docenten ervaren een grote werkdruk, waardoor een (tijds-) investering t.b.v. het vergroten van de digitale 

vaardigheden, geen/weinig prioriteit heeft. 

 ROC-T kent weinig pioniers, early adapters, e.d. onder zijn personeel. Vernieuwingen komen moeilijk van 

binnenuit. 

 Zelfscan jaarlijks laten invullen. Medewerker maakt kort verslag van acties, trainingen die hij/zij heeft gedaan en welke vorderingen zijn 
gemaakt. 

 Directie maakt jaarlijks een vlootschouw en stellen scholingsplan voor het volgende jaar bij. 

 Eind 2019 studentenpeiling houden waar ‘we’ op dit moment staan vwb ICT-vaardigheid docenten. Herhalen in 2021. 

  
 Werkwijze standaardiseren en borgen                                                             Afsluiten en communiceren A 

                                                                                                                                                                                      
 ICT vaardigheden zijn opgenomen in beschrijving Medewerker 3.0, alsmede in de gesprekkencyclus. 

 Vlootschouw ICT is onderdeel van de verantwoordingsgesprekken en verbeterplannen 

 Bovenschools Samenwerkingsverband is gefaciliteerd  en is operationeel. Brengt maandelijks nieuwsbrief uit (i.s.m. Wiki)                                                                                                                                     
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A3  
 

Titel: Duurzaam verbeteren in het primair proces 

 
Eigenaar Nanneke Tuerlings (Voorzitter Overleggroep Bedrijfsvoering) (Projectleider: Coördinatie Duurzaam Verbeteren) 

Datum September 2018 

   
Probleemstelling, onderwerp bepalen P  Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken & invoeringsplan maken en uitvoeren P/D 

 

Inleiding Duurzaam verbeteren in OGT betekent het ontwikkelen en stimuleren van kwaliteitsdenken, wegnemen van 

verspillingen, efficiënt werken en bewustzijn van risico’s om het beste onderwijs van Nederland te kunnen bieden. OGT 

werkt aan een cultuur van samenwerken en delen van kennis en ervaring, en borgen van bereikte resultaten. Planmatig 

werken volgens de PDCA cyclus en het bevorderen van eigenaarschap moeten leiden tot kwantificeerbare en kwalitatieve 

doelen.  

Huidige situatie: Duurzaam Verbeteren is sinds 2012 in OGT omarmd als weg richting “Beste onderwijs van Nederland”. 

Volgens een routeplanner van het Coördinatiepunt Duurzaam Verbeteren is stap voor stap gewerkt aan verspreiding van 

het LEAN gedachtengoed middels scholing, training, teamcoaching en -ondersteuning. De doorvertaling van LEAN naar het 

primaire proces is nog niet gemaakt. Een 2-delige studiereis naar Finland heeft een impuls gegeven aan het oppakken van 

deze uitdaging om de onderwijskwaliteit aantoonbaar te verbeteren door duurzaam verbeteren in het primaire proces vorm 

te geven en studenten te betrekken bij het verbeteren van het onderwijs.  

Ideale situatie: Docenten zijn vertrouwd met het toepassen van LEAN kennis en instrumenten in hun onderwijs en 

dagelijkse manier van werken. Elementen uit LEAN worden aangeboden als keuzedelen, in de lessen, zijn zichtbaar in 

lokalen en opleidingsruimten. Studenten worden intensief betrokken bij het verbeteren van het onderwijs; studenten hebben 

een goed beeld van hoe het er op school aan toe gaat en hebben vaak concrete ideeën om het onderwijs te verbeteren. 

Doel: 

1. Het borgen van inbedding Duurzaam Verbeteren gedachtegoed in de staande organisatie; in 2022 zijn alle 

medewerkers van OGT verbeteraar en ambassadeur van duurzaam verbeteren.  

2. Duurzaam verbeteren in het onderwijsprogramma; door het ontwikkelen en implementeren van modules met LEAN 

basisprincipes raken studenten vertrouwd met LEAN denken en werken, zodat zij in de werkpraktijk kunnen fungeren 

als LEAN ambassadeurs. Vaardigheden en competenties sluiten aan bij de eisen van het beroepenveld. 

3. Studenten betrekken bij het verbeteren van het onderwijs; in 2022 verbeteren al onze studenten en docenten 

dagdagelijks het onderwijs volgens de PDCA cyclus. Door structureel in dialoog te zijn met studenten om feedback te 

ontvangen over het onderwijs wordt het onderwijs dagdagelijks, in kleine stapjes, verbeterd. 

 

Gap: Op dit moment beschikt slechts een klein gedeelte van de docenten over kennis en ervaring om LEAN te werken en te 

denken. Zij zijn nog niet in staat het gedachtengoed te vertalen naar de studenten en in te bedden in hun lessen. Er zijn 

geen modules of lespakketten voorhanden waarmee lessencycli ingericht kunnen worden. Verder zijn studenten niet 

intensief betrokken om het onderwijs te verbeteren.  

 
 

 2019 2020 2021 2022 

Afstemmen met het 

onderwijs, op zoek naar 

verbinding, onderwijsvisie  

(doel 2 en doel 3) 

Verkennen en inrichten 

infrastructuur. Meerwaarde 

en bewustwording creëren 

bij Green belts, opleidings-

ontwerpers, directeuren, 

overleggroepen 

2 Pilots draaien en toetsen Pilots evalueren en op 

basis van de evaluatie 

verbeteren en uitbreiden 

met 2 pilots 

Pilots borgen en 

inbedden in het onderwijs 

Programma ontwikkeling, 

educatief materiaal en 

integreren in 

onderwijsvisie 

(doel 2) 

 

Ontwikkelen en pilot traject 

uitvoeren bij 4 scholen met 

een keuzedeel Lean 

(algemeen), pilots testen 

 

Op basis van pilots verder 

inrichten . Doorontwikkeling 

lesstof lean bij 

25% van de scholen. 

Lesstof Lean / duurzaam 

verbeteren in curriculum 

bij 50% van de scholen. 

Lesstof Lean/duurzaam 

verbeteren in curriculum 

bij 75% van de scholen. 

Ambassadeurschap 

lean/DV bij studenten 

Leiderschapsontwikkeling 

(doel 1 en doel 3) 

Stimulans en aansturing 

door lean leiders, 

voorbeeldgedrag door 

leiders, coaching van leiders 

Stimulans en aansturing 

door lean leiders, 

voorbeeldgedrag 

Stimulans en aansturing 

door lean leiders, 

voorbeeldgedrag 

Stimulans en aansturing 

door lean leiders, 

voorbeeldgedrag 

Scholing en training 

docenten 

(doel 1) 

Scholing, training, coaching 

van docenten gericht op het 

verbeteren van het onderwijs 

(primair proces) 

Scholing, training, 

coaching, intervisie 

Scholing, training, 

coaching, intervisie 

Scholing, training, 

coaching, intervisie 

Externe stakeholders 

Beroepenveld, ROBO, 

Inspectie, studentenraad 

(doel 2 en doel 3)  

Verkennen en inrichten van 

pilots  i.s.m. overleggroep 

onderwijs en delen met 

stakeholders 

Inrichten en uitvoeren van 

pilots en samen met 

stakeholders bespreken 

(op agenda overleggen) 

Pilots evalueren met 

stakeholders en 

structureel 

verbeterpunten ophalen 

Borgen als onderwerp 

van gesprek (vast 

agendapunt) in de 

overleggen met 

stakeholders 

Studenten structureel 

bevragen om onderwijs te 

verbeteren middels 

feedbackcyclus (doel 3) 

Verkennen en inrichten 

LEAN pilottrajecten en 

feedback cyclus 

Inrichten en verbeteren 

feedback-cyclus bij 25% 

van de docententeams 

Verbeteren feedback-

cyclus bij 50% van de 

docententeams 

Verduurzamen feedback-

cyclus bij 100% van de 

docententeams 

 

   
Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P  

2.  
Invoeringsplan uitvoeren D 

Twee verbetercoaches hebben onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van LEAN in keuzedelen. Duurzaam 
verbeteren in de zin van kwaliteitsdenken en LEAN ontbreekt in het primaire proces. De introductie van LEAN en duurzaam 
verbeteren middels LeerKRACHT, Yellow Belt- en Green Belt-opleidingen en leiderschapstrainingen zijn vooralsnog niet 
vertaald naar het onderwijscurriculum en de ontwikkeling van lesmateriaal. Een aantal scholen heeft de afgelopen jaren 
geëxperimenteerd met de leerKRACHT methodiek om studenten te betrekken bij het verbeteren van het onderwijs 
(studenten arena).    

Wat is er nodig om de beschreven resultaten en doelen te behalen?: 

Inzet coördinatoren duurzaam verbeteren 1,0 wtf 

Inzet verbetercoaches  0,4 wtf 

Inzet ontwikkelaars 2,0 wtf 

 
De coördinatoren duurzaam verbeteren stellen een routeplanner/ plan van aanpak inclusief tijdslijn op teneinde alle acties en stappen goed in 
beeld te brengen en te kunnen monitoren. Routeplanner volgens 3 P’s (purpose, people, proces). Zij bewaken voortgang en adviseren lean 
leiders. 
Verbetercoaches adviseren en begeleiden scholen en ontwikkelaars.  

Doel vaststellen P 
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1. In 2022 is duurzaam verbeteren structureel ingebed in de scholen, alle medewerkers zijn verbeteraar en ambassadeur. 

2. Duurzaam verbeteren in het onderwijsprogramma; in 2022 is 75% van onze studenten LEAN ambassadeur  

3. Studenten betrekken bij het verbeteren van het onderwijs; in 2022 verbeteren al onze studenten en docenten 

dagdagelijks het onderwijs volgens de PDCA cyclus. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelaars in de school ontwerpen keuzedelen en implementeren pilot en feedbackcyclus 

   

Probleem analyseren P  Effecten meten C 

  
1. Duurzaam Verbeteren is sinds 2012 in OGT omarmd als weg richting “Beste onderwijs van Nederland”. Duurzaam 

verbeteren zit nog niet in het DNA van OGT, koersvastheid en lange termijn denken is van groot belang. OGT heeft 

gemiddeld genomen de lean volwassenheid niveau 2 bereikt (Hoogste niveau is niveau 5, DNA fase). 

2. Onbekend maakt onbemind. Studenten die tijdens hun opleiding niet bekend raken met LEAN en duurzaam verbeteren 

kunnen in hun werk niet profiteren van de voordelen die kennis en ervaring op dit gebied hen bieden. Studenten zijn na 

diplomering dan ook onvoldoende in staat om in hun werk en carrière lean principes te herkennen en toe te passen. 

Een student die wel geleerd heeft LEAN te denken heeft een duidelijke meerwaarde voor het werkveld. De student is in 

staat zijn kennis toe te passen in de BPV en draagt daarmee bij aan de verspreiding van lean bewustzijn. Verspillingen 

worden zoveel mogelijk weggenomen en de kwaliteit van geleverd werk neemt toe.   

3. Door structureel in dialoog te zijn met studenten om feedback te ontvangen over het onderwijs kan het onderwijs 

dagdagelijks, in kleine stapjes, verbeterd worden (student centraal stellen, verspilling wegnemen). 

 
Kwalitatief: Implementatie en monitoring via PDCA en routeplanner. (Kort-cyclisch per kalenderjaar uitvoeren).  
Mate van volwassenheid teams/scholen aan de hand van Shingo model. Verbeteracties continu benoemen en uitvoeren. Meten 
klanttevredenheid in beroepenveld. 
Kwantitatief: aantal docenten die keuzedeel verzorgen, aantal studenten die keuzedeel lean volgen, aantal uren ontwikkeling en uitvoering 
keuzedelen. Aantal feedbackmomenten intern.  

  
 Werkwijze standaardiseren en borgen                                                                           Afsluiten en communiceren A 

     
 
1. In 2022 is duurzaam verbeteren structureel ingebed in de scholen, alle medewerkers zijn verbeteraar en ambassadeur. 
2. Duurzaam verbeteren maakt deel uit van het onderwijscurriculum bij alle opleidingen binnen OGT. In 2022 is 75% van de studenten 

ambassadeur LEAN in het werkveld.  
3. Door in 2022 structureel in dialoog te zijn met studenten om feedback te ontvangen over het onderwijs wordt het onderwijs dagdagelijks 

verbeterd.    
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