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Bijdragen aan waardevolle toekomst
Door jezelf uit te dagen bouw je aan een waardevolle toekomst. Daarom
dagen wij als Drenthe College onze studenten, partners en elkaar uit om
grenzen te verleggen. Dit doen we door aandacht te hebben voor talent
en mogelijkheden. Waarbij we leren van elkaar en met elkaar.
Voor studenten zorgen we dat ze zich gehoord en gezien voelen. We
bieden studenten goede persoonlijke begeleiding en uitdagend onderwijs.
Zo ontdekken zij wat voor hen van waarde is en hoe zij van waarde willen
zijn. Nu en in de toekomst.
Onze medewerkers zijn bevlogen en betrokken. Want iedere student
verdient inspirerende docenten. Samen zorgen we daarom voor kwalitatief
hoogwaardig onderwijs. De mensen voor de klas en ook de teams van
professionals en deskundigen er omheen.
Samen met bedrijven en de regio zien en benutten we kansen. Goed
inspelen op een snel veranderende arbeidsmarkt. Het hoofd bieden aan de
gevolgen van vergrijzing en krimp. Potentieel ontsluiten bij kwetsbare
groepen in de samenleving. Onze organisatie richten we daarom in met
een sterke focus op de regio. Zo zijn we een partner die weet wat er leeft
én nodig is in de regio’s in Drenthe.
Als uitgangspunten gebruiken we bij onze ambities de werkwoorden
vertrouwen, durven en groeien. Dé manier om onszelf en anderen uit
dagen en bij te dragen aan een waardevolle toekomst voor Drenthe.

Voorwoord
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De Kwaliteitsagenda 2019 - 2022 van Drenthe College (hierna: DC) begint waar dat zou
moeten: bij onze belofte aan de student. DC is een school waar iedereen welkom is, met
onderwijs van en voor de student, waar je terecht kunt voor meer dan een diploma alleen.
In een veilige setting leer je wie jezelf bent en wat je allemaal kunt. DC is een school waar
iedereen uitdagend, betekenisvol en toekomstgericht onderwijs krijgt. En waar we zorgen
dat je goed terecht komt.
We zijn trots op wat DC nu is. In lijn met de ontwikkelingen in de MBO-sector is ook bij
ons hard gewerkt de afgelopen jaren. Op vitale thema’s als voortijdig schoolverlaten,
kwalificatiewinst en examinering scoren we goed, we borgen duurzaam onze kwaliteit en
onze studenten zijn tevreden. Verder zijn we financieel gezond en ontplooien we
inspirerende initiatieven, met bijvoorbeeld het TT Instituut in Assen, de Topacademie voor
excellente studenten en een voortrekkersrol bij de RIF aanvraag Gas 2.0.
Tegelijkertijd ondervinden we de verandering van de arbeidsmarkt in Drenthe aan den lijve.
Snel veranderende eisen aan vakmensen, effecten van digitalisering op beroepen en de
gevolgen van vergrijzing en krimp. DC is – na een sectorale indeling - vanaf 2018
georganiseerd in regio’s: Assen, Emmen en Meppel. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op
vragen uit de omgeving. Dit maakt ons slagvaardiger, ook aangezien de drie sub regio’s qua
populatie, bedrijfsleven en specifieke opgaven sterk van elkaar verschillen.
Daarnaast zijn we in beweging gekomen om de hiërarchische structuur van DC als
organisatieprincipe te vervangen door een concept waarbij we de student als uitgangspunt
nemen: ‘teams aan zet’. We kunnen studenten het beste uitdagen als onderwijsteams kunnen
inspelen op hun leerproces, hun kansen en de marktvraag in de regio. Niet alleen docenten,
maar alle medewerkers moeten optimaal in staat worden gesteld om te bepalen welke van
hun alternatieven, initiatieven en beslissingen het meest bijdraagt.
Door middel van de Kwaliteitsagenda werken we allemaal aan dezelfde belofte: bijdragen aan
een waardevolle toekomst. Wij zien dat Drenthe vele talenten bezit. Een aantrekkelijke
leefomgeving met toerisme, zorg en industrie als sterkhouders, aangedreven door een
krachtig MKB. Ook liggen er volop kansen voor innovatie in hoogwaardige clusters over heel
Drenthe. Daarnaast ligt er bij kwetsbare groepen in de Drentse samenleving potentieel dat
we nu nog niet ten volle benutten.
DC wil een bijdrage leveren door regionaal talent te laten groeien. Een grote ambitie. Dat
kunnen we alleen samen met onze regionale partners. Wij hebben er vertrouwen in dat we
hier de komende jaren stappen in blijven zetten.

Albert Bruins Slot
Voorzitter College van Bestuur

Mare Riemersma-Diephuis
Lid College van Bestuur
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1. Drenthe College in de Drentse context
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1.1 Wie we zijn
Wat kenmerkt ons en waarom doen we als organisatie wat we doen? Dit hebben we
vastgelegd in onze visie, bedoeling en werkwoorden. Onze visie geeft aan hoe we kijken naar
onze rol en vanuit welke invalshoek we onze opdracht benaderen. Onze bedoeling vat
kernachtig samen waar het ons eigenlijk allemaal om te doen is en waar al onze inspanningen
in feite toe moeten leiden. Het is zogezegd de missie die we ons zelf stellen. Onze
werkwoorden geven aan wat we belangrijk vinden en typeren hoe wij de dingen doen. Zij
geven aan dat we hier iedere dag aan en mee werken. Onze werkwoorden zijn sterk met
elkaar verbonden en geven aan hoe we willen bijdragen een waardevolle toekomst en hoe
wij zien dat je jezelf kunt uitdagen.

Onze visie:

onderwijs met ruimte om te groeien vanuit je eigen passie en
talent is een belangrijke pijler voor een waardevolle en
betekenisvolle toekomst

Onze bedoeling:

bijdragen aan een waardevolle toekomst

Onze werkwoorden:

vertrouwen, durven, groeien

Vertrouwen betekent voor ons: je veilig kunnen voelen, jezelf kunnen zijn, zien en gehoord
worden, gekend worden. Vertrouwen heb je in iets of iemand en is een positieve benadering
van uitdagingen. Durven betekent voor ons: de moed hebben om nieuwe dingen te doen,
verkennen en willen experimenteren, lef tonen, ondernemen en grenzen verleggen en het
vertrouwen hebben om een uitdaging aan te gaan. Groeien betekent voor ons: je
ontwikkelen, leren, jezelf leren kennen, zelfstandig worden, je talent ontdekken en inzetten,
leren hoe je van waarde bent en wilt zijn.
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1.2 De plaats van deze Kwaliteitsagenda
Het vorige strategisch plan van DC stamt uit 2015. De teneur uit dat plan werd en wordt
breed onderschreven binnen en buiten DC. Het ging erom studenten meer keuze te bieden,
meer te betrekken bij het onderwijs en hen meer op maat te bedienen. Het ging erom
studenten voor te bereiden op wat de markt vraagt, en door middel van echte
praktijksituaties. Er zijn legio voorbeelden van hoe dat in en buiten de school is terug te zien.
Toch is het in de praktijk lastig gebleken om die voornemens overal waar te maken.
We waren hiërarchisch, sectoraal en in hokjes georganiseerd, waarbinnen opleidingen als
‘wasprogramma’s’ draaiden. Het is moeilijk om voor een individu binnen een hokje, over
meerdere hokjes heen of op vraag van buiten de hokjes een wasprogramma net even anders
te laten draaien. Onder invloed van de dynamiserende arbeidsmarkt vragen student en regio
om steeds meer flexibiliteit. Dit maakte de oude inrichting van de organisatie onhoudbaar.

Organisatieontwikkeling: de regio en teams aan zet
Ondanks dat structuurverandering zeker niet per definitie een oplossing biedt, zijn we tot de
conclusie gekomen dat de manier van organiseren – in sectoren en hokjes – ons in de weg
zat. Door te kantelen naar een regiostructuur willen we sneller inspelen op vragen uit de
omgeving en beter aansluiten bij de beroepspraktijk. Dit maakt DC slagvaardiger, maar
creëert – zoals iedere matrix – weer nieuwe hokjes. Er speelt dus ook nog een andere
grootheid mee. De sturing binnen DC – door middel van een hiërarchische harkstructuur –
werkt ineffectief. De ‘hark’ is ingericht op verantwoordelijkheden die via het management
worden waargemaakt.
Het management heeft ook de bevoegdheden, middelen en informatie om initiatief te nemen,
keuzes te maken en beslissingen te nemen. Dit terwijl managers in een onderwijsinstelling
weinig zicht hebben op wat er in de klas gebeurt. Het management heeft misschien zelfs wel
eerder belang bij beheersing, en juist niet bij flexibel inspelen.
Het idee is: leg het eigenaarschap bij teams zelf. Zij nemen immers de beste beslissingen over
onderwijs, het dichtst bij de individuele student die we willen bedienen. Om dat te kunnen
doen moeten teams ‘aan zet’ zijn. Zij krijgen een afgebakende verantwoordelijkheid van
intake tot diplomering van een student, en ze zullen taakvolwassen genoeg moeten zijn om
dat te kunnen waarmaken. De manager krijgt daarin meer een rol als coach, en richt zich in
de samenhang van de regio op het opleidingsportfolio, contact met het bedrijfsleven en de
organisatie van het onderwijs.
Belangrijk daarin is dat de hele organisatie de verantwoordelijkheid van de onderwijsteams
waarmaakt. Dit betekent een grote verandering voor alle bloedgroepen binnen DC. In
eerste instantie de onderwijsteams zelf, maar de rol van management en staf verandert ook.
Het betreft dus ook een groot HR vraagstuk. Het gaat hier niet – zoals bij de regionalisering
– om een kanteling op een bepaald moment, maar om een langjarige organisatieontwikkeling.
DC jaagt dit aan door middel van het concept ‘leidende coalities’.
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Leidende coalities
In 2017 is onder leiding van een programmamanager een zestal coalities gestart. Een coalitie
is een groep mensen die onder leiding van een coalitieleider op een bepaald thema - met
hieraan ten grondslag een duidelijke opdracht - onderzoekt wat de gewenste richting voor
DC is. Een aantal coalities heeft al in 2017 de opdracht voltooid. Eén coalitie heeft de regioopdrachten geschreven. Hierin staat wat van de regiodirecteuren wordt verwacht; wat hun
opdracht is. Deze komen via de regioplannen dus terug in de Kwaliteitsagenda. Een andere
coalitie heeft gekeken naar de gewenste exameninrichting.
Daarnaast hebben drie coalities zich meer op de organisatieveranderingen gericht. De
coalitie ‘teams aan zet’ heeft onderzocht welke vorm van zelforganisatie het beste bij DC
past. Wat betekent teams aan zet? Welke spelregels zijn nodig? Hoe kunnen we
taakvolwassenheid ondersteunen? Wat betekent dit van de teams en management?
De coalitie ‘besturing’ heeft zich gebogen de aansturing: een nieuwe organisatie inrichting
betekent een andere wijze van sturen. Wat betekent dit dan voor het management? Wat is
onze besturingsfilosofie? Wat hebben teams nodig om hun verantwoordelijkheid waar te
maken? Wat betekent dit voor de informatie die ze nodig hebben? Ten slotte kan worden
gesteld dat deze aanpassingen ook leiden tot een andere wijze van ondersteuning. Wat
betekent dit voor de staf? En waaraan hebben de teams behoefte als het gaat om
inhoudelijke expertise? De coalitie de Steun heeft een visiedocument opgeleverd.

De kwaliteitsagenda

In de organisatieontwikkeling heeft het nieuwe Strategisch Plan een belangrijke plaats. De
filosofie rond teams aan zet is zichtbaar. De belofte aan de student staat centraal, waarbij het
eigenaarschap duidelijk is verdeeld over de onderwijsteams, de regio’s en de diensten. Zij
hebben elk een eigen plan, waarvoor zij garant staan. We werken allemaal aan een
waardevolle toekomst voor de student en de regio: het CvB is daarin een verbindende
factor. Dit is ook wat de minister van OC&W van ons vraagt: op een ambitieuze manier met
onze partners inspelen op belangrijke en actuele vragen in ons werkgebied.
Op basis van het Bestuursakkoord MBO is afgesproken dat de instellingen een
Kwaliteitsagenda opstellen voor de periode van 2019-2022. Deze timing is voor DC perfect.
De kanteling naar een regiostructuur (per 1 januari 2018) is immers juist afgerond, en ons
huidige strategisch plan loopt af in 2018. We hebben dan ook besloten om te gaan werken
met één nieuw sturingsdocument: het Strategisch Plan DC 2019-2022. De Kwaliteitsagenda
valt inhoudelijk één op één samen met het Strategisch Plan, en voldoet aan alle eisen die
daaraan gesteld worden.
Voor de ambities en maatregelen komt dat sowieso overeen. Die komen immers in ieder
Strategisch Plan voor. Daarin is ook steeds een kwalitatieve nulsituatie weergegeven. Ook de
vereiste schets van het werkgebied is één op één te herkennen. De verantwoording van de
meest instrumentele randvoorwaarden is in Hoofdstuk 4 apart geregeld. Ten behoeve van de
leesbaarheid zijn de externe analyse van het werkgebied en het kwantitatieve deel van de
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nulmeting (met name de voorgeschreven indicatoren, aangevuld met tevredenheid) in twee
bijlagen weergegeven.
De drie landelijke speerpunten zijn niet als kapstok voor het Strategisch Plan gebruikt, en
dus ook niet voor de Kwaliteitsagenda. Zij komen soms expliciet (jongeren in een kwetsbare
positie onder pijler 1) en soms in meer impliciete vorm terug. Wel kunnen we stellen dat zij
inhoudelijk het zwaartepunt vormen van de Strategische koers van DC de komende jaren.
Bij de stelling dat iedereen welkom is, leggen we immers één op één de nadruk op
kwetsbare groepen. We werken via uitstekend begeleiden, een betere match tussen
opleiding en baankans, 21e eeuwse vaardigheden en een soepele doorstroom VO-MBO-HBO
aan gelijke kansen. Ten slotte bieden we meer dan een diploma: we willen voorbereiden op
de arbeidsmarkt van de toekomst. Dat doen we onder meer via een actueel en passend
opleidingsportfolio, excellentietrajecten en als partner in de regio.
Wel betekent onze organisatiefilosofie, zoals al aangestipt, dat de verschijningsvorm van de
Kwaliteitsagenda soms afwijkt van gebruikelijk. Hierdoor zijn in de Kwaliteitsagenda soms
verschillen tussen regio’s te zien. We vragen immers van teams en regio’s om in te spelen op
hùn lokale omstandigheden, de behoeften van hùn partners en hùn studenten. En we
verwachten dat de diensten daar weer op maat op inspelen. Dat betekent onherroepelijk dat
er verschillen ontstaan. Als eigenaarschap lager in de organisatie komt te liggen, ontstaan
verschillen in inrichting, maar ook in ambities en gekozen oplossingen.

Onderwijsteams, regio’s, diensten en centraal
Onderwijsteams zijn in de nieuwe filosofie ‘aan zet’. Dat betekent een grote
verantwoordelijkheid: van intake tot diploma. Teams mogen zelf keuzes maken over alle
zaken die over onderwijs gaan, en krijgen de middelen en informatie die ze daarbij nodig
hebben. Zij maken het meest direct onze belofte aan de student en het werkveld waar:
bijdragen aan een waardevolle toekomst. Daarbij hebben zij eigenstandigheid, maar houden
altijd rekening met het grote geheel dat hun regio en DC is. Zij maken geen strategische
plannen, maar een visie op hun onderwijs en jaarlijks een teamplan.
Een belangrijk element in onze filosofie zijn de regioplannen. Op basis van hun regioopdracht formuleren de regio’s eigen plannen, die zijn afgestemd met hun eigen
stakeholders: studenten, bedrijven en instellingen in de regio. De regioplannen mogen
onderling verschillen qua ambities en maatregelen. Graag zelfs. Alleen dan kunnen zij immers
inspelen op dingen die specifiek spelen in hun regio. Zo positioneren zij zich als partner in de
regio. Een regioplan is dan ook geen afgeleide van een centraal strategisch plan. Eerder
andersom. Wel hebben de regio’s dezelfde belofte aan de student als startpunt: bijdragen aan
een waardevolle toekomst.
De verschillende (staf)diensten maken juist één plan. Daaruit blijkt dat alle ‘PIOFACH’
functies (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering,
Communicatie, Huisvesting) vanuit dezelfde opdracht werken. Daarbij zal hun
dienstverlening verschuiven van het bedienen van hoofdzakelijk management naar vaker het
direct bedienen van teams. Sommige vormen van dienstverlening worden juist minder
responsief: we voeren processen integraal, digitaal, lean en efficiënt uit. Natuurlijk komen de
verschillen tussen de staffuncties (HR, Huisvesting enz.) in het plan soms wel degelijk naar
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voren. De Onderwijs Ondersteunende Diensten (OOD) uit de regio’s komen in het
dienstenplan terug, als dit de integraliteit ten goede komt.
En uiteraard is er een bovenliggend strategisch plan, waaruit de samenhang blijkt. Uit de
regioplannen zijn vier strategische lijnen gedestilleerd, die de basis vormen voor de
strategische koers van DC. Ook schetsen we DC breed de context waarin we werken,
stellen we een nulmeting op van onze resultaten en formuleren we gezamenlijke doelen in
de vorm van KPI’s. Deze KPI’s vormen een basis voor de gesprekken tussen CvB en
managers uit de regio’s en diensten, waarmee een koppeling met de P&C cyclus van DC
gelegd is. Ook de financiële paragraaf is integraal vormgegeven.

1.3 Werkgebied
De strategische koers moet passen bij wie we zijn, maar ook bij onze context. Om te
beginnen bij ons werkgebied en de ontwikkelingen in het MBO. De economische situatie van
MBO-ers in Drenthe is uitgebreid geanalyseerd: zie bijlage 1. Hieronder is een samenvatting
te lezen. Dat geldt ook voor de nulmeting, die uitgebreid is weergegeven in bijlage 2.
Drenthe College is een Stichting. De officiële naam is ROC Drenthe College. Onder deze
stichting vallen alle activiteiten. DC biedt mbo-opleidingen op alle niveaus aan jongeren en
volwassenen. Met circa 9000 studenten is DC een ROC van gemiddelde grootte. DC is sinds
1 januari 2018 georganiseerd in drie regio’s: Assen, Emmen en Meppel. Deze
vestigingsplaatsen bedienen regio’s die samenvallen met de indeling die landelijk gemaakt
wordt (COROP) in drie gebieden in Drenthe: Noord-midden, Zuidwest en Zuidoost.
Tussen de drie subregio’s is sprake van grote verscheidenheid in bijvoorbeeld economische
sterktes/zwaktes en bevolkingssamenstelling. Het werkgebied van DC heeft dan ook vooral
een geografische logica: de provincie Drenthe. Er zijn drie aanbieders van hbo-opleidingen in
de buurt: Hanzehogeschool, NHL Stenden en Van Hall Larenstein. De Hanze Hogeschool en
Stenden hebben dependances die vanuit Drenthe werken.
Assen
DC Assen richt zich op de regio Noord-Midden Drenthe. Daarmee richt DC Assen zich op
twee arbeidsmarktregio's: Drenthe en Groningen. De regio's Assen en Noord-Drenthe vallen
onder de arbeidsmarktregio Groningen en Midden-Drenthe valt onder Drenthe. De regio
Groningen zal de komende decennia een groeiende bevolking kennen, terwijl Midden Drenthe
te maken krijgt met krimp. De werkgelegenheid zal zich vooral concentreren in de steden
Groningen en Assen, met als gevolgen dat de dagelijkse pendel naar de steden toeneemt en
dat stedelijke voorzieningen beter bezocht worden.
Ten opzichte van Nederland is het aandeel banen in de collectieve sector hoog, vooral in en
om de stad Assen, waar 40% van alle banen zit in de sectoren zorg & welzijn, openbaar bestuur
en onderwijs. Het UWV verwacht in Assen een tekort aan personeel in de ICT, techniek,
onderwijs en zorg.
Er zijn vijf VMBO scholen in de regio Assen. Het VMBO in de regio organiseert zich
regionaal op een gezamenlijk breed onderwijsaanbod. In de arbeidsmarktregio
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Drenthe/Groningen bevinden zich drie ROC's naast DC: Alfa College, Noorderpoort en
Menso Alting. DC Assen werkt actief samen met de Hanze Hogeschool.
Emmen
DC Emmen richt zich op de regio’s Zuidoost Drenthe en Zuidoost Groningen, en heeft te
maken gehad met een flinke bevolkingskrimp, die de komende jaren zal aanhouden. Ondanks
de krimp, zijn de verwachtingen voor de Drentse arbeidsmarkt voorzichtig positief. Tot 2020
wordt zelfs een (beperkte) toename van de werkgelegenheid verwacht. Het arbeidspotentieel
in de regio is relatief laag opgeleid, terwijl de bedrijvigheid – bedrijven en instellingen – steeds
hogere eisen stelt aan werknemers. Dit, in combinatie met de vergrijzing en ontgroening, zorgt
de komende jaren voor een spanning op de arbeidsmarkt. Deze spanning vraagt extra aandacht
voor met name jongeren in een kwetsbare positie.
Alleen al in de regio Emmen zijn ruim 7.800 bedrijven gevestigd. Emmen is de grootste
industriekern van Noord-Nederland waar talrijke innovaties op het gebied van groene chemie
plaatsvinden. Daarnaast heeft Emmen een sterke dienstverlenende sector en biedt het
werkgelegenheid op het gebied van High tech Systemen, Logistiek, Chemie en Tuinbouw.
De regio heeft acht vmbo scholen. Het vmbo in de regio organiseert zich regionaal op een
gezamenlijk breed onderwijsaanbod. DC Emmen werkt actief samen met NHL Stenden. Naast
het initieel onderwijs zijn er op dit moment met name in de technieksector al meerdere
bedrijfstakscholen in de regio aanwezig: BVT Emmen (verspaning); TSH (o.a. lassen en electro);
Bouwmensen (Emmen en Ruinen; diverse bouwopleidingen); RTC Hardenberg (meerdere
techniekopleidingen) en PIT Hoogeveen (proces, electro-installatie, metaal).
Meppel
Meppel valt binnen de arbeidsmarktregio Zwolle. We zien dat de regio Zwolle zich in
toenemende mate positioneert als een gebied met groeipotentie. Hierbij worden vier
provinciegrenzen overschreden en ontstaan zowel uitdagingen als kansen. Het voornaamste
voedingsgebied van DC Meppel is bijna volledig onderdeel van wat “regio Zwolle” als haar
gebied ziet. Daarmee is DC Meppel in een unieke situatie beland, enerzijds volledig deel van
Drenthe en het Drenthe College, anderzijds volledig deel van de regio Zwolle en daarmee in
hetzelfde gebied als andere ROC’s zoals Deltion en Landstede.
Werkgevers in deze arbeidsmarktregio ondervinden steeds meer knelpunten bij het invullen
van vacatures. Werkzoekenden beschikken gemiddeld genomen over een verbeterde
concurrentiepositie, zij hebben meer kans op het vinden van werk. Er zijn echter grote
verschillen tussen beroepsgroepen als het gaat om de kans op werk. Er is voldoende werk
voor technici, mensen uit de transport en logistiek of voor beroepen in de dienstverlening.
Toch is er ook een grote groep inwoners afhankelijk van een uitkering.
Ondanks een groeiende bevolking verwacht het CBS dat het aantal 20- tot 65-jarigen (de
werkenden) tijdelijk op peil blijft, waarna het zal gaan afnemen tot 9,6 miljoen rond 2040. In
2017 kende het gebied rond Meppel een lichte bevolkingsgroei, terwijl deze in de rest van
Nederland daalde (Randstad, Eindhoven en Nijmegen uitgezonderd).
De afgelopen jaren lijken gediplomeerde VMBO-scholieren zich in toenemende mate aan te
melden bij het Deltion College of Landstede voor opleidingen die ook in ons aanbod zitten.
Oorzaken liggen in bestaande beelden ten aanzien van DC Meppel, imago stad Meppel,
omvang, aantrekkingskracht van de grote stad, (gebrek aan) identificatie met Drenthe, maar
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ook de beschikbaarheid van de gratis OV-kaart. Deze trend creëert met name een probleem
op het gebied van het handhaven van een breed aanbod voor de groep studenten die wel
behoefte heeft aan een opleiding in de eigen regio.
In de periode 2014-2017 heeft een meerderheid van de studenten uit het voedingsgebied
een opleiding gevolgd aan DC Meppel. Er zijn drie ROC's naast DC: Deltion College,
Landstede en Alfa college. Er zijn drie vmbo scholen in de regio Meppel.

Macrodoelmatigheid in Noord-Nederland
De acht mbo-instellingen in de provincies Friesland, Drenthe en Groningen werken nauw
samen in het realiseren van een doelmatig regionaal onderwijsaanbod, afgestemd op de
wensen uit het bedrijfsleven.
De samenwerking is zo’n 9 jaar geleden gestart. De regio heeft in 2009 namelijk een
opdracht aan CAB, bureau voor beleidsonderzoek en beleidsadvies, gegeven om de
knelpunten binnen het opleidingsaanbod op mbo-niveau in Noord- Nederland in kaart te
brengen. Van juni t/m december 2011 vormde de Noordelijke regio een pilotregio in het
kader van de landelijke programmalijn Macrodoelmatigheid van het Ministerie van OCW en
sinds eind 2011 is gestart met het overleg macrodoelmatigheid Noord-Nederland.
Het doel van macrodoelmatigheid Noord-Nederland is o.a.:
 een doelmatig en herkenbaar aanbod van mbo-opleidingen in het Noorden;
 innovatie en ontwikkeling van het opleidingsaanbod in afstemming op de wensen
van het bedrijfsleven;
 een goede aansluiting met het hbo in de regio.
Voorbeelden van gezamenlijke afspraken en activiteiten zijn voor wat betreft DC o.a.:
Jongeren in kwetsbare positie
 afspraken schoolkosten noordelijke ROC’s
 eén Entree loket
 VSV samenwerking RMC’s
 regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (thuiszitterspact)
Gelijke Kansen:
 platform vo-mbo
 samenwerking mbo-hbo Noord-Nederland
Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst:
 diverse gezamenlijke RIF- aanvragen (o.a. Gas 2.0)
 macrodoelmatigheidsafspraken tussen het Alfa-college, Noorderpoort en DC
 numerus fixus
 voorlichtingscampagne Hallo mbo
 netwerk ZON (Netwerk van zorg- en welzijnsopleidingen in Groningen en
Drenthe) voor onder andere de coördinatie van BPV-plekken
 Energy College (samenwerkingsverband tussen noordelijke ROC/AOC’s,
overheden en het bedrijfsleven gericht op energietechniek)
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1.4 Ontwikkelingen
Groei en dynamiek
De Nederlandse economie groeit gestaag. Met groeicijfers van 3,2% (2018) en 2,7% (in 2019)
overtreft de Nederlandse economie die van de eurozone met 0,6%-punt per jaar. Ook voor
de middellange termijn, 2018-2021, zijn de economische vooruitzichten gunstig volgens het
CPB. De economie groeit in die periode naar verwachting met gemiddeld 1,7% per jaar. Dat
betekent dat we terug zijn op het niveau van vóór het uitbreken van de crisis in 2008. Door
deze positieve ontwikkelingen groeit de werkgelegenheid en vinden steeds meer
werkzoekenden een baan.
Toch komt niet iedereen aan het werk. Zo stijgt het aantal mensen met een
bijstandsuitkering in Drenthe. Tegelijkertijd zijn er werkgevers die moeilijk aan personeel
komen. Dit kan de groeimogelijkheden van die organisaties beperken. Naast de aanhoudende
economische groei spelen technologische veranderingen, zoals automatisering en
robotisering, hierin een rol. Hierdoor verdwijnen of veranderen bestaande functies. Maar er
ontstaan ook nieuwe functies door innovatie en verbindingen tussen techniek en diensten.
Bovendien wordt arbeid flexibeler georganiseerd. Dit alles stelt andere en vaak hogere eisen
aan personeel.
Dit betekent uiteraard nogal wat voor instellingen die mbo-onderwijs verzorgen, zoals DC.
DC speelt immers een voorname rol in de matching die plaatsvindt tussen de
beroepsbevolking en de banenmarkt. De MBO Raad vat samen dat de dynamiek in het mbo
groot is en geeft daarvan de volgende voorbeelden:










Voortdurend aanpassen aan een veranderende arbeidsmarkt en daarmee aan de continu
wijzigende eisen die aan de beroepsbeoefenaren worden gesteld;
De effecten van digitalisering en robotisering op het werk van de studenten die we opleiden,
maar ook op het werk van de werknemers in de sector;
Diverse instroom van studenten in leeftijd, achtergrond en onderwijsbehoefte;
Fluctuaties in nieuwe instroom van studenten voor verschillende opleidingen binnen de mboschool;
Regionale verschillen en een toenemende vraag naar regionalisering van onderwijsaanbod en
naar aansluiting van beroepsonderwijs op de (regionale) arbeidsmarkt;
Demografische ontwikkelingen, waaronder krimp en de effecten daarop in de regio;
Variëteit aan opleidingsaanbod en onderwijsvormen;
Veelomvattende onderwijstaak door drievoudige kwalificatie (beroepskwalificerend,
algemeen vormend en doorstroomkwalificerend);
In stand houden van twee leerwegen (beroepsopleidend en beroepsbegeleidend) waardoor
het mbo wordt geacht om mee te bewegen met conjuncturele en maatschappelijke
ontwikkelingen.
Drenthe
Vergeleken met landelijk maakt de economie in Drenthe een relatief kwetsbare indruk. Zo is
de krimp er heviger, zijn er meer mensen laagopgeleid en verloopt de vergrijzing van de
beroepsbevolking sneller. Ook zijn er minder baanopeningen (vraag naar nieuwe
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arbeidskrachten) dan in de rest van Nederland, en zijn er meer mensen werkloos. Die
negatieve kengetallen laten zich nog extra voelen onder mbo opgeleiden. Vooral bij niveau
2/3, maar zeker ook op niveau 4.
We zien in Drenthe een oververtegenwoordiging van kwetsbare groepen, terwijl er juist
minder baanopeningen zijn. Dat betekent een duidelijke opdracht voor DC. Wij zullen
relatief meer energie moeten leveren om ook kwetsbare groepen toch mee te kunnen laten
doen. Dat geldt voor jongeren in een kwetsbare positie, maar nadrukkelijk ook voor de
groepen die als post-initieel kunnen worden aangeduid.
Een lager aantal baanopeningen in Drenthe vraagt om een goede aansluiting. Voor kwetsbare
groepen, en zelfs voor mensen met een goed diploma geldt dat ‘de match’ tussen opleiding
en baankans soms niet goed is. De verschillen tussen de drie sub regio’s zijn soms groot.
Assen heeft bijvoorbeeld een andere economische structuur dan Emmen, en daarmee
andere uitdagingen. De baankansen en de kwalitatieve frictie zijn overal weer anders.
Hoe doen we het?
In algemene zin zien we dat de onderwijskwaliteit op orde blijft, al zijn er op onderdelen
‘barstjes’ te zien. DC is jarenlang voldoende – en op onderdelen zelfs goed – beoordeeld
door de Inspectie. De kwaliteitsborging is dan ook op orde. In januari 2019 staat DC voor
de volgende ‘Staat van de Instelling’. Het studiesucces is al jaren goed. Op indicatoren als
diplomaresultaat, VSV, kwalificatiewinst en doorstroom MBO-HBO was continu verbetering
te zien, en een hoge score ten opzichte van de branche. Daarin is de afgelopen 2 jaar op
onderdelen een lichte kentering zichtbaar. We zijn nog voldoende, maar andere ROC’s
stijgen harder en gaan ons voorbij.
De studentenaantallen – en dan vooral ons marktaandeel – laten de afgelopen jaren een
daling zien. Het marktaandeel heeft zich een aantal jaren in de voor DC in de verkeerde
richting ontwikkeld, terwijl andere scholen in de regio een stijging of vormbehoud lieten
zien. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, met in het achterhoofd dat het werkgebied van DC
vanaf 2020 echt zal gaan krimpen. We zien tegelijkertijd een grote vraag naar om- en
bijscholing van werkenden.
De uitdaging is duidelijk: we willen voor initieel onderwijs marktaandeel terugwinnen en
onze post-initiële dienstverlening laten groeien. Daarvoor gaan we in de regio’s kijken naar
ons opleidingsaanbod: welke opleidingen zijn voor studenten en bedrijven relevant? Dat
moeten we uiteraard ook voor Leven Lang Ontwikkelen onderzoeken. Daarbij is ook de
vorm van belang. We willen in nauwe samenwerking met bedrijven onderwijs vormgeven,
werken met hybride leervormen en onderwijs soms in de praktijk uitvoeren.
DC mag ook nadrukkelijker communiceren over wat we al in huis hebben. We zijn daarin
soms te bescheiden. Ook is het voor aankomende studenten niet altijd helder wat we te
bieden hebben: daar is nog winst te behalen. De tevredenheid van studenten en stakeholders
stijgt weer, nadat we een aantal jaren waren gedaald. Ten opzichte van andere scholen in de
regio zijn we nu weer bovengemiddeld. Vooral BPV, LOB en sfeer en veiligheid laten een
mooie stijging zien.
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SWOT Analyse DC
Sterktes







Zwaktes

Veilige, laagdrempelige school
Bovengemiddeld goede begeleiding
Goede (regionale) infrastructuur ter
voorkoming van VSV
Kwaliteit onderwijs goed, studenten
tevreden
Goede voorbeelden van vernieuwende
leervormen en excellentie
Goede vormen van samenwerking in de
regio, ook met VO en HBO

Kansen














Infrastructuur LLO nog in de
kinderschoenen
Vernieuwing portfolio loopt achter op
ontwikkelingen arbeidsmarkt
Tevredenheid over processen kleine
kwaliteit te laag
Nog geen duidelijke visie op ICT
toepassingen in het onderwijs
Niet alle docenten flexibel en open
voor innovatie
Flexibiliteit en kwaliteit diensten blijft
op onderdelen achter

Bedreigingen


Urgentie biedt kans voor omzetting
naar toekomstgerichte organisatie
Banen door vervangingsvraag en
specifieke beroepen
Duidelijke uitdaging in de vorm van
kwetsbare groepen
Grote vraag naar Leven Lang
Ontwikkelen
Veranderende beroepen geven
mogelijkheden voor samenwerking en
innovatie
Duidelijke positionering pakken obv
strategie
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Oververtegenwoordiging van
kwetsbare groepen
Relatief weinig baanopeningen juist
voor MBO-ers (muv Techniek en Zorg)
Mismatch tussen aanbod en vraag van
arbeid
Stijgende trend qua VSV
Krimp en dalende leerlingaantallen
Minder bekostiging beschikbaar, staf
moet krimpen

Parels
Kwalitatief gezien, heeft DC de afgelopen jaren een aantal parels voortgebracht. TT Instituut
in Assen, het practoraat Zorg & Technologie, Horeca restaurant Stones in Emmen en het
Servicestation in Meppel zijn maar een paar voorbeelden. DC is vanaf het schooljaar 20152016 gestart met het vormgeven en uitvoeren van meerdere excellentietrajecten. Naast de
mogelijkheid (per jaar zo’n 600) studenten extra uit te dagen, is excellentie ook de proeftuin
gebleken waarop was gehoopt. In deze trajecten hebben we kunnen experimenteren met
zaken, die anders niet gekund hadden.
TT-Instituut
Het TT-Instituut biedt innovatieve opleidingen motor- en autotechniek waar techniek, sport
en duurzaamheid samenkomen op een inspirerende plek: bij het TT-circuit. Het TT-Instituut
werkt samen met een groot aantal bedrijven en organisaties. Het onderwijsprogramma
wordt zo ingericht dat studenten de innovatieve vakmensen worden waar het bedrijfsleven
om zit te springen en krijgen de skills mee die nodig zijn voor de 21ste eeuw.
De combinatie van sport, sensortechnologie, duurzaamheid en moderne (auto)techniek is de
basis van alle opleidingen binnen TT-Instituut. Het TT-Instituut werkt nauw samen met het
bedrijfsleven, waardoor studenten meer kansen krijgen om in de praktijk alles te leren over
innovatieve auto- en motortechniek. Een student die afstudeert bij TT-Instituut kan met
recht zeggen: ik ben een Top Technicus.
Inmiddels zijn de premier, vicepremier, de koning, de CdK en meerdere ministers langs
geweest op het TT Instituut. De huidige minister liet zich in 2018 door studenten en
docenten informeren over de opleidingen auto- en motorfietstechniek. De studenten hebben
haar onder andere uitgebreid verteld over de werking van de snelle motoren, de Morocco
Desert Challange – een woestijnrally waaraan zij dit jaar meededen - en
waterstofminiatuurauto's, waarbij enkele teams deelnamen aan het NK en WK.
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Practoraat Zorg&Technologie: D•Care Lab
D•Care Lab is een uniek onderzoeks- en opleidingscentrum binnen DC. Studenten, vanuit
mbo en hbo, werken samen met zorginstellingen en bedrijven aan de ontwikkeling en
praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg. Werken in de sector Zorg
en Welzijn verandert enorm door het gebruik en de ontwikkeling van allerlei technologische
hulpmiddelen. Van beeldbellen tot zorgrobots, van rookmelders tot bewegingssensoren: alles
is techniek. Dit betekent dat medewerkers in de zorg niet alleen moet kunnen omgaan met
technologie die nú gebruikt wordt, maar ook steeds te maken krijgen met nieuwe middelen.
Omdat de medewerkers rechtstreeks contact hebben met cliënten vormen zij de onmisbare
schakel tussen de techniekontwikkelaars en het eindproduct. Immers, een technicus kan een
virtual reality bril met oneindig veel mogelijkheden ontwikkelen, wanneer medewerkers niet
weten hoe ze deze moeten gebruiken of wanneer cliënten er hoofdpijn van krijgen, is de
uitvinding nutteloos.
D•Care Lab is een practoraat waarbinnen Drenthe College, de gemeente Assen,
Hanzehogeschool en meer dan 20 bedrijven en instellingen samenwerken aan een optimale
toepassing van technologie in zorg en welzijn zodat:
- ouderen langer zelfstandig kunnen wonen,
- de werkdruk voor zorg- en hulpverleners vermindert,
- de veiligheid en het welzijn van bewoners van zorgcentra toeneemt en
- mensen met een beperking of een hulpvraag zichzelf beter kunnen redden.
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Restaurant Stones
Restaurant Stones is een samenwerkingsverband van Drenthe College (MBO) en Stenden
Hogeschool (HBO). Stones is een waardevol initiatief, dat mbo en hbo in de gelegenheid
stelt om gezamenlijk het gastvrijheidsonderwijs in de provincie Drenthe te stimuleren. Met
Stones willen onze studenten en collega's van beide beroepsopleidingen hun gasten in het
restaurant verrassen en verwennen met een excellente service en een doorgaand
vernieuwend assortiment van vers en eerlijk eten uit de 'Nederlandse keuken', dat is
gemaakt met behulp van regionale producten.
Dagelijks zijn in de grote bedrijfskeuken en in de bediening van restaurant Stones zo'n 20 tot
30 studenten druk in de weer om al werkend het gastvrijheidsvak te leren. In de keuken is
het een drukte van belang om alle studenten en medewerkers en alle gasten van buiten te
voorzien van een verantwoorde en vooral ook smakelijke maaltijd in allerlei componenten,
smaken en varianten.
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2. De strategische koers
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2.1 De vertaling naar koers
Drenthe is – ongeacht de gunstige economische vooruitzichten in Nederland – een relatief
kwetsbare provincie. Er is frictie tussen hoe mensen nu zijn opgeleid en wat de arbeidsmarkt
straks vraagt. Dat betekent een duidelijke opdracht voor Drenthe College. DC wil daar haar
verantwoordelijkheid in nemen. Het is zaak het beste te maken van wat er is. Niet vechten
tegen krimp en grote ambities formuleren, maar de regio zo sterk maken dat werk,
menselijk kapitaal en bijvoorbeeld hbo onderwijs voor de regio behouden blijven.
Daarbij is helder dat sub regio’s en vakgebieden sterk van elkaar (kunnen) verschillen. Ook
individuele studenten vragen soms net weer een andere benadering. Het is daarom goed dat
we de regio’s en de teams de ruimte geven om in te spelen op die specifieke behoeften. Die
wendbaarheid maakt dat we kunnen anticiperen op een veranderende markt. De staf
ondersteunt. En het CvB heeft als duidelijke rol de samenhang tussen de verschillende
initiatieven te bewaken en te sturen op lange termijn uitkomsten. De context zullen we
moeten vertalen in strategische keuzes.
DC wil bijdragen aan een waardevolle toekomst. Als we dat onder geschetste
omstandigheden willen, betekent dat een verschuiving in een aantal grote componenten van
onze dienstverlening. Zo zien we de markt voor initieel onderwijs vanaf 2020 krimpen. We
zien tegelijkertijd een grote vraag naar om- en bijscholing van werkenden. De uitdaging is
duidelijk: we willen voor initieel onderwijs marktaandeel terugwinnen en onze post-initiële
dienstverlening laten groeien.
Daarvoor gaan we in de regio’s kijken naar ons opleidingsaanbod, de manier waarop we
lesgeven en hoe we daarover communiceren. We willen onderwijs in nauwe samenwerking
met bedrijven vormgeven, en soms in de praktijk uitvoeren. We willen flexibeler onderwijs,
waarbij we gebruik maken van ICT toepassingen. Dit betekent dat we docenten ontwikkelen
in die richting, we kwantitatief en kwalitatief kijken naar onze gebouwen en dat we
investeren in ICT en communicatie. Die investering financieren we door een aantal
administratieve processen slanker te maken.
DC onderkent deze ontwikkelingen, maar dat betekent niet dat we ze in dit stadium exact
kunnen duiden. De komende jaren zullen we op onderdelen nog moeten analyseren, visie
vormen en testen door middel van pilots. Dat is met name aan de orde voor Leven Lang
Ontwikkelen, ons opleidingsaanbod, Onderwijs & ICT en de rol van de docent in de
toekomst. Op deze onderdelen nemen we de mid-term in 2020 als ijkpunt. Daarna moeten
de investeringen op deze punten gaan renderen.
Op andere onderdelen starten we uiteraard direct. We hebben tijdens de vorige strategisch
plan periode een basis gelegd voor excellentie en internationalisering: daarin zetten we de
volgende stap. Dat geldt ook voor onderwerpen als LOB, de afstemming met VO en HBO
en de extra aandacht voor kwetsbare jongeren.
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2.2 De strategische lijnen
Wij zien onze bijdrage de komende jaren langs vier lijnen.
1. Iedereen is welkom
Bij Drenthe College is iedereen welkom. Daarom zijn onze scholen open en wordt iedereen
gezien en gehoord. We bieden uitstekende begeleiding aan iedereen die bij ons onderwijs
volgt. Ook aan de kwetsbare groepen voor wie we een uitdaging zien in Drenthe. Wij
leveren extra energie om ook hen mee te kunnen laten doen. Zo ontwikkelen én behouden
we alle talenten bij Drenthe College en weten we (toekomstige) werknemers aan onze regio
te binden. In het bijzonder zijn we er voor mensen die willen toetreden tot de arbeidsmarkt.
Want iedereen kan zich ontwikkelen en op zijn eigen manier bijdragen aan de toekomst van
de regio.
2. Een uitdagende leeromgeving
Goed personeel is de motor van onze economie in Drenthe. Wij voelen ons
medeverantwoordelijk voor deze motor en zien ons onderwijs als brandstof. We maken
daarbij steeds meer de stap van onderwijs in een schoolgebouw naar onderwijs op de
werkvloer. Studenten verleiden wij om zichzelf uit te dagen in inspirerende, innovatieve en
hybride leeromgevingen met realistische opdrachten en inhoud. De match tussen opleiding
en baankans wordt op deze manier vergroot.
3. Partner in de regio
Drenthe College is de verbindende schakel in de doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo en dé
vanzelfsprekende ontwikkelpartner voor de regio. We hebben daarbij een ondernemende,
innovatieve en onderzoekende houding. Vraagstukken en uitdagingen in de regio vormen
zoveel mogelijk het uitgangspunt voor ons onderwijs. Het hart van onze Drentse economie
wordt gevormd door de huidige werknemers. Ook hen willen we blijven ontwikkelen samen
met bedrijven. Bedrijven hebben kennis van hun business, wij hebben kennis van het
ontwikkelen en opleiden van mensen. Zo trekken we samen op om de regio te versterken.
4. Meer dan een diploma
We willen de regio én de mensen laten groeien. Bij ons ontvangen studenten daarom meer
dan een diploma: ze groeien als persoon, ze verleggen grenzen en ze leren zichzelf kennen.
Zo zorgen wij voor een reële kans op werk, een succesvol verblijf op het HBO of een mooie
vervolgstap in de loopbaan van een werknemer.
Hierbij missen we nog de ambities en maatregelen voor de diensten: een toekomstgerichte
organisatie. Daarvoor is hierna een apart hoofdstuk ingeruimd.
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2.3 Maatregelen en planning
In het vorige hoofdstuk is de strategische koers uitgezet tot en met 2022. In dit hoofdstuk
schetsen we – aan de hand van de vier strategische lijnen– de maatregelen die moeten
bijdragen aan onze ambities. Die ambities zijn concreet uitgewerkt in opbrengsten, die we in
2022 bereikt willen hebben. Ook wordt per lijn een kwalitatieve nulmeting geschetst: hoe
doen we het nu?
Onze besturingsfilosofie is zichtbaar. Op verschillende plaatsen wordt vanuit eigenaarschap
gewerkt aan dezelfde belofte: een waardevolle toekomst. Maatregelen kunnen (beperkt)
centraal zijn opgemaakt, maar zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de regioplannen. Bij alle
maatregelen is een planning weergegeven, waarbij de midterm in 2020 duidelijk als richtpunt
is gebruikt. We willen immers in 2020 uitgebreid verantwoording kunnen afleggen.

1. Iedereen is welkom
Bij Drenthe College is iedereen welkom. Daarom zijn onze scholen open en wordt iedereen
gezien en gehoord. We bieden uitstekende begeleiding aan iedereen die bij ons onderwijs
volgt. Ook aan de kwetsbare groepen voor wie we een uitdaging zien in Drenthe. Wij leveren
extra energie om ook hen mee te kunnen laten doen. Zo ontwikkelen én behouden we alle
talenten bij Drenthe College en weten we (toekomstige) werknemers aan onze regio te
binden. In het bijzonder zijn we er voor mensen die willen toetreden tot de arbeidsmarkt.
Want iedereen kan zich ontwikkelen en op zijn eigen manier bijdragen aan de toekomst van
de regio.
Kwalitatieve nulmeting
We zien in Drenthe een oververtegenwoordiging van kwetsbare groepen (zie in bijlage 1 op
pagina 63). Dat is voor DC niet nieuw. Wel zien we de afgelopen jaren een toename in
problematiek bij onze studenten, sinds de invoering van passend onderwijs. DC heeft in elke
regio een regionale zorgstructuur die studenten ondersteunt bij allerlei vraagstukken, en die
uitval helpt voorkomen. DC streeft al jaren naar zo min mogelijk uitval. Dit doet DC regulier
door uitdagende opleidingen, goede begeleiding en inspirerende lessen. Daarnaast is er
specifiek beleid ter voorkoming van VSV.
DC werkt ook als contactschool in alle drie regio’s in samenwerking met de stakeholders
aan een daling van VSV cijfers. De focus in de regionale aanpak is het organiseren van een
integraal, sluitend vangnet voor die jongeren in een kwetsbare positie.
In Drenthe is met betrekking tot entree een regionale samenwerking gestart tussen Alfacollege, Terra MBO en DC. Deze samenwerking heeft tot doel jongeren in een kwetsbare
positie de best mogelijke kansen te bieden op een goede startpositie in onze maatschappij.
Door te borgen dat een eenduidige opleidingsstructuur wordt geboden in heel Drenthe, met
eenheid in kosten van opleiding, examinering en diplomering. Ook is een gezamenlijk
toelatingsbeleid en een gezamenlijke informatieverstrekking naar toeleverende scholen
onderdeel.
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DC heeft al een laagdrempelige uitstraling voor studenten. De JOB-score op ‘sfeer en
veiligheid’ is al jaren hoog, in 2018 was die 3.9. Boven het landelijk gemiddelde. Bij DC zijn
scholen open, zonder detectiepoortjes. De conciërge kent de studenten, en geeft aandacht
wanneer nodig. Het pedagogisch klimaat binnen DC is positief en veilig, waardoor studenten
zich optimaal kunnen en durven ontwikkelen. Een aantal opleidingen binnen DC werkt door
middel van het programma Positive Action actief aan de realisatie van het gewenste klimaat.
Onderwerp
Lessen/programma
Toetsing en examinering
Studiebegeleiding
Onderwijsfaciliteiten
Vaardigheden en motivatie
Stage (bol)
Werkplek (bbl)
(Studie)loopbaanbegeleiding
Rechten en plichten
Sfeer en veiligheid
Algemene tevredenheid

2018
3,4
3,8
3,6
3,7
3,4
3,7
4,0
3,7
3,3
3,9
3,7

2016
3,4
3,8
3,6
3,8
3,3
3,6
3,9
3,4
3,3
3,8
3,3

Over de processen waar studenten mee te maken krijgen, zijn ze veel minder positief: de
‘kleine kwaliteit’. Niet zozeer de kwaliteit van het onderwijs zelf (in feite ‘grote kwaliteit’),
maar de zaken die daarvoor randvoorwaardelijk zijn. Zaken die de beleving - blijkt ook vaak
uit overleg met de Studentenraad - sterk kunnen beïnvloeden. Op zaken als roosters scoort
de JOB rond de 3, en soms zelfs lager. Iets dat landelijk overigens ook aan de orde is.
Intake heeft al jaren de intensieve aandacht gehad binnen DC. Processen zijn
klantvriendelijker gemaakt, alle intakers zijn geschoold en de kandidaat-student vult de NOA
Startmeter in, een online vragenlijst. De Startmeter bestaat uit gevalideerde tests die helpen
bij beroepsoriëntatie en toekomstig succesvol studieverloop. Het nieuwe toelatingsbeleid
maakt dat de term ‘intake’ eigenlijk achterhaald is. Wij spreken nu van
kennismakingsgesprekken. Bij de juiste vooropleiding is student toelaatbaar.
LOB is het centrale draaipunt van alle opleidingen binnen DC. De afgelopen jaren is al op
een aantal manieren ingezet op LOB, met name door uitgebreide scholingsprogramma’s en
de ontwikkeling van leerlijnen LOB in alle opleidingen. Dit heeft ook resultaten opgeleverd
(zie in bijlage 2 op pagina 68): onze kwalificatiewinst scoort hoger dan gemiddeld, en de
interne opstroom na diploma is de afgelopen jaren omhoog gegaan. Toch is uit een reeks
interne thema-audits gebleken dat studenten niet altijd tevreden zijn: lessen vallen soms uit,
en het is ze niet altijd duidelijk wat het doel is. De JOB score – aan de andere kant – laat wel
een positieve stijging zien.
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Wat gaan we doen?
In 2022: Bieden we iedereen een bij uitstek veilige omgeving, waarin iedereen zich prettig en
welkom voelt. Wij garanderen een passende plek voor iedereen. Onze gebouwen en ons
personeel stralen gastvrijheid uit. Alle processen waar studenten en anderen mee te maken
hebben, lopen soepel. Hierdoor ontstaat het vertrouwen om steeds een stap verder te
zetten.
Een aantal processen waar de student direct mee te maken heeft, is bij DC in de regio’s
gepositioneerd. De komende jaren willen we:
 Deskundigheid rondom studentadministratie borgen en vergroten in de regio.
 Versterken en ontwikkelen van receptiefunctie op locatie naar een Servicepunt, waar
studenten, bedrijven en docenten met alle vragen terecht kunnen, waardoor de
kwaliteit van de dienstverlening verhoogd wordt.
 Communicatie met studenten en bedrijven verloopt digitaal, er worden alleen bij
hoge uitzondering nog brieven verstuurd.
 Conciërges zijn ogen en oren op de locatie en leveren een bijdrage aan een veilige
school en hebben oog voor het op peil houden van de faciliteiten.
Een van de dingen waar DC expliciet op wil focussen, is de kleine kwaliteit. Met de
Studentenraad is geïnventariseerd over welke zaken het gaat. De (wijzigingen in) roosters, de
aanschaf van lesmateriaal en de (tijdige) invoer van cijfers in Magister zijn daarbij
geselecteerd. Bij de midterm evalueren we de voortgang, waarbij – als de resultaten op de
gekozen thema’s goed zijn – ook kan worden gekeken naar andere thema’s.
2020
In 2020 zijn processen waar de student direct mee
te maken heeft – studentadministratie, receptie,
communicatie enzovoorts – verbeterd en leveren
een bijdrage aan een veilige, gastvrije omgeving.

2022
In 2022 bieden we iedereen een
bij uitstek veilige omgeving,
waarin iedereen zich prettig en
welkom voelt.

In 2019 is in elke regio een actieplan kleine kwaliteit
opgesteld. In 2019 is het ‘laaghangend fruit’ van de
kleine kwaliteit verbeterd.

In 2022 zijn we trots op onze
kleine kwaliteit. Dit is zichtbaar in
de metingen.

In 2020 meten we continue de belangrijkste facetten
van de van de kleine kwaliteit en is er sprake van
continue verbeteren.
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In 2022: Er is aandacht voor alle doelgroepen in de vorm van uitstekende LOB. Dat betekent
als start een goede intake, waarbij iedereen op de plek terecht komt waar zijn of haar
talenten renderen. Er is een geruisloze overgang vanuit het VO en een goede introductie
voor nieuwe studenten. Bij DC is de uitval zo laag mogelijk, doordat we vroegtijdig signaleren
als er problemen zijn.
Kennismaking, aanmelding en inschrijving bij DC
Intake is een onderwerp dat bij DC met overkoepelend beleid wordt vormgegeven, dat
uiteraard pas zijn waarde krijgt in de context van de regio’s. Er is een centrale projectleider
aangesteld om het intakeproces te moderniseren. Hieronder wordt het eindbeeld van dat
proces in 2020 geschetst.




Kandidaten melden zich digitaal aan bij DC. Vervolgens plannen zij zich zelf in voor
een kennismakingsgesprek of – bijeenkomst. Voor sommige opleidingen wordt
kandidaten gevraagd een thuisopdracht te maken; zoals het ontwerpen van een logo.
Kandidaten kunnen ervoor kiezen om een digitale vragenlijst (Startmeter) naar hun
competenties en interesses in te vullen of een samenvatting van hun loopbaandossier
op te sturen.
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt met de kandidaat in een loopbaandialoog
besproken wat heeft geleid tot zijn opleidingskeuze. De Startmeter of het
loopbaandossier dienen daarbij als input voor het gesprek, evenals de activiteiten die
de kandidaat in het informatiestadium bij DC heeft uitgevoerd (gastlessen e.d.).
Wanneer de kandidaat extra begeleiding nodig heeft om de opleiding met succes te
kunnen doorlopen volgt een gesprek met een studentenadviseur, die de
begeleidingsafspraken kan vastleggen in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst.

LOB
DC werkt aan het realiseren van de volgende gewenste situatie:





LOB start bij Drenthe College met LOB-activiteiten voor studenten van het
voortgezet onderwijs die samen met de toeleverende scholen worden georganiseerd.
Studenten volgen bijvoorbeeld mbo-lessen of workshops op de mbo-school of krijgen
op het vmbo les van mbo-docenten, ze lopen mee tijdens reguliere lessen of ze gaan
in gesprek met mbo-studenten.
De intake bij Drenthe College is gericht op het krijgen van een reëel beeld van de
kandidaat om inzicht te krijgen in de begeleiding die de student nodig heeft (zie
boven).
Vanaf de start tot aan het einde van elke opleiding is LOB een leerlijn waarin
verschillende leerinhouden worden aangeboden, groepsactiviteiten plaatsvinden en
individuele gesprekken met studenten worden gevoerd die de student ondersteunen
bij het ontwikkelen van de vijf loopbaancompetenties.

VSV
DC centreert het VSV-beleid de komende jaren rond het begrip effectieve leertijd. De
werkelijke aanwezigheid in de klas – effectieve leertijd - blijkt indicatief voor schoolsucces en
uitval. Streven is dus een hoge effectieve leertijd. Met het registreren van werkelijke
(effectieve) leertijd is er een kwantitatief meetbaar gegeven beschikbaar. Als de gemiddelde
leertijd in een team laag is, zie je dat terug in studiesucces en tevredenheid.
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Effectieve leertijd
DC is met effectieve leertijd in staat in een vroeg stadium de risico leerling of team te
signaleren en wordt vroegtijdig actie ondernomen door LOB’er of studentenadviseur.
Wanneer een individuele student onder de 60% aanwezigheid scoort is ingrijpen nodig.
Leertijd kan via een eigengemaakte app en een dashboard inzichtelijk gemaakt worden
op schoolniveau, teamniveau, klasniveau en nu ook op student niveau. De systematiek
start meteen vanaf begin schooljaar waarmee de eerste zorgstudenten dus meteen in
beeld zijn.

Regio’s
In de regio’s zijn specifiekere maatregelen rond de begeleiding van studenten. Zo wordt bij
DC Assen de student in de loop van het opleidingstraject steeds meer eigenaar van zijn/haar
leerproces. De student kiest zijn eigen leerroute en krijgt vanuit school mogelijkheden,
aandacht en coaching om deze leerroute te vervolmaken. In Emmen wordt een vernieuwd
begeleidingsprogramma ontwikkeld, waarbij de student intensief en langjarig wordt gevolgd. In
Meppel wordt meer in algemene zin de nadruk bij een goede LOB gelegd.
2020
In 2020 zijn de processen rond kennismaking,
aanmelding en inschrijving, de gewenste situatie
rond LOB en het beleid rond effectieve leertijd
(VSV) ingevoerd in de hele school, met een
regionale uitwerking.
In 2020 heeft ieder team in elke regio een
duidelijke visie op leerlingbegeleiding en werkt
aan continue verbetering vanuit het perspectief
van de student.
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2022
In 2022 is er aandacht voor alle
doelgroepen in de vorm van
uitstekende LOB.
De begeleiding van studenten is
uitstekend, waardoor problemen
vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt
worden, en uitval vermeden wordt.

In 2022: Er is extra aandacht voor de studenten in de entree en op niveau 2. Zij worden met
een bruikbaar diploma toe geleid naar werk of worden gestimuleerd om door te leren. Wij
bieden een geschikt en passend aanbod voor de diverse andere doelgroepen, waaronder
inburgeraars.
DC staat voor een inclusieve samenleving. Dit betekent dat we er voor alle jongeren zijn, ook
voor de kwetsbare jongeren. Bij ons is iedereen welkom: als je bij ons aanklopt, helpen we je
verder. Wij garanderen dat we alle instromers een passende plek bieden.
Studenten in entree en op niveau 2 vormen veelal een kwetsbare groep. Dat geldt zowel voor
studiesucces, als voor arbeidsmarktperspectief. Wij gaan voor deze groep nadrukkelijk de
uitdaging aan. Meer entree studenten ofwel succesvol naar niveau 2, ofwel aan het werk.
Niveau 2 studenten vaker succesvol naar niveau 3, en vaker in een relevante, duurzame baan.
In afstemming met gemeenten wordt een aangepaste werkwijze en aanbod ontwikkeld dat
aansluit bij de talenten van inburgeraars én bij de bedoeling van het nieuwe stelsel: snellere
en betere toerusting tot participatie en werk. DC ondersteunt statushouders bij hun
ontwikkeling en integratie. Een stevige basis in de Nederlandse taal is hierbij van groot
belang. Er wordt samengewerkt met de Noordelijke ROC’s aan kwaliteit en professionaliteit
van formele en non-formele educatietrajecten.
2020
Er is een programma (samen met lokale
overheden en partners) opgestart waarin
deelnemers via een werktraject de kans
krijgen een Entree diploma te halen.

2022
Binnen de regio zijn wij experts in het
opleiden, begeleiden en toe leiden naar werk
van jongeren en volwassenen voor wie dit
niet vanzelfsprekend is.

Inburgeraars stromen eenvoudig en
regelmatig binnen in opleidingen op niveau
2, 3 en 4.

Moeilijk schoolbare jongeren en volwassenen
doorlopen een traject richting een Entree
diploma of ervaringscertificaten.

In 2019 is het plan van aanpak opgesteld
voor de regionale aanpak niveau 2.

We hebben een regionale aanpak uitgerold
voor niveau 2.

In 2020 hebben we een pilot uitgevoerd
op basis van het plan van aanpak.

In 2022 is voor entree en niveau 2 studenten
de doorstroom hoger, en zijn meer
studenten duurzaam meer dan 12 uur aan het
werk.

In 2020 wordt NT1 en NT2 scholing actief
aangeboden als onderdeel van onze
maatschappelijke opdracht.
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2. Een uitdagende leeromgeving
Goed personeel is de motor van onze economie in Drenthe. Wij voelen ons
medeverantwoordelijk voor deze motor en zien ons onderwijs als brandstof. We maken
daarbij steeds meer de stap van onderwijs in een schoolgebouw naar onderwijs op de
werkvloer. Studenten verleiden wij om zichzelf uit te dagen in inspirerende, innovatieve en
hybride leeromgevingen met realistische opdrachten en inhoud. De match tussen opleiding
en baankans wordt op deze manier vergroot.
Kwalitatieve nulmeting
De match tussen opleiding en baankans is in heel Drenthe soms niet goed (zie in bijlage 1 op
pagina 64). Die kwalitatieve frictie willen we te lijf door studenten flexibeler onderwijs te
bieden, met meer keuze en mogelijkheden om voor elke student afzonderlijk de goede
match te maken. ICT toepassingen kunnen daarbij ondersteunend zijn. Verder willen we
studenten zoveel mogelijk in hun rugzak meegeven. Dat kan een relevant keuzedeel zijn, een
excellentietraject of een internationale ervaring.
In het vorige strategisch plan was sprake van de pijler ‘inspirerend onderwijs’. Die teneur
wordt nog steeds breed onderschreven binnen DC: daar willen we de volgende stap in
zetten. Het ging erom studenten meer keuze te bieden, meer te betrekken bij het onderwijs
en hen meer op maat te bedienen. Het ging erom studenten voor te bereiden op wat de
markt vraagt, en door middel van echte praktijksituaties. Kort gezegd: hybride leervormen.
Er zijn al veel voorbeelden van hoe dat in de school is terug te zien (zie kader hieronder).

Gepersonaliseerd leren DC Assen
Vanaf 2018 zijn in de regio Assen door diverse opleidingsteams projectplannen ingediend
voor vormen van gepersonaliseerd leren en maatwerk. Er draaien met ingang van
augustus 2018 pilots en ontwikkeltrajecten in Welzijn, Zorg, Entree, TT instituut,
Businesscollege en Sport en beweging.
Door de veranderingen in het VMBO is het belang van gepersonaliseerd leren steeds
groter geworden. Studenten stromen in vanuit verschillende vooropleidingen, met
verschillende ervaringen. Er zijn studenten die zich op het voortgezet onderwijs al hebben
verdiept op het gebied van hun toekomstige beroep. Dit hebben ze gedaan door middel
van keuzevakken. Andere studenten hebben zich breder georiënteerd en hebben andere,
niet aansluitende keuzevakken gehad op het VO.
Door de verschillen in voorkennis en vaardigheden is het van belang dat het onderwijs
daar op aansluit. Door gepersonaliseerd leren kan een student op basis van zijn
voorkennis een eigen programma vormgeven, waardoor er geen sprake is van overlap in
leerstof of juist hiaten, wat beide een negatieve invloed heeft op de motivatie van de
student. Dat eigen programma geeft ruimte aan de student zich verder, sneller of juist
breder te ontwikkelen en op die manier de beste versie van zichzelf te worden.
28

Met gepersonaliseerd leren wil DC:
 tegemoet komen aan wensen studenten (aansluiten bij hun autonomie-wens)
 beter inspelen op wat een individuele student motiveert
 studenten meer inzicht en verantwoordelijkheid geven over hun eigen leren
 elke student op zijn eigen niveau laten leren
 meer aansluiten bij verschillende leerstijlen
 bijdragen aan de ontwikkeling van de 21e -eeuwse vaardigheden bij studenten
 studenten de vaardigheden leren welke zij nodig hebben als beroepsbeoefenaar
van de toekomst (flexibel, lerende houding, bewust keuzes maken, etc.)
Tijdens de regiovorming is nog een element in de organisatie gewijzigd. De clusters
Onderwijsbeleid en ICT zijn gefuseerd tot Onderwijs & ICT. De reden is dat we ICT meer
willen incorporeren in het onderwijs. Het doel is te komen tot uitdagend, betekenisvol en
toekomstgericht onderwijs, waar mogelijk met gebruik van ICT toepassingen. Digitalisering is
daarbij een middel en nooit doel op zich. Door co-creatie is het mogelijk om de opleidingen
op verschillende manieren aan te bieden en aan te sluiten bij de wensen van de student en bij
de eisen van het beroep.
In 2017 is daarom het DC keuzeaanbod van start gegaan: alleen nog opleidingsspecifiek. Er is
een goed werkende keuzecatalogus gerealiseerd, waardoor studenten zélf online hun keuze
kunnen maken. Vanaf de start tot nu is het aanbod van keuzedelen verdriedubbeld en ligt het
nu op een totaal van 75 keuzedelen, waarbij een aantal door onszelf ontwikkeld. De LOB-ers
hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van de student bij het keuzeproces.
DC is het schooljaar 2015-2016 gestart met excellentie. Een centraal excellentietraject de
MBO Topacademie en een aantal excellentietrajecten in de regio: bijvoorbeeld voor koks en
kappers, maar ook VAVO certificaten per vak en peercoaching voor studenten zorg &
welzijn. Schooljaar 2018-2019 is de MBO Topacademie gestart met de 4e jaargang, waarbij
ongeveer 35 studenten per jaar meedoen. Decentraal is het aantal trajecten gestaag
gegroeid.
Na een stroeve start heeft Internationalisering een duidelijke plaats binnen DC gekregen. Er
ligt een infrastructuur met twee projectleiders centraal en zes IBPV coördinatoren in de
regio. Daar plukken we nu de vruchten van. Het afgelopen jaar is de internationale mobiliteit
gegroeid, en hebben we meer Erasmus+ geld gegund gekregen. We bieden onze studenten
onderwijs aan in een internationale context.
We zien bij DC een gestage groei in deelnemende teams voor skills wedstrijden. Voor het
schooljaar 2017-2018 hebben zich uiteindelijk vijftien opleidingen aangemeld. Er worden ook
de nodige successen behaald. Evenals bij excellentie streven we de komende vier jaar een
kwalitatieve groei na, en niet zo zeer een kwantitatieve.
Afgelopen jaar is er een inventarisatie gemaakt of het onderwijzend personeel voldoet aan
de vereisten van het kwaliteitskader, is er veel geschoold (in de richting van strategische
doelstellingen) en is een analyse uitstroom in het kader van strategische personeelsplanning
uitgevoerd. De tevredenheid van studenten over hun docenten is toegenomen. Toch zijn er
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– vooral kwalitatief- ontwikkelingen die een ander soort eisen aan docenten voor de
toekomst stellen. Ons onderwijs verandert: hybride, co-creatie, in de praktijk en
ondersteund door ICT.
Wat gaan we doen?
In 2022: Is DC een school waar iedereen uitdagend, betekenisvol en toekomstgericht
onderwijs ervaart. Het onderwijs wordt zo veel mogelijk samen met studenten
vormgegeven. Wij bieden een hybride leeromgeving met variatie in werkvormen en
didactiek, die aansluit op ontwikkelingen in de samenleving. Daarvoor zijn innovatieve
onderwijsconcepten nodig, waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT toepassingen en veel in
de praktijk kan worden ervaren wat er nodig is.
Onderwijs en ICT
Studenten die in 2022 DC met een diploma verlaten, hebben voldoende basiskennis van ICT,
informatievaardigheden en mediawijsheid om zich als burger te kunnen handhaven in de
maatschappij. Daarnaast beschikken de studenten van de beroepsopleidingen over de digitale
vaardigheden die nodig zijn voor de beginnend beroepsbeoefenaar.
2020
Uiterlijk in 2020 brengt DC in beeld op
welke manier digitalisering wordt inzet.

2022
Studenten die in 2022 DC met een
diploma verlaten, hebben voldoende
basiskennis van ICT,
informatievaardigheden en mediawijsheid.

DC maakt in 2019 een plan voor de
inventarisatie van de digitale vaardigheden
van medewerkers op het gebied van
basiskennis van ICT, informatievaardigheden,
communicatie door middel van social media
en inzetten van digitale vaardigheden bij de
keuze van de meest geschikte didactische
middelen.

In 2022 hebben alle onderwijsteams de
beschikking over een digi-coach of een
medewerker met een vergelijkbare rol in
het onderwijsteam of op de locatie. Deze
ondersteunt het team bij het gebruik van
de juiste digitale middelen en bij het
maken van keuzes voor het flexibel maken
van het onderwijs.

In 2019 zijn op het gebied van hybride leren
zijn in alle drie regio’s plannen van aanpak
geformuleerd.

In 2022 bieden we in elke regio op zoveel
mogelijk plaatsen een hybride
leeromgeving met variatie in werkvormen
en didactiek, die aansluit op
ontwikkelingen in de samenleving en
wordt vormgegeven in co-creatie met
studenten.

In 2020 zijn op het gebied van hybride leren
in alle drie de regio’s een of meer pilots
uitgevoerd.
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In 2022: Iedereen kan zich ontwikkelen in zijn eigen tempo. Dit betekent dat ons onderwijs
hierop is ingericht. Maar we dagen altijd uit, ook voor wie meer kan en wil. Er valt iets te
kiezen. Excellentietrajecten, internationale ervaringen en skills wedstrijden zijn voor
iedereen toegankelijk.

Bij keuzedelen, excellentie, internationalisering en skills zetten we de volgende stap. In 2022
is er bij al deze trajecten een voldoende uitgebreid aanbod, dat voor alle studenten
toegankelijk is en dat kwalitatief echt een plus geeft ten opzichte van de reguliere kwalificatie.
Via LOB zijn deze trajecten niet gescheiden, maar integraal onderdeel van de opleiding die
een student bij DC volgt. Waar het kan – keuzedelen, internationalisering, excellentie –
proberen we het aanbod en de kwaliteit nog te verhogen door trajecten samen met andere
mbo instellingen in te richten, uit te wisselen of uit te voeren.
2020
In 2020 heeft iedere student een ruim
aanbod keuzedelen, dat bestaat uit
opleidingsspecifieke en DC brede keuzedelen

2022
In 2022 ervaren studenten dat er bij DC
iets te kiezen valt.

In 2020 is een aantal processen (aanbod
aanleveren, opleidingswisselingen en
vrijstellingen) gedigitaliseerd.
In 2020 hebben LOB-ers een actieve rol in
het begeleiden van de student naar zijn/haar
keuze.
In 2019 wordt gestart met een scholing van
docenten die excellentieprogramma’s
verzorgen: een leergang excellentie 20192022.

In 2022 is een aantal good practices
geïmplementeerd vanuit
excellentieprogramma’s naar reguliere
onderwijsprogramma’s.

In 2020 zijn bestaande excellentie
programma’s geborgd: verduurzaming en
kwalitatieve groei boven kwantitatieve groei
van trajecten.

In 2022 worden er excellentietrajecten
in Noord-Nederland uitgevoerd vanuit
een regionale samenwerking met
Noordelijke ROC’s en AOC’s

De Topacademie wordt nog 4 jaar
voortgezet: 2019-2022.
In 2020 is het voor iedere student en
medewerker mogelijk om een internationale
ervaring op te doen.
In 2020 is de deelname aan skills wedstrijden
geborgd: verduurzaming en kwalitatieve groei
boven kwantitatieve groei.
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In 2022 maakt minimaal 6% van de
studenten per jaar hier ook
daadwerkelijk gebruik van in de vorm
van mobiliteit.

In 2022: Onze docenten zijn bevlogen, betrokken en staan open voor innovatie. Ze krijgen
maximale ruimte om studenten te boeien. Door ze uit te dagen, te boeien en persoonlijke
aandacht te hebben voor ieders talent.

De nadruk bij DC op LOB, kwetsbare groepen en hybride leren vraagt andere vaardigheden
van docenten. In feite zijn we op zoek naar de docent van de toekomst. Een ‘hybride
docent’, die veel contact heeft met de praktijk, goed luistert en soms zelfs deels nog in de
praktijk werkt. Een docent die minder zendt, en meer het leerproces van de student coacht.
In de toekomst zal ook de docent zich leven lang moeten (willen) ontwikkelen, wellicht op
termijn zelfs samen met studenten.
2020
In 2019 is samen met HR een
visiedocument opgesteld voor de
docent van de toekomst.
In 2020 zijn een aantal pilots uitgevoerd
om de aspecten van docent van de
toekomst in de praktijk uit te testen en
de effecten te ervaren. Op basis van
deze resultaten is het uitrol plan
opgesteld.
In 2019 is het plan van aanpak voor de
ontwikkeling van loopbaancoaches
opgesteld.

2022
In 2022 zijn onze docenten zijn flexibel,
betrokken en staan open voor innovatie. Ze
krijgen ruimte om studenten te binden en te
boeien.
In 2022 krijgen alle docenten de ruimte om
zichzelf te ontwikkelen en nemen hiervoor
ook zelf verantwoordelijkheid.
In 2022 heeft 50% van alle docenten zich
kunnen ontwikkelen tot loopbaancoach.

3. Partner in de regio

Drenthe College is de verbindende schakel in de doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo en dé
vanzelfsprekende ontwikkelpartner voor de regio. We hebben daarbij een ondernemende,
innovatieve en onderzoekende houding. Vraagstukken en uitdagingen in de regio vormen
zoveel mogelijk het uitgangspunt voor ons onderwijs. Het hart van onze Drentse
economie wordt gevormd door de huidige werknemers. Ook hen willen we blijven
ontwikkelen samen met bedrijven. Bedrijven hebben kennis van hun business, wij hebben
kennis van het ontwikkelen en opleiden van mensen. Zo trekken we samen op om de
regio te versterken.
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Kwalitatieve nulmeting
De verschillen tussen de drie sub regio’s zijn soms groot (zie bijlage 1). Assen heeft
bijvoorbeeld een andere economische structuur dan Emmen, en daarmee andere
uitdagingen. De baankansen en de kwalitatieve frictie zijn dan ook overal weer anders. We
willen maatschappelijke uitdagingen en kansen in Drenthe als uitgangspunt nemen. Zo weten
we (toekomstige) werknemers aan de regio te binden. DC is de verbindende schakel in de
doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo.
In het vorige strategisch plan nam DC zich als één van de toenmalige pijlers voor om
inspirerende opleidingen te ontwikkelen, in samenwerking met het werkveld. Dat is op een
aantal plekken gelukt.
 Een voorbeeld is het Centrum voor innovatief vakmanschap in Emmen (DCTech). Dit
CIV project is qua subsidie afgerond: de toekomstige uitdaging zit in het
verduurzamen van deze innovatieve acties in het onderwijs van DC.
 In 2017-2018 is het Servicestation Meppel geïntegreerd in de DC Concept store en is
daarmee één van de leerbedrijven in Meppel. De Concept store is zes dagen per
week geopend en heeft tot doel om contact te leggen met zowel bedrijfsleven als
inwoners van Meppel.
 In Emmen draait het restaurant Stones, een leerbedrijf op bedrijfsmatige basis.
Opgericht en beheerd door NHL/Stenden. Voor DC is het een ‘real world’
leerbedrijf. Studenten van mbo 2, 3 en 4 leren alle ins en outs van een restaurant, op
de inhoud en het niveau van hun opleiding. Van kok tot leidinggevende.
Regio’s investeren in hun relaties met VO scholen. In Emmen is een aantal keren per jaar
overleg met alle VO scholen. In Meppel wordt gewerkt aan intensivering van samenwerking.
In Assen is al een aantal jaren sprake van een verregaande samenwerking, waarbij echt al
sprake is van een doorlopende leerlijn. Programma’s worden afgestemd, op LOB wordt
samengewerkt en docenten van DC geven les in delen van het 4e jaar vmbo.
De doorstroom van het mbo naar het hbo is al jaren een onderwerp dat onder de aandacht
staat. In Noord-Nederland is een goed werkende samenwerking ontstaan, waarbij hbo- en
mbo-instellingen gegevens uitwisselen, inhoudelijk afstemmen en een platform vormen voor
bestuurlijk overleg. De afgelopen jaren heeft DC vooral gewerkt aan de voorbereiding van
studenten, zodat zij succesvol zijn in het HBO. Wat opvalt is dat de verschillen tussen
domeinen erg groot zijn.
MBO domein
Economie
Gedrag En Maatschappij
Gezondheidszorg
Onderwijs
Techniek

Uitvalpercentage
40,9%
21,9%
18,6%
52,3%
32,8%

33

Wat gaan we doen?
In 2022: Geven wij het onderwijs samen met bedrijven en instellingen vorm, aan de hand van
echte praktijkopdrachten. Beroepsgerichte vakken vinden waar mogelijk buiten de school
plaats. We stellen ons ondernemend en onderzoekend op en helpen de regio innovatief te
zijn. Tijdens de opleiding voegt de student direct waarde toe aan de regio.
Onderwijs met bedrijven en instellingen krijgt in de regio’s vorm. In alle drie de regio’s zijn
plannen en initiatieven geformuleerd:
Assen
2020
In 2019 wordt een start gemaakt met:
 Uitwerken van het businessmodel i.s.m.
Ondernemend Assen voor
toekomstig techniekonderwijs.
 het vormgeven van innovatie
werkplaatsen met MKB regio Noord
Midden Drenthe i.s.m. met HBO.
 de ontwikkeling van methodieken en
concepten t.b.v.
Innovatiewerkplaatsen (IWP’s) en
hybride vormen van leren in de
praktijk van het MKB.
In 2020 is DC Assen voor minimaal een
kwart van de overlegplatforms partner.

2022
DC Assen draagt in 2022 bij aan een
krachtig MKB in Noord en Midden
Drenthe. Dit doet ze door samen te
werken in coöperatieve
samenwerkingsverbanden/multidisciplinaire
netwerken. In deze
samenwerkingsverbanden werken we
samen met het MKB, HBO en andere
partners. Dit doen we aan de hand van
beproefde methodieken en concepten en
hybride vormen.
In 2022 is DC Assen voor het merendeel
platform partner én het eerste
aanspreekpunt is als het gaat om onderwijs
en het ontwikkelen van mensen.

Emmen
2020
In 2019 hebben we een plan van aanpak
opgesteld hoe we kunnen gaan werken met
echte regionale opdrachten.

2022

In 2020 hebben we een nieuw of versterkt
samenwerkingsverband met werkgevers uit de
regio die echte opdrachten inbrengen in de
opleidingen. In elke opleiding is een pilot
geweest met minimaal 2 praktijkopdrachten
i.s.m. het bedrijfsleven.
In 2019 hebben we een plan van aanpak
opgesteld hoe DC Emmen kan bijdragen aan o.a.
Sportstad Emmen, Vitaal Emmen en andere
initiatieven in de regio.
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We hebben een
samenwerkingsverband met 40
regionale werkgevers. In elke
opleiding zijn echte
praktijkopdrachten in het curriculum
ingebed.

Wij en/of onze studenten zijn continu
zichtbaar in de regio. We zijn jaarlijks
verbonden aan 6 regionale
vraagstukken (onder andere Sportstad
Emmen).

In 2019 is het plan van aanpak ontwikkeld voor
de verduurzaming van het CIV DC Tech. In
2020 is gestart met de uitrol van het plan.

DC Tech is uitgebreid met nieuwe
partners en zijn we actief bezig met
de verduurzaming van het CIV.

In 2020 hebben we een samenwerkingsverband
met bedrijven in de techniek sector, waarmee
we werken aan een aanpak voor een betere inen doorstroom van onze technische studenten.
Meppel
2020
In 2019 wordt het Servicestation geïntegreerd in
het ondernemerspunt (Regiocampus) zonder
verlies van capaciteit of intensiteit van projecten.

2022
DC Meppel is een actieve drager van
het ondernemerspunt
(Regiocampus).

In 2020 heeft de DC Conceptstore een duidelijke
en vernieuwde propositie waarbinnen onderwijs
duurzaam vorm krijgt en tegelijkertijd
maatschappelijke verbindingen tot stand komen.

In 2022: Samen met VO-scholen willen we ervoor zorgen dat studenten van zowel het vmbo
als de Havo geruisloos doorstromen in het mbo. We werken nauw samen met de regionale
hbo scholen. We stimuleren onze studenten om door te gaan, verder te durven kijken.
Studenten leren van elkaar en MBO-ers worden goed voorbereid, zodat zij succesvol zijn op
het HBO.
Bij de maatregelen rond LOB bleek al dat we studenten uit het VO steeds eerder en
intensiever kennis willen laten maken met het mbo. We willen dat ze beter kiezen. We gaan
werken aan voorlichting, onze curricula afstemmen en zorgen dat vmbo-ers samenwerken
met mbo-ers, bijvoorbeeld in projecten. Daarvoor is intensieve samenwerking nodig in
doorlopende leerlijnen. Het zijn er meerdere, aangezien voor vmbo BB naar mbo weer
andere maatregelen nodig kunnen zijn dan voor vmbo TL naar mbo. Dat kan ook per regio
verschillen.
De komende jaren komt de doorstroom en aansluiting mbo-hbo voor alle opleidingen niveau
3-4 op de agenda. Het doel bij de doorstroom en aansluiting mbo-hbo is om de mbo student
die verder wil studeren in het hbo, goed voor te bereiden. Activiteiten die worden
ontwikkeld en uitgevoerd komen voort uit de samenwerking van roc’s en hbo-instellingen
Noord Nederland, de uitkomsten van een enquête onder niveau 3-4 studenten en oudstudenten van het DC, een analyse van de uitvalfactoren en de JOB-enquête.
Verschillen tussen regio’s en vakgebieden zijn groot. Hierdoor verschillen de activiteiten al
naar gelang de branche, de regio en de specifieke hbo-instelling (en bedrijven/instellingen)
waarmee wordt samengewerkt. In een tweetal tranches is subsidie op dit thema aangevraagd
en verkregen. In die twee plannen - project ‘Succesvolle doorstroom mbo hbo’ - staan alle
maatregelen verwoord.
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2020
In 2019 is in elke regio een plan van aanpak
opgesteld voor soepele doorlopende leerlijnen
vanuit vo-mbo (alle niveaus)
In 2020 zijn op alle niveaus van het vmbo pilots
uitgevoerd en geëvalueerd op een doorlopende
leerlijn vmbo-mbo.

2022
In 2022 zijn er in alle regio’s
programma’s voor een soepele
doorlopende leerlijn tussen DC
en regionale vmbo's, op alle
niveaus.

In 2020 is het project ‘Succesvolle doorstroom mbo
hbo’ uitgevoerd.

4. Meer dan een diploma

We willen de regio én de mensen laten groeien. Bij ons ontvangen studenten daarom
meer dan een diploma: ze groeien als persoon, ze verleggen grenzen en ze leren zichzelf
kennen. Zo zorgen wij voor een reële kans op werk, een succesvol verblijf op het HBO
of een mooie vervolgstap in de loopbaan van een werknemer.
Kwalitatieve nulmeting
Bij DC krijgen studenten nu al meer dan een diploma: we kwalificeren immers drievoudig.
Naast een vakman of vakvrouw mikken we op doorstroom en op persoonsvorming. Op die
thema’s proberen we onze resultaten te behalen, met als centraal punt de LOB. Het effect
van onze inspanningen zou moeten zijn dat studenten met een diploma ook echt duurzaam
werk krijgen, bij doorstroom ook succesvol zijn en zich als persoon echt kunnen handhaven
in een veranderende wereld.
Hof van Saksen Academy
Met het vakantieresort Hof van Saksen in Nooitgedacht - onderdeel van Landal GreenParks –
starten we begin 2019 met de Hof van Saksen Academy; een nieuw opleidingstraject in de
vorm van een BBL-opleiding. Leerlingen volgen één dag in de week college en werken
daarnaast vier dagen op Hof van Saksen. Er wordt gestart met een BBL-opleiding keuken én
een BBL-opleiding bediening. Beide opleidingen zijn op drie verschillende niveaus te volgen. Er
is plaats voor maximaal twintig leerlingen.
De Hof van Saksen Academy biedt BBL-leerlingen een werk- én opleidingsplek waarbij alle drie
de leerniveaus samenwerken in één klas. Bijzonder is dat zowel de praktijk- als de
theorielessen worden gegeven op Hof van Saksen. Voor leerlingen is er zelfs een mogelijkheid
om tijdens de opleiding op Hof van Saksen te wonen. Naast een salaris is de kans groot dat
deelnemers na het behalen van hun diploma direct een baan krijgen aangeboden. In
samenspraak met de gemeente is besloten ook een aantal plaatsen beschikbaar te stellen voor
mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.
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Allerlei ontwikkelingen zorgen ervoor dat ons opleidingsaanbod steeds vaker onderwerp van
gesprek is. Beroepen veranderen steeds sneller, terwijl onze infrastructuur qua opleidingen –
inclusief kwalificatiestructuur – niet snel mee verandert. We staan voor de opgave om in ons
aanbod continu een mix te vinden tussen kwaliteit, arbeidsmarktrelevantie,
doorstroomperspectief, toegankelijkheid en doelmatigheid. En dat niet alleen voor de eigen
school, maar in afstemming met andere scholen, bedrijfsleven en overheden in de regio.
Vooral beroepen op de mbo niveaus lijken onder druk te staan. Vooral taken met een
routinematig karakter, lopen het risico dat zij relatief makkelijk zijn te automatiseren. We
weten alleen nog niet precies welke beroepen het betreft. Om studenten toch goed voor te
bereiden, moeten we ze afleveren zodanig dat ze zelf hun weg kunnen vinden in een
veranderende wereld.
Als beroepen veranderen, heeft dat ook zijn weerslag op werkenden. Zij moeten wendbaar
zijn, om mee te kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend: verschillende rapporten zien
in Nederland op dit punt een ‘gebrekkige leercultuur’ bij Nederlandse werknemers. Ook
scholen hebben post-initieel onderwijs lange tijd niet als onderdeel van de kernopdracht
gezien. DC is daarin geen uitzondering.
De afgelopen jaren is de vraag uit de samenleving voor LLO er nadrukkelijk gekomen, en
daarmee ook de opdracht. DC heeft een brede visie op LLO. Niet alleen het bij- of
omscholen van werkenden (doorstarters), maar ook de groep die een aantal jaren geen
onderwijs heeft gevolgd (herstarters) hebben behoefte aan onze dienstverlening via
bijvoorbeeld certificaten of verkorte trajecten. Zelfs bij de zittende studenten zijn er
mogelijkheden (starters): bijvoorbeeld via Associate Degree programma’s. Laaggeletterden
kunnen als een vierde doelgroep worden gezien.
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Wat gaan we doen?
In 2022: Ons opleidingsportfolio is op maat gemaakt voor de bedrijven en de context in de
regio. Ons aanbod is tegelijkertijd relevant voor studenten, die we voor de regio willen
behouden.
DC kiest voor een brede notie van portfolio. Een brede insteek geeft meer mogelijkheden
voor een ontwikkelingsgerichte versterking van het portfolio. Het gaat dan nadrukkelijk niet
alleen om het mogelijk beëindigen van kleine opleidingen, maar ook om bijvoorbeeld het
versterken van de arbeidsmarkt- en doorstroomrelevantie of de kwaliteit van de opleidingen.
We gaan keuzes maken:
 keuzes op basis van maatschappelijke vraag en afgestemd met stakeholders
 keuzes opleidingsportfolio: initieel en LLO, waar investeren, waar afbouwen, waar
samen?
 keuze voor profilering met welke keuzedelen, cross-overs, samenwerking,
enzovoorts.
We willen niet – met een eenzijdige nadruk op doelmatigheid – alleen verschralen. We
willen een duurzaam onderwijsaanbod vormgeven in brede zin. De behoeften van de
regionale bedrijven zijn leidend voor ons aanbod. We onderkennen ook dat de regio een
groeiende vraag heeft naar technisch geschoold personeel. Om te kunnen voldoen aan die
vraag, zetten we de komende jaren extra in op techniek.

2020
In 2019 is een plan van aanpak ontwikkeld
over een vraag gestuurde samenstelling van
het portfolio.

2022
In 2022 heeft DC in elke regio een flexibel
portfolio waarmee ze adequaat kan
inspelen op de behoeftes in de markt.

In 2020 gaat elke regio in beraad over de
samenstelling van het portfolio en maakt
hierover keuzes.
In 2019 is in elke regio (in samenwerking
met partners) een plan van aanpak
ontwikkeld op het gebied van techniek,
bijvoorbeeld met betrekking tot
duurzaamheid, nieuwe opleidingen op
entree en niveau 2 of flexibele trajecten.

In 2022 is de samenwerking tussen de
technische opleidingen en de technische
bedrijven in de regio’s verbeterd en
vergroot.

In 2020 is gestart met de uitrol van het plan.
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In 2022: We leiden ook op voor een volwaardige deelname aan de maatschappij en ten
behoeve van persoonlijke groei. Studenten leren 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen,
zoals probleemoplossend denken en handelen, kritisch en creatief denken, samenwerken
en communiceren, zelfdiscipline.
De vaardigheden die nodig zijn in de toekomst worden vaak aangeduid als ‘21e eeuws’.
Digitale geletterdheid, samenwerken, enzovoorts zijn inderdaad belangrijk. We zien bij DC
zelfs nog meer mogelijkheden. We willen zelfbewuste professionals afleveren, die zelf de weg
weten. Daarvoor is nodig dat ze zelfvertrouwen hebben, dat ze uitgedaagd zijn in projecten
in de praktijk en daardoor als persoon zijn gegroeid. De kritische, zelfbewuste DC alumnus
is creatiever, dienstverlenender en emotioneel intelligenter dan welke robot dan ook.
2020
In 2019 is er een plan waaruit duidelijk
wordt hoe elke regio studenten
voorbereidt en tools geeft om zich als
burger een plek te verwerven in de
maatschappij.

2022
In 2022 leiden we op voor een
volwaardige deelname aan de
maatschappij en ten behoeve van
persoonlijke groei. De manier van
werken en leren van studenten is gericht
op 21 eeuwse bekwaamheden op het
gebied van probleemoplossing.

In 2022: DC is de uitvoerder en heeft de makelaarsrol op het gebied van Leven Lang
Ontwikkelen op mbo-niveau in de regio. Wij bieden opleidingstrajecten op maat aan, die
naadloos aansluiten op de behoeftes van werknemers. Zo bieden wij naast het mboexamen een veelheid van certificaten aan, die direct waarde bieden aan de
student/werknemer en het bedrijf.
Leven Lang Ontwikkelen is een kans voor DC, en we vatten dit thema breed op. Op dit
moment doen we al veel op dit gebied. Voor wat betreft initieel onderwijs stimuleren we
BBL, bevorderen we interne opstroom en werken we samen in de eerste AD’s. Postinitieel
bieden we op tal van onderwerpen al nascholing. Verkorte trajecten en contractonderwijs.
Ook voor laaggeletterden hebben we een aanbod. Toch ziet DC voor de komende jaren
groei in de markt rondom Leven Lang Ontwikkelen. En niet alleen dat: DC ziet het als haar
maatschappelijke opdracht als ROC om LLO de komende jaren door te ontwikkelen in lijn
met de eisen die de economie stelt.
Al vanaf 2017 is DC bezig deze ambitie verder te brengen. Interne betrokkenen
(management medewerkers) en externe stakeholders (een aantal bedrijven en instellingen) is
gevraagd naar de beelden die zij hebben als het gaat om LLO en wat ze op dit thema van DC
verwachten. Belangrijkste uitkomst was dat de beelden die men heeft over LLO verschillend
waren evenals de verwachtingen die men uitsprak voor DC.
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Met externe stakeholders is met name gekeken naar hun verwachtingen van DC om LLO
verder vorm te geven. Bedrijven en instellingen geven aan dat zij DC een geschikte partner
achten, maar dat DC dan wel flexibel moet worden (meedenken in maatwerktrajecten en
aansluiten bij de scholingsbehoefte) en sneller een traject moet kunnen neerzetten, denkend
buiten de kaders waarin het reguliere onderwijs wordt vormgegeven.
Op basis van deze uitkomsten is geconcludeerd dat DC LLO verder wil ontwikkelen:
 als vliegwiel voor inspirerend onderwijs
 ter versterking van onze samenwerking met regionale partners.
Er leven dus nog veel vragen omtrent wat we onder LLO verstaan, waar we willen groeien
en in welke vorm we het willen organiseren. Dat verschilt op het eerste oog ook erg per
regio. Vandaar dat we zijn gaan werken met kwartiermakers Leven Lang Ontwikkelen. In
elke regio haalt een kwartiermaker op hoe LLO vorm verder moet krijgen de komende
jaren. De kwartiermaker wordt vooruitgestuurd om iets nieuws voor de regio voor te
bereiden. Hij brengt partijen, personen en potentiële partners samen, inspireert deze en
creëert vervolgens iets nieuws. Op basis van deze regionale verkenningen formuleert DC in
2019 een visie en strategie op LLO.
2020
In 2019 is in elke regio een verkenning opgesteld,
die inzicht geeft in de kansen voor DC in de LLO
markt. In 2019 is er een DC brede visie op LLO
op basis van de verkenningen.
In 2020 is de uitrol gestart op basis van de visie
en de verkenningen.

40

2022
In 2022 hebben we een ruim en
gevarieerd aanbod LLO, passend bij de
behoefte van de regio. Elke sector biedt
modules aan voor werkende alumni en
zittende werknemers van
bedrijven/instellingen (nascholing,
bijscholing).

3. Een toekomstgerichte organisatie
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3.1 Het dienstenplan
De diensten ondersteunen de onderwijsregio's om hun ambities zoals ze staan geformuleerd
in de drie regioplannen te realiseren. Dit plan dekt de 7 gebieden van het PIOFACH model
af, te weten:
P = Personeel
I = Informatievoorziening
O = Organisatie
F = Financiën
A = Automatisering
C = Communicatie
H = Huisvesting
De ondersteunende diensten hebben een belangrijke rol bij het toekomst klaar maken van
DC. Ingrijpende ontwikkelingen zoals digitalisering, duurzaamheid en snel veranderende
beroepen vragen om een wendbare organisatie. Diensten zijn ondersteunend voor de
strategie die de lijn uitvoert. Het staat daarom apart van de 4 lijnen, maar is daar in de
faciliterende zin onlosmakelijk mee verbonden.


Een toekomstgerichte organisatie

De regio's staan voor een grote uitdaging. Onze kwaliteit en flexibiliteit zullen voor de
regio's mede bepalend zijn voor het kunnen waarmaken van hun ambities. Door te zorgen
voor lean ingerichte processen en adequate informatievoorziening kunnen we wendbaar en
(kosten) efficiënt aanbieden waar regio's om vragen. Dit betekent dat we nauw samen
werken met de regio's om te zorgen dat onze diensten aansluiten op hun behoeftes. De
diensten willen een katalysator voor duurzaam doen en denken zijn binnen DC. Niet alleen
met facilitaire zaken, maar bijvoorbeeld ook op personeelsbeleid.
Om de organisatie toekomst klaar te maken zal de komende jaren substantieel geïnvesteerd
worden in de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Dat doen we vanuit de
visie dat onze gezamenlijke inzet (van docenten en ondersteuners) bepalend is voor de
kwaliteit van het onderwijs. Daarin maakt de professional het verschil. Ook zetten we in op
digitalisering, als onderdeel van het lean maken van processen. Drenthe College onderkent
dat een groot deel van haar wendbaarheid o.a. gerealiseerd kan worden door een optimaal
IT-landschap. De digitalisering van processen zal op termijn ook leiden tot een afname en/of
verschuiving van medewerkers binnen de ondersteunende diensten.
De ondersteunde diensten inspireren, adviseren en ondersteunen de regio's en het CvB
gezamenlijk én vanuit eigen expertise bij het realiseren van de ambitie en doelstellingen van
DC. We streven naar een cultuur die gericht is op vooruitgang en die verankerd is in de
strategie en terug te zien is onze processen en mensen. We zijn continue in gesprek met de
(onderwijs) teams binnen de regio's om samen het onderwijs te verbeteren. We bewegen
mee met de organisatie en blijven continu op onszelf reflecteren en verbeteren op basis van
dialoog en actuele informatie.
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In 2022:
 Werken de diensten professioneel en groeperen ze zich in expertteams.
 Is er één servicedesk voor heel Drenthe College waar (potentiele) studenten,
medewerkers, ouders, en externe klant terecht kunnen voor al hun vragen, behoeftes
en problemen. De servicedesk is 52 weken per jaar bereikbaar en we streven naar een
reactie én een oplossing binnen 48 uur.
 Zijn processen zoveel mogelijk lean ingericht en gedigitaliseerd. Daaronder vallen ook
processen die deel uitmaken van of raken aan de OOD diensten in de regio.
 Zijn de centrale en decentrale dienstverlening goed op elkaar afgestemd.
 Is er een DC Academie die de strategische koers van DC faciliteert met een continue
programma gericht op vertrouwen groeien, durven. Met de DC Academie worden
medewerkers geïnspireerd en gefaciliteerd in hun persoonlijke ontwikkeling en
ontwikkeling als team binnen Drenthe College. DC Academie gaat vertrouwen, durven,
groeien in haar leerprogramma’s laten terugkomen. Bijvoorbeeld in het management
development programma.
 Werkt informatiemanagement als brug tussen ICT en onderwijs en heeft haar plek
onafhankelijk van ICT in de organisatie.
 Zijn de diensten katalysator geweest voor een duurzaam DC.

Naast de gezamenlijke ambitie, heeft iedere dienst een eigen ambitie geformuleerd voor
2022.
Wat gaan we doen?
De komende jaren gaan we onze dienstverlening sterk verbeteren. Dit betekent enerzijds
dat we ervoor zorgen dat we onze huidige dienstverlening blijven uitvoeren en optimaliseren
op het niveau dat onze klanten van ons gewend zijn, en anderzijds dat we onze mensen,
processen en diensten toekomstgerichter en wendbaarder maken. Dit laatste gaan we
komende 4 jaar realiseren in twee delen:
 Deel 1: 2019-2020: Professionaliseren
 Deel 2: 2020-2021: Regio's optimaal ondersteunen
Eind 2020 zal dit dienstenplan herijkt worden op basis van de op dat moment bekende
inzichten. Eind 2022 zijn de ondersteunende diensten een toekomstgerichte en wendbare
organisatie die de regio's optimaal ondersteunen bij het realiseren van hun ambities.
2020
Van iedere dienst is in 2019 een visie en
plan van aanpak ontwikkeld op het lean
maken van de processen.


2022
Alle diensten hebben 90% van de bestaande
en nieuwe processen lean ingericht.

Alle diensten hebben minimaal 50% van
de processen lean ingericht.
Er ligt in 2019 een plan van aanpak voor
een gezamenlijke servicedesk.

Er is een servicedesk opgezet als centraal
aanspreekpunt voor alle diensten
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Er ligt een plan van aanpak voor een
doorlopende dialoog met de regio's t.b.v.
continue verbetering van de organisatie
en een 0-meting voor de

klanttevredenheid interne
dienstverlening.


Klanttevredenheid 1,0 punt boven de
nulmeting.

Centrale en decentrale dienstverlening
wordt op elkaar afgestemd door een
doorlopende dialoog tussen de diensten
en de regio's.
Developmentprogramma gereed voor
alle expertteams op gebied van
adviseren.

Wij adviseren vanuit een multidisciplinair
expertteam.

Pilots gestart voor onderdelen van de
DC Academie.

Er is een DC Academie die de strategische
koers van DC faciliteert.

Coalities hebben de beweging ‘teams aan
zet’ in wisselende samenstellingen
gefaciliteerd.
Afbakening begrip duurzaamheid en wat
dit betekent voor DC gereed in 2019.


We zijn een service verlenende organisatie
met een goed beeld van haar klanten.

Realisatie duurzaamheidsagenda.

Opstellen Duurzaamheidsplan met daarin
parallelle uitvoering fase 1 in 2020.
Naast de gezamenlijke maatregelen, heeft iedere dienst eigen maatregelen geformuleerd.
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4. Verantwoording
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4.1 Sturing
In hoofdstuk 1 is de organisatieontwikkeling geschetst, waar Drenthe College nu middenin
zit. Daarin heeft dit Strategisch Plan – nogmaals - een belangrijke plaats. Het is een
sturingsdocument: we stippelen uit wat we de komende jaren belangrijk vinden, wat we gaan
bereiken en hoe we dat gaan doen. Tot zover niets nieuws onder de zon. Ook bij DC
verstaan we onder sturing ‘het organiseren van grip op de uitkomsten’.
Bijzonder is de filosofie waarmee we de komende jaren sturen. Kort gezegd: student
centraal, (onderwijs)teams aan zet, regio’s spelen in, staf ondersteunt en CvB is de
verbindende factor. De kern is dat we niet in hoofdzaak via het management sturen over het
totaal. Het idee van ‘teams aan zet’ is dat je specifiekere verantwoordelijkheden bij diegene
legt die het meeste invloed heeft op het resultaat: daarop kun je sturen.
Zo iemand (of zo’n team) moet dan ook effectief bevoegd zijn: een zo groot mogelijke
ruimte hebben om te bepalen welk alternatief, initiatief of besluit het beste bijdraagt aan de
bedoeling. Uiteraard moeten dan ook de informatie en de middelen die nodig zijn,
specifieker worden gericht op de medewerkers in kwestie, in plaats van generiek op het
management. Op die manier kan iedereen optimaal inspelen op de behoefte van klanten en
stakeholders. Uiteraard legt iedereen – aan een leidinggevende – verantwoording af.
Teams aan zet is – in tegenstelling tot de organisatiewijziging naar regio’s – geen kanteling.
Het is een beweging die veel meer een open karakter heeft, waarbij we niet van tevoren
precies weten wat alle consequenties zullen zijn. Teams hebben verschillende
uitgangsposities qua taakvolwassenheid, leidinggevenden moeten hun rol vinden en de staf en
systemen zijn nog op de oude manier ingericht. De komende jaren zetten we op deze
vlakken - teamscan ’s voor alle teams, een nieuwe cyclus voor P&C/kwaliteit, inrichting
informatiemanagement, management development, enz – tal van stappen.
Het Strategisch Plan – en daarmee de Kwaliteitsagenda – sturen we aan via de reguliere ‘lijn’.
Het bevat immers het zwaartepunt van onze corebusiness en raakt bijna iedereen die
dagelijks zijn werk doet binnen DC. De project- of programmastructuur ‘ernaast zetten’, zou
daarom niet passend zijn. In onze filosofie staat immers het eigenaarschap centraal. Het gaat
erom de juiste gesprekken over verantwoordelijkheden te organiseren, op basis van de juiste
informatie.
We willen daarbij gebruik maken van het ‘dialoogmodel’, waarbij een leidinggevende vanuit
een andere rol kritisch bevraagt. Het is daarbij zaak om voorgenomen resultaten en
uitkomsten concreet te formuleren, waarbij de termen ‘meetbaar’ en ‘merkbaar’ bruikbaar
zijn.
Hierna worden de strategische KPI’s toegelicht. We houden daarnaast uiteraard veel meer
variabelen en grootheden bij. Maar op deze KPI’s sturen we de komende 4 jaar expliciet. Dat
betekent dat zij (via de nieuwe P&C/kwaliteit-cyclus) periodiek onderwerp van gesprek zijn,
en dat de eigenaar over deze grootheid – al dan niet door staf of leidinggevende toegelicht –
op de eigen situatie toegespitste informatie ontvangt. In onderstaand kader leggen we de
hoofdmoot daarvan uit.
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Informatievoorziening
DC werkt al jaren met een P&C cyclus. En daarnaast een kwaliteitscyclus. Kenmerkend
aan de P&C cyclus binnen DC is dat het zwaartepunt ligt bij financiële kengetallen. Die zijn
periodiek onderwerp van gesprek tussen managers. De overige grootheden uit
‘resultatenmonitor’ (VSV, verzuim medewerkers, enz.) hebben een sterke financiële
connotatie. De kwaliteitscyclus heeft als basis de inspectienormen.
Het gaat daarin met name over financieel gedreven, generieke informatie ten behoeve van
het management. Die informatie is ongeschikt (gebleken) om ons primair proces mee te
sturen en te stimuleren. Daarnaast ontbreekt bijvoorbeeld de informatie over de
tevredenheid van onze klanten, op generieke data uit de JOB of een KTO na. Om op een
andere manier te sturen, zijn er aanpassingen nodig.
In het kader van het BPV-Verbeterplan is de tevredenheid rond de BPV nadrukkelijk
gevolgd. De ervaringen die daarbij zijn opgedaan, zijn een voorbeeld voor hoe het in de
toekomst kan. We hebben direct na elke stageperiode de tevredenheid gemeten, alleen
van de studenten die die periode op stage waren geweest. Daarbij ging het om een
beperkt aantal vragen (4) ontleend aan de JOB, aangevuld met een beperkt aantal feitelijke
vragen. Idem bij de bedrijven. Dit in tegenstelling tot de JOB en het KTO, waarbij om de 2
jaar alle vragen over alle onderwerpen aan alle respondenten tegelijk worden gesteld.
Dit heeft in het kader van de BPV zoveel betere gesprekken en openingen voor
verbeteringen opgeleverd, dat we deze manier van werken in het kader van ‘teams aan
zet’ op alle onderwerpen willen toepassen. Studenten of bedrijven krijgen dus een korte
enquête of een groepsgesprek meteen nadat ze met DC een bepaald proces hebben
doorlopen, specifiek over dat proces. Dat zou – alles bij elkaar opgeteld – moeten leiden
tot betere maatregelen ter verbetering, en uiteindelijk ook tot een hogere tevredenheid.
De informatie die we genereren wordt toegespitst, om te kunnen helpen een specifieke
verantwoordelijkheid waar te maken. Als dat nodig is, helpt een specialist of een
leidinggevende door de informatie te analyseren (in relatie tot bijvoorbeeld andere teams,
de andere regio’s of andere ROC’s), te delen of eventueel toe te lichten. Voordeel
daarvan is dat teams via de staf ook van elkaar kunnen leren.

4.2 Resultaten
Op basis van onze visie, de context van Drenthe en de nulmeting heeft DC een strategische
koers gekozen. Op de vier lijnen daarin leggen we de komende jaren de nadruk, aangevuld
met de lijn van de diensten. Daaronder hangen ambities: wat we beloven in 2022
gerealiseerd te hebben.
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1. Iedereen is welkom
In 2022:






Bieden we iedereen een bij uitstek veilige omgeving, waarin iedereen zich prettig en
welkom voelt. Wij garanderen een passende plek voor iedereen. Onze gebouwen en
ons personeel stralen gastvrijheid uit. Alle processen waar studenten en anderen mee
te maken hebben, lopen soepel. Hierdoor ontstaat het vertrouwen om steeds een
stap verder te zetten.
Is er aandacht voor alle doelgroepen in de vorm van uitstekende LOB. Dat betekent
als start een goede intake, waarbij iedereen op de plek terecht komt waar zijn of haar
talenten renderen. Er is een geruisloze overgang vanuit het VO en een goede
introductie voor nieuwe studenten. Bij DC is de uitval zo laag mogelijk, doordat we
vroegtijdig signaleren als er problemen zijn.
Is er extra aandacht voor de studenten in de entree en op niveau 2. Zij worden met
een bruikbaar diploma toe geleid naar werk of worden gestimuleerd om door te
leren. Wij bieden een geschikt en passend aanbod voor de diverse andere
doelgroepen, waaronder inburgeraars.

2. Een uitdagende leeromgeving
In 2022:






Is DC een school waar iedereen uitdagend, betekenisvol en toekomstgericht
onderwijs ervaart. Het onderwijs wordt zo veel mogelijk samen met studenten
vormgegeven. Wij bieden een hybride leeromgeving met variatie in werkvormen en
didactiek, die aansluit op ontwikkelingen in de samenleving.
Kan iedereen zich ontwikkelen in zijn eigen tempo. Dit betekent dat ons onderwijs
hierop is ingericht. Maar we dagen altijd uit, ook voor wie meer kan en wil. Er valt
iets te kiezen. Excellentietrajecten, internationale ervaringen en skills wedstrijden zijn
voor iedereen toegankelijk.
Onze docenten zijn bevlogen, betrokken en staan open voor innovatie. Ze krijgen
maximale ruimte om studenten te boeien. Door ze uit te dagen, te boeien en
persoonlijke aandacht te hebben voor ieders talent. Daarvoor zijn innovatieve
onderwijsconcepten nodig, waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT toepassingen en
veel in de praktijk kan worden ervaren wat er nodig is.

3. Partner in de regio
In 2022:




Geven wij het onderwijs samen met bedrijven en instellingen vorm, aan de hand van
echte praktijkopdrachten. Beroepsgerichte vakken vinden waar mogelijk buiten de
school plaats. We stellen ons ondernemend en onderzoekend op en helpen de regio
innovatief te zijn. Tijdens de opleiding voegt de student direct waarde toe aan de
regio.
Samen met vo-scholen willen we ervoor zorgen dat studenten van zowel het vmbo
als de Havo geruisloos doorstromen in het mbo. We werken nauw samen met de
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regionale hbo scholen. Studenten leren van elkaar en mbo-ers worden goed
voorbereid, zodat zij succesvol zijn op het hbo.
4. Meer dan een diploma
In 2022:







Is ons opleidingsportfolio op maat gemaakt voor de bedrijven en de context in de
regio. Ons aanbod is tegelijkertijd relevant voor studenten, die we voor de regio
willen behouden.
Leiden we ook op voor een volwaardige deelname aan de maatschappij en ten
behoeve van persoonlijke groei. Studenten leren 21e eeuwse vaardigheden te
ontwikkelen, zoals probleemoplossend denken en handelen, kritisch en creatief
denken, samenwerken en communiceren, zelfdiscipline.
Is DC de uitvoerder en heeft de makelaarsrol op het gebied van Leven Lang
Ontwikkelen op mbo-niveau in de regio. Wij bieden opleidingstrajecten op maat aan,
die naadloos aansluiten op de behoeftes van werknemers. Zo bieden wij naast het
mbo-examen een veelheid van certificaten aan, die direct waarde bieden aan de
student/werknemer en het bedrijf.

Een toekomstgerichte organisatie

In 2022:











Werken we professioneel en groeperen ons in expertteams.
Is er één servicedesk voor heel Drenthe College waar (potentiele) studenten,
medewerkers, ouders, en externe klant terecht kunnen voor al hun vragen, behoeftes en
problemen. De servicedesk is 52 weken per jaar bereikbaar en we streven naar een
reactie én een oplossing binnen 48 uur.
Zijn processen zoveel mogelijk lean ingericht en geautomatiseerd ondersteund.
Daaronder vallen ook processen die deel uit maken van of raken aan de OOD diensten in
de regio.
Zijn de centrale en decentrale dienstverlening goed op elkaar afgestemd.
Is er een DC Academie die de strategische koers van DC faciliteert met een continue
programma gericht op vertrouwen groeien, durven. Met de DC Academie worden
medewerkers geïnspireerd en gefaciliteerd in hun persoonlijke ontwikkeling en
ontwikkeling als team binnen Drenthe College. DC Academie gaat vertrouwen, durven,
groeien in haar leerprogramma’s laten terugkomen. Bijvoorbeeld in het management
development programma.
Werkt informatiemanagement als brug tussen ICT en onderwijs en heeft haar plek
onafhankelijk van ICT in de organisatie.
Zijn de diensten katalysator geweest voor een duurzaam DC
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4.3 Strategische KPI’s
Dit zijn de ambities uit de kwaliteitsagenda van DC. Een lange lijst, en zo als vaak (in het
onderwijs) hebben onderwerpen veelal een open karakter. ‘Uitdagend onderwijs’ is immers
iets waar we naar willen streven en waar we continu aan werken. We willen echter wel
degelijk concreet afrekenbaar zijn op wat we hebben bedacht, wat we hebben gedaan en wat
dat heeft opgeleverd. Daarom gaan we verantwoording afleggen over een beperktere lijst
met resultaten in concretere vorm. Die lijst is terug te brengen tot de strategische koers
met vier lijnen en het dienstenplan, en drukt de koers in onze ogen adequaat uit.
Verderop zijn de strategische (verantwoordings)KPI’s weergegeven. We houden daarnaast
uiteraard veel meer variabelen en grootheden bij. Die zijn bedoeld om te helpen sturen. Met
de KPI’s hieronder geven we aan dat deze thema’s de komende jaren onze expliciete
aandacht hebben. Ze zijn dan ook integraal onderdeel van de P&C cyclus. De lijst met KPI’s
is expres beperkt van omvang. Dit omdat het onmogelijk is om het oog te houden op veel
meer onderwerpen tegelijk. Sommige zaken kunnen we meten, sommige niet: die zijn
merkbaar. Uitleg over dat verschil, hoe we daarmee omgaan en de achtergrond van juist
deze KPI’s staat hieronder uitgelegd.
KPI

DC 2018

landelijk 2020

2022

Tevredenheid LOB

7,2

7,0

7,4

7,6

Kleine kwaliteit

5,8

5,8

6,2

6,4

Uitdagende didactische concepten in het
reguliere onderwijsproces

6,5

6,45

6,7

6,9

Tevredenheid opleiding

7,2

7,1

7,3

7,4

-

-

Merkbaar Merkbaar

-

-

Merkbaar Merkbaar

Iedereen is welkom

Een uitdagende leeromgeving

Partner in de regio
Co-creatie onderwijs met bedrijven en
instellingen
Meer dan een diploma
Meer dan diploma
Een toekomstgerichte organisatie
Tevredenheid medewerkers

MTO19

7,5

7,5

Bovenstaande KPI’s zijn hoofdzakelijk bedoeld om de nadruk op belangrijke onderwerpen te
leggen. Daardoor vinden gesprekken plaats over die thema’s en nemen we tijdig
maatregelen. Ten algemene: wat je aandacht geeft, groeit.
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De nominale waarde van het cijfer waarin de resultaten zijn uitgedrukt, zijn gek genoeg van
ondergeschikt belang. Of een tevredenheidscijfer van 7 ‘goed’ is, of betekent dat we ons doel
hebben bereikt, is immers niet te zeggen. Dat hangt ook van de verwachting van
betrokkenen af. Het gaat om de nadruk die we op een bepaald onderwerp leggen. Dat zegt
dat we graag een opwaartse trend willen zien, in gesprek willen als we die niet zien en dan
maatregelen nemen.
Sommige zaken zijn überhaupt niet zinvol om te meten. Die grootheden hebben we
geprobeerd te vermijden in deze lijst. Dit geldt nu alleen nog voor ‘Co-creatie onderwijs met
bedrijven en instellingen’ en ‘initiatieven buiten kwalificatie’. ‘Co-creatie onderwijs met
bedrijven en instellingen’ valt slecht te meten: dat is bij uitstek iets met een kwalitatieve
waarde. Liever vertellen we welke contacten we hebben gelegd, welke onderwijsteams we
hebben gestimuleerd en wat daarvan de zichtbare resultaten waren.
Die KPI is dus vooral ‘merkbaar’. Toch kan het de functie als KPI goed vervullen. We kunnen
er immers mee sturen, en we kunnen er verantwoording over afleggen. Zij het ‘narratief’.
Het aantal ‘initiatieven buiten kwalificatie’ zouden we kunnen meten, maar dat levert hooguit
getallen of percentages zonder waarde op. Zinniger is dan ook daar de nadruk te leggen op
wat we hebben gedaan en waar dat toe heeft geleid. Ook ‘merkbaar dus.
Voor tevredenheid geldt, dat het ten principale goed te meten valt. De nominale uitkomst
van die meting is echter beperkt. Terwijl de feedback die je van je klant vraagt, verreweg het
belangrijkst is. Dat kan dan ook op verschillende manieren: panelgesprekken, informeel of via
enquêtes waarbij je al dan niet iets meet. In alle gevallen is echter – wederom – van belang
dat er nadruk wordt gelegd op een onderwerp, hierop feedback wordt gevraagd, er
professionele dialoog plaatsvindt en dat er maatregelen ter verbetering worden genomen.
Ten behoeve van het verantwoordingskarakter van de KPI’s meten we de tevredenheid uit
bovenstaande lijst ook ‘officieel’. We nemen een cijfer met formele status (JOB, KTO, MTO)
als uitgangspunten. Vervolgens meten we periodiek een groep respondenten. Dat doen we –
naast alle eventuele informele momenten – met een gecertificeerd bureau, zodat we kunnen
verantwoorden dat het meten volgens de regelen der kunst is gedaan en dat resultaten
valide en representatief zijn.
Voor onderwijsteams geldt een soort status aparte wat KPI’s betreft. Zij worden niet
‘afgerekend’ op de hoogte van hun cijfers. Op onderwijskundige thema’s vinden we het
stimuleren van genoemde professionele dialoog belangrijker. Teams praten periodiek
onderling en met hun leidinggevende over deze onderwerpen. Cijfers en de doelen die
teams zich daarop eventueel stellen zijn daarvoor als informatiebron input.
We geloven dat teams de KPI’s op macroniveau zullen verhogen, als we op deze thema’s de
ondersteuning verbeteren en de professionele dialoog stimuleren. CvB, regiodirecteuren en
dienstenmanagers zijn als hoger management binnen DC direct aanspreekbaar op de
bovenstaande KPI’s. De complete lijst vormt de basis voor de nieuwe planning&control/
kwaliteitscyclus. Conform de Regeling Kwaliteitsafspraken wordt jaarlijks gerapporteerd in
het Jaarverslag.
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4.4 KPI’s uitgelicht
We leggen dus nadruk op onderwerpen, om daarover een goede dialoog te kunnen voeren.
Soms meten we daarbij bepaalde variabelen. Om daarop echt afrekenbaar te kunnen zijn,
moeten we vaststellen wat we precies meten, wat de nulsituatie was en hoe hoog onze
ambitie reikt. Hieronder is dat per KPI steeds weergegeven. De meeste vragen op het gebied
van tevredenheid zijn direct afkomstig uit de JOB monitor. Daar is als nulmeting altijd
gewoon de JOB in 2018 gebruikt. In een tweetal gevallen vonden we dat een andere vraag de
lading beter zou dekken. Die wordt dus aan studenten gesteld, en er ontbreekt daar dus een
nulmeting. Het nadeel daarvan weegt in onze ogen op tegen het voordeel van het stellen van
de meest passende vraag.
De KPI’s ‘Co-creatie onderwijs met bedrijven en instellingen’ en ‘Meer dan een diploma’
vallen in onze ogen niet goed meetbaar te maken. Dat schiet – zoals hiervoor uitgelegd – zijn
doel voorbij. Deze KPI’s zijn ‘merkbaar’: we leggen er verantwoording over af door te
rapporteren wat we hebben gedaan, hoe we hebben gestuurd en welke effecten dat heeft
gehad. De KPI ‘Tevredenheid medewerkers’ is vers van de pers: het MTO van begin 2019 is
hier basis. DC is trots op een goed resultaat en een respons van boven de 70%. Het
resultaat was – ook in vergelijking met de landelijke benchmark – dermate goed, dat we hier
streven naar vormbehoud.
1. Iedereen is welkom


KPI: Tevredenheid LOB
Eigen meting, op basis van JOB 2018

vragen
Hoe vind je de begeleiding bij je opleiding?
Heb je een goed beeld van je eigen voortgang bij
je opleiding?
Is er voldoende mogelijkheid om in je eigen
tempo te leren?
Ben je tevreden over de begeleiding bij
beroepskeuze of keuze voor vervolgopleiding?
Totaal: tevredenheid LOB


DC 2018
7,0
7,4

landelijk 2020

2022

7,2

7,0

7,4

7,6

DC 2018
6,2
5,8

landelijk

2020

2022

5,8

6,2

6,4

7,2
7,0

KPI: Kleine kwaliteit
Eigen meting, op basis van JOB 2018

vragen
Ben je tevreden over je rooster?
Vind je dat roosterwijzigingen op tijd worden
doorgegeven?
Worden de boeken en lesmaterialen die je moet
kopen, gebruikt?
Worden cijfers tijdig in Magister ingevoerd, zodat
je kunt zien wat je nog moet halen?
Totaal: Kleine Kwaliteit
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5,6
5,8

2. Een uitdagende leeromgeving


KPI: Uitdagende didactische concepten in het reguliere onderwijsproces
Eigen meting, op basis van JOB 2018

vragen
Hoe tevreden ben je over de afwisseling in de
manieren waarop je les krijgt?
Word je voldoende uitgedaagd tijdens de les?
Vind je dat je docenten goed op de hoogte zijn
van de laatste ontwikkelingen in de praktijk?
Ben je tevreden over het aanbod van keuzedelen
in je opleiding?
Totaal: Uitdagende didactische concepten


DC 2018
6,6

landelijk

2020

2022

6,45

6,7

6,9

6,6
6,4
6,5

KPI: tevredenheid opleiding
Meting: tweejaarlijks (JOB)

KPI

DC 2018

landelijk

2020

2022

Tevredenheid opleiding

7,2

7,1

7,3

7,4

3. Partner in de regio


KPI: Co-creatie onderwijs met bedrijven en instellingen
Meting: Merkbaar

We doen in de Kwaliteitsagenda de volgende belofte: In 2022 geven wij het onderwijs samen
met bedrijven en instellingen vorm, aan de hand van echte praktijkopdrachten. Beroepsgerichte
vakken vinden waar mogelijk buiten de school plaats. In elke regio wordt er actief naar gestreefd
om onderwijs zoveel mogelijk in samenwerking met stakeholders vorm te geven. Dat kan
zijn door mee te denken, door studenten aldaar praktijkopdrachten te laten doen of zelfs
door een deel van het onderwijs (niet zijnde BPV) bij of door een bedrijf te laten geven.
In 2020 en 2022 gaan we rapporteren over wat daarvan terecht is gekomen in de praktijk.
Wat hebben we gedaan? Waar werken we samen? Wat merken studenten en bedrijven
daarvan? Waar geven we al een deel van het curriculum op locatie bij een of meerdere
bedrijven? En ook niet onbelangrijk: hoe hebben we daarop gestuurd? We willen transparant
zijn in onze pogingen en inspanningen om dit daadwerkelijk van de grond te krijgen.
Wanneer lukt dat wel, en wanneer niet?
4. Meer dan een diploma


KPI: Meer dan een diploma
Meting: Merkbaar
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We willen volgens de Kwaliteitsagenda meer dan een diploma: voor een reële kans op werk,
een succesvol verblijf op het hbo of een succesvolle vervolgstap in de loopbaan van een werkende.
Ook groei je bij ons als persoon. Dat gaat dus ook over burgerschap, duurzaamheid, 21e eeuwse
vaardigheden, alumnibeleid en LLO: het drukt het effect uit van onze inspanningen. Teveel
om apart van elkaar te meten, als dat soms al zinvol is. DC wil door middel van deze KPI
zeker weten dat gesprekken ook over effect gaan. Meer dan een diploma.
In 2020 en 2022 gaan we rapporteren over het effect van onze maatregelen op thema’s die
de student en de regio laten groeien. Dat kan afhankelijk van het thema soms ook meetbaar
zijn: hoe is onze omzet op LLO gegroeid en hoe doen onze studenten het op het hbo? Vaker
zal het gaan over effecten die minder over afgebakende onderwerpen gaan, maar meer over
de totale context. Wat is het effect van onze inspanningen om studenten 21e eeuwse
vaardigheden aan te leren? Wat merken bedrijven daarvan in de context van hun specifieke
stuk arbeidsmarkt? We kunnen bedrijven, studenten en andere stakeholders uit de regio’s
daar ook zelf over laten vertellen.


Toekomst gerichte organisatie


KPI: Tevredenheid medewerkers
Meting: MTO 2019

Thema’s
Bevlogenheid
Betrokkenheid
Tevredenheid
Werkgeverschap
Totaal: Tevredenheid medewerkers

DC 2019
7,7
7,7
7,3
7,2
7,5

landelijk
7,4
7,4
6,9
6,9
7,15

2020

2022

7,5

7,5

4.5 Verantwoording
Landelijke speerpunten

In de Regeling Kwaliteitsafspraken worden de drie landelijke speerpunten geëxpliciteerd. Het
is de bedoeling om – samengevat - deze speerpunten voldoende gewicht te geven (minimaal
1/3e van het investeringsbudget) en er op basis van de uitgangspositie invulling aan te geven.
Het gaat daarbij sec om het financiële gewicht, dat de paragraaf hierna wordt besproken. In
de ogen van DC komen de drie speerpunten ruimschoots tot uitdrukking: voor ruim 80%.
Ze vormen het zwaartepunt van onze kwaliteitsagenda.
Jongeren in een kwetsbare positie
De (begeleiding van) jongeren in een kwetsbare positie gaat over kwetsbare groepen in de
samenleving. Hoe geeft DC die groepen via een diploma een duurzame plek op de
arbeidsmarkt, en daarmee uiteindelijk economische zelfstandigheid? Dit speerpunt heeft
kwalitatief goed onderwijs met uitstekende begeleiding als hoofdmoot. Dit eerste speerpunt
beslaat een op een onze eerste strategische pijler. Daar zoomen we expliciet op in. Na jaren
van nadruk op voorkomen van uitval van zittende studenten, verschuift het naar het
opnemen van deze groepen, die in Drenthe zijn oververtegenwoordigd: iedereen is welkom.

54

We bieden iedereen een veilige omgeving, bieden steun door middel van uitstekende LOB,
blijven VSV voorkomen en hebben extra aandacht voor kwetsbare groepen als entree,
niveau 2 en inburgeraars. Ook in de derde en de vierde strategische pijler werken we aan dit
speerpunt. Door onderwijs in samenwerking met bedrijven en instellingen aan te bieden, de
instroom vanaf het vmbo te versoepelen en ons opleidingsaanbod aan te passen, maar ook
door leerlingen vaardigheden mee te geven waar ze hun hele leven baat bij zullen hebben.
Gelijke kansen
Het speerpunt ‘gelijke kansen in het onderwijs’ draait vooral om vaardigheden. Verschillende
soorten vaardigheden die leerlingen nodig hebben om zo hoog mogelijk te reiken initieel,
maar die hen ook in staat stellen later zelf hun loopbaan te blijven vormgeven. Een goede
doorstroom organiseren via een goede aansluiting, vooral bij de overgangen in het
onderwijs. Uiteraard is allereerst een goede intake en begeleiding via LOB daar een adequaat
middel voor: daarin investeren we in de eerste strategische pijler.
Ook komen gelijke kansen aan bod in de tweede strategische pijler: we dagen de student
met uitdagende leervormen, internationale ervaringen of excellentietrajecten uit om er
tijdens het verblijf bij DC zo veel mogelijk uit te halen. In de derde pijler werken we expliciet
aan succesvolle instroom vanuit het vmbo en doorstroom in de hele kolom vo-mbo-hbo. In
de vierde pijler bieden we meer dan een diploma: via 21e eeuwse vaardigheden maken we
studenten klaar voor een toekomst waarin wendbaarheid blijvend nodig zal zijn.
De arbeidsmarkt van de toekomst
Dit derde speerpunt draait om een opleidingsportfolio dat is toegesneden op het betreffende
werkgebied. Onderwijs met een zinvolle praktijkcomponent, hybride leervormen en
mogelijkheden voor excellerende studenten. Dit komt bij DC – hoe kan het als mboinstelling eigenlijk ook anders – in alle vier de strategische pijlers voor. In alle regio’s wordt –
op basis van de lokale omstandigheden – gekeken naar het portfolio, wordt intensief
samengewerkt met het bedrijfsleven en zetten we in op excellentieprogramma’s. De
aansluiting met de regio is zelfs wat dit Strategisch Plan echt wezenlijk anders maakt, dan
voorgaande jaren.
In de eerste strategische pijler wordt extra aandacht gegeven aan de arbeidsmarktkansen van
kwetsbare groepen. In de tweede pijler maken we internationalisering, skills wedstrijden en
excellentieprogramma’s toegankelijk voor al onze studenten. In de derde pijler geven we het
onderwijs vorm met bedrijven en instellingen, aan de hand van echte – en daarmee actuele praktijkopdrachten. In de vierde strategische pijler ligt het zwaartepunt voor wat betreft dit
speerpunt: we werken aan een portfolio op maat voor de regio, leiden op voor een
volwaardige deelname aan de maatschappij en zijn makelaar op Leven Lang Ontwikkelen.

iedereen is welkom

jongeren kwetsbare positie

gelijke kansen

voorbereiden arb markt voor morgen

x

x

x

x

x

uitdagende leeromgeving
partner in de regio

x

meer dan een diploma

x

x
x
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Indicatoren

In de bijlagen van de Regeling wordt een aantal indicatoren genoemd, waarop dient te
worden gereflecteerd. Deze indicatoren zijn niet nieuw, maar vormen het hart van wat in
klassieke termen ‘onderwijskwaliteit’ wordt genoemd. Studiesucces, aangevuld met
arbeidsmarktperspectief.
De uitgangssituatie is voor alle indicatoren in de nulmeting geanalyseerd. Daaruit blijkt dat
DC op geen van deze indicatoren grote risico’s loopt. Studiesucces is een belangrijk
onderdeel van ons dagelijks werk, en we houden de stand op deze onderdelen dan ook goed
bij. Ook deze zijn regelmatig onderwerp van gesprek: in teams, tussen teams en
leidinggevende en in het hoger management. Daarbij komen zij aan de orde in eigen audits,
ons eigen kwaliteitssysteem en houdt de inspectie hierop toezicht.
In de KPI’s die DC kiest, komt slechts een beperkt aantal van deze indicatoren terug. Dat wil
niet zeggen dat DC niet stuurt op voorkomen van VSV, bevorderen van Kwalificatiewinst of
doorstroom hbo. Dat doen we immers dagelijks. We kiezen in dit Strategisch Plan echter
vooral voor de stap naar hoe behandelen we onze klant (1), hoe uitdagend is ons onderwijs
(2), hoe spelen we in op de omgeving (3) en wat is van dat alles het effect (4).
Daar past overigens arbeidsmarktperspectief wel degelijk bij. Dat is bij ‘meer dan een
diploma’ ook een belangrijke factor. In gesprekken zal deze grootheid terugkomen, al dan
niet in de vorm van cijfers. KPI-waardig vinden wij hem echter niet. Arbeidsmarktperspectief
is lastig te meten op de schaal van de onderwijsinstelling in relatie tot de regio. Daarnaast is
het (te) conjunctuurgevoelig om op afrekenbaar te kunnen zijn.

Interne/externe stakeholders

In het traject naar een nieuw Strategisch Plan is uitgebreid de ruimte genomen om af te
stemmen met stakeholders binnen en buiten DC. Het meest in het oog sprongen daarbij de
bijeenkomsten in de regio. De rondgang had in elke regio een eigen karakter: Worldcafé,
tourbus of anders. In alle regio’s zijn studenten, docenten en bedrijven/instellingen
betrokken, waarbij die laatste groep in ieder geval één eigen moment heeft gehad. Zie onder
de fotocollages die daarvan een weerslag vormen.
Het CvB heeft de regio overstijgende partijen – hbo-instellingen, provincie, enz. – bezocht.
Zij hebben ook de formele gremia – RvT, OR, Studentenraad – voor hun rekening genomen.
Over de hele linie wordt de insteek en de richting die DC kiest, omarmd. Bijeenkomsten
verliepen positief, waarbij vooral verrast wordt gereageerd op de ‘taal’ die wordt gebezigd.
Dit heeft te maken met de opbouw die ditmaal vanuit de regio’s is gekomen, en niet
centraal. Hierdoor ervaart men meer ‘partner in de regio’, en minder ‘alleen school’. Het is
zaak voor DC het hier niet bij te laten: onze insteek om de komende vier jaar te laten zien
dat we naar deze taal ook handelen.
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Financiën

In de onderstaande tabel is een indicatieve verdeling van de middelen weergegeven. Het gaat
bij DC om een bedrag van rond de € 6 miljoen per jaar. We zijn er in dit overzicht vanuit
gegaan dat ook de resultaatafhankelijke budgetten in 2021 en 2022 zullen worden behaald.
Onder de pijlers staan steeds deelonderwerpen genoemd. Deze deelonderwerpen zijn DC
brede initiatieven, die uit DC brede middelen worden gefinancierd. De regionale initiatieven
in iedere pijler zijn hierin niet verwerkt. In de bijgeleverde Excel is de orde van grote van de
DC brede thema’s specifieker te zien, ook afgezet ten opzichte van de regio’s.
Eerder is al uitgelegd dat de drie landelijke speerpunten geen expliciete leidraad zijn geweest
voor deze Kwaliteitsagenda. Dit is in de ogen van DC conform de geest van de nieuwe
kwaliteitsafspraken. Het is dan ook niet mogelijk om tot op de euro nauwkeurig uit te
splitsen in hoeverre aan de norm van 1/3e van de middelen wordt voldaan. De strategische
pijlers die zijn gekozen, alsmede de maatregelen die daaronder hangen, geven echter
inhoudelijk voldoende beeld.

Verdeling over de thema's
1. Iedereen is welkom
2. Een uitdagende leeromgeving
3. Partner in de regio
4. Meer dan een diploma
Een toekomstgerichte organisatie
Totaal

2019
948
2.963
1.166
563
460
6.100

2020
878
2.913
1.166
593
450
6.000

2021
813
2.890
1.165
592
440
5.900

2022
809
2.875
1.098
588
430
5.800

Onder het kopje ‘Landelijk speerpunten’ is al gesteld dat meer dan 80% van de middelen aan
de speerpunten wordt besteed. Logisch ook in onze ogen, en DC voldoet daarmee ruim aan
de norm. We verklaren onder de eerste strategische pijler de posten ‘OOD/lean’ (€ 95.000)
en ‘kleine kwaliteit’ (€ 60.000) en de (impliciet vijfde) pijler ‘toekomstgerichte organisatie’ in
zijn geheel (gemiddeld € 450.000) buiten de norm: deze voldoen niet.
Op een budget van € 6 miljoen totaal maakt dat ongeveer 10% uit. We kunnen ons
voorstellen dat als we met een stofkam door de overige maatregelen wordt gegaan, wellicht
ook nog eens 10% buiten de norm valt. Dat zou overigens een arbitraire exercitie zijn,
aangezien de speerpunten niet op exacte wijze zijn gedefinieerd. De conclusie moet zijn dat
de drie speerpunten het zwaartepunt vormen van de Kwaliteitsagenda van DC, en dat
daaraan het leeuwendeel van het budget wordt besteed: (ruim) 80%.
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Strategische pijlers

2019

2020

2021

2022

1. Iedereen is welkom
- OOD/lean
- Kleine kwaliteit
- Intake

948

878

813

809

948

878

813

809

2.963

2.913

2.890

2.875

2.963

2.913

2.890

2.875

1.166

1.166

1.165

1.098

1.166

1.166

1.165

1.098

563

593

592

588

563

593

592

588

460

450

440

430

Totaal

460

450

440

430

Totaal

6.100

6.000

5.900

5.800

- LOB
- VSV/Zorgstructuur
Totaal
2. Een uitdagende leeromgeving
- Topacademie
- Internationalisering
- Skills
- HR
- Onderwijs&ICT
Totaal
3. Partner in de regio
- VO-MBO
- MBO-HBO
Totaal
4. Meer dan een diploma
- Alumnibeleid
- Kwartiermakers LLO
Totaal
Een toekomstgerichte organisatie
- één servicedesk
- Lean
- DC Academie
- Informatiemanagement
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Bijlage 1: Contextanalyse
Structuur Drentse economie
Drenthe kampt op al deze vlakken met eigen problemen, en kan profiteren van eigen kansen. Net als
in de rest van Nederland neemt de economische groei in Drenthe in kracht toe. De sectorstructuur
van Drenthe komt steeds meer overeen met die van Nederland. Toch zijn er nog altijd een aantal
verschillen. Zo kent Drenthe een relatieve oververtegenwoordiging van onder meer de
conjunctuurgevoelige sectoren industrie en bouw en is ook de landbouw relatief groot. De zakelijke
dienstverlening speelt juist een kleinere rol dan landelijk. Zoals al geschetst, zijn de verschillen tussen
de drie regio’s in Drenthe relatief groot, ook op dit gebied. In onderstaand plaatje is de situatie ten
opzichte van landelijk te zien.

Het aantal werknemersbanen in Drenthe nam in de periode 2017-2018 met 3.400 toe tot 109.400.
De gemiddelde groei in beide jaren ligt met 1,6% onder de landelijke groei van 2,1%. Door de
regionale economische structuur profiteert Drenthe minder van de groei in distributie (groothandel,
vervoer &opslag) en zakelijke diensten dan regio’s waar deze sectoren prominenter zijn. De beperkte
bevolkingsgroei remt consumptieve diensten (detailhandel, horeca, cultuur). Ook de banenkrimp in
industrie werkt in Drenthesterker door dan elders.
Goed nieuws is dat – door het terugdraaien van eerder aangekondigde bezuinigingen en een verder
toenemende vergrijzing - de werkgelegenheid in zorg & welzijn vanaf 2017 weer groeit. Zorg &
welzijn, overige zakelijke diensten (waaronder uitzendwerk), industrie en detailhandel zijn in Drenthe
de grootste sectoren. Twee derde van de Drentse werkgelegenheid bevindt zich in deze sectoren.
Daarnaast kent Drenthe veel seizoenswerk in sectoren als landbouw, horeca en bouw.
Krimp, opleidingsniveau, werkloosheid en vergrijzing
Sinds 2000 is het aantal inwoners in Noord-Nederland toegenomen. Vanaf 2013 is een daling ingezet.
Tot 2040 is de verwachting dat de bevolking in Noord-Nederland blijft krimpen. De bevolkingskrimp
is verreweg het grootst in Drenthe. De krimp werd tot nu toe vooral veroorzaakt door een afname
van het vestigingsoverschot. De komende decennia zal de krimp van het aantal inwoners veroorzaakt
worden door een verdere afname van de natuurlijke aanwas.
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De demografische ontwikkeling in het verzorgingsgebied van DC laat tot en met 2019 een stabiel
beeld zien van het aantal vijftien- tot twintigjarigen. Na 2020 zet een daling van deze populatie in.
Naar verwachting is deze daling groter dan de landelijke trend. Het aantal jongeren dat naar het
vmbo gaat is afgelopen jaren gedaald. Dit zal hoogstwaarschijnlijk een negatief effect hebben op de
instroom in het mbo. De verhouding BOL-BBL groeit toe naar circa 76/24. Deze ratio is
conjunctuurgevoelig. Het aantrekken van de economie leidt doorgaans tot een toename van het
aantal BBL-ers. Het aantal deelnemers twintigplus blijft in de komende jaren waarschijnlijk stabiel.
De arbeidsmarktregio Drenthe telt eind 2016 bijna 281.000 inwoners. De 208.000 inwoners van 15
tot 75 jaar vormen de potentiële beroepsbevolking. Hiervan bieden 140.000 mensen zich actief aan
op de arbeidsmarkt. Deze werkenden en werklozen vormen samen de beroepsbevolking van
Drenthe. De beroepsbevolking groeide in 2017 en 2018 met ruim 600 personen tot 141.000. Dit komt
vooral door de groei van de totale bevolking.
Van de beroepsbevolking in 2016 hebben 131.000 mensen betaald werk (de werkende
beroepsbevolking). De overige 9.000 mensen hebben geen werk, zochten recent naar betaald werk
en zijn daarvoor ook meteen beschikbaar (de werkloze beroepsbevolking). In 2016 is 6,3% van de
Drentse beroepsbevolking werkloos. Dit werkloosheidspercentage is lager dan in 2015, maar ligt nog
wel boven het landelijk gemiddelde van 6,0%. In 2017 daalt het werkloosheidspercentage verder
doordat het aantal werklozen afneemt en de beroepsbevolking toeneemt.
De beroepsbevolking van Drenthe telt circa 48.000 laagopgeleiden. Dat is 23% van de
beroepsbevolking. Daarmee is het aandeel laagopgeleiden in Drenthe iets hoger dan het landelijke
gemiddelde van 22%. Laagopgeleiden zijn mensen zonder startkwalificatie. Zij hebben
basisonderwijs, vmbo of mbo-1 als hoogst afgeronde opleiding. Er zijn grote verschillen tussen de
COROP-gebieden binnen de arbeidsmarktregio Drenthe. Daar waar het aandeel laagopgeleiden in
Noord-Drenthe met nog geen 21% onder het landelijk gemiddelde ligt, behoren de aandelen
laagopgeleiden in Zuidoost-Drenthe (28%) en Zuidwest-Drenthe (24%) tot de hoogste van Nederland.
In totaal verlaten in Drenthe 7.000 60-plussers de komende jaren de arbeidsmarkt. Openbaar
bestuur, onderwijs en vervoer & opslag zijn sectoren die –gezien het hoge aandeel 60-plussers -op
korte termijn met een uitstroom van werknemers geconfronteerd worden. In zorg & welzijn en
industrie is het aandeel 60-plussers weliswaar beperkter, maar betreft het - gezien de omvang van
beide sectoren – wel een omvangrijke groep mensen. In horeca en detailhandel speelt de
vergrijzingsproblematiek vrijwel niet.
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Voor sectoren met groeiende werkgelegenheid en een hoog aandeel of hoge aantallen oudere
werknemers bestaat het risico van een sterke mismatch. Dit is in Drenthe onder andere het geval in
zorg & welzijn, vervoer & opslagen bouw. In alle sectoren groeit echter het aandeel oudere
werknemers. Technologische ontwikkelingen stellen hogere eisen aan werknemers. In combinatie
met een achterblijvende deelname van oudere werknemers aan scholing, training en cursussen stelt
dit alle bedrijfstakken voor uitdagingen.
Baanopeningen versus arbeidsmarktinstroom: werkgelegenheid
De arbeidsmarktinstroom in Drenthe is in zes jaar tijd (2017-2022) naar verwachting in totaal (op
mbo-, hbo- en wo-niveau) 34.900 werkzame personen. Onder arbeidsmarktinstroom verstaan me
het aanbod van nieuwe arbeidskrachten op de arbeidsmarkt, zoals bepaald door de verwachte
uitstroom van schoolverlaters uit het onderwijs. Elk jaar is er gemiddeld dus een instroom van ruim
5.800 nieuwe arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Subregionaal ontstaat de grootste
arbeidsmarktinstroom in Noord-Drenthe (13.920), gevolgd door Zuidoost-Drenthe (11.720) en
Zuidwest-Drenthe (8.770).
Regio

Arbeidsmarktinstroom
Mbo 2/3

Mbo 4

Hbo

Wo

Totaal*

368.100

298.500

416.900

248.000

1.331.500

12.070

9.590

9.290

3.950

34.900

Noord-Drenthe

4.360

3.830

3.880

1.850

13.920

Zuidoost-Drenthe

4.650

3.250

2.940

880

11.720

Zuidwest-Drenthe

3.060

2.510

2.470

730

8.770

Nederland
Drenthe

In zes jaar tijd (2017-2022) ontstaan in totaal 37.940 baanopeningen in Drenthe. Met baanopeningen
wordt de totale vraag naar nieuwe arbeidskrachten op de arbeidsmarkt bedoeld. De baanopeningen
in Drenthe zijn grotendeels toe te schrijven aan vervangingsvraag (bijna voor 75%). Veel
baanopeningen ontstaan als gevolg van demografische ontwikkelingen: de babyboomers die met
pensioen gaan. Het aandeel van de baanopeningen ligt in Drenthe hoger dan Nederland, hetgeen
vooral veroorzaakt wordt door een oudere leeftijdssamenstelling. Voor de Drenthe is sprake van een
positieve uitbreidingsvraag, waarbij de toename vooral in de jaren 2017, 2018 en 2019 ligt.
Regio

Baanopeningen
Mbo 2/3

Mbo 4

Hbo

Wo

Totaal*

296.100

268.200

437.800

278.800

1.280.900

Drenthe

9.590

9.120

13.190

6.040

37.940

Noord-Drenthe

3.630

3.530

5.900

2.800

15.860

Zuidoost-Drenthe

3.640

3.070

3.770

1.860

12.340

Zuidwest-Drenthe

2.320

2.530

3.520

1.380

9.750

Nederland

Om te kunnen bepalen of er op de Drentse arbeidsmarkt op middellange termijn sprake is van een
overschot of een tekort aan arbeidskrachten, kunnen de arbeidsmarktinstroom en de baanopeningen
tegenover elkaar worden gezet. Dit geeft een puur cijfermatige indicatie van het tekort/overschot
aan arbeidskrachten zonder rekening te houden met eventuele kwalitatieve discrepanties.
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Bovenstaande figuur toont dat zowel voor Drenthe als haar deelgebieden het aantal verwachte
baanopeningen de nieuwe arbeidsmarktinstroom overtreft. Er zal dus in de periode 2017-2022 een
tekort aan arbeidskrachten ontstaan in alle gebieden. In Drenthe als geheel zal in zes jaar tijd
ongeveer een tekort van 3.000 arbeidskrachten (op mbo-, hbo- en wo-niveau ontstaan). Dat is elk
jaar gemiddeld 500 arbeidskrachten tekort.
Kijken we naar opleidingsniveau in onderstaande figuur, dan valt op dat de tekorten vooral ontstaan
op hbo- en wo-niveau en er op mbo-niveau juist sprake is van een overschot aan arbeidskrachten.
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Tekort/overschot

Bijlage 2: Nulmeting
In deze nulmeting allereerst een beeld van de stand van onze onderwijskwaliteit, aan de hand
van de indicatoren uit de bijlage van de regeling Kwaliteitsafspraken. We reflecteren op
iedere indicator apart, aan de hand van de indeling in drie speerpunten. Verder bevat de
nulmeting een analyse van de tevredenheid van studenten. In algemene zin zien we dat de
onderwijskwaliteit op orde blijft, al zijn er op onderdelen ‘barstjes’ te zien. De tevredenheid
van studenten stijgt weer, nadat we een aantal jaren waren gedaald.
Jongeren in een kwetsbare positie
VSV
Op het gebied van VSV presteert DC als een van de betere scholen. Na jaren van daling zien
we wel voor het eerst een stijging. Die stijging is het sterkst onder de kwetsbaarste groepen.
Het beeld is nu al dat DC relatief weinig drempels opwerpt bij toelating, waardoor veel
gewerkt wordt met studenten die een hoger risico op VSV hebben. Met ‘iedereen is
welkom’ als speerpunt, gaat DC daarin nog een extra uitdaging aan.
2014/15

2015/16

2016/17

2016/17 norm

Niveau 1

30,17%

31,87%

39,81%

27,5%

Niveau 2

6,29%

7,84%

8,51%

9,5%

Niveau 3+4

2,24%

2,60%

Niveau 3

2,65%

3,6%

Niveau 4

2,98%

2,75%

Arbeidsmarktrendement (niveau 2 opleidingen)
In onderstaand plaatje is te zien dat vooral de assistent opleidingen – uitstroomprofielen van
entree – kampen met een zeer slecht arbeidsmarktperspectief. Dat is logisch, en schept de
noodzaak enerzijds goed te begeleiden naar werk, maar anderzijds te zorgen dat deze
jongeren zo vaak mogelijk door kunnen naar niveau 2. In de lijst van opleidingen met matig
arbeidsmarktperspectief komen ook niveau 2 opleidingen een aantal keren voor. Daar is het
beeld diffuser.
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Zo komen medewerker ICT en Helpende zorg voor, terwijl ICT een kansrijke branche is en
er om helpenden juist door het werkveld weer volop wordt gevraagd. Voor beide
opleidingen geldt, dat doorstroom naar minimaal niveau 3 bevorderen een goed devies is
voor duurzaam perspectief. Verder zijn Sport&Bewegen en Mediavormgever opvallend.
Sportstudenten komen vrijwel altijd aan het werk, als zij niet (ook hoge percentages)
doorstromen. Overigens zijn zij ook op het HBO bovengemiddeld succesvol. Ook
mediavormgever is gewild, terwijl de instroom maar een klas per jaar is.
Succes eerste jaars
Op ‘startersresultaat is bij DC een daling te zien, ook ten opzichte van andere ROC’s. Dit
vraagt om een nadruk op LOB bij eerste jaars.
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Kwalificatiewinst
Op kwalificatiewinst scoort DC goed. Stijgend, en in lijn met andere ROC’s. De afgelopen
jaren is hier veel energie op gezet, via intake en LOB. Dat werpt zijn vruchten af.

Opstroom na diploma
DC heeft het altijd minder goed gedaan dan de branche op interne doorstroom. Wel is er al
jaren een stijging te zien, die we toeschrijven aan de toegenomen aandacht voor LOB. De
komende jaren zal dit geïntensiveerd moeten worden.
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Doorstroom MBO-HBO
De doorstroom naar het HBO blijft stijgen. Ook ten opzichte van andere ROC’s.

Doorstroomsucces MBO-ers op het HBO (eerste jaar)
Het doorstroomsucces in het eerste jaar HBO is na jaren van verbetering weer iets
verslechterd, ondanks de energie die juist op dat thema is geleverd. De bovenstaande stijging
van het aantal studenten dat kiest voor HBO zou daar iets mee te maken kunnen hebben.
Verder valt – inzoomend – op dat de verschillen tussen vakgebieden qua succes groot zijn.
Bij de Zorg en bij Sport&Bewegen is het succes hoog, bij economische beroepen juist heel
laag. Het is zaak dus met een gedifferentieerde aanpak te komen voor de komende jaren, in
tegenstelling tot de generieke aanpak van voorheen.
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Arbeidsmarktperspectief (algemeen) en stageperspectief
In de externe context analyse kwam het totale tekort aan arbeidskrachten per regio aan
bod. Hieronder zijn deze tekorten/overschotten uitgesplitst naar specifieke opleidingen en
beroepen. Op deze manier schetsen we een meer kwalitatief beeld van de te verwachten
tekorten. Het uitgangspunt daarbij is de arbeidsmarktsituatie vanuit het oogpunt van de
werkzoekenden.
De arbeidsmarktperspectieven voor jongeren die tussen 2017 en 2022 de arbeidsmarkt
zullen betreden zijn gemiddeld genomen over alle opleidingscategorieën goed. Er zijn echter
grote verschillen in de arbeidsmarktperspectieven tussen verschillende opleidingen, tussen
verschillende opleidingsniveaus en naar regio. Duidelijk te zien is dat hoe hoger het
opleidingsniveau van gediplomeerden is, hoe beter hun arbeidsmarktperspectieven zijn. Dat
is vooral slecht nieuws voor mbo 2/3 en in mindere mate voor mbo 4. Verder valt op dat
Techniek over de hele linie kansrijk is, terwijl de kansen voor economie matig zijn.

Nederland

Drenthe

Noord-Drenthe

ZuidwestDrenthe

ZuidoostDrenhte

Mbo 2/3 totaal

redelijk

matig

redelijk

matig

matig

Mbo 2/3 groen

matig

matig

matig

slecht

slecht

Mbo 2/3 economie

matig

matig

matig

slecht

matig

redelijk

redelijk

redelijk

redelijk

redelijk

matig

matig

matig

matig

matig

redelijk

redelijk

redelijk

redelijk

redelijk

goed

goed

goed

goed

goed

Mbo 4 economie

matig

matig

matig

matig

matig

Mbo 4 techniek

goed

goed

goed

goed

goed

matig

matig

matig

matig

matig

redelijk

goed

goed

goed

goed

Mbo 2/3 techniek
Mbo 2/3 zorg en welzijn
Mbo 4 totaal
Mbo 4 groen

Mbo 4 zorg en welzijn
Hbo totaal
Hbo onderwijs

goed

goed

zeer goed

goed

goed

Hbo taal en cultuur

matig

matig

matig

matig

matig

Hbo economie

matig

matig

matig

matig

matig

Hbo techniek

goed

zeer goed

zeer goed

zeer goed

goed

Hbo landbouw en natuur

goed

goed

goed

goed

goed

Hbo gezondheidszorg

goed

goed

goed

goed

goed

matig

redelijk

goed

goed

redelijk

goed

goed

goed

goed

goed

Hbo gedrag en maatschappij
Wo totaal

In algemene zin kunnen we zeggen dat arbeidsmarkt niet één op één te analyseren is. Het
zou te kort door de bocht zijn, om met Medewerker ICT, Sport&Bewegen of
Mediavormgever te stoppen omdat het perspectief niet goed zou zijn. Wel zijn er in
algemene zin lessen te trekken.
Jongeren in entree en niveau 2 moeten we intensiever begeleiden. Naar werk, maar – als
mogelijk – vooral naar een hoger niveau. Verder is het minder zinvol om alleen maar te
focussen op het specifieke beroep. Ondanks dat Sport&Bewegen een matig
arbeidsmarktperspectief heeft binnen de beroepskolom, komen al deze studenten aan het
werk. Dat betekent dat zij vaardigheden bezitten die belangrijk zijn. Daar moet in alle
opleidingen meer aandacht voor zijn.
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Tevredenheid studenten
De Job-monitor van 2018 laat voor DC een positief beeld zien. Tot 2016 was een daling te
zien geweest, maar nu stijgt DC naar een positie die in lijn is met landelijk.
Jaar

2018

2016

2014

Tevredenheid school

6,6

6,4

6,5

Tevredenheid school landelijk

6,7

Tevredenheid opleiding

7,2

6,9

7,0

Tevredenheid opleiding landelijk

7,1

Studenten beoordelen ‘sfeer en veiligheid’ hoog, waarbij zelfs nog een lichte stijging is te zien.
Ook studiebegeleiding maakt een mooie groeicurve door.
Onderwerp
Lessen/programma
Toetsing en examinering
Studiebegeleiding
Onderwijsfaciliteiten
Vaardigheden en motivatie
Stage (bol)
Werkplek (bbl)
(Studie)loopbaanbegeleiding
Rechten en plichten
Sfeer en veiligheid
Algemene tevredenheid

2018
3,4
3,8
3,6
3,7
3,4
3,7
4,0
3,7
3,3
3,9
3,7
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2016
3,4
3,8
3,6
3,8
3,3
3,6
3,9
3,4
3,3
3,8
3,3

