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Inleiding 
Sinds 2015 hebben we als mbo-instelling afspraken gemaakt over kwaliteitsverbetering. We hebben 

als organisatie daarvoor een kwaliteitsplan ingediend (2015-2018). Ten behoeve van deze uitvoering 

hebben we een aanvulling op de bekostinging ontvangen op grond van de Regeling kwaliteitsafspraken 

mbo, die loopt van 2015-2018. Het kabinet heeft in het Regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de 

Toekomst’ aangekondigd dat er voor het mbo nieuwe kwaliteitsafspraken komen. Met deze 

kwaliteitsagenda 2019-2022 geven wij vorm aan de uitvoering van de ambities en de ingezette 

investering. 

ROC Menso Alting heeft een cyclische en planmatige manier van werken. We zijn klein, hebben korte 

lijnen en zijn doelgericht. We werken vanuit een vastgestelde strategie1, met de daarbij behorende 

strategische doelen en uitwerkingen. Het Strategisch Beleidsplan (SBP) beschrijft de koers waaruit het 

directieplan, teamplannen en de activiteiten van de verschillende taakgroepen en commissies 

voortvloeien. Deze kwaliteitsagenda is dan ook geen nieuw plan met ambities en activiteiten, maar 

een uitwerking van de bestaande plannen en actielijsten waarmee we als organisatie vorm geven aan 

de landelijke speerpunten vanuit OCW.   

We willen met dit document vooral laten zien hoe wij aan onze kwaliteit werken en hoe zich dat 

verhoudt tot de speerpunten die vanuit het ministerie van OCW zijn aangedragen. Daarbij zullen we 

waar nodig verwijzen naar de beleidsdocumenten en plannen die daarvoor leidend zijn in onze 

organisatie.  

Deze kwaliteitsagenda is tot stand gekomen in samenwerking met onze interne- en externe 

stakeholders. De interne stakeholders (medewerkers en studenten) zijn bevraagd tijdens de jaarlijkse 

kwaliteitsdag en a.d.h.v. enquetes en gesprekken. Deze input is verwerkt in de strategische doelen van 

het SBP. De externe stakeholders zijn bevraagd door de afdelingen zelf (operationeel niveau) en tijdens 

een bijeenkomst (tactisch en strategsich niveau) in september. Deze input is verwerkt in de uitwerking 

van de strategische doelen en de kwaliteitsagenda. 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 gaat in op het waarom we bestaan: we beschrijven onze identiteit, missie en visie en waar 

we over vier jaar willen staan, ofwel onze ambitie. In hoofdstuk 2 gaan we nader in op interne en 

externe ontwikkelingen die van invloed zijn op onze school en de positie van ons ROC in de regio. Per 

afdeling is er een SWOT-analyse gemaakt om de verschillen tussen de sectoren weer te geven. Ook 

worden de strategische keuzes van de afdelingen gekoppeld aan deze analyse verwoord. Daarnaast 

vertalen we in dit hoofdstuk per speerpunt de ambities die we hebben om het beoogde effect te 

bereiken. We geven schematisch weer met wie we samenwerken en welk budget daarvoor nodig is. 

Vervolgens beschrijven we in hoofdstuk 3 de kwaliteitsagenda waarin we de indicatoren en normen 

benoemen. Hoofdstuk 4 beschrijft de indicatieve meerjarenbegroting. Als laatste beschrijven we de 

monitoring, borging en verantwoording van de voortgang van de ambities uit de kwaliteitsagenda in 

hoofdstuk 5. 

 

 

 

                                                           
1 Strategisch Beleidsplan 2018-2022 
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Hoofdstuk 1 ROC Menso Alting: wie zijn we en wat willen wij?  
Identiteit, missie, visie en ambitie: ons ‘waarom’ 

Identiteit 

 ‘Vanuit Gods liefde, samen ontdekken, samen groeien en samen verantwoordelijk voor jezelf, de 

ander en de natuur.’  

Vanuit deze waarden belooft ROC Menso Alting aan de studenten te werken vanuit de volgende 

overtuiging: ‘We stellen God centraal en leven Jezus daarin na. Hij is de bron van wat goed en volmaakt 

is. Hem centraal stellen betekent gebruik maken van talenten, het beste uit onszelf en de ander willen 

halen. Oog hebben voor de mensen om ons heen en voor de maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd 

dat je met een doel gemaakt bent: God wil dat jij je plaats inneemt in deze wereld. En dat je van waarde 

bent voor de mensen om je heen.’ 

Waarom wij bestaan: onze missie 

De kernzin die aangeeft waarom wij bestaan (onze missie) verbindt het heden met de toekomst, is 

tijdloos maar ook passend in de tijdsgeest, is een combinatie van ons bestaansrecht en onze identiteit, 

is kort en krachtig aan te geven, betekenisvol en onderscheidend. 

‘Wij bestaan omdat ROC Menso Alting al zijn studenten de kans biedt om succesvol te leren voor het 

Leven door oog en verantwoordelijkheid voor elkaar, de schepping en de maatschappij.’ 

Onze ambitie voor 2022 

Onze ambitie geeft aan wat wij over vier jaar bereikt willen hebben bezien vanuit onze 

belanghebbenden en luidt: 

‘Wij willen vanuit en met behoud van onze gereformeerde identiteit samen met het werkveld een 

leerwerkgemeenschap bieden aan onze studenten: jongeren en volwassenen van alle leeftijden. 

Daarbij staat het actief ontplooien en ontwikkelen van kwaliteiten en talenten tijdens het hele leven 

voor het realiseren van doelen vanuit persoonlijk, werkgelegenheids-, of maatschappelijk perspectief 

centraal. Ons ROC Menso Alting is daartoe een betrouwbare en wendbare organisatie die zich 

doordacht aanpast aan snel veranderende (werkveld)ontwikkelingen in de maatschappij, de regio en 

de wereld. 

Visie op kwaliteit 

Onze visie op kwaliteit om onze ambitie te bereiken is als volgt geduid: 

´Kwaliteit in ons beroepsonderwijs bereiken we door kritisch te zijn en te blijven op al onze 

(onderwijs)activiteiten. Wij toetsen bij studenten, werkveld en collega’s of we goed aansluiten bij de 

onderwijs- en werkveldbehoefte. We zijn transparant over wat we doen, waarom we dat doen en 

ieders functie, rol en taak is duidelijk. Een ieder handelt verantwoordelijk en we spreken elkaar aan op 

resultaten waar nodig. We werken planmatig, doelgericht, systematisch en cyclisch, met daarin een 

juiste balans tussen vertrouwen en controle enerzijds en kwaliteitssysteem en kwaliteitscultuur 

anderzijds. Alles wat wij doen heeft meerwaarde voor de student.’ 
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Een belangrijk aspect van onze visies op onderwijs en op kwaliteit is de begeleiding van de student en 

onze relatie met samenwerkingspartners. Onze visie op begeleiding om onze ambitie te bereiken luidt 

als volgt: 

´We zien onze studenten als unieke mensen, door God gemaakt en met een doel in het leven. We 

begeleiden hen in het ontdekken daarvan. We hanteren daarbij een geïntegreerde vorm van een leven 

lang begeleiden waarbij zowel enerzijds de student als aanstaand beroepsbeoefenaar en als persoon 

in ontwikkeling en anderzijds de bedrijven en organisaties waarmee we samenwerken, centraal staan. 

Iedere student krijgt de zorg en de daarbij behorende begeleiding die nodig is   evenals iedere partner 

in de keten waarmee we samenwerken.´ 
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Hoofdstuk 2 Landelijke en regionale ontwikkelingen 

2.1 Onze externe omgeving 
 

Landelijk 

Demografie 

Rond 1900 was nog bijna de helft (ruim 44 procent) van de Nederlandse bevolking jonger dan 20 jaar, 
slechts 6 procent 65 jaar of ouder en 0,7 procent 80 jaar of ouder. Anno 2018 is dat beeld behoorlijk 
veranderd: nog maar 22 procent van de bevolking is jonger dan 20 jaar en bijna 19 procent 65 jaar of 
ouder; 4,5 procent is zelfs 80 jaar of ouder. Volgens de bevolkingsprognose van het CBS zal de 
vergrijzing zich in de toekomst nog verder voortzetten. Het aandeel jongeren zal waarschijnlijk niet 
veel meer afnemen, maar het aandeel ouderen zal in de toekomst toenemen2.  
 
Het geraamde aantal deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs is volgens het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het schooljaar 2018/19 483.400. De verwachting is dat het 
aantal deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs de komende jaren zal stijgen en vanaf 2020/21 
zal dalen. Het verwachte aantal deelnemers op niveau 2 zal de komende jaren relatief het sterkst dalen 
(zie afbeelding 1)3. 
 

 
Afb. 1:  Prognose deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs, naar niveau 

 
In Nederland heeft bijna 40% van de 15- tot 75-jarigen een havo- of vwo-diploma of een afgeronde 
mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4. Deze groep is al jaren de grootste groep en blijft door de jaren heen 
in omvang vrij stabiel. Het aandeel hoger opgeleiden (met een afgeronde hbo- of wo-studie) groeit 
gestaag en kwam in 2017 uit op 30 procent. Daarnaast heeft bijna 29% basisonderwijs, vmbo, havo- of 
vwo-onderbouw of mbo-1 als hoogst behaalde opleidingsniveau4. 
  

                                                           
2 NIDI: Demografie in het kort; vergrijzing, 2018 
3 Onderwijs in Cijfers; Prognose aantal studenten mbo, 2018 
4 CBS: Cijfers – Onderwijs, 2018 
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Sociaal maatschappelijk 

Volgens DUO behoort een jongere tot een ‘jongere in kwetsbare positie’ wanneer hij of zij de overstap 
maakt van onderstaande onderwijspositie naar kwetsbare positie (zie afbeelding 2)5.  
 

 
Afb. 2: Jongeren in een kwetsbare positie 

 
Landelijk zijn ongeveer 15% van alle jongeren van 16 tot 27 jaar jongeren in een kwetsbare positie. 
Deze jongeren zijn kwetsbaar doordat zij problemen hebben op de leefdomeinen leren, werken, 
sociale relaties en zelfredzaamheid. Zij hebben daarom meer ondersteuning nodig bij de overgang van 
jeugd naar volwassenheid6. Gemiddeld is 60% van de jongeren in kwetsbare positie man. Alleen bij de 
jongeren die vanuit pro naar mbo-2 gaan is de verdeling man/vrouw gelijk. Bij de niet-kwetsbare 
doorstroom naar het mbo is de verhouding man/vrouw ongeveer gelijk. Van alle jongeren in een 
kwetsbare positie is bijna 70% onder de 18 op het moment dat de kwetsbare overstap is gemaakt. 
Gemiddeld is ongeveer 63% van de kwetsbare groepen van autochtone herkomst tegenover ca. 76% 
voor de niet-kwetsbare doorstroom. Van alle kwetsbare groepen komt gemiddeld 28% uit een apcg-
gebied tegenover 16% en 19% bij de referentiegroepen. Dit is een indicatie dat de kwetsbare groepen 
een lagere sociaal-economische status hebben. Gemiddeld volgt bijna 75% van de jongeren uit een van 
de kwetsbare groepen een opleiding in de beroepsopleidende leerweg (BOL) en ca. 25% in de 
beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het aandeel BOL is voor de niet-kwetsbare doorstroom hoger7. 
 
In het schooljaar 2016/2017 waren er landelijk 23.793 
voortijdig schoolverlaters (vsv’ers, jongeren die 
zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten). Het 
overgrote merendeel (ruim driekwart) van de vsv’ers 
ontstaat in het mbo8. Zowel Europa als Nederland 
zetten in op het tegengaan van voortijdig 
schoolverlaten. Voor Europa is het streven dat in 
2020 maximaal 10% van de jongeren het onderwijs 
voortijdig heeft verlaten. Voor Nederland is de 
doelstelling 8%. Het aantal nieuwe vsv’ers neemt al 
jaren af (zie afbeelding 3)9. In het jaar 2016-2017 was 
voor het eerst echter weer een lichte stijging te zien.              Afb.3: Aantal vsv’ers in Nederland 
 

                                                           
5 Onderwijs in Cijfers; Jongeren in kwetsbare positie, 2018 
6 16-27; Jongeren in kwetsbare posities, 2018 
7 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; loopbaanmonitor Jongeren in kwetsbare positie, 2017 
8 Onderwijs in cijfers; Voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs, 2018 
9 Onderwijs in cijfers; Landelijke vsv cijfers, 2018 
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Economie & arbeidsmarkt 

Volgens het CPB herstelt de economie zich in Nederland gestaag. In 2018 groeide de economie met 
3,2% en naar verwachting zal zij in 2019 nog eens met 2,5% groeien. Consumptie, investeringen, 
overheid en export dragen alle positief bij aan de groei. Voor de periode 2018 tot 2021 verwacht de 
CPB een bbp-groei van 1,8% per jaar. Daarnaast is er een lichte daling in werkloosheid te zien, die tot 
2021 zal aanhouden. De landelijke afname van werkloosheid is echter gering, omdat ook het 
arbeidsaanbod (de beroepsbevolking) toeneemt. In bijna alle sectoren neemt het aantal banen toe. De 
meeste banen komen er bij via de uitzendbranche10. 
 
Bedrijven groeien en steeds meer mensen hebben een baan, maar toch kent de arbeidsmarkt nog 
onevenwichtigheden: aan de ene kant krijgen bedrijven vacatures niet of moeilijk vervult en aan de 
andere kant komen bepaalde groepen werkzoekenden moeilijk aan de slag. Vraag en aanbod moeten 
elkaar dus beter zien te vinden, zeker gezien de tekorten in sectoren zoals de techniek, zorg en het 
onderwijs. Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een van de manieren om 
structurele aandachtspunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het stimuleren van leven lang 
ontwikkelen staat daarom bij de landelijke overheid hoog op de agenda. 
 
Onderwijs 

In het Bestuursakkoord mbo 2018-2022 ‘Trots, vertrouwen en lef’ zijn afspraken gemaakt over de 
nieuwe kwaliteitsafspraken in het mbo. Hierbij is ervoor gekozen om mbo-scholen in de nieuwe 
kwaliteitsagenda’s meer ruimte te geven voor eigen keuzes. Daarmee komen de mbo-scholen nog 
beter in positie om het onderwijsaanbod af te stemmen op de (toekomstige) behoefte van de regio. 
In de kwaliteitsafspraken tussen Minister en de MBO-sector stonden de thema’s professionalisering, 
studiesucces, voortijdig schoolverlaten en beroepspraktijkvorming centraal. 
Nu wordt van het mbo gevraagd om aandacht te besteden aan een drietal vraagstukken, die vanwege 
de maatschappelijke urgentie als landelijke speerpunten worden beschouwd: 

 Jongeren in een kwetsbare positie  
 Gelijke kansen in het onderwijs  
 Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst  

 
Jongeren in een kwetsbare positie 
Het doel van dit speerpunt is om jongeren in een kwetsbare positie door uitstekend onderwijs en 
persoonlijke begeleiding maximaal te ondersteunen om uitval te voorkomen, ze door te laten stromen 
naar een hoger niveau of een goede start te laten maken op de arbeidsmarkt. 
 
Gelijke kansen in het onderwijs 
Het doel van dit speerpunt is het creëren van soepele overgangen naar en binnen het 
beroepsonderwijs en vervolgonderwijs. Op deze manier krijgen studenten voldoende kansen om 
succesvol in het mbo in te stromen, door te stromen naar een vervolgopleiding in MBO of HBO om 
daarmee een baan te vinden die past bij hun ambities en talenten. 
 
De instroom in het mbo neemt al jaren af. Hoofdzakelijk is de daling toe te schrijven aan de afname 
van het aantal jongeren in de bevolking. De meeste deelnemers die nieuw instromen in het mbo 
volgden het jaar daarvoor onderwijs, voornamelijk vmbo. Hiervan is 37% afkomstig uit de gemengde 
of theoretische leerweg (vmbo-gt) en 39% uit de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-bk). 
8% van de instromers werkte of had een uitkering11. 
 

                                                           
10 Centraal Planbureau: Middellange-termijnverkenning 2018-2021, 2018 
11 Onderwijs in Cijfers: Instroom in het middelbaar beroepsonderwijs, 2018 
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Het aantal studenten dat vanuit het mbo doorstroomt naar het hbo is de afgelopen jaren 
toegenomen van 4,5% (in ‘11/’12) naar 4,9% (in ‘16/’17)12. Het percentage uitvallers in het hbo in het 
eerste jaar van studenten met een mbo-vooropleiding is beduidend hoger (17%) dan die van 
studenten met een havo- (6%) of vwo (3%) vooropleiding.13 
 
De kans op het vinden van een baan na het behalen van een hbo-diploma is groter dan na het 
behalen van een diploma op het mbo. In heel Nederland is het aantal mbo-vacatures echter wel aan 
het stijgen. In de periode van september tot en met februari 2018 ontstonden ruim 243.000 
vacatures op mbo-niveau, 13% meer dan in dezelfde periode in 201714.  
 
Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst 
Dit speerpunt is gericht op het verbeteren van het arbeidsmarktperspectief van mbo-studenten door: 

- Aanpassingen in het onderwijsaanbod 
- Beïnvloeding van de studiekeuze 
- Inhoudelijke vernieuwing van opleidingen 
- Het versterken van de verbinding met de beroepspraktijk. 

 
De Sociaal Economische Raad (SER) adviseert dat mbo-scholen praktijkgerichte leervormen 
stimuleren en dat het mbo een grote rol in een leven lang leren en ontwikkelen krijgt. Ook moet de 
samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven worden versterkt en moet er worden gewerkt aan een 
sterk leerklimaat bij de mbo-scholen15. Daarnaast is het volgens de SER van belang dat 
beroepsopleidingen waar mogelijk aansluiten bij beroepsmogelijkheden die passen bij de aard van de 
opleiding. Jongeren kiezen vaak voor een opleiding op basis van hun interesses en kijken daarbij 
beperkt naar arbeidsmarktverwachtingen. Daarom is goede keuzebegeleiding volgens het SER 
essentieel, maar is het daarnaast belangrijk voor studenten om de tijd te krijgen voor hun leerproces.  
 
Jongeren die nu starten met een mbo-opleiding hebben een goed baanperspectief als zij kiezen voor 
een opleiding in de sector techniek, zorg of bouw. De opleidingen automatisering, toerisme en 
bedrijfsadministratie zijn het minst kansrijk16. 
 

Regionaal 

 
Demografie 

ROC Menso Alting heeft één vestiging in Groningen en biedt opleidingen in de sectoren Economie, 
Dienstverlening, Onderwijs & Opvoeding en Zorg & Welzijn. Andere mbo-instellingen in Groningen 
zijn het Noorderpoort college, Alfa College en Terra MBO.  
 
In Noord-Nederland is er al enkele jaren sprake van vergrijzing (net als in de rest van Nederland). 
Daarnaast is in vergelijking met Nederland de provincie Groningen sterker ontgroend, maar volgt het 
wat betreft de vergrijzing de landelijke trend17.  

                                                           
12 CBS: MBO; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken, 2018 

13 ECBO-Tier-HAN: Doorstroom mbo-hbo en uitval in het hbo. Evidence-based aanbevelingen, 2016.  
14 UWV: In alle regio’s stijgt het aantal mbo-vacatures, 2018 
15 SER: Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2 Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs, 2018 
16 UWV: In alle regio’s stijgt het aantal mbo-vacatures, 2018 
17 Sociaal Planbureau Groningen, 2018 
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In de periode 2012-2017 nam het aandeel 
laagopgeleiden in de Groningse 
beroepsbevolking van 15 tot en met 74 jaar 
af (zie afbeelding 4). In 2017 is 19% van de 
beroepsbevolking laag opgeleid, in 2012 was 
dit nog 24%. Het aandeel hoger opgeleiden 
in de beroepsbevolking schommelt al een 
aantal jaren rond de 36%. Groningen heeft 
ongeveer evenveel hoogopgeleiden en 
middelbaar opgeleiden in de 
beroepsbevolking als gemiddeld in 
Nederland18. 
 
         Afb. 4: Opleidingsniveau beroepsbevolking Groningen (provincie) 
 
In Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) is het aantal inwoners tussen 2014 en 2017 
gestegen met 0,2%. Er was een daling (van 0,7%) in het aantal inwoners met een Nederlandse 
achtergrond, maar door een flinke stijging in het aantal inwoners met een migratieachtergrond (een 
toename van 8,4%), steeg het totaalaantal inwoners in Noord-Nederland licht. De stijging was het 
grootst onder inwoners met een niet-westerse migratie achtergrond19. In de provincie Groningen 
was deze lichte stijging vooral zichtbaar in de stad Groningen (en de gemeenten die dicht bij de stad 
liggen). Gemeenten die verder van de stad af liggen hebben meer te maken met krimp20. Als we 
kijken naar de prognose voor 2019-2022, dan is te zien dat de bevolking in Noord-Nederland tussen 
2019 en 2022 waarschijnlijk zal afnemen met ongeveer 0,05%21.  
 
Voor het ROC Menso Alting betekent dit dat het aantal reguliere studenten in de toekomst 
waarschijnlijk zal gaan dalen. Het aantal statushouders dat een opleiding gaat volgen en zij-
instromers voor kansberoepen zal naar verwachting echter toenemen. Het is nog onduidelijk wat dit 
voor het totale aantal studenten aan het ROC Menso Alting per saldo zal betekenen, maar zeker is 
dat wij als ROC Menso Alting voor een uitdagende taak staan om voor deze laatste twee groepen 
passend onderwijs aan te bieden.  
 
Sociaal maatschappelijk 

Het percentage vroegtijdig schoolverlaters (vsv’ers) lag in het schooljaar 2016/2017 in Groningen 
met 2,5% net boven het landelijk gemiddelde. Kijkende naar het mbo, dan zijn de percentages voor 
Groningen 5,2%. Het landelijk gemiddelde voor het mbo van 5,5% is hoger dan de percentages in 
Groningen. Wat opvalt is dat het percentage voortijdig schoolverlaters op het mbo in Groningen 
aanzienlijk hoger is voor personen met een migratieachtergrond dan voor personen met een 
Nederlandse achtergrond22.  
 
In het noorden van Nederland zijn relatief veel jongeren in kwetsbare positie. Het aandeel jongeren 
in kwetsbare positie voor het schooljaar 2015/2016 naar 2016/2017 loopt landelijk van 70% tot 87%. 
In de noordelijke regio’s is dit percentage boven de 80% (zie afbeelding 5), met het hoogste aandeel 
in Noord-Groningen-Eemsmond (87%).  

                                                           
18 Sociaal Planbureau Groningen; opleidingsniveau van de beroepsbevolking; 2018 
19 CBS: Regionale kerncijfers Nederland 2014-2017, 2018 
20 Zie voetnoot 11 
21 Zie voetnoot 12 
22 Onderwijs in cijfers; Voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs, 2018 
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Afb. 5: Aandeel jongeren in kwetsbare positie 

 
Het aandeel jongeren in kwetsbare positie wordt berekend door de jongeren die een kwetsbare 
overstap hebben gemaakt (naar of binnen het mbo (niveau 1 of 2) of uit het onderwijs) te delen door 
het totaal aantal jongeren die zijn door- of uitgestroomd uit pro, vso-profiel arbeidsmarkt en 
vervolgonderwijs, vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en mbo-123. 
 
Economie & arbeidsmarkt 

De Nederlandse economie groeide in 2017 met 
3,2% ten opzichte van een jaar eerder. In 
Noord-Nederland was de economische groei 
echter lager (zie afbeelding 6). Dit kwam 
voornamelijk door de afname van de 
aardgaswinning24. Wanneer we kijken naar de 
economische groei exclusief aardgaswinning, 
dan was de economische groei in Groningen in 
2017 2,5% t.o.v. 2016. Wanneer de 
aardgaswinning meegerekend wordt, dan was 
er in Groningen sprake van een economische 
krimp van 0,6% t.o.v. 201625.  
 
 

 
                               Afb. 6: regionale economische groei, 2017 

 
Om de economische positie van Noord-Nederland te versterken, werken de drie noordelijke 
provincies Drenthe, Friesland en Groningen samen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
(SNN). Er zijn twee strategische agenda’s vastgesteld, namelijk Noordelijke Innovatieagenda 2014-
2020 en Noordervisie 202026. De kern van de Noordelijke innovatieagenda 2014-2020 wordt gevormd 
door drie investeringslijnen: ‘Noord-Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen’, 

                                                           
23 Onderwijs in Cijfers; Aandeel jongeren in kwetsbare positie naar RMC-regio, 2018 
24 CBS: Sterkste economische groei in regio Eindhoven en Almere, 2018 
25 CBS: Regionale economische groei, 2017, 2018 
26 Samenwerkingsverband Noord-Nederland, 2018 
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‘krachtig mkb (ondernemend, innovatief en internationaal)’ en ‘vernieuwing van het innovatie-
ecosysteem’. Daarnaast doet de Innovatieagenda een oproep om uitvoering te geven aan opgaven op 
het gebied van human capital, internationalisering en digitalisering (ICT)27. In Noordervisie 2020 
wordt beschreven hoe de toekomst voor Noord-Nederland eruitziet, waarbij er negen doelstellingen 
zijn opgesteld. Één van deze doelstellingen is de Human Capital Agenda Noord-Nederland 2020. 
Hierin wordt de ambitie genoemd de onderwijsparticipatie en werkgelegenheid in het Noorden op 
het landelijk gemiddelde te brengen. De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel voor het 
bedrijfsleven nu en in de toekomst is de focus van de Human Capital Agenda28.  
 
 
De economische groei maakt ook 
dat de werkgelegenheid steeds 
verder aantrekt. Zo is de 
verwachting dat het aantal 
arbeidsplaatsen in Noord-
Nederland in de periode tot 2021 
zal toenemen, al ligt de mate van 
groei wel onder het Nederlands 
gemiddelde (zie afbeelding 7)29. 

                  Afb.7: Jaarlijkse ontwikkeling werkgelegenheid tot 2021 

 
In Noord-Nederland waren er in het eerste kwartaal van 2018 19.200 openstaande vacatures. 
Vergeleken met het eerste kwartaal van 2017 is het aantal openstaande vacatures gestegen met 
31,5%30. De meeste openstaande vacatures in Noord-Nederland zijn te vinden in de sectoren handel 

( 3.800), gezondheids- en welzijnszorg ( 2.600) en industrie (  2.000). In vrijwel alle sectoren is het 
aantal vacatures toegenomen, behalve in de sector onderwijs, waar een duidelijke daling te zien is in 
alle regio’s31. Naar verwachting zal het aantal arbeidsplaatsen in de meeste sectoren blijven groeien. 
Alleen in de sectoren financiële dienstverlening, openbaar bestuur, onderwijs, industrie, energie en 
landbouw, bosbouw en visserij zal het aantal arbeidsplaatsen waarschijnlijk krimpen. De grootste 
toename van de werkgelegenheid zal waarschijnlijk plaatsvinden in de sectoren techniek, verhuur en 
overige zakelijke dienstverlening, specialistische zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid. In de 
provincie Groningen speelt in de bouwsector ook nog de extra vraag naar arbeidskrachten als gevolg 
van herstelwerkzaamheden in het aardbevingsgebied32.  
 
Door de eerdergenoemde verwachte krimp van de bevolking in Noord-Nederland, zal er ook sprake 
zijn van een krimpende potentiële beroepsbevolking. Ook de vergrijzing heeft invloed op de 
arbeidsmarkt, met name in de sectoren onderwijs, landbouw en energie, waar relatief veel 55-
plussers werken33.  
 
Als gevolg van de groeiende economie en het toegenomen aantal arbeidsplaatsen is de werkloosheid 
in Noord-Nederland afgenomen. In het eerste kwartaal van 2018 is het werkloosheidspercentage 
6,9% in Groningen. Landelijk is het werkloosheidspercentage 4,4%34. Onder aanvoering van de 

                                                           
27 SNN: Noordelijke Innovatieagenda, 2018 
28 Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt; update NOA 2017-2020, 2018 
29 Zie voetnoot 20 
30 CBS: Openstaande vacatures; SBI 2008, regio, 2018 
31 Zie voetnoot 22 
32 Zie voetnoot 20 
33 SNN: Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke arbeidsmarkt 2014-2020, 2018 
34 CBS: Arbeidsdeelname; provincie, 2018 
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groeiende werkgelegenheid neemt de werkloosheid waarschijnlijk verder af. Naar verwachting zal 
het werkloosheidspercentage tussen 2019 en 2021 afnemen tot tussen de 4,1% en 4,7%. Landelijk is 
dit naar verwachting in 2021 4,0%35.   
 
In Groningen hadden in juni 2018 9.945 mensen een WW-uitkering. Dit is 27,2% minder dan een jaar 
eerder. Ook in Friesland en Drenthe namen het aantal mensen met een WW-uitkering af met 
respectievelijk 26,1% en 27,5%. Het percentage WW-uitkeringen ligt in de twee noordelijke 
provincies tussen de 3,3 en 3,6%. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (3,2%). Kijkend naar 
het opleidingsniveau, dan valt op dat mensen die een opleiding hebben gevolgd op mbo niveau 2 t/m 
4 het vaakst aangewezen zijn op een WW-uitkering (28% van het totaal aantal WW-uitkeringen)36. 
Het aantal mensen met een bijstandsuitkering (tot de AOW-leeftijd) is in Noord-Nederland in 2018 
t.o.v. dezelfde periode in 2017 iets afgenomen (met ongeveer 4%)37.  
 
De Sociaal-Economische Raad Noord-Nederland (SER NN) ziet een opgave voor werkenden (en 
toekomstige werknemers) op niveau mbo-2 en mbo-3. Door robotisering en automatisering dreigt er 
vooral voor deze groep een problematisch arbeidsmarktperspectief. Tegelijkertijd is er in een aantal 
sectoren een tekort aan goed opgeleide vaklieden, wat door de verwachte economische groei alleen 
maar groter wordt. Volgens de SER NN gaat het in Noord-Nederland om ongeveer 160 duizend 
mensen, waarvoor om-, her- en bijscholing georganiseerd zou moeten worden 38. Voor het ROC 
Menso Alting ligt hier een opdracht en zien wij het als een uitdagende taak hier een bijdrage aan te 
leveren.  
 
Daarnaast ziet de SER NN een opgave om de onderkant van de arbeidsmarkt (mbo-1, lager 
opgeleiden en langdurig werkzoekenden) toe te leiden naar arbeid. Om dit te verbeteren is volgens 
de SER NN een sterk bestuurlijk commitment nodig, waarbij wordt gestuurd op doelgerichte 
samenwerking39.  
 
De arbeidsmarkt is volop in beweging en het is de verwachting dat dit de komende jaren alleen maar 
blijft toenemen. Daarom is het nodig dat werknemers, werkzoekenden en studenten zich 
voortdurend blijven ontwikkelen om zo in te spelen op de veranderingen. Zonder (bij-)scholing 
kunnen kwalitatieve mismatches ontstaan; medewerkers zijn onder- of overgekwalificeerd, of 
hebben een opleiding of (werk-)ervaring die niet (meer) past bij het werk. Dit probleem wordt met 
de aantrekkende economie de komende jaren waarschijnlijk groter. Voor vmbo -gediplomeerden is 
het perspectief zeer slecht. Binnen het mbo zijn de perspectieven voor mbo-4 beter dan de 
perspectieven voor mbo-2 en mbo-3. Voor hoger opgeleiden zijn de arbeidsmarktperspectieven over 
het algemeen beter40. 
 

Onderwijs 

In Noord-Nederland stonden in het jaar 2017/2018 in totaal 61.430 studenten ingeschreven in het 
mbo (inclusief extranei). Het merendeel van de studenten volgde een opleiding op niveau 4 (53%). 
Ongeveer 27,4% van de studenten volgde een opleiding op niveau 3, zo’n 16,9% op niveau 2 en 
ongeveer 2,7% volgde een entree-opleiding. Het grootste deel van deze studenten volgde een 
opleiding in de sector zorg en welzijn, gevolgd door opleidingen in de sectoren economie en 

                                                           
35 Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt; update NOA 2017-2020, 2018 
36 UWV: Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2018, 2018 
37 CBS: Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio’s, 2018 
38 SER Noord-Nederland: Het werkend alternatief voor Noord-Nederland – Het vervolg voor de drie noordelijke provincies,  

2018 
39 Zie voetnoot 32 
40 Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt; update NOA 2017-2020, 2018 
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techniek41. Van alle studenten op het mbo stroomden van het schooljaar 2015/2016 naar het 
schooljaar 2016/2017 5,1% door naar het hbo. Landelijk gezien was dit 4,9%42.  
  
Mbo-instellingen in de drie noordelijke provincies werken samen in het realiseren van een doelmatig 
regionaal onderwijsaanbod, afgestemd op de wensen uit het bedrijfsleven en de behoeften van de 
arbeidsmarkt. 
Voorbeelden van deze regionale samenwerking zijn: 

 De macrodoelmatigheidsafspraken tussen het Alfa-college, Noorderpoort, Drenthe College 
en ROC Menso Alting 

 Samenwerkingsverband NOP met de noordelijke ROC’s 

 Het hebben van een gezamenlijke aanpak voor voortijdig schoolverlaters 

 Participatie in het bestuurlijk Platform vo-mbo Groningen, waar instellingsoverstijgende 
vraagstukken op onderwijs en maatschappelijk terrein worden geagendeerd 

 Participatie in het mbo-hbo platform tussen de noordelijke ROC’s/ AOC’s en Hbo-instellingen. 

 Participatie in Netwerk ZON, BAR en het Ondernemerstrefpunt. 

 Participatie in Stichting Overbrug 
 

Regio Groningen 

Healthy Ageing, Energy, Digital Society, Biobased Economy en Agro & Food zijn de grote thema’s in 
de subregio Groningen. De combinatie van academische kennis, ondernemerschap, jong talent, 
ruimte én vernieuwende samenwerkingen maken Groningen als regio van grote waarde. Samen met 
de gemeente Groningen vormen de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en het UMCG het Akkoord 
van Groningen, dat Groningen als dé kennis- en innovatiestad van Noord-Nederland op de kaart wil 
zetten. Sinds 2007 voeren zij de campagne City of Talent, die wordt uitgevoerd door Marketing 
Groningen43. 
 
In de provincie Groningen wordt geprobeerd de mismatch tussen vraag en aanbod te verminderen 
door in te zetten op en gebruik te maken van het Techniekpact, investeringsfondsen, doorlopende 
leerlijnen en 21st century skills (leven lang leren – fonds). Met het programma Groningen@Work wil 
de provincie Groningen zo veel mogelijk mensen aan het werk helpen. Het programma omvat 
projecten, subsidieregelingen en fondsen. Daarnaast zetten zowel de stad Groningen als de provincie 
Groningen zich in voor versnelling van de energietransitie en wordt er grensoverschrijdende 
samenwerking gestimuleerd in de Eemsdollard regio44.  
 
 

  

                                                           
41 CBS: Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken, 2017/’18, 2018 
42 CBS: Mbo; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken, 2018 
43 Groningen | City of Talent, 2018 
44 Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt; update NOA 2017-2020, 2018 
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2.2 Profiel van onze instelling 
ROC Menso Alting als onderdeel van de Gereformeerde Scholengroep 

De Gereformeerde Scholengroep (GSG) bestaat uit twee scholen: ROC Menso Alting voor middelbaar 

beroepsonderwijs en het Gomarus College voor voortgezet onderwijs. 

ROC Menso Alting heeft één vestiging in Groningen en biedt opleidingen in de sectoren Economie, 

Dienstverlening, Onderwijs & Opvoeding en Zorg & Welzijn. 

Het Gomarus College heeft vestigingen in Assen, Drachten, Groningen, Leeuwarden en Zuidhorn en 

biedt opleidingen op de niveaus Praktijkonderwijs, vmbo (basis, kader, gl, tl), havo, atheneum en 

gymnasium met specialiteiten als een vakcollege, vakmavo en tweetalig onderwijs. 

De twee scholen verschillen van elkaar op allerlei terreinen, maar waar mogelijk werken ze samen en 

versterken ze elkaar. Beide scholen kenmerken zich door eenzelfde focus op ‘leren voor je Leven’: 

vanuit onze gereformeerde identiteit willen we onze studenten en leerlingen de liefde van God en de 

taal van de Bijbel leren en goed onderwijs geven. Aan die doelstelling is sinds de oprichting van onze 

scholen niets veranderd. Aandacht voor het christelijk geloof en voor je plaats als christen in de 

wereld staan bij ons op nummer één. Christen zijn we door met elkaar te bidden, uit de Bijbel te 

lezen en te leren, vieringen, lessen ethiek en in onze omgang met elkaar. Bij alle lessen, begeleiding 

en het werken met elkaar wordt gewerkt vanuit het christen-zijn. 

ROC Menso Alting en het Gomarus College maken beide gebruik van dezelfde ondersteunende 

diensten: het Onderwijs Service Team (OST). Beide scholen hebben hun koers en de strategische 

doelen van hun beleid voor de komende jaren beschreven: ROC Menso Alting in het Strategisch 

Beleidsplan 2018-2022 en het Gomarus College in het Strategisch Beleidsplan 2016-2021 dat in juli 

2018 herijkt en opnieuw vastgesteld is.  
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2.3 Het strategisch beleidsplan  
Het strategisch beleidsplan (SBP) 

Het SBP is opgebouwd uit strategische doelen (vertaald in subdoelen), kritische succesfactoren (KSF), 

KPI’s en normen en indicatoren. Het huidige SBP loopt van onderwijsjaar 2018 - 2022.  

Strategisch doel Link met speerpunt uit 
bestuursakkoord 

Link met waarderingskader 
Inspectie 

1.1 Strategische doelstelling: 
Ons onderwijs bereidt voor 
op de arbeidsmarkt van de 
toekomst 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van 
de toekomst 

OP1 & OP7 
ED1 
OR1 
KA3 

1.2 Strategische doelstelling: 
Het merk ‘ROC Menso 
Alting’ is gepositioneerd 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van 
de toekomst 

KA3 

2.1 Strategische doelstelling: 
Wij bieden eigentijds 
vormend onderwijs vanuit 
onze visie op ‘leren voor je 
Leven’ 

Jongeren in kwetsbare posities OP1 & OP2 
SK2 

2.2 Strategische doelstelling: 
De aansluiting VMBO-MBO-
Associate Degree-HBO is 
geïntensiveerd en de 
doorlopende leerlijn biedt 
kansen aan alle studenten: 
zowel jongeren als 
(werkende en niet-
werkende) volwassenen en 
aan werkgevers 

Jongeren in kwetsbare posities 
 
Gelijke kansen 

OP1 
OR3 
KA1 & KA3 

3.1 Strategische doelstelling: 
ROC Menso Alting is een 
bestendige organisatie 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van 
de toekomst  
 
Eigen ambitie 

OP3 
KA 1 TOT EN MET 3 
FB 

3.2 Strategische doelstelling: 
ROC Menso Alting is een 
duurzame organisatie en 
staat als zodanig in 

Eigen ambitie 
 

KA3 
SK1 & SK2 
FB 

4.1 Strategische doelstelling: 
Onze medewerkers zijn 
gemotiveerd om te zorgen 
dat ons onderwijs elk jaar 
beter wordt 

Eigen ambitie OP3 
KA1 TOT EN MET 3 
 

 

Totstandkoming van het SBP 

ROC Menso Alting heeft zijn medewerkers, studenten en stakeholders betrokken bij het vormgeven 

van de nieuwe koers voor de komende vier jaren die in het SBP beschreven staat. Er zijn in het 

studiejaar 2017-2018 bijeenkomsten georganiseerd waaronder een kwaliteitsdag waarin de 

medewerkers gevraagd is om mee te denken over de herijking van de missie, visie en koers voor 

2018-2022, over trends en ontwikkelingen die medewerkers zien, welke uitdagingen die met zich 

meebrengen, wat er vastgehouden moet worden, wat verbeterd moet worden en wat losgelaten kan 

worden. De beleving van de kernwaarden en de identiteit van ROC Menso Alting zijn besproken met 

studenten.  
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Het managementteam heeft meerdere malen brainstormsessies gehouden over de koers van de 

school voor de komende jaren. Daarnaast is met betrokkenheid van onafhankelijke externe 

deskundigen de voortgang en realisatie van de gestelde doelen van de afgelopen jaren beoordeeld. 

Ook is daarbij de samenhang in kaart gebracht tussen de doelen uit de verschillende plannen.  

Op basis van al deze input en rekening houdend met allerlei ontwikkelingen in de maatschappij, de 

wereld en het onderwijs (zoals de speerpunten voor het MBO aangedragen vanuit de ministeries) is 

het Strategisch Beleidsplan 2018-2022 tot stand gekomen. 

Het SBP in relatie tot andere plannen 

De statuten van de GSG en ons identiteitsdocument zijn de belangrijkste documenten die aangeven 

wat de richting is die we als school willen volgen en wat het speelveld daartoe is. Het SBP geeft 

vervolgens een meer concrete uitwerking: het beschrijft waarom we bestaan, hoe we ons 

onderscheiden en wat we gaan doen om onze strategische doelen succesvol te realiseren. In het 

directieplan (DP) wordt de vertaalslag gemaakt vanuit de bredere strategische doelen uit het SBP 

naar te bereiken doelen voor de afdelingen per studiejaar. Vervolgens worden de in het DP 

genoemde doelen concreet uitgewerkt in het teamplan per afdeling per jaar. 

Het SBP heeft een horizon van vier studiejaren; het DP en de teamplannen van één studiejaar. De 

verantwoordelijkheid voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van het SBP ligt bij de bestuurder, 

hij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheid voor het 

opstellen, uitvoeren en monitoren van het DP ligt bij de directeur; in een managementcontract 

worden tussen de bestuurder en directeur hierover afspraken gemaakt. De verantwoordelijkheid 

voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van het teamplan ligt bij de afdelingsmanager die over de 

voortgang verantwoording aflegt aan de directeur. 

 

2.4 De positie van het ROC Menso Alting 
Uitstekende scores op tevredenheid van het onderwijs door studenten, diplomaresultaten en vsv 

Onze studenten zijn tevreden over ROC Menso Alting; in 2018 steeg de tevredenheid met een tiende 

punt van 7,7 naar 7,8: de hoogste score van alle mbo’s in Nederland!45 De diploma- en jaarresultaten 

liggen boven het landelijke gemiddelde en het aantal vroegtijdig schoolverlaters is minimaal.46  

In percentages weergegeven47: 

Niveau 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2 10,9 5,45 4,76 

3/4 2,27 x x 

3 x 1,82 3,80 

4 x 1,94 1,55 

Er is een zichtbare daling en de VSV cijfers zijn lager dan het landelijk gemiddelde. 

Het uitvalpercentage doorstromer HBO is van 44% in 2015 gedaald naar 29% in 2016.48 Er is dus een 

uitstekende basis om op voort te bouwen de komende jaren.  

  

                                                           
45 JOB monitor 2018.  
46 Benchmark MBO 2018 en VSV 2017. 
47 Rapportage VSV vanuit OCW, oktober 2018 
48 Rapportage Noordelijke doorstroom hbo mbo in cijfers 2018. 
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Onderwijsaanbod 

Het onderwijsaanbod van het ROC bestaat uit het aanleren van kennis, aangeboden middels klassikale 

lessen, boeken en/of filmpjes waarin de theorie wordt uitgelegd (bijvoorbeeld vanuit het zogenaamde 

‘flipping de classroom’ concept), die meestal getoetst wordt middels kennistoetsen. Naast de kennis 

vanuit de theorie worden vaardigheden en competenties ontwikkeld en getoetst tijdens praktijklessen 

waar in groepen gewerkt wordt aan praktische opdrachten, en tijdens het leren in de praktijk met de 

stages. Het onderwijsaanbod zal meer moeten variëren met verschillende soorten werkvormen en ook 

zal nauwer samengewerkt moeten worden met het bedrijfsleven. ICT, waaronder gaming, kan daarbij 

meer worden ingezet. 

Naast het opleiden voor een beroep worden de studenten opgeleid om hun steentje bij te dragen in 

de maatschappij. Tijdens de vak- en praktijklessen is hier aandacht voor en specifiek tijdens lessen 

burgerschap, sociale beroepsvaardigheden, drama en coaching. Studenten worden gestimuleerd te 

reflecteren, zichzelf te leren kennen, hun sterke punten te benoemen en in te zien hoe ze die kunnen 

inzetten in de steeds veranderende arbeidsmarkt. Vanuit de gereformeerde levensvisie wordt dit 

onderwijs vormgegeven, gericht op het laten groeien in het leven als Gods kinderen. Vanuit die 

levensvisie worden de lessen gegeven en worden de studenten begeleid.  

Kwaliteitszorgsysteem 

Ons ROC maakt een ontwikkeling door in de manier waarop we werken aan kwaliteitszorg. Er is een 

hoge tevredenheid van studenten, resultaten zijn in de gehele linie boven het landelijke gemiddelde. 

Toch zijn er punten die om verbetering vragen. Met name het met elkaar planmatig, cyclisch en 

systematisch werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit, het uitvoeren van analyses en op 

grond daarvan smart geformuleerde doelen en bijbehorende acties bepalen. Op die manier kunnen de 

effecten van ons onderwijs en van veranderingen daarin beter gevolgd worden. Zo versterken we ons 

leerklimaat en hebben we eventuele risico’s beter in beeld. De herijkte beschrijving van onze 

kwaliteitscyclus waarmee we gaan werken, geeft met name de samenhang aan hoe er door de docent, 

zijn team, het managementteam en de bestuurder continu gewerkt wordt aan kwaliteitsborging en -

verbetering.49 

De borging van de verbeteringen van de onderwijsresultaten en examinering en diplomering dient 

nauwlettend plaats te vinden. We hebben in 2017 en 2018 belangrijke stappen gezet. We hebben een 

organisatie-brede kwaliteitsgroep en trekken een extra kwaliteitsmedewerker aan voor specifiek het 

MBO.  

HRM- beleid in relatie tot Kwaliteitszorg en ambitie 

Onze medewerkers zijn betrokken en bevlogen, vragen met name om duidelijke communicatie en 

geven aan de werkdruk relatief hoog te vinden.50 Aan deze punten zal de komende jaren verder 

gewerkt worden. 

Op het gebied van HRM is het nodig het seniorenbeleid verder uit te werken. Er is aandacht voor de 

groeiende groep oudere medewerkers en hoe zij op een goede manier ingezet kunnen worden tot 

hun pensioen, met daarnaast tijdige instroom zodat de senioren de instromers kunnen inwerken. 

Daarnaast is een uitgewerkte beschrijving van taken en verantwoordelijkheden per functie nodig als 

een concrete uitwerking van de functiebeschrijvingen in het generieke functiebouwwerk dat in 2018 

is ingevoerd. De rollen en taken van de teams en de kaders en ruimte voor de teams worden 

                                                           
49 Notitie ‘Beleid voor Kwaliteit 2.0’. ROC Menso Alting, september 2018. 
50 Rapportage Effectory, Medewerkersonderzoek ROC Menso Alting, december 2016. 
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opnieuw beschreven. De teams zijn immers de belangrijkste eenheid waar vanuit elke medewerker 

zijn werk verricht en de teams zijn onder leiding van de afdelingsmanager verantwoordelijk voor het 

realiseren van de teamplannen.  

We willen onze professionals laten groeien. Dat betekent dat we scholing51 stimuleren, medewerkers 

kansen geven en dus ook ruimte geven om kansen te benutten.  

Kwaliteitscultuur in relatie tot de organisatiecultuur  

De organisatiecultuur van ROC Menso Alting is redelijk familiair te noemen. We maken een beweging 

van een familiaire cultuur naar een professionele cultuur, zonder daarbij de waardevolle 

eigenschappen van de familiaire cultuur te verliezen. In het (recente) verleden was er nauwelijks een 

cultuur van aanspreken, deels omdat kaders, smart geformuleerde doelen, deugdelijke analyses en 

normen om op aan te spreken ontbraken. Er was conflictvermijdend gedrag, rolonduidelijkheid en 

onvoldoende kritische dialoog. We willen bewegen naar een cultuur waarin het gewoon is elkaar te 

bevragen en aan te spreken op resultaten, feedback te geven en te ontvangen en met elkaar een 

continu lerende organisatie te zijn die wil ontwikkelen en verbeteren. We willen tegelijkertijd het 

sterke onderlinge omzien naar elkaar, de betrokkenheid bij studenten, en de ruimte en veiligheid voor 

het bespreken van fouten of onzekerheden behouden. 

Service verlening aan het onderwijs vanuit het OST en het OPDC 

Het Onderwijs Service Team (OST) van de GSG werkt voor zowel ROC Menso Alting als het Gomarus 

College. Doel van het OST is service verlenen aan het onderwijs op het gebied van administratie en 

financiën, personeelszaken, facilitaire zaken, ICT, huisvesting, etc. Dat betekent goed luisteren welke 

wensen er leven in het onderwijs, kritische gesprekspartner zijn en samen vaststellen wat de wensen 

zijn en die wensen werkelijkheid laten worden zodat we onze doelen halen. Het OST blijft zo optimaal 

mogelijk georganiseerd zodat er zoveel mogelijk geld naar ons primaire proces gaat: het onderwijs aan 

onze leerlingen. Het OST zal de komende tijd een belangrijke rol spelen bij het moderniseren van de 

bedrijfsvoering. Zo wordt er gewerkt aan de implementatie van een documentbeheersysteem en 

managementinformatiesysteem. Ook zal de stuurinformatie uitgebreid en geoptimaliseerd worden 

zodat het MT meer, sneller en beter zicht heeft op interne en externe ontwikkelingen. 

Ook het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC) van de GSG werkt voor zowel ROC Menso 

Alting als het Gomarus College. Vanuit het OPDC wordt (aanvullende) begeleiding, advies en training 

geboden aan studenten en docenten. Studenten met (leer)problemen kunnen zo extra ondersteuning 

krijgen rond het onderwijs, terwijl vanuit het OPDC ook zo nodig tijdig doorverwezen kan worden naar 

andere (hulp)organisaties. Met en vanuit het OPDC zal de komende jaren gewerkt worden aan verdere 

versterking van de ondersteuningsstructuur voor studenten en deskundigheidsbevordering van 

docenten, bijvoorbeeld ten aanzien van het signaleren van en omgaan met depressie. 

Profilering in de regio  

ROC Menso Alting is een klein ROC met 675 studenten, de andere ROC’s in de regio zijn aanzienlijk 

groter (Noorderpoort en het Alfa-college hebben elk zo’n 12000 leerlingen). De kleinschaligheid heeft 

voordelen. Studenten geven aan het plezierig te vinden dat docenten hen kennen, dat de begeleiding 

goed is, dat er een fijne sfeer op school is en dat ze zich veilig voelen. De kleinschaligheid heeft ook tot 

voordeel dat de school snel veranderingen kan doorvoeren omdat de lijnen kort zijn, dat teams 

                                                           
51 Deskundigheidsbevordering valt onder de standaard Kwaliteitscultuur (KA2) van het onderzoekskader van de 
inspectie (‘Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs’ van 1 juli 2018). 
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innovatieve ideeën snel kunnen doorvoeren of op kleine schaal uitproberen.52 De identiteit van onze 

school is een concurrentievoordeel als jongeren dit een belangrijk element vinden bij het kiezen voor 

een opleiding.  

Omgevingsfactoren 

De strategie van het ROC Menso Alting moet aansluiten bij (de wensen van) de veranderende 

omgeving.  

Sociaal-Culturele factoren 

Veranderingen van demografische aard zoals krimp in de regio en ontkerkelijking hebben invloed op 

de instroom van nieuwe studenten. Culturele aspecten zoals zingeving en de toenemende aandacht 

voor het belang daarvan, hebben invloed op keuzes voor bijzonder onderwijs. ROC Menso Alting is 

krachtig op dit gebied en zal zich hiermee blijven profileren.  

Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor goed werkgeverschap in het mbo.53 Wij zullen ons de 

komende jaren moeten ontwikkelen tot een wendbare organisatie die in staat is om docenten, 

instructeurs en andere werknemers aan zich te blijven binden. Een mogelijk tekort aan docenten 

dreigt. Mogelijkheden tot omscholing van zij-instromers zijn er al en inzetten hierop zal steeds 

belangrijker worden. Dit vraagt om HRM-beleid en een HRM-afdeling waar de medewerkers 

meedenken en meegroeien met de veranderende omgeving. In de recente cao-onderhandelingen zijn 

onder andere afspraken gemaakt over werkdrukverlichting, beginnende docenten en duurzame 

inzetbaarheid. Ter bevordering van het welzijn van ons personeel zullen we deze afspraken in 

afstemming met onze ondernemingsraad vertalen in beleid dat past bij onze school. 

Technologische factoren 

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Internet of things, blockchain, robotisering, 

domotica, automatisering, smartphones en de enorme diversiteit aan apps: het zijn allerlei innovaties 

die invloed hebben op het onderwijs, op hoe het onderwijs wordt vorm gegeven, de bedrijfsvoering 

en waar de studenten op voorbereid moeten worden. Wij willen hier volop aan meedoen, binnen de 

mogelijkheden die we hebben. 

Economische factoren 

Economische factoren kunnen invloed hebben op welke opleidingen worden aangeboden. Als er veel 

werkloosheid is in een bepaalde branche, is het moeilijk om stageplaatsen te vinden en is het 

arbeidsmarktperspectief te laag om hier jongeren voor op te leiden. Is de vraag in een bepaalde 

branche groot, dan zullen bedrijven samen met het onderwijs plannen willen maken hoe 

arbeidskrachten snel opgeleid kunnen worden om aan de vraag te voldoen. Dat zien we nu in de 

techniek- en zorgsector. Techniekopleidingen worden niet aangeboden op ROC Menso Alting, 

zorgopleidingen wel. De vraag naar arbeidskrachten in de zorg en in het onderwijs biedt kansen voor 

ons ROC, binnen de reguliere vormen van onderwijs maar ook in de ontwikkelingen van nieuwe 

vormen. Aansluiting bij de technologische ontwikkelingen in de zorg wordt onder andere gemaakt met 

het keuzedeel zorg en technologie.  

Macrodoelmatigheid en krimp in de regio zijn bedreigingen die op ons afkomen, (te) kleine ROC’s 

worden aangespoord om te gaan samenwerken. Opleidingen die minder kans bieden op werk zullen 

                                                           
52 Innovatief onderwijs is onderwijs dat vernieuwend en grensverleggend is en aansluit op de leerstijl van de 
student.  
53 ‘Werkgeverschap in het mbo van de toekomst.’ Notitie MBO Raad. April 2017. 
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niet meer aangeboden mogen worden. De drievoudige kwalificatie: ‘opleiden voor de arbeidsmarkt, 

doorstroom naar het hbo en vormen tot burger in de maatschappij’ blijft overeind, maar de 

arbeidsmarktrelevantie zal zwaarder gaan meewegen. ROC Menso Alting zal met name binnen de 

afdeling Economie goed onderzoeken of het opleidingsportfolio gezien deze ontwikkelingen zo kan 

blijven als deze nu is. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het van belang dat het studentenaantal 

stabiel blijft en bij voorkeur nog zal groeien. Komend jaar zal er meer onderzoek gedaan worden naar 

de effecten van krimp dan wel groei en zullen er verschillende scenario’s worden opgesteld die in beeld 

gaan brengen welke gevolgen krimp danwel groei hebben op de organisatie. Met als doel om tijdig te 

kunnen acteren.  

Politieke factoren 

De overheid bepaalt aan welke kwalificaties een student moet voldoen om een diploma te behalen. 

Dit heeft veel invloed op het onderwijs dat wordt aangeboden, we moeten tenminste zorgen dat de 

studenten aan deze kwalificaties voldoen. De overheid houdt scherp toezicht, de inspectie toetst de 

mbo- scholen aan de hand van een waarderingskader. Veranderende wetgeving is van invloed, 

bijvoorbeeld als toelatingseisen veranderen. Verder zijn er vele subsidies te verkrijgen onder andere 

voor excellentieprogramma’s, scholing van zij-instromers, schoolmaatschappelijk werk, het 

terugdringen van voortijdig schoolverlaten, kwaliteitsafspraken, doorstroom vmbo-mbo/mbo-hbo, 

etc.  

Het ‘Bestuursakkoord OCW- MBO Raad 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef’ vraagt om herziening van 

de strategie van de scholen en van keuzes die gemaakt worden in samenwerking. Het akkoord 

benoemt een drietal speerpunten die de komende jaren aandacht vragen. Deze speerpunten 

vakmanschap, burgerschap en leven lang ontwikkelen komen terug in onze strategische doelen. Ook 

wordt er aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen van het onderwijs op het gebied van 

loopbaanontwikkeling en -begeleiding en burgerschap.54 Wij besteden al veel aandacht aan de vorming 

van de studenten, maar dit is nog niet in een duidelijke programmering vastgelegd. De komende jaren 

zal het vormend onderwijs, waar loopbaanontwikkeling en –begeleiding en burgerschap onderdelen 

van zijn, verder worden ontwikkeld. 

2.5 Externe stakeholders 
Als ROC Menso Alting werken we samen met externe stakeholders om zo ons onderwijs vorm te 
geven en uit te voeren. De afdelingen werken samen met de o.a. volgende stakeholders: 
 

OTP TSN Thuiszorg VCOG 

Noorderbasis/Steiger/Meerpaal KDV Heppie/Menzis Sprank 

DATAS Noorderbrug Arendshorst 

Menzis Cosis Groene Kruis 

Menzis Noorderbasis UMCG 

Health Hub VCO ZINN Zorg 

Martini Ziekenhuis   

 

Het ROC Menso Alting was tot voor kort een intern gerichte organisatie. De instroom van studenten 

laat door de jaren heen een stabiele tot groeiende instroom zien vanuit de loyale achterban. Recentere 

ontwikkelen maken die instroom niet meer zo vanzelfsprekend. Ook vragen regionale ontwikkelingen 

om samenwerking met externe partijen, bedrijven, onderwijs en overheid (gemeentelijk en 

                                                           
54 ‘Ambitie-agenda LOB voor het mbo.’ JOB en MBO-raad. November 2017. En: ‘Burgerschapsagenda mbo 
2017-2021: Een impuls voor burgerschapsonderwijs.’ MBO Raad en Ministerie van OCW. September 2017. 
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provinciaal). De positieve ervaringen van deze samenwerkingen leiden tot een meer systematische 

aanpak om de buitenwereld naar binnen te halen en van binnen meer naar buiten te gaan. Zo wordt 

er aangesloten bij verschillende netwerken en zijn de eerste leerwerkplekken opgestart. In 

samenwerking met kraaminstellingen is de kraamopleiding opgezet en zijn er inmiddels twee groepen 

kraamverzorgenden gediplomeerd. 

Tijdens de bijeenkomst in september hebben we de speerpunten besproken en is de 

kwaliteitsagenda getoetst. Hieronder vindt u een schematische weergave van de input per speerpunt 

gegeven door de externe stakeholders. Deze input wordt verwerkt in de acties die zorgdragen voor 

het behalen van de doelen. 

Speerpunt Input stakeholders 

Jongeren in 
kwetsbare positie 

 Belangrijk om ook de betrokken hulpverleners er actief bij te betrekken -> duidelijkheid scheppen en 
alle neuzen dezelfde kant op; 

 Vooruitkijken naar de tijd na de opleiding voor reele kans op de arbeidsmarkt. Vangnet? 

 Vergeet ook de kwetsbare jongeren op niveau 3 en 4 niet. 

 Gebruik SBB: onderwijs op maat – passende BPV voor alle studenten; 

 Boris-bedrijven; 

 Gedegen voorbereiding op de BPV; 

 Hoe kunnen we de leercultuur op de werkplek versterken? 

 Het gilde entreeopleiding; 

 Verschillende niveau’s aanbieden; 

 Wie je bent is belangrijker dan wat je kan – noot: voor bepaalde onderdelen maakt wat je kan wel 
degelijk uit – maatwerk? 

Gelijke kansen voor 
ieder talent in het 
mbo 

 Hoog mogelijk opleiden, onderwijs is basis gelijke kansen; 

 Goed LOB ook tijdens de opleiding; 

 Studenten een basis geven voor leven lang ontwikkelen – alumnibeleid. 

 Het ROC leidt op voor een volwaardig beroep + burger; 

 Gelijke kansen -> iedereen is gelijkwaardig; 

 Menso Alting is sterk in het zijn van een klein ROC t.o.v. andere ROC’s. Belangrijk is de zichtbaarheid 
voor studenten (aandacht en erkenning). 

 Als school meer profileren in wat je al goed doet; 

 Naast diploma zijn vaardigheden als burger belangrijk; participatie maatschappij en betrokkenheid (is 
ook taak van het bedrijfsleven). Doe je samen; 

 Wat doe je om ieders talent boven tafel te krijgen? 

Onderwijs dat 
voorbereidt op 
arbeidsmarkt van 
morgen 

 Kwalitatief en kwantitatief; welke keuzedelen? 

 Onderzoek naar e-commerce. Welke mogelijkheden? 

 Het aanbod om MZ en VZ apart te kunnen volgen, niet alleen de combi; 

 Geen niveau 4 combinatie starten blijf dit los aanbieden en bied maatwerk aan de student. 

 Ik mis opleiding ICT, is een sterke sector en volop in beweging; 

 Wat kan ICT betekenen binnen de andere opleidingen-> directe toepassing binnen het werkveld zoals 
bijv. domotica. 

 

De uitvoering van de kwaliteitsagenda kan als katalysator fungeren om de samenwerkingen met 

bedrijven en instellingen te versterken. O.a. door meer samen te werken met de regio en de 

instellingen en bedrijven (meer) te betrekken in de uitvoering van het onderwijs.  

2.6 Personeel en OR 
De teams zijn intensief betrokken bij het opstellen van het strategisch beleidsplan en de 

teamplannen. We zijn breed gestart met een brainstorm over welke ontwikkelingen we zien, wat dat 

voor ons ROC betekent, wat we wel gaan doen en wat we niet meer moeten willen. Mede vanuit 

deze input is het strategisch beleidsplan geschreven en vervolgens ook de kwaliteitsagenda. Het 

strategisch beleidsplan en de kwaliteitsagenda zijn besproken tijdens een kwaliteitsdag. De teams 

zijn vanuit deze plannen aan de slag gegaan met de teamplannen voor 2018/2019. 

Elke afdeling heeft een jaarlijks teamplan (TP) waarin doelen worden gesteld vanuit de strategische 

keuzes uit de afdelingsstrategie en in samenhang met de doelen uit het SBP. Aan de hand van 

indicatoren en normen wordt het beoogde effect, verdere ontwikkeling, verbetering of beklijving 
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omschreven. In de actielijst behorende bij het TP is op detailniveau zichtbaar welke stappen een 

team onderneemt om het gewenste resultaat m.b.t. een doel te behalen. De doelen/ activiteiten uit 

de TPs worden in deze kwaliteitsagenda gekoppeld aan de speerpunten uit het bestuursakkoord.  

De OR is meegenomen in het opstellen van de kwaliteitsagenda en de inhoud is besproken met de 

OR. De input vanuit de OR is in de kwaliteitsagenda opgenomen. 

2.7 De actieve rol van de studenten van ROC Menso Alting 
De studenten zijn in het afgelopen jaar op verschillende manieren bevraagd. Zo zijn er gesprekken 

gevoerd met een afvaardiging van elke afdeling en zijn er, naast de JOB monitor, verschillende 

doelgerichte enquêtes uitgezet. Daarnaast hebben we als ROC een actieve studentenraad, die bij 

elkaar komt om te praten over het reilen en zeilen binnen de school. De directeur en bestuurder 

sluiten een aantal keer per jaar aan bij deze bijeenkomsten. 

Met de input vanuit de studentenraad, de studentgesprekken en de doelgerichte studentenenquête 

komen de volgende verbeterpunten naar voren: 

Verbeterpunt Link met speerpunten bestuursakkoord 

Verbetering is nodig m.b.t. communicatie over het 
onderwijsprogramma en de begeleiding (OP1, 2, 3 
&7) naar studenten: deze zijn niet eenduidig, niet tijdig en 
de docenten volgen niet eenzelfde lijn; 

Jongeren in kwetsbare posities  

Specifiek wordt benoemd dat een eenduidige 
(ontwikkelingsgerichte)  beoordeling (OP2) gemist wordt. 
De studenten geven aan dat de beoordelingscriteria niet 
altijd vooraf duidelijk zijn of dat de docenten in de 
beoordeling daarvan niet een zelfde lijn volgen;  

Eigen ambitie 

De opleidingen kunnen zich verbeteren en verder 
ontwikkelen op het gebied van de begeleiding van de 
studenten in hun leerproces (OP2) voor een 
gestructureerde voortgangsbegeleiding; 

Jongeren in kwetsbare posities/  
Gelijke kansen 

Het proces keuzedelen (OP1 &OP3)  wordt door de 
studenten benoemd als verbeterpunt m.b.t.  

 het aanbod en de organisatie ervan;  

 er is geen keuze of niet genoeg keuze; 

 de organisatie en communicatie van het proces 
rondom de keuzedelen is slecht. 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

Het pedagogisch- didactisch handelen (OP3) van de 
docenten heeft verbetering nodig m.b.t. uitdagend 
onderwijs en de werkvorm variatie. Dit wordt gemist door 
de studenten; 

Jongeren in kwetsbare posities/  
Gelijke kansen 

Verbeterpunten die genoemd zijn m.b.t. het ontwerp, 
inhoud en uitvoer van het curriculum zijn;  

 de verbinding tussen school en de praktijk (OP3&7); 

 de actualiteit van het onderwijs en de actuele 
ontwikkeling in het werkveld (OP3); 

 zichtbaar maken van de samenhang tussen de 
verschillende onderdelen van de opleiding; 
vormende vakken, generieke vakken, 
beroepsspecifiek delen en de BPV (OP1&OP7). 

Jongeren in kwetsbare posities 
Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

Deze verschillende facetten moeten een prominentere plek krijgen in de ontwikkeling van het 

curriculum en/of de individuele onderwijsprogramma’s. 

Deze verbeterpunten zijn, door de afdelingen, als input meegenomen in het beschrijven van hun 

strategische keuzes en teamplannen. Onder het thema talentontwikkeling wordt gewerkt aan de 

vragen van studenten om meer te worden uitgedaagd en actualiteiten meer te verwerken in het 

onderwijs. 
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2.8 Overige interne samenwerkingen 
Het ROC Menso Alting heeft naast het management en de onderwijsteams nog een aantal andere 

interne, afdelingsoverstijgende taakgroepen die hun steentje bijdragen aan het behalen van de 

beoogde effecten van ingezette maatregelen en/of activiteiten. Al eerder genoemd zijn het 

Onderwijs Service Team (OST) en het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC). Dit zijn 

interne samenwerkingen vanuit de overkoepelende organisatie die in de komende jaren versterkt 

gaan worden.  

Het ROC zelf heeft verschillende taakgroepen waaronder een Intern Zorg en Advies Team (iZat), 

Studieadviseurs (SA) en een werkgroep (samenstelling van drama, ethiek- en burgerschapsdocenten) 

die zich richt op het vormend onderwijs. Deze taakgroepen hebben activiteiten/ doelen omschreven 

waar zij gedurende het studiejaar aan werken. De input voor deze activiteiten en/of doelen komen 

enerzijds vanuit de organisatie zelf en anderzijds vanuit de afdelingen die specifiek vragen om deze 

ondersteuning.  

Schematisch is hier gobaal weergegeven welke activiteiten deze taak (werk) groepen hebben in de 

ondersteuning van ingezette maatregelen of activiteiten. 

Naam Activiteiten gericht op Link met speerpunten 
bestuursakkoord 

Taakgroep 
communicatie en PR 

communicatie naar buiten m.b.v. 
voorlichting, social media o.i.d. 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van 
de toekomst 

Taakgroep Identiteit profilering van onze identiteit 
 

Gelijke kansen 

Werkgroep vormend 
onderwijs 

het vormgeven van het vormend onderwijs 
binnen het ROC 

Jongeren in kwetsbare posities/ 
Gelijke kansen/ 
Opleiden voor de arbeidsmarkt van 
de toekomst 

Taakgroep 
Internationalisering 

het aanbieden van internationale 
ervaringen; stage en/of horizonjaar 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van 
de toekomst 

Taakgroep Gezonde 
School 

het bewust maken van een o.a. een 
gezonde levenstijl , gevolgen van alcohol en 
drugsgebruik o.i.d. 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van 
de toekomst 

Taakgroep iZat 
 

het ondersteunen van studenten i.s.m 
schoolmaatschappelijk werk,  RMC of 
leerplicht 

Jongeren in kwetsbare posities/ 
Gelijke kansen 

Taakgroep vmbo-
mbo 

een betere aansluiting vmbo-mbo Jongeren in kwetsbare posities/ 
Gelijke kansen 

Taakgroep 
Studieadvies 

studieloopbaan, vervolgopleiding en/of 
arbeidsmarkt 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van 
de toekomst 

Taakgroep 
excellentie 

verdieping en verbreding van talenten van 
de studenten d.m.v. o.a. SKILLS wedstrijden 

Gelijke kansen 

Taakgroep 
Onderwijsinnovatie 

ondersteuning van opleidingsteams in de 
ontwikkeling van innovatief of ander 
manieren van onderwijs 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van 
de toekomst 
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2.9 SWOT -analyse per afdeling  
De afdelingsmanagers hebben bovenstaande analyse van in- en externe ontwikkelingen rond ons 

onderwijs meegenomen als input voor de afdelingsstrategieen voor de komende vier jaar.  Elke 

strategische aanbeveling is genummerd en in de SWOT-analyse is de koppeling met de interne en 

externe analyse gelegd en wordt de analyse verwoord.  

Afdeling Economie 

Met input vanuit Arbeidsmarktperspectief – toekomstige ontwikkelingen (Extern) en ROC 
Menso Alting – ontwikkelingen binnen de afdeling (Intern) 

 
Intern 
Sterkte 1 - Kleine school in Noord-Nederland met korte lijnen waardoor we snel in staat zijn te 
schakelen en in te spelen op ontwikkelingen.  
Sterkte 2 – Goede regionale samenwerking met stakeholders in het beroepenveld waaronder BAR en 
OTP. 
Sterkte 3 - Docenten staan voor elkaar klaar om bij calamiteiten voor elkaar in te springen en zijn 
oplossingsgericht.  

 
Zwakte 1 - Kleine school met beperkte slagkracht.  
Zwakte 2 - Studenten zijn minder tevreden over de mate van actualiteit en uitdaging in het geboden 
onderwijs.   
Zwakte 3 - Binnen het team ontbreekt nu slagkracht in de zin van vernieuwend en 
ontwikkelingsgericht onderwijs.   

 
Extern 
Kans 1 - Met VO-scholen in overleg over de doorstroommogelijkheden van Havisten naar het MBO. 
Kans 2 - Onderzoek naar mogelijkheden om de opleiding Logistiek aan te bieden.  
Kans 3 - Er liggen mogelijkheden om certificaten aan te bieden. 
 
Bedreiging 1 - Noord Nederland is een krimpregio waardoor het aantal studenten afneemt.  
Bedreiging 2 - Conjunctuurgevoeligheid van de branches. 
Bedreiging 3 - De opleidingsbestendigheid van de richtingen Administratie en Secretarieel. 

 
In de confrontatiematrix wordt weergegeven hoe de interne en externe analyse zich tot elkaar 
verhouden en waar we onze strategische keuzes op af gaan stemmen.  
 

 
Interne 
analyse 

Externe analyse 

Kansen Bedreigingen 

K 1 K 2 K 3 B1 B2 B3 

Sterkte 1 ++ + + 0 + -    

Sterkte 2 + + + 0 - -    

Sterkte 3 + + + - - - - 

       

Zwakte 1 0 - - - - - -    

Zwakte 2 - 0 + - - - - - 

Zwakte 3 - - - - - 0  
Confrontatiematrix. 
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Analyse 

Uit de sterkte en zwakte analyse komt naar voren dat er voldoende kansen voor ons liggen maar dat 
we ook te maken hebben met bedreigingen.   
 
De kansen liggen met name in de samenwerking in de regio en het verbreden van de 
opleidingsmogelijkheden (k1 en k2). Door de verschillende opleidingen binnen Economie onder de 
loep te nemen kunnen wij de toekomstbestendigheid beoordelen. Het doen van marktonderzoek en 
het betrekken van het bedrijfsleven zijn de pijlers om dit goed uit te voeren. Hiervoor zijn de nodige 
acties uitgezet om dit komend schooljaar ook duidelijk te hebben. Ook het aanbieden van een andere 
opleiding en eventueel certificaten zijn hier onderdeel van (k3). 
 
Strategische keuzes van de afdeling Economie 
Strategische keuze 1: We willen een gefundeerde keuze maken en het opleidingsaanbod tegen het 
licht houden. Sterkte 2 gecombineerd met zwakte 3. De samenwerking met onze stakeholders is 
goed en daarbij is de ontwikkeling samen met hen te maken te omschrijven als een kans. Zwakte in 
verband met het feit dat de slagkracht binnen ons team niet heel groot is. 
 
Strategische keuze 2: We willen de doorstroom van onze opleidingen naar het HBO versoepelen. Het 
uitvalpercentage van onze studenten op het HBO is fors. Het door ons ingezette keuzedeel 
“doorstroom MBO-HBO” zal gemonitord worden. Zwakte 2 gecombineerd met kans 1. Door een 
breder profiel en voorkennis van het HBO zal de student beter voorbereid zijn op vervolgstappen.  
 
Strategische keuze 3: Het nieuwe vak CPSL (Creative Professional Skills Lab) daagt studenten uit pro-
activiteit, zelfreflectie en eigenheid te ontwikkelen. Op deze onderwerpen worden ze in het vak CPSL 
getraind en verder gevormd. Sterkte 1 gecombineerd met Zwakte 2. 
 
Strategische keuze 4: Deze keuze heeft met de ontwikkelingen in de markt te maken. Wij schatten in 
dat de opleiding Logistiek een logische aanvulling is op het huidige aanbod. Sterkte 2 gecombineerd 
met kans 2.   
 
Strategische keuze 5: Het inzetten van SCRUM binnen ons team is een nieuwe en uitdagende 
ontwikkeling. Zowel voor de docenten als voor de studenten. Juist op gebied van samenwerken en 
het efficiënt afronden van taken en projecten is SCRUM een waardevolle hulp. Zwakte 2 
gecombineerd met sterkte 1.  
 
Strategische keuze 6: Naast landelijke en regionale invloeden, zijn er ook internationale invloeden. In 
onze omgeving hebben wij ook te maken met internationale bedrijven. Deze bedrijven hebben goed 
zicht op de ontwikkelingen om ons heen en de invloed die dit zal hebben op het onderwijs. 
Bedreiging 1 en 2 gecombineerd met sterkte 1 en zwakte 3. 
 
Strategische keuze 7: We willen een plan opzetten om ook Havisten te bereiken. Daarnaast willen we 
met het bedrijfsleven in gesprek over welke certificaten kansen bieden voor het personeel. Sterkte 2 
gecombineerd met bedreiging 1. 
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Interne 
analyse 

Externe analyse 

Kansen Bedreigingen 

K 1 K 2 K 3 B1 B2 B3 

Sterkte 1 SK: 2,3,5,6   SK: 6,7 SK: 6       

Sterkte 2 SK: 1,4,7 SK: 4          

Sterkte 3       

       

Zwakte 1         

Zwakte 2 SK: 2,3,5      

Zwakte 3 SK: 1,6      
Koppeling strategische keuzes aan de interne en externe analyse 
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Afdeling Onderwijs & Opvoeding 
Met input vanuit Arbeidsmarktperspectief – toekomstige ontwikkelingen (Extern) en ROC Menso 
Alting – ontwikkelingen binnen de afdeling (Intern) 

 
Intern 
Sterkte 1 - Kleine school in Noord-Nederland met korte lijnen waardoor we snel in staat zijn te 
schakelen en in te spelen op ontwikkelingen.  
Sterkte 2 - samenwerking netwerk ZON en de werk-/leerafdelingen 
Sterkte 3 - energiek team met kennis en ervaring uit het werkveld 
 
Zwakte 1 - kleine school met beperkte slagkracht wat betreft onderwijsontwikkelingen  
Zwakte 2 - studenten zijn minder tevreden over de loopbaanbegeleiding die ze krijgen  
Zwakte 3 - team is nieuw en nog niet goed op elkaar ingespeeld, een aantal leden moeten nog meer 
kennis opdoen van het mbo-onderwijs.  
 
Extern 
Kans 1 - vraag naar onderwijsassistenten en gespecialiseerd pedagogisch medewerkers neemt toe in 
de regio.  
Kans 2 - het werkveld heeft interesse voor het concept van werk-/leerafdelingen 
Kans 3 - door het  aanscherpen van de kwaliteitseisen in de branches liggen er mogelijkheden om 
maatwerktrajecten en/of BBL-trajecten aan te bieden. 
 
Bedreiging 1 - Noord Nederland is een krimp regio waardoor het aantal studenten afneemt.  
Bedreiging 2 - conjunctuurgevoeligheid van de branches  
Bedreiging 3 - door het aanscherpen van de kwaliteitseisen in de branches nemen de baankansen 
voor de pedagogisch medewerker af 

 
In de confrontatiematrix wordt weergegeven hoe de interne en externe analyse zich tot elkaar 

verhouden en waar we onze strategische keuzes op af gaan stemmen.  

 
 
Interne 
analyse 

Externe analyse 

Kansen Bedreigingen 

K 1 K 2 K 3 B1 B2 B3 

Sterkte 1 + + +  + + - 0 0      

Sterkte 2 + + + + + + + + +      

Sterkte 3 + + + + + + 0 0 +   

       

Zwakte 1 0 + - 0 0 0      

Zwakte 2 - 0 0 0 - - - -     

Zwakte 3 0 0 0 0 0 0      
Confrontatiematrix. 
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Analyse 

Uit de sterkte en zwakte analyse komt naar voren dat er voldoende kansen voor ons liggen en dat we 
te maken hebben met een bedreiging.   
 
Belangrijkste kansen liggen op het gebied van de samenwerking met het werkveld (S2). Die 
samenwerking is belangrijk om samen te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar 
Onderwijsassistenten en Gespecialiseerd pedagogisch medewerkers (K1). Met name het breed 
opleiden is daarbij van belang en door hierin samen op te trekken kunnen we het curriculum zo goed 
mogelijk afstemmen op de ontwikkelingen in het werkveld en kunnen we maatwerktrajecten 
ontwikkelen (K2,K3). Ook voor de pedagogisch medewerker niveau 3 is het belangrijk om te weten 
waar het werkveld graag plussen wil zien in het onderwijspakket voor deze doelgroep (B3). De 
nieuwe collega’s die net de overstap gemaakt hebben vanuit het werkveld van de onderwijsassistent 
en het kinderwerk kunnen hun kennis van het werkveld hierbij goed inzetten(S3). Het feit dat onze 
school en onze afdeling snel kunnen schakelen om in te spelen op deze specifieke ontwikkelingen in 
het werkveld is een voordeel ten opzichte van de concurrentie (S1). Tegelijk moeten we niet uit het 
oog verliezen dat we als team nog naar elkaar toe moeten groeien en onszelf niet moeten 
overvragen (Z3). Door niet overal op in te zetten maar ons per schooljaar te focussen op de te nemen 
stappen zorgt voor een goede balans tussen ambitie en onze mogelijkheden. 
We hebben door de ontwikkelingen in het werkveld zoals het geringe baanperspectief in de regio 
(B3) het feit dat we in een krimp gebied zitten (B1) en de kritiek die de studenten hebben op de 
loopbaanbegeleiding die wij bieden (Z2), te maken met een bedreiging die we het hoofd moeten 
bieden. Het is belangrijk dat de student goed weet waarvoor hij wordt opgeleid en wat voor hem de 
beste keuzes zijn om hem in zijn loopbaan verder te brengen. Dit gaat verder dan het behalen van 
een diploma. Door hierin samen op te trekken met het werkveld worden we minder gevoelig voor de 
conjunctuur (B2) omdat we dicht op de ontwikkelingen zitten en samen kunnen reageren.  
 
Strategische keuzes afdeling Onderwijs & Opvoeding 
 
Strategische keuze 1.  Binnen de afdeling O&O is ervoor gekozen om het keuzedeel 
‘combifunctionaris IKC’ (Integraal Kindcentrum) aan te gaan bieden. Hiermee spelen we in op de 
trend die in het werkveld gaande is. We borgen daarmee de aansluiting met het werkveld en 
vergroten de baankansen voor onze studenten. Andere keuzedelen die hiervoor in aanmerking 
komen zijn Voor en Vroegschoolse Educatie en Werken met baby’s. De komende jaren gaan we 
inzetten op het aanbieden van deze keuzedelen.  
 
Strategische keuze 2.  We gaan in pilotvorm met het werkveld experimenteren met het behalen van 

een dubbelkwalificatie, namelijk het diploma voor gespecialiseerd pedagogisch medewerker (GPM) 

in combinatie met het diploma voor onderwijsassistent (OA). Hiermee spelen we in op de wens 

vanuit het werkveld en op de landelijke verwachting dat de opleiding voor GPM en OA zal worden 

samengevoegd tot één kwalificatie of dat er een extra profiel aan het kwalificatiedossier zal worden 

toegevoegd, namelijk die van Combifunctionaris IKC.  

Strategische keuze 3. Om te voldoen aan de vraag naar onderwijsassistenten en gespecialiseerd 

pedagogisch medewerker gaan we inzetten op het verhogen van het aantal studenten dat kiest voor 

deze opleidingen. Daarvoor gaan we in overleg met de branches om te onderzoeken hoe we het 

beroep nadrukkelijker onder de aandacht kunnen brengen. Het aantal deelnemers van de opleiding 

Pedagogisch Werk is op het ROC overigens gegroeid in de afgelopen jaren, wat erop wijst dat er 

steeds meer studenten zijn die kiezen voor dit kwalificatiedossier. Voor zijinstromers en 

herintredende volwassenen gaan we maatwerktrajecten en de BBL-variant aanbieden. Hiervoor gaan 

we in het werkveld de behoefte inventariseren en bestaande netwerken benaderen. Daarbij focussen 
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we ons niet alleen op die organisaties die (van oorsprong) de christelijke identiteit met ons delen. We 

willen onze doelgroep uitbreiden en gaan daarom breder op zoek naar samenwerkingspartners.   

Strategische keuze 4. De komende jaren gaan we het curriculum van de pedagogisch medewerker 

upgraden door (certificeerbare) keuzedelen toe te voegen die van meerwaarde zijn voor deze 

studenten. Hierdoor nemen hun baankansen toe en spelen we in op bovenstaande ontwikkelingen. 

In het schooljaar 2018-2019 starten we met het aanbieden van de keuzedelen Voor en 

Vroegschoolse Educatie en Leider sportieve recreatie. Het volgende studiejaar willen we daar het 

keuzedeel Nederlands op 3F aan toevoegen. Dit omdat we zien dat steeds meer kinderdagverblijven 

dit als expliciete eis stellen aan nieuwe werknemers.  

Strategische keuze 5: het komende studiejaar zetten we in op het versterken van de begeleiding van 

de student op het onderdeel Loopbaan. Dit doen we door het een prominentere plek te geven in het 

curriculum en onze studieloopbaanbegeleiders te scholen in het voeren van loopbaangesprekken. 

Daarnaast gaan we ons vormend onderwijs aanscherpen en op die onderdelen meer samenhang in 

het curriculum aanbrengen.  

Strategische keuze 6. Het belang van het opdoen van praktijkervaringen is evident. Om dit te 
realiseren is een goede en intensieve samenwerking nodig met het werkveld. De afdeling O&O start 
in het schooljaar 2018-2019 in samenwerking met de SBO-school de Meerpaal/Steiger met een 
verticale werk/leerafdeling. 10 studenten lopen drie dagen in de week stage en 2 dagdelen in de 
week is een docent vanuit de afdeling aanwezig op locatie voor begeleiding van de studenten en het 
geven van onderwijs. Op deze manier willen we de samenwerking intensiveren, het onderwijs dat wij 
aanbieden actueel houden en “on demand” in kunnen springen op de wensen vanuit het werkveld. 
Hiermee kunnen we op studentniveau maatwerk leveren. Het innovatieve van deze samenwerking 
zit hem daarnaast in het feit dat het een verticale werk-/leerafdeling is waarbij zowel studenten 
pedagogisch werk, onderwijsassistenten en gespecialiseerd pedagogisch medewerkers op één locatie 
samen stagelopen. Hiermee spelen we in op de ontwikkeling van het breed opleiden van studenten.  
 
Strategische keuze 7. In het curriculum besteden we nadrukkelijk aandacht aan het belang van een 
gezonde leefstijl en kennis van gezonde voeding. In het schooljaar 2018-2019 starten we met het 
keuzedeel duurzaamheid in het beroep. Hiermee willen we inspelen op deze maatschappelijke 
thema’s. 
 
Strategische keuze 8. De afdeling O&O gaat zich de komende jaren verdiepen in de ontwikkelingen in 
dit gebied en in samenwerking met onze stakeholders bepalen op welke gebieden we hier in het 
curriculum aandacht aan moeten geven. Met welke technologische ontwikkelingen kunnen we onze 
studenten al laten kennismaken tijdens de opleiding? We gaan het keuzedeel “innovatie op de 
werkvloer” aanbieden. Daarnaast zijn er nog een aantal interessante keuzedelen die hierbij aan 
kunnen sluiten zoals: Zorg en technologie en Zorginnovaties en technologie. 
  



Kwaliteitsagenda 2019 ROC Menso Alting   31 

 

In onderstaand schema is weergegeven hoe de strategische keuzes die we hebben beschreven 

gekoppeld zijn aan de kansen en de bedreigingen die voor ons het belangrijkst zijn.  

 
Interne analyse Externe analyse 

Kansen Bedreigingen 

K 1 K 2 K 3 B1 B2 B3 

Sterkte 1 SK: 3 SK: 6 SK: 3 SK: 3        

Sterkte 2 SK: 1,2,3,6 SK: 
1,2,3,6 

SK: 1,2,3,6,8   SK: 4,8    

Sterkte 3 SK: 1,2,3,4 SK: 5,6 SK 3,5   SK: 
4,5,6  

       

Zwakte 1         

Zwakte 2 SK: 5 SK: 5,6   SK:1,2,5,
6 

SK: 
4,5,6   

Zwakte 3       
Koppeling strategische keuzes aan de interne en externe analyse 
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Afdeling Zorg & Welzijn 
Met input vanuit Arbeidsmarktperspectief – toekomstige ontwikkelingen (Extern) en ROC Menso 
Alting – ontwikkelingen binnen de afdeling (Intern) 

 
Intern 
Sterkte 1 – kleine school in Noord-Nederland met korte lijnen waardoor we snel in staat zijn te 
schakelen en in te spelen op ontwikkelingen. 
Sterkte 2 - samenwerking netwerk ZON en de werk-/leerafdelingen. 
Sterkte 3 - energiek team met kennis, ervaring en een goed netwerk binnen het werkveld. 
 
Zwakte 1 – kleine teams en daardoor beperkt aanbod in opleidingen binnen de afdeling Zorg en 
Welzijn 
Zwakte 2 - kleine teams en daardoor beperkte slagkracht wat betreft onderwijsontwikkelingen. 
Zwakte 3 - de doorstroommogelijkheden en loopbaanroutes binnen de verschillende opleidingen zijn 
niet goed in beeld. 
 
Extern 
Kans 1 - regio Noord-Nederland is een groeiregio waar het gaat om het werkveld van Zorg en Welzijn  
Kans 2 - de arbeidsmarkt heeft behoefte aan geschoold personeel op het gebied van Zorg en Welzijn 
Kans 3 - ontwikkelingen in de zorg gaan heel erg snel. Dat biedt kansen voor het ontwikkelen van 
nieuwe opleidingen. 
 
Bedreiging 1 - Noord Nederland is een krimp regio en daardoor minder studenten voorhanden.  
Bedreiging 2 - Complexe zorgvraag, vraagt veel van competenties van studenten  
Bedreiging 3 - Nieuwe technologie, zorgen voor betere zorg maar vraagt om onderwijsontwikkeling.  
 
In de confrontatiematrix wordt weergegeven hoe de interne en externe analyse zich tot elkaar 
verhouden en waar we onze strategische keuzes op af gaan stemmen.  

 
 
Interne 
analyse 

Externe analyse 

Kansen Bedreigingen 

K 1 K 2 K 3 B1 B2 B3 

Sterkte 1 + + + + + + - + + 

Sterkte 2 + + + + + + + + + + 

Sterkte 3 + - + - + - + + - 

       

Zwakte 1 + + + - - - - 

Zwakte 2 + + - - -  - - 

Zwakte 3 + + + - - - - 
Confrontatiematrix. 
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Analyse 

Uit de sterkte en zwakte analyse komt naar voren dat er voldoende kansen voor ons liggen en dat we 
ook te maken hebben met bedreigingen. In deze analyse zetten we uiteen op welke kansen en 
bedreigingen de stratgegische keuzes zijn gebaseerd. 
 
Belangrijkste kansen liggen op het gebied van de samenwerking met het werkveld (S2). Die 
samenwerking is belangrijk om samen te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar 
maatschappelijke zorg, verzorgenden (K1). Met name het breed opleiden (brede 
competentieontwikkeling) en de snelle veranderingen in de zorg zijn aanleiding om samen op te 
trekken (K2,K3).  
 
Strategische keuzes van de Afdeling Zorg en Welzijn 
Strategische keuze 1: Nieuw aanbod opleiding MzVz n3 BBL en BOL en voor ontwikkelingen rondom 
VP n4 en MZ n4 sluiten we aan bij netwerk ZON. Zwakte 2 gecombineerd met kans 1 en 2. We 
hebben een beperkte slagkracht wat betreft onderwijsontwikkelingen. Daarom zoeken we 
aansluiting bij netwerk ZON. We zitten in een groei regio wat betreft vraag naar opgeleide 
zorgprofessionals.  
 
Strategische keuze 2: Geen stop op de instroom van studenten. Kans 1 en 2 gecombineerd met 
sterkte 1 en 3. We zijn een school die goed bekend staat in de regio. Studenten komen graag bij ons 
studeren, daarnaast zitten we in een groeiregio wat betreft vraag naar opgeleide zorgprofessionals. 
Bedreiging 1 dat studentaantallen zullen krimpen gecombineerd met sterkte 1, voor onze afdeling is 
dit geen bedreiging omdat de zorgvraag groeiende is, kans 1. 
 
Stategische keuze 3: Andere doelgroepen aanboren door inzetten op meer BBL-plekken en 
ontwikkeling van certificeerbare eenheden voor omscholing. Zwakte 3 gecombineerd met bedreiging 
2 levert echt een bedreiging op. We zullen heel duidelijk onze doorstroomroutes in kaart moeten 
brengen. Zwakte 1 en 2 gecombineerd met kans 1 en 2. We kunnen inspelen op het up-to-date 
opleiden van studenten door onze sterkte te zoeken in samenwerking (S2). Dit doen we door meer 
BBL-trajecten uit te voeren, opleiden op de werkplek (gilde leren), meer duale trajecten, 
gezamenlijke ontwikkeling van keuzedelen met het werkveld en samenwerking met andere scholen 
in de regio (Noorderpoort College en Alfa college). 
 
Strategische keuze 4: Inzetten op interdisciplinair opleiden. Intervisie en casuïstiek. Bedreiging 2 
gecombineerd met sterkte 3. Het team heeft alle kennis en kunde in huis om de student 
interdiscilplinair op te leiden, in samenwerking en samenspraak met het werkveld. 
 
Strategische keuze 5: Technologische ontwikkelingen in de zorg is een belangrijk onderwerp in onze 
opleidingen. Bedreiging 3 gecombineerd met Zwakte 2: de technologische ontwikkelingen in de zorg 
gaan erg snel. We hebben een beperkte slagkracht wat betreft onderwijsontwikkelingen. Om die 
reden sluiten we aan bij netwerkZON. Via uitwisseling van studenten met Noorderpoort College en 
het Alfa college kunnen we toch het keuzedeel Zorg en Technologie aanbieden. 
 
Strategische keuze 6: Aandacht voor een bredere competentieontwikkeling. Bedreiging 2 
gecombineerd met sterkte 3. De zorg wordt complexer en vraagt een brede 
competentieontwikkeling. We hebben medewerkers in huis die hier goed op weten in te spelen. Ons 
gilde leren speelt hierin ook een grote rol. 
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In onderstaand schema is weergegeven hoe de strategische keuzes die we hebben beschreven 
gekoppeld zijn aan de kansen en de bedreigingen die voor ons het belangrijkst zijn.  

 
Interne 
analyse 

Externe analyse 

Kansen Bedreigingen 

K 1 K 2 K 3 B1 B2 B3 

Sterkte 1 SK 2 SK 2  SK 2        

Sterkte 2       

Sterkte 3 SK 2 SK 2   SK 6, SK 4  

       

Zwakte 1 SK 3 SK 3       

Zwakte 2 SK 1, SK 3 SK 1, SK 3    SK 5 

Zwakte 3 SK 3    SK 3  
Koppeling strategische keuzes aan de interne en externe analyse 
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Afdeling Dienstverlening 
Met input vanuit Arbeidsmarktperspectief – toekomstige ontwikkelingen (Extern) en ROC Menso 
Alting – ontwikkelingen binnen de afdeling (Intern) 
 
 

INTERN 

Sterkte Zwakte 

1. Kleine afdeling, sterke betrokkenheid 
op de studenten; 

2. Sterke eigenaarschap/gevoel van 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
binnen het team; 

3. Bevlogen docenten/instructeurs; 
4. Flexibiliteit: oplossingsgerichte cultuur, 

ruimte voor maatwerk. 

1. Doorslaan in de zorg voor studenten; 
2. Klein team met beperkte; inzetbaarheid 

(deeltijdbanen) van docenten en 
instructeurs; 

3. De docenten leggen te weinig 
verantwoordelijkheid bij de student 
neer (studenten serieus nemen). 

EXTERN 

Kansen Bedreigingen 

1. Betere samenwerking/doorstroom 
met/vanaf aanleverende scholen. (In 
het bijzonder Gomarus College, 
Vondelpad 2); 

2. Kleinschaligheid/persoonlijke aandacht 
sterker inzetten als USP bij werving van 
potentiële studenten; 

3. Aantrekkende economie: meer 
arbeidsplaatsen in (commerciële) 
dienstverlenende functies, logistiek, 
horeca en zorg & welzijn.  

1. Groeiend aantal (potentiële) studenten 
met persoonlijke/ leren-gerelateerde 
problematiek; 

2. Aanbod van grote concurrenten 
(Noorderpoort, Alfa) is lastig te 
evenaren: bijv. opleiding 
Dienstverlening breed. 

3. Afhankelijkheid van afspraken met 
andere ROC’s, bijvoorbeeld over de 
Entrée-trajecten. 

 

Op basis van deze SWOT-analyse is een confrontatiematrix opgemaakt.  
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Strategische keuzes op basis van deze analyse:  

1. In de PR voor onze opleidingen gaan we ons unique selling point (kleinschalig, persoonlijke 

aandacht, korte lijntjes) breder uitmeten.  

2. We gaan actiever inzetten op contacten met de aanleverende scholen op afdelingsniveau, in het 

bijzonder met de Vondelpad 2 locatie van het Gomarus College.  

3. We gaan meer investeren in de persoonlijke aandacht voor studenten en maatwerktrajecten. We 

willen een nog betere school zijn voor studenten met persoonlijk problematiek of problemen m.b.t. 

het leren.  

4. We rusten onszelf zo toe dat we een gezonde balans houden tussen zorgen voor de studenten en 

de eigen verantwoordelijkheid (zelfstandigheid) van de studenten. 

Deze strategische keuzes en de ambities die we hebben werken we in de volgende paragrafen uit 

rond de drie speerpunten van het bestuursakkoord: jongeren in een kwetsbare positie, gelijke 

kansen in het onderwijs, en onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst. 
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2.10 Jongeren in een kwetsbare positie 
In deze paragraaf leggen we, n.a.v. de analyse uit de vorige paragrafen, de verbinding tussen het 

speerpunt Jongeren in kwetsbare positie uit het bestuursakkoord, onze eigen ambitie vanuit het SBP 

en de strategische keuzes die door de afdelingen gemaakt zijn. Daaruit naar voren komen kansen die 

we als ROC al benutten en een verder vervolg krijgen of kansen die we gaan uitwerken in een plan. 

Deze kansen zetten we om in ambities m.b.t. het speerpunt en worden kort uitgewerkt in een 

schema. De verdere gedetailieerde uitwerking qua normen, indicatoren en activiteiten, volgt in 

hoofdstuk 3. 

Omschrijving speerpunt bestuursakkoord 

Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie: In het mbo stromen naast talentvolle 

vakkrachten en aanstaande middenmanagers ook kwetsbare groepen in waarvoor een diploma, een 

duurzame plek op de arbeidsmarkt en economische zelfstandigheid geen vanzelfsprekendheid is. Het 

mbo maakt voor deze jongeren echt het verschil. Door uitstekend onderwijs en persoonlijke 

begeleiding, waarin het onderwijs samenwerkt met gemeenten en partijen uit het zorg -en 

arbeidsmarktdomein, kunnen ze een diploma halen, een goede start maken op de arbeidsmarkt of 

doorstromen naar een goede vervolgopleiding. 

Ambitie ROC Menso Alting (SBP) 

De komende tijd willen we onderzoeken welke bijdrage wij in de regio kunnen leveren aan leven lang 

ontwikkelen van laaggeletterden, personen met afstand tot de arbeidsmarkt, vluchtelingen, 

herstarters, (jong)volwassenen die een nieuw spoor zoeken, en aan het kansen bieden van werkende 

jongeren en volwassen die na en tijdens werkervaring door willen leren.   

Strategische keuzes afdelingen 

Onderwijs en Opvoeding: Het komende studiejaar zetten we in op het versterken van de begeleiding 

van de student op het onderdeel Loopbaan. Dit doen we door het een prominentere plek te geven in 

het curriculum en onze studieloopbaanbegeleiders te scholen in het voeren van 

loopbaangesprekken. Daarnaast gaan we ons vormend onderwijs aanscherpen en op die onderdelen 

meer samenhang in het curriculum aanbrengen (strategische keuze 5). 

Economie: In de komende jaren zetten wij een nieuwe vorm van het vak Sociale beroepsvorming in. 

Dit heet CPSL. Vanuit de BAR, gesprekken met BPV-bedrijven en onze contacten via het OTP krijgen 

wij bevestigd dat pro-activiteit, zelfreflectie en je zelf durven te zijn, het verschil gaan maken in de 

toekomst. Op deze onderwerpen worden ze in het vak CPSL getraind en verder gevormd. De 1e-jaars 

studenten krijgen dit vak vanaf het schooljaar 2018-2019. Het behalen van het effect van het vak zal 

gemonitord worden (strategische keuze 4). 

Dienstverlening: In de PR voor onze opleidingen gaan we ons unique selling point (kleinschalig, 

persoonlijke aandacht, korte lijntjes) breder uitmeten (strategische keuze 1) 

Dienstverlening: We gaan meer investeren in de persoonlijke aandacht voor studenten en 

maatwerktrajecten. We willen een nog betere school zijn voor studenten met persoonlijk 

problematiek of problemen m.b.t. het leren (strategische keuze 3). 

Zorg en Welzijn: Zorg en begeleiden van de client, met oog voor de omgeving, als mantelzorg en 

netwerk, gaan steeds meer hand in hand. De aankomende professional, onze studenten gaan qua 

competentie een breder pallet ontwikkelen. Vanuit het werkveld komt de wens dat de 

verzorgenden meer geschoold zouden moeten zijn op de welzijnsaspecten van de client en vanuit de 
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welzijnshoek komt de wens dat de aankomende professional competenties en vaardigheden heeft op 

het gebied van verzorging en verpleging van de client. Dus een samenvoeging van 2 type 

professionals in 1. Om de competenties te kunnen beschrijven in de zorgsector is gebruik gemaakt 

van de CanMEDS systematiek. De competenties samenwerken, communicatie en maatschappelijk 

handelen raken de kern van de veranderingen in de gezondheidszorg doordat er een beroep gedaan 

wordt op de multidisciplinaire samenwerking en het geven van voorlichting om het welzijn te 

bevorderen (strategische keuze 6). 

Schematisch is in tabel 1 weergegeven welke kansen we zien, wat we al doen en verder gaan 

ontwikkelen, wat we nog niet doen en als activiteit gaan opstarten en wat we niet gaan doen. 

Tabel 1 
Kansen ROC Menso Alting Doen we al wel Doen we nog niet Wat doen we niet 

ROC Menso Alting trekt 
momenteel nog relatief 
weinig kwetsbare jongeren 
met een uitkering en/of 
zonder recente opleiding aan 

 We gaan de contacten met 
de gemeenten en diverse 
scholen intensiveren zodat 
we voor meer jongeren te 
vinden zijn 

 

Onze kleinschaligheid en 
goede zorgstructuur bieden 
voor jongeren in een 
kwetsbare positie extra 
kansen om toch een 
opleiding te kunnen volgen 
 

Vanuit onze visie op 
begeleiding willen we de 
goede score op dit speerpunt 
graag behouden. Vanuit 
analyse blijkt dat we al veel 
aandacht besteden aan de 
vorming van de studenten, 
maar dit is nog niet in een 
duidelijke programmering 
vastgelegd 

De komende jaren zal het 
vormend onderwijs, waar o.a.  
loopbaan en burgerschap 
onderdelen van zijn, verder 
worden ontwikkeld 
 
Daarnaast zal de LOB/SLB 
geïntensiveerd worden en 
starten een aantal 
opleidingen met (sociale) 
beroepsvorming n.a.v. input 
vanuit het bedrijfsleven 

 

Opstarten van entree 
opleidingen om zo jongeren 
in kwetsbare posities op dit 
niveau onderwijs te bieden 

  De noordelijke ROC’s 
hebben afspraken 
rondom 
macrodoelmatigheid. 
Entree opleidingen 
worden aangeboden 
door onze collega 
ROC’s 
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Ambities speerpunt Jongeren in kwetsbare posities 

Schematisch is in tabel 2 weergegeven welke ambities we hebben m.b.t. dit speerpunt. Het tijdspad 

geeft een indicatie weer in welke fasen deze ambities opgepakt gaan worden. De verdere uitwerking 

in activiteiten volgt in hoofdstuk 3. 

Tabel 2 

Ambitie Samen met …. Tijdspad Budget 
Totaal: € 498.400 

Intensiever contact met de 
gemeenten en diverse 
scholen m.b.t. jongeren in 
kwetsbare posities 

Taakgroep iZat 
 
Gemeente Groningen 
 
Management ROC Menso 
Alting 
 
Stichting Overbrug 

 Ontwikkeling plan 
intensivering contact 
gemeente en diverse scholen 
2018-2019 

 Tracject 2019-2022 

 Eerste effect meting sept 
2021 

 Tweede effect meting sept 
2022 

 Beoogd resultaat 2022 

Uren: 
€ 9.300 
Projecten: 
€ 128.000 

Unique Selling Point 
kleinschalingheid en 
persoonlijke aandacht 
herkent wordt door de 
aspirant student 

Taakgroep communicatie 
en PR 
 
Teams 
Afdeling Marketing & 
Communicatie 

 Ontwikkeling USP 2018-2019 

 Implementatie werving 
cohort 2019 

 Eerste effect meting 2019-
2020 

 Beoogd resultaat 2020-2021 

Uren: 
€ 87.000 
Projecten: 
€ 40.000 

Een intensiver en 
herkenbaar (studie) 
loopbaan begeleidings- 
programma 

Taakgroep Studieadvies 
 
Taakgroep iZat 
 
SLB-ers 

 Ontwikkeling en 
Implementatie 2018 – 2019 

 Eerste effect meting 2019-
2020 

 Beoogd resultaat 2020-2012 

Uren: 
€ 157.700 
Projecten: 
€ 4.000 

Het vormend onderwijs 
loopt als rode draad door 
de onderwijsprogramma’s 

Taakgroep Identiteit  
 
Werkgroep vormend 
onderwijs 
 
Docenten drama 

 Pilot 2018-2019 

 Implementatie ROC breed 
2019-2020 

 Eerste effect meting 2020-
2021 

 Beoogd resultaat 2021-2022 

Uren: 
€ 28.000 
 

CPSL is een 
beroepsoverstijgende 
onderdeel van ons 
vormend onderwijs dat in 
alle curricula ingebed is 
 

Docenten drama  
 
Werkgroep vormend 
onderwijs 

 Ontwikkeling en 
implementatie ROC breed 
2018-2019 

 Verschillende projecten 2020-
2022 

 Eerste effect meting 2019-
2020 

 Tweede effectmeting 2020-
2021 

 Beoogd effect start studiejaar 
2021-2022 

Uren: 
€ 4.700 
Projecten: 
€ 20.000 

De gecombineerde 
competentie ontwikkeling 
bij Zorg en Welzijn zorgt 
voor een breder pallet aan 
vaardigheden en 
compenteties bij de 
welzijn- en verzorgende 
studenten 

Taakgroep 
Onderwijsinnovatie  
 
Docenten Zorg en Welzijn 

 Ontwikkeling plan 
gecombineerde competentie 
ontwikkeling 2018-2020 

 Pilot 2019-2020 

 Eerste effect meting 2020-
2021 

 Beoogd resultaat 2021-2022 

Uren: 
€ 55.700 
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Beoogde effect van onze ambities 

Met het realiseren van onze ambities beogen we het effect van een herkenbaar en intensief 

studieloopbaanprogramma en een passend burgerschapsprogramma voor alle jongeren, ook 

jongeren in kwetsbare posities en volwassenen (nieuwkomers).  

We doen dit door: 

 de ontwikkeling van een ROC breed onderwijsprogramma voor de studieloopbaanbegeleiding. 

Met een ROC breed programma willen we intensievere begeleiding bieden aan de studenten 

waardoor ze een goede start kunnen maken op de arbeidsmarkt. 

 de verdere ontwikkeling van ons vormend onderwijs waarin we al onze studenten willen 

toerusten en vormen tot burgers die handelen vanuit christelijke waarden en 

verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen.  

Ons doel met vormende onderwijs is studenten te vormen tot burgers die gericht zijn op de 

principes van Gods Koninkrijk en die hun levensbeschouwing kunnen verwoorden en verbinden 

met wat ze doen. Dit doel willen we bereiken door te werken aan de houding van de studenten en 

ze te laten oefenen in handelen. In onze visie op vormend onderwijs gaat het voor de studenten 

om 4-voudige vorming. De student leert zich te verhouden; tot God, tot zichzelf en tot anderen en 

de wereld. Het vormend onderwijs wordt modulair in combinatie met het 

burgerschapsprogramma opgezet. De afdelingen maken zelf de afweging welke modules bij de 

opleidingen passen en wanneer deze worden aangeboden in het curriculum.  

 De verdere ontwikkeling van Creative Professional Skills Lab (CPSL), waarin de sociale 

beroepsvaardigheden sectoroverstijgend worden aangeboden zodat de student een breed scala 

aan compenties en vaardigheden ontwikkelt waardoor zij mee kunnen bewegen met de 

innovatieve arbeidsmarkt. 

Daarnaast is een ander effect van onze ambities een intensiever contact met o.a. de gemeente 

Groningen om meer mogelijkheden te creëren voor de jongeren in kwetsbare posities op onze 

school. Op dit moment participeren we nog niet actief genoeg in deze overleggen. 
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2.11 Gelijke kansen in het onderwijs 
In deze paragraaf leggen we, n.a.v. de analyse uit de vorige paragrafen, de verbinding tussen het 

speerpunt gelijke kansen uit het bestuursakkoord, onze eigen ambitie vanuit het SBP en de 

strategische keuze die door de afdelingen gemaakt zijn. Daaruit naar voren komen kansen die we als 

ROC al benutten en een verder vervolg krijgen of kansen die we gaan uitwerken in een plan. Deze 

kansen zetten we om in ambities m.b.t. het speerpunt en worden kort uitgewerkt in een schema. De 

verdere gedetailieerde uitwerking qua normen, indicatoren en activiteiten, volgt in hoofdstuk 3. 

Omschrijving speerpunt bestuursakkoord 

Gelijke kansen in het onderwijs: De arbeidsmarkt vraagt om goed opgeleide mensen die in het bezit 

zijn van een breed scala aan vaardigheden en kunnen meebewegen met innovaties. Dit verhoogt de 

druk op het leer- en analytisch vermogen van studenten (de cognitieve vaardigheden) in het mbo, 

maar vooral ook op hun houding, zelfkennis, motivatie en sociale vaardigheden (de zogenaamde 

conatieve vaardigheden), waaronder netwerkvaardigheden, die nodig zijn om een passende baan te 

vinden. Het belang van een soepele doorstroom naar vervolgopleidingen in het mbo en het 

vervolgonderwijs wordt hierdoor alsmaar belangrijker. Het is noodzakelijk dat studenten met lager 

opgeleide ouders dezelfde kansen krijgen als studenten met hoger opgeleide ouders. Dat spreekt 

helaas niet altijd vanzelf. Een stevige inzet op een juiste aansluiting en begeleiding bij de 

overgangen in het onderwijs en op de identiteitsontwikkeling van leerlingen en studenten (door 

o.a. LOB en burgerschapsonderwijs) is nodig, zodat zij in staat zijn om de stap naar een passend 

opleidingsniveau te zetten en zich daarbij breed te ontwikkelen. Goede doorstroom binnen de 

beroepskolom zou een gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende onderwijsinstellingen en 

belanghebbenden in de regio (zoals gemeenten) moeten zijn. 

Ambitie ROC Menso Alting (SBP) 

De komende tijd willen we onderzoeken welke bijdrage wij in de regio kunnen leveren aan leven lang 

ontwikkelen van laaggeletterden, personen met afstand tot de arbeidsmarkt, vluchtelingen, 

herstarters, (jong)volwassenen die een nieuw spoor zoeken en aan het kansen bieden van kansen 

aan werkende jongeren en volwassen die na en tijdens werkervaring door willen leren.  Daarbij 

denken we aan het verder ontwikkelen en inzetten van innovatieve didactische concepten en 

werkwijzen zoals duale opleidingstrajecten, voorzieningen voor blended en digitaal leren, het 

mogelijk maken van meer samenhangende deelcertificaten en modulair onderwijs, 

leerwerkplekleren, praktijkleren, hybride  onderwijs, het uitbreiden van de BBL-trajecten, en de 

mogelijkheid van formatief evalueren (elders verworven competenties) zodat een persoonlijk 

portfolio ontwikkeld kan worden.   

Strategische keuzes afdelingen 

Economie: Om de doorstroom naar het HBO te versoepelen bieden wij een MBO-HBO doorstroom 

Keuzedeel aan. Vanuit ministerie van OC&W is daarnaast nog subsidie aan ons verstrekt om de 

doorstroom verder te versoepelen. Vanaf studiejaar 2017-2018 zijn we daarmee gestart. Cijfers 

over resultaten zullen we de komende jaren gaan monitoren (strategische keuze 2). 

 

Economie: Als team gaan wij de komende jaren SCRUM inzetten omdat wij vinden dat dit helpt om te 

leren samenwerken, andermans kwaliteiten te zien en het helpt als ervaring bij vervolgstudie (HBO) 

en de stap naar het bedrijfsleven. De student is daardoor nog beter voorbereid om het beroepenveld 

in te stappen. SCRUM wordt bij veel bedrijven al ingezet om projecten en delen van werk efficiënt af 

te ronden (strategische keuze 5). 
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Economie: We willen inzetten op een bredere doelgroep om onze aanwas van nieuwe studenten te 

vergroten. Ook de leerlingen die van HAVO 3 naar HAVO 4 gaan hebben de optie om bij ons te 

komen studeren. We willen een plan opzetten om ook deze studenten te bereiken. Daarnaast willen 

we de mogelijkheid voor bijscholing en omscholing geven middels certificeerbare onderdelen. 

Hierover gaan wij o.a. met de BAR in overleg om afspraken te maken en onderzoek te doen welke 

certificaten geschikt zijn en welke vanuit het ministerie en SBB hiervoor aangemerkt worden 

(strategische keuze 7). 

 

Dienstverlening: In de PR voor onze opleidingen gaan we ons unique selling point (kleinschalig, 

persoonlijke aandacht, korte lijntjes) breder uitmeten (strategische keuze 1) 

Dienstverlening: We gaan actiever inzetten op contacten met de aanleverende scholen op 

afdelingsniveau, in het bijzonder met de Vondelpad 2 locatie van het Gomarus College (strategische 

keuze 2). 

 

Kansen rondom het speerpunt 

Schematisch is in tabel 3 weergegeven welke kansen we zien, wat we al doen en verder gaan 

ontwikkelen, wat we nog niet doen en als activiteit gaan opstarten en wat we niet gaan doen. 

Tabel 3 

Kansen ROC Menso Alting Doen we al wel Doen we nog niet Wat doen we niet 

Goede doorstroom binnen de 
beroepskolom zou een 
gedeelde 
verantwoordelijkheid van de 
verschillende 
onderwijsinstellingen en 
belanghebbenden in de regio 
(zoals gemeenten) moeten 
zijn  

 Contacten met de 
gemeenten en diverse 
scholen intensiveren m.b.t. 
goede doorstroom binnen 
de beroepskolom 
 

 

ROC Menso Alting wil de 
komende jaren de relatie en 
afstemming met scholen waar 
vmbo- en havo-leerlingen 
vandaan komen verder 
versterken 

We organiseren al  
kennismakingsactiviteiten voor 
vmbo-ers van in hun 3e of 4e 
jaar  
 
 

Zorgdragen dat de 
inhoudelijke aansluiting 
tussen de vmbo-opleiding 
en onze mbo-opleidingen 
een vast punt op onze 
agenda is 

 

Het creëren van soepele 
overgangen naar en binnen 
het beroepsonderwijs en 
vervolgonderwijs 

Het bieden van maatwerk 
waardoor de studenten 
voldoende kansen krijgen om 
succesvol in het mbo in te 
stromen, door te stromen naar 
een vervolgopleiding in MBO of 
HBO om daarmee een baan te 
vinden die past bij hun ambities 
en talenten 

 We zetten 
doorstroomkeuzedelen in 
(HBO/ Pabo) 

 We zijn dit jaar gestart met 
verdiepende keuzedelen 
die beroepsspecifiek zijn 
voor meer baankansen en 
een bredere inzet in de 
sector 

Meer aandacht te (gaan) 
geven op kennis en 
vaardigheden die bij 
meerdere beroepen in te 
zetten zijn en door in het 
onderwijs meer aandacht 
te geven aan het weerbaar 
en flexibel worden als 
toekomstig werknemer 
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Ambitie speerpunt gelijke kansen 

Schematisch is in tabel 4 weergegeven welke ambities we hebben m.b.t. dit speerpunt. Het tijdspad 

geeft een indicatie in welke fasen deze ambities opgepakt gaan worden. De verdere uitwerking in 

activiteiten volgt in hoofdstuk 3. 

Tabel 4 

Ambities  Samen met …. Tijdspad Budget 
Totaal:€ 369.000 

Intensiveren contacten met 
de gemeenten en diverse 
scholen m.b.t. goede 
doorstroom binnen de 
beroepskolom 

Taakgroep iZat 
 
Gemeente Groningen 
 
Management ROC Menso 
Alting 

 Ontwikkeling plan 
intensivering gemeente en 
diverse scholen 2018-2019 

 Uitvoer plan intensivering 
2019-2022 

 Eerste effect meting 2021 

 Beoogd resultaat 2022 

Uren: 
€ 15.500 

Structurele organisatie vn 
de kennismakings-
activiteiten voor vmbo-ers 
van de Gomarus 
vestigingen in hun 3e of 4e 
jaar 
 

Taakgroep vmbo-mbo 
 
Samen op (werkgroep 
Gomarus en ROC Menso 
Alting) 
 
Teams 
 
Taakgroep communicatie 
en PR 

 Traject loopt 2018-2019 

 Eerste effectmeting eind 
studiejaar 2019 

 Aanpassingen voor 
activiteiten in 2019-2020 

 Tweede meting eind 
studiejaar 2020 

 Beoogd resultaat start 
studiejaar 2021 

Uren: 
€ 33.400 
Projecten: 
€ 20.000 

De inhoudelijke aansluiting 
tussen de vmbo-opleiding 
en onze mbo-opleidingen is 
vast punt op onze agenda 
 

Taakgroep vmbo-mbo 
(project ‘Samen Op’) 
 
Samen op (werkgroep 
Gomarus en ROC Menso 
Alting) 
 
Taakgroep communicatie 
en PR 
 
Overleg met overige 
ROCs – hallo MBO 

 Vergaderschema en 
overlegcyclus opzetten voor 
2018- 2019 

 Dit continueren in 2019-2020 

 Effect van overleg meten in 
2020-2021 

 Beoogd resultaat in 2021-
2022 

Uren: 
€ 52.400 
 

Maatwerk waardoor de 
studenten voldoende 
kansen krijgen om 
succesvol in het mbo in te 
stromen, door te stromen 
naar een vervolgopleiding 
in MBO of HBO om 
daarmee een baan te 
vinden die past bij hun 
ambities en talenten 

Taakgroep 
Onderwijsinnovatie 
 
Teams 
 
Taakgroep studieadvies 
 
Taakgroep iZat 

 Inventarisatie van maatwerk 
per afdeling 2018-2019 

 verdere ontwikkeling 
doorstroom keuzedelen hbo 
en/of verdiepende 
keuzedelen  

 eerste effect meting 
studiejaar 2020 

 tweede effect meting 
studiejaar 2021 

 Beoogd effect 2022 

Uren: 
€ 152.100 
Projecten: 
€ 10.000 

Meer aandacht te (gaan) 
geven op kennis en 
vaardigheden die bij 
meerdere beroepen in te 
zetten zijn en door in het 
onderwijs meer aandacht 
te geven aan het weerbaar 
en flexibel worden als 
toekomstig werknemer 

Taakgroep Identiteit  
 
Werkgroep vormend 
onderwijs 
 
Docenten drama 

 Ontwikkeling en 
Implementatie ROC breed 
2018-2019 

 Eerste effect meting 2019-
2020 

 Tweede effectmeting 2020-
2021 

 Beoogd effect start studiejaar 
2021-2022 

Uren: 
€ 81.600 
Projecten: 
€ 4.000 
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Beoogd effect van onze ambities 

Met onze ambities beogen we de het effect van de ontwikkeling van persoonlijk talenten en 

identiteitsontwikkeling van de studenten om zo door te kunnen stromen naar passende 

vervolgopleidingen of de arbeidsmarkt.  

We doen dit door: 

 Maatwerktrajecten te ontwikkelen en in te zetten op de doorstroomkeuzedelen voor een 

soepele doorstroom naar het hbo of het inzetten van verdiepende of verrijkende keuzedelen 

voor een bredere inzet in de sector of een soepelere doorstroom binnen het mbo. 

 samenwerking met VMBO-scholen (met name binnen GSG), andere ROC’s en HBO-instellingen 

en weten we wat het vervolg is van de loopbaan van onze studenten en dragen we samen met 

andere ROC’s zorg voor een vangnet. 

 De verdere ontwikkeling van Creative Professional Skills Lab (CPSL), waarin de sociale 

beroepsvaardigheden sectoroverstijgend wordt aangeboden zodat de student een breed scala 

aan compenties en vaardigheden ontwikkelt waardoor zij mee kunnen bewegen met de 

innovative arbeidsmarkt. 

 Het bieden van een ondersteunend en stimulerend pedagogisch leerklimaat afgestemd op het 

niveau van de studenten binnen de verschillende opleidingen. 

Daarnaast is een ander effect van onze ambities een intensiever contact met o.a. de gemeente 

Groningen om meer inzicht te krijgen m.b.t. een goede doorstroom binnen de beroepskolom. Op 

dit moment participeren we nog niet actief genoeg in deze overleggen. 
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2.12 Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst 
In deze paragraaf leggen we, n.a.v. de analyse uit de vorige paragrafen, de verbinding tussen het 

speerpunt Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst uit het 

bestuursakkoord, onze eigen ambitie vanuit het SBP en de strategische keuze die door de afdelingen 

gemaakt zijn. Daaruit naar voren komen kansen die we als ROC al benutten en een verder vervolg 

krijgen of kansen die we gaan uitwerken in een plan. Deze kansen zetten we om in ambities m.b.t. 

het speerpunt en worden kort uitgewerkt in een schema. De verdere gedetailieerde uitwerking qua 

normen, indicatoren en activiteiten, volgt in hoofdstuk 3 

Omschrijving speerpunt bestuursakkoord 

Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst.' De samenstelling van het portfolio 
aan opleidingen van mbo-scholen wordt sterker dan nu verbonden met de sociaaleconomische 
kenmerken en ontwikkeling van het werkgebied. Dit kan een bijdrage leveren aan het voorkomen 
dat studenten met een incourante opleiding aan de kant komen te staan, met alle maatschappelijke 
kosten van dien, terwijl het sectorale en regionale bedrijfsleven in haar ontwikkeling wordt 
gehinderd door een tekort aan goed opgeleide vakmensen. Voorkomen dient te worden dat 
menselijk kapitaal voor het bedrijfsleven en samenleving verloren gaat. Tevens kan worden ingezet 
op versterking van de instroom (door de keten) naar deze opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan het 
ontwikkelen en versterken van de praktijkcomponent in de opleidingen door intensiever met het 
bedrijfsleven samen te werken en aan excellentieprogramma's. Gelet op het voorgaande zal binnen 
dit thema worden ingezet op het verhogen van BBL-instroom en/of het werken met hybride 
leervormen (denk hierbij ook aan de niveaus 3 en 4), waarin praktijk- en schoolsonderwijs als 
gelijkwaardige componenten gezien worden, ongeacht de leerweg (BOL of BBL). Maar ook afbouw 
van opleidingen met een weinig (duurzaam) arbeidsmarktperspectief kan een rol spelen of het in 
samenspraak met andere instellingen uitwisselen van opleidingen. Dit lijkt een evidentie in 
gebieden die de komende jaren met forse krimp van doen krijgen. Mbo-scholen zullen tegen de 
achtergrond van ontwikkelingen als krimp naar een aanscherping van hun opleidingsaanbod 
toewerken. Daarin zullen zij het voortgezet onderwijs meenemen. Hiermee geven de ondertekenaars 
ook invulling aan het voornemen uit het Regeerakkoord dat de eisen van het regionaal 
arbeidsmarktperspectief worden aangescherpt. Van mbo-scholen wordt immers verwacht dat zij hun 
opleidingenaanbod afstemmen met het bedrijfsleven en met andere scholen in hun regio.Dit 
speerpunt is gericht op het verbeteren van het arbeidsmarktperspectief van mbo-studenten door:  
 

 Aanpassingen in het onderwijsaanbod  

 Beïnvloeding van de studiekeuze  

 Inhoudelijke vernieuwing van opleidingen  

 Het versterken van de verbinding met de beroepspraktijk  
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Ambitie ROC Menso Alting 

Wij bieden opleidingen aan in de zorgsector en in de onderwijs- en opvoedingssector en zullen ons 
onderwijsaanbod waar mogelijk verder uitbreiden op basis van de behoefte uit het werkveld.  
We dragen als ROC Menso Alting door ons praktijk- en werkplekgerichte onderwijs bij aan het 
stimuleren van ondernemerschap en innovatie. Daarnaast dragen we specifiek bij aan het speerpunt 
‘Gezond ouder worden’ door het aanbieden van opleidingen in de zorgsector en onderwijs en  
opvoeding. ROC Menso Alting zal met name binnen de afdeling Economie goed onderzoeken of het 
opleidingsportfolio gezien deze ontwikkelingen zo kan blijven als deze nu is.   
 
Strategische keuzes afdelingen 

 

Onderwijs en Opvoeding: Binnen de afdeling O&O is ervoor gekozen om het keuzedeel 

‘combifunctionaris IKC’ (Integraal Kindcentrum) aan te gaan bieden. Hiermee spelen we in op de 

trend die in het werkveld gaande is. We borgen daarmee de aansluiting met het werkveld en 

vergroten de baankansen voor onze studenten. Andere keuzedelen die hiervoor in aanmerking 

komen zijn Voor en Vroegschoolse Educatie en Werken met baby’s. De komende jaren gaan we 

inzetten op het aanbieden van deze keuzedelen (strategische keuze 1). 

 

Onderwijs en Opvoeding: We gaan in pilotvorm met het werkveld experimenteren met het behalen 

van een dubbelkwalificatie, namelijk het diploma voor  gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

(GPM) in combinatie met het diploma voor onderwijsassistent (OA). Hiermee spelen we in op de 

wens vanuit het werkveld en op de landelijke verwachting dat de opleiding voor GPM en OA zal 

worden samengevoegd tot één kwalificatie of dat er een extra profiel aan het kwalificatiedossier zal 

worden toegevoegd, namelijk die van Combifunctionaris IKC (strategische keuze 2). 

Onderwijs en Opvoeding: Om te voldoen aan de vraag naar onderwijsassistenten en Gespecialiseerd 

Pedagogisch Medewerker gaan we inzetten op het verhogen van het aantal studenten dat kiest voor 

deze opleidingen. Daarvoor gaan we in overleg met de branches om te onderzoeken hoe we het 

beroep nadrukkelijker onder de aandacht kunnen brengen. Het aantal deelnemers van de opleiding 

Pedagogisch Werk is op het ROC overigens gegroeid in de afgelopen jaren, wat erop wijst dat steeds 

meer studenten zijn die kiezen voor dit kwalificatiedossier. Voor zij-instromers en herintredende 

volwassenen gaan we maatwerktrajecten en de BBL-variant aanbieden. Hiervoor gaan we in het 

werkveld de behoefte inventariseren en bestaande netwerken benaderen. Daarbij focussen we ons  

niet alleen op die organisaties die (van oorsprong) de christelijke identiteit met ons delen. We 

willen onze doelgroep uitbreiden en gaan daarom breder op zoek naar samenwerkingspartners 

(strategische keuze 3). 

 

Onderwijs en Opvoeding: De komende jaren gaan we het curriculum van de pedagogisch 

medewerker upgraden door (certificeerbare) keuzedelen toe te voegen die van meerwaarde zijn 

voor deze studenten. Hierdoor nemen hun baankansen toe en spelen we in op bovenstaande 

ontwikkelingen. In het schooljaar 2018-2019 starten we met het aanbieden van de keuzedelen Voor 

en Vroegschoolse Educatie en Leider sportieve recreatie. Het volgende studiejaar willen we daar het 

keuzedeel Nederlands op 3F aan toevoegen. Dit omdat we zien dat steeds meer kinderdagverblijven 

dit als expliciete eis stellen aan nieuwe werknemers (strategische keuze 4). 

 

Onderwijs en Opvoeding: Het belang van het opdoen van praktijkervaringen is evident. Om dit te 

realiseren is een goede en intensieve samenwerking nodig met het werkveld. De afdeling O&O start 

in het schooljaar 2018-2019 in samenwerking met de SBO-school de Meerpaal/Steiger met een 
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verticale werk/leerafdeling. 10 studenten lopen drie dagen in de week stage en 2 dagdelen in de 

week is een docent vanuit de afdeling aanwezig op locatie voor begeleiding van de studenten en het 

geven van onderwijs. Op deze manier willen we de samenwerking intensiveren, het onderwijs dat wij 

aanbieden actueel houden en “on demand” in kunnen springen op de wensen vanuit het werkveld. 

Hiermee kunnen we op studentniveau maatwerk leveren. Het innovatieve van deze samenwerking 

zit hem daarnaast in het feit dat het een verticale werk-/leerafdeling is waarbij zowel studenten 

pedagogisch werk, onderwijsassistenten en  gespecialiseerd pedagogisch medewerkers op één 

locatie samen stagelopen. Hiermee spelen we in op de ontwikkeling van het breed opleiden van 

studenten (strategische keuze 6). 

 

Onderwijs en Opvoeding: De afdeling O&O gaat zich de komende jaren verdiepen in de 

technologische ontwikkelingen en in samenwerking met onze stakeholders bepalen aan welke 

technologische gebieden we in het curriculum aandacht moeten geven. Met welke technologische 

ontwikkelingen kunnen we onze studenten al laten kennismaken tijdens de opleiding? We gaan het 

keuzedeel “innovatie op de werkvloer” aanbieden. Daarnaast zijn er nog een aantal interessante 

keuzedelen die hierbij aan kunnen sluiten zoals: Zorg en technologie en Zorginnovaties en 

technologie (strategische keuze 8). 

 

Economie: We willen ons opleidingsportfolio herbeoordelen en we willen de vraag beantwoorden of 

de door ons aangeboden opleidingen nog arbeidsmarktrelevantie hebben. We willen een 

gefundeerde keuze kunnen maken of we de opleidingen op niveau 3 voor Secretarieel (straks Office-

assistent) en Administratie nog moeten blijven aanbieden.  

Hierover is afstemming met onze stakeholders (bedrijfsleven, BAR, Ondernemerstrefpunt (OTP) van 

belang (strategische keuze 1). 

Economie: We willen ons opleidingsaanbod uitbreiden en daartoe de (on)mogelijkheden van de 

opleiding Logistiek (supervisor niveau 3 en teamleider niveau 4) onderzoeken (strategische keuze 3). 

Economie: De komende jaren willen wij met de internationale georiënteerde bedrijven uit de regio 

in gesprek over welke keuzes wij kunnen maken om de internationale ontwikkelingen in ons 

curriculum te kunnen verwoorden. Op deze wijze houden wij raakvlak met de wereld om ons heen 

(strategische keuze 6). 

Economie: We willen inzetten op een bredere doelgroep om onze aanwas van nieuwe studenten te 

vergroten. Ook de leerlingen die van HAVO 3 naar HAVO 4 gaan hebben de optie om bij ons  te 

komen studeren. We willen een plan opzetten om ook deze studenten te bereiken. Daarnaast willen 

we de mogelijkheid voor bijscholing en omscholing te geven middels certificeerbare onderdelen. 

Hierover gaan wij o.a. met de BAR in overleg om afspraken te maken en onderzoek te doen welke 

certificaten geschikt zijn en welke vanuit het ministerie en SBB hiervoor aangemerkt worden 

(strategische keuze 7). 

Zorg en Welzijn: Binnen de afdeling Zorg en Welzijn is ervoor gekozen de opleidingen 

Maatschappelijke zorg, niveau 3 en Verzorgende-IG, niveau 3 samen te voegen tot één opleiding 

Maatschappelijke Zorg / Verzorgende-IG, niveau 3 (zowel BOL als BBL). Hierdoor wordt ingespeeld op 

de trend die gaande is in de zorg en borgen we een goede aansluiting met het werkveld MzVz.  De 

komende jaren wordt onderzocht welke ontwikkeling er plaats moet vinden wat betreft de 

opleidingen Verpleegkunde niveau 4 en Maatschappelijke Zorg niveau 4. In samenwerking met 

netwerk ZON is het onderzoek hiernaar gestart. Het ROC Menso Alting participeert in dit onderzoek 

(strategische keuze 1) 
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Zorg en Welzijn: In samenwerking met netwerk ZON willen we willen andere doelgroepen een 

scholingsaanbod doen o.a. door meer BBL-plekken aan te bieden. MzVz niveau 3 BBL is in 

schooljaar 2018-2019 gestart met 14 studenten. Schooljaar 2019-2020 willen we dit maximaliseren 

naar 24 studenten. Daarnaast willen we ook een éénjarige kraamopleiding in BBL variant aanbieden 

in het huidige aanbod is dat een derde leerweg route. Welzijnsmedewerkers kunnen zich bij ons 

laten omscholen voor de ontbrekende kwalificatie van zorg of welzijn. Hiertoe willen we 

certificeerbare eenheden ontwikkelen op het gebied van zorg verlenen en verplegen.  

Instellingen en organisaties die verbonden zijn aan netwerk ZON zijn midden in het proces van 

afspraken maken over loopbaanroutes (stage lopen bij verschillende organisaties). Een 

loopbaanroute is een vierjarige route die medewerkers volgen bij verschillende organisaties. Dit 

vraagt investering van de instellingen en organisaties op het gebied van HRM (strategische keuze 3). 

 

Zorg en Welzijn: Inzetten op interdisciplinair opleiden. Binnen het gilde leren en de BPV ervaren de 

studenten dat de zorg een dynamisch geheel is en dat iedere individuele cliënt een ander aanbod van 

zorg en begeleiding nodig heeft. Het kunnen afstemmen op de zorgbehoefte vraagt om 21st century 

skills. Middels casuïstiek oefeningen in de lessen op school worden studenten uitgedaagd deze te 

ontwikkelen. Ook intervisie bijeenkomsten op school tijdens de BPV zullen gericht zijn op het 

professioneel bewegen op de werkvloer (strategische keuze 4).  

  

Zorg en Welzijn: We laten de studenten al binnen de opleiding kennismaken met technologische 

ontwikkelingen. We hebben een keuze gemaakt om afdelingsbreed het keuzedeel Zorg & 

Technologie aan te bieden, zodat elke student het keuzedeel heeft gevolgd. Dit keuzedeel komt 

volledig tot stand in intensieve samenwerking met het werkveld (HealthHub in Roden) en met de 

onderwijsinstellingen die verenigd zijn in netwerk ZON. Op de BPV-plaatsen komen onze studenten 

in contact met de technologie die gebruikt wordt in de zorg. Middels gastcolleges op school, vanuit 

het werkveld, maken we met de studenten kennis met de ontwikkelingen op technologisch gebied. 

Ook binnen het Gilde leren op Arendstate in Assen, het Martiniziekenhuis in Groningen en het 

UMCG in Groningen komen onze studenten in contact met technologie op de werkvloer. Het 

netwerkZON is aangesloten bij de initiatieven rondom Healthy Ageing. Binnen het ROC Menso Alting 

is Healthy Ageing een thema en een keuzedeel in ons onderwijs (strategische keuze 5). 

 
Kansen rondom het speerpunt 

Schematisch is in tabel 5 weergegeven welke kansen we zien, wat we al doen en verder gaan 

ontwikkelen, wat we nog niet doen en als activiteit gaan opstarten en wat we niet gaan doen. 

Tabel 5 

Kansen ROC Menso Alting Doen we al wel Doen we nog niet Wat doen we niet 

Uitbreiding van het 
onderwijsaanbod op basis van 
de behoefte uit het werkveld 

We zijn als ROC al begonnen 
met het aanbieden van andere 
trajecten (BBL en ovo).  
 
Voorbeelden die in het 
afgelopen jaar gestart of 
ontwikkeld zijn: 
BBL bij Zorg en Welzijn, derde 
leerweg aanvraag voor 
verzorgende IG m.b.t. profiel 
kraamzorg 
 

In de komende jaren gaan 
we kijken naar de verder 
mogelijkheden van: 

 Verdere ontwikkeling 
van de BBL variant bij 
Zorg & Welzijn 

 Maatwerk/ BBL 
variant/ ovo voor 
herintreders/ zi-
instromers bij  
Onderwijs en 
Opvoeding 
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Kansen ROC Menso Alting Doen we al wel Doen we nog niet Wat doen we niet 

Deze trajecten worden dit jaar 
geëvalueerd en/ of werken we 
verder uit 
 

 Dubbelkwalificatie 
Onderwijs en 
Opvoeding 

 Inzet keuzedelen t.b.v. 
baan kans vergroting 

 Internationale 
component meer in de 
opleiding inbedden 

 Mogelijkheden tot bij- 
omscholing bieden 
aan het bedrijfsleven 

Leerwerkplek leren als 
onderdeel van het curriculum 

We zijn in het afgelopen jaar  
gestart met de eerste 
leerwerkplek/ leerafdelingen. 
Deze trajecten worden 
geëvalueerd en verder 
ontwikkeld 
 
Voorbeelden die in het 
afgelopen jaar gestart zijn: 
 
Onderwijs en Opvoeding: 
leerafdeling Meerpaal/ Steiger 
 
Dienstverlening: leerwerkplek 
leren Arendstate 
 
Zorg & Welzijn: leerwerkplek 
leren Arendstate in Assen, het 
Martiniziekenhuis en het  
UMCG in Groningen 

 Voor de afdeling 
Economie starten we 
voorlopig nog niet 
met leerwerkplek 
leren. We willen wel 
onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn 
voor de afdeling 

Bestendig opleidingsportfolio  We gaan onderzoeken 
doen naar de 
arbeidsmarktrelevantie van 
onze opleidingen 

We zijn in eerste 
plaats niet van plan 
nieuwe opleidingen 
te starten met het 
oog op de 
macrodoelmatigheid 
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Ambities speerpunt onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst 

Schematisch is in tabel 6 weergegeven welke ambities we hebben m.b.t. dit speerpunt. Het tijdspad 

geeft een indicatie in welke fasen deze ambities opgepakt gaan worden. De verdere uitwerking in 

activiteiten volgt in hoofdstuk 3. 

 

Tabel 6 

Ambities Samen met …. Tijdspad Budget 
Totaal: € 442.600 

BBL onderwijsprogramma’s 
voor opleidingen van Zorg 
en Welzijn 
 

Bedrijfsleven/ 
Branche organisatie 
 
Netwerk ZON 
 
Taakgroep 
onderwijsinnovatie 
 

 Implementatie eerste BBL-
traject 2018-2019 

 Ontwikkeling overige BBL 
mogelijkheden 2018- 2020 

 Onderzoek combi opleiding 
VP/MZ niveau 4 in 2018-2019 

 Evaluatie eind studiejaar 2019 
en eerste meting 2019-2020. 

 Start overige BBL-varianten in 
2019 respec. 2020. 

 Beoogd effect 2021 

Uren: 
€ 60.800 

Een onderwijsprogramma 
in de derde leerweg 
aanvraag voor verzorgende 
IG m.b.t. profiel kraamzorg 

Bedrijfsleven/ 
Branche organisatie 
 
 

 Doorontwikkeling curriculum 
branche opleiding kraam 
2019 

 Evaluatie 2020 

 Beoogd effect 2021 

Uren: 
€ 21.400 
 

Onderwijsprogramma’s 
dubbelkwalificatie, BBL en 
ovo variant voor de 
afdeling Onderwijs en 
Opvoeding 
 

Bedrijfsleven/ 
Branche organisatie 
 
Netwerk ZON 
 
Taakgroep 
onderwijsinnovatie 

 Onderzoek naar de 
mogelijkheden voor de 
dubbelkwalificatie en BBL/ 
maattrajecten 2018-2019 

 Plan van aanpak voor de 
ontwikkeling van de 
verschillende trajecten 2019-
2020 

 Implementatie van de 
trajecten 2020-2021 

 Eerste effect meting sept 
2021 

 Tweede effect meting sept 
2022 

 Beoogd resultaat 2022 

Uren: 
€ 33.200 
 

Keuzedelen worden ingezet 
om de baankansen van de 
studenten in de sector te 
vergroten 
 

Bedrijfsleven/ 
brancheorganisaties 
 
Teams 
 
Onderwijs & Kwaliteit 

 Inventarisatie aanbod 
keuzedelen 2018-2019 

 Ontwikkeling van 
onderwijsprogramma’s voor 
de beroepspecifieke 
keuzedelen 2018- 2020 

 Implementatie van de 
keuzedelen in het curriculum 
2019-2021 

 Eerste effect meting sept 
2021 

 Tweede effect meting sept 
2022 

 Beoogd effect 2022 
 
 
 
 
 

Uren: 
€ 16.700 
Projecten: 
€ 20.000 
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Ambities Samen met …. Tijdspad Budget 
Totaal: € 442.600 

ROC Menso Alting heeft 
een omscholings- 
bijscholingsaanbod voor 
het bedrijfsleven 
 

CvB/ Management 
Teams 
Onderwijs & Kwaliteit 
Bedrijfsleven/ 
brancheorganisaties 

 Onderzoek naar 
mogelijkheden bij- en 
omscholing per afdeling 
2018-2020 

 Ontwikkeling 
onderwijsprogramma’s 2020- 
2021 

 Implementatie september 
2021 

 Eerste effect meting 
september 2022 

 Beoogd effect 2022 

Uren: 
€ 72.300 
Projecten: 
€ 5.000 

De verschillende afdelingen 
van ROC Menso Alting 
hebben het leerwerkplek 
leren ingebed in hun 
curriculum en dragen 
zorgen voor kwaliteit van 
dit onderwijs. 

Bedrijfsleven/ 
brancheorganisaties 
 
Teams 
 
Taakgroep 
Onderwijsinnovatie 
 

 Evaluatie huidige 
onderwijsprogramma’s 
leerwerkplek leren 

 Aanpassing 
onderwijsprogramma’s na 
evaluatie 

 Doorontwikkeling 
leerwerkplek leren 

 Eerste effect meting sept 
2019 

 Tweede effect meting sept 
2020 

 Beoogd effect 2021 

Uren: 
€ 55.200 
 

ROC Menso Alting heeft  
opleidingen in haar 
opleidingsportfolio die 
relevant zijn voor de 
arbeidsmarkt. 

CvB/ Management 
 
Teams 
 
Onderwijs & Kwaliteit 
 
Bedrijfsleven/ 
brancheorganisaties 

 Onderzoek naar 
arbeidsmarktrelevatie per 
afdeling 2018-2020 

 Aanpassing 
opleidingsportfolio na 
evaluatie en analyse jan 2020 

 Inzet op regional projecten 

 Bedrijfsdagen organiseren, 
bedrijfsbezoeken 

 Eerste effect meting 
september 2020 

 Beoogd effect 2021 

Uren: 
€ 54.000 
Projecten: 
€ 105.000 

 

 

Beoogd effect van onze ambities 

Het effect wat we willen bereiken met onze ambities is dat we toekomstgericht onderwijs bieden. 

We doen dit door: 

 In samenspraak met bedrijfsleven en onze ROC collega’s zorg te dragen voor een 

arbeidsmarktrelevant opleidingsportfolio en opleidingen stoppen indien nodig 

 Ons onderwijsaanbod te verbreden door andere vormen van onderwijs te bieden zoals o.a. BBL 

en derde leerweg (ovo) trajecten verder te ontwikkelen of te starten 

 Onze huidige opleidingen inhoudelijk te vernieuwen door wendbare curricula te schrijven die 

mee bewegen met de innovaties van de arbeidsmarkt van de toekomst. 

 de verbinding met de beroepspraktijk te versterken door in samenwerking met het 

bedrijfsleven leerwerkplek leren en leerafdelingen verder te ontwikkelen of op te starten. 
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Hoofdstuk 3 Kwaliteitsagenda ROC Menso Alting  
In dit hoofdstuk laten we schematisch zien hoe we de speerpunten vanuit het bestuursakkoord vertalen naar ambities voor de kwaliteitsagenda, welk effect 

we beogen, hoe we dit verantwoorden en welke indicatoren en normen we hieraan verbinden (tabel blauw). 

Daarnaast laten we zien hoe we dat gaan doen (tabel groen); waar in de organisatie dit is ingebed (teamplannen, taakgroepen), met wie we samenwerken 

extern en wat de samenhang is met het strategisch beleidsplan. De specificatie van het budget wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 4 Financien. 

      

Speerpunt Jongeren in kwetsbare posities 

Ambitie kwaliteitsagenda Beoogd effect Verantwoording Indicatoren Normen 2020 Normen 2022 

De loopbaanbegeleiding en het 
burgerschapsprogramma zijn 
zo vorm gegeven dat alle 
jongeren, ook jongeren in 
kwetsbare posities, en 
volwassenen (nieuwkomers) 
gelijke kansen geboden 
worden om hun persoonlijk 
talent en burgerschap te 
ontwikkelen om zo door te 
kunnen stromen naar 
vervolgopleidingen of de 
arbeidsmarkt. 
(subdoel 2.1a) 

Studenten geven aan dat er meer 
aan hun persoonlijke 
(begeleidings)behoefte wordt 
voldaan door een eenduidig SLB 
programma met ruimte voor 
individuele begeleiding 
 
Studenten waarderen de oriëntatie 
op de arbeidsmarkt, 
vervolgopleidingen en de 
voorbereiding op het functioneren 
in de maatschappij. 
 
Studenten leren van de feedback 
van de docenten; 
Studenten waarderen de 
mogelijkheden om zelf invulling te 
geven aan opdrachten. 
 
 

Studentenenquetes 
JOB 2020 
VSV cijfers 
Vakevaluaties 
Zelfevaluatie teams 
Schoolverlatersonderzoek 

1. Soepele doorstroom naar 
vervolgopleidingen en 
arbeidsmarkt 

2. Arbeidsmarkt rendement 
niveau 2-opleidingen en 
niveau 3-opleidingen 
 

 

77% van de studenten is 
werkzaam in een beroep direct  
in het verlengde van de opleiding 
 
% van de niveau 4-afgestudeerde 
studenten dat doorstroomt naar 
hbo: streefpercentage 50%  
 
Niet meer dan 40% uitval hbo na 
het eerste jaar  
 
Het aantal jongeren niveau 3 dat 
doorstroomt naar niveau 4: 50% 
 
Het aantal jongeren niveau 4 dat 
doorstroomt naar hbo : 50% 

80% van de studenten is 
werkzaam in een beroep direct 
in het verlengde van de opleiding 
 
% van de niveau 4-afgestudeerde 
studenten dat doorstroomt naar 
hbo: streefpercentage 60 % 
 
Niet meer dan 30% uitval hbo na 
het eerste jaar 
 
Het aantal jongeren niveau 3 dat 
doorstroomt naar niveau 4 : 60% 
 
Het aantal jongeren niveau 4 dat 
doorstroomt naar hbo : 60% 
 
 

Ons vormend 
onderwijsprogramma wordt 
door de organisatie gedragen 
en zorgt voor samenhang 
tussen vakken waarbij 
loopbaanontwikkeling en 
burgerschap voorop staan 
(SBP; subdoel 2.1b) 

De studenten ervaren samenhang 
tussen het vormende onderwijs en 
het beroepsspecifieke onderwijs; 
 
De studenten zijn tevreden over de 
aandacht voor persoonlijke 
vorming (vormend onderwijs) in 
het opleidingsprogramma; 

Studentenenquetes 
JOB 2020 
VSV cijfers 
Vakevaluaties  
Zelfevaluatie teams 
Stakeholdersonderzoek 

1. Studenten zijn tevreden 
over de 
loopbaanbegeleiding 

2. Tevredenheid over 
burgerschap 

3. Tevredenheid over 
aandacht voor identiteit in 
het opleidingsprogramma 

Instelling scoort bij 70 % van de 
opleidingen op studiesucces 
resultaten boven het landelijke 
gemiddelde 
 
75% van de studenten geeft aan 
tevreden te zijn over inhoud van 
programma burgerschap 
 

Instelling scoort bij 80 % van de 
opleidingen op studiesucces 
resultaten boven het landelijke 
gemiddelde 
 
80% van de studenten geeft aan 
tevreden te zijn over inhoud van 
programma burgerschap 
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Speerpunt Jongeren in kwetsbare posities 

Ambitie kwaliteitsagenda Beoogd effect Verantwoording Indicatoren Normen 2020 Normen 2022 

Vervolg: Ons vormend 
onderwijsprogramma wordt 
door de orginisatie gedragen 
en zorgt voor samenhang 
tussen vakken waarbij 
loopbaanontwikkeling en 
burgerschap voorop staan 
(SBP; subdoel 2.1b) 

De studenten zijn tevreden over de 
inhoud van het lesprogramma 
burgerschap 
 
Het leren op school en in de stage 
is een logisch geheel. 
 
De studenten waarderen de 
begeleiding vanuit het SLB 
programma. 
 
De studenten zijn tevreden over de 
aandacht voor persoonlijke 
vorming (vormend onderwijs)   in 
het opleidingsprogramma. 
 
De studenten zien de keuzedelen  
als een aanvulling op het 
curriculum, zij tevreden over de 
onderwijsinhoud en het aanbod. 

Studentenenquetes 
JOB 2020 
VSV cijfers 
Vakevaluaties  
Zelfevaluatie teams 
Ontwikkelingscurve 
docenten 
 

4. Studenten opgeleid bij het 
ROC Menso Alting 
onderscheiden zich van 
studenten opgeleid bij 
andere ROC’s 

80% van de studenten geeft aan 
de identiteit te herkennen in het 
opleidingsprogramma 
 
Studenten zijn tevreden over het 
aanbod keuzedelen en 
waarderen dit met een 3,5 op 
een vijpuntschaal 
 
Studenten geven een minimaal 
3,2 op de vraag of de slb-er je 
persoonlijke vorming stimuleert 
en je motiveert (op een schaal 
van 0-5) 
 
50% van de bedrijven geeft aan 
studenten van het ROC Menso 
Alting onderscheidend te vinden 
op het gebied van persoonlijke 
vorming 

90% van de studenten geeft aan 
identiteit te herkennen in het 
opleidingsprogramma 
 
Studenten zijn tevreden over het 
aanbod keuzedelen en 
waarderen dit met een 3,7 op 
een vijfpuntschaal. 
 
Studenten geven een minstens 
3,5 op de vraag of de slb-er je 
persoonlijke vorming stimuleert 
en je motiveert (op een schaal 
van 0-5) 
 
60% van de bedrijven geeft aan 
studenten van het ROC Menso 
Alting onderscheidend te vinden 
op het gebied van persoonlijke 
vorming 

Ons vormend 
onderwijsprogramma staat 
garant voor het bieden van een 
ondersteunend en stimulerend 
pedagogisch leerklimaat 
afgestemd op het niveau van 
de studenten binnen de 
verschillende opleidingen (SBP; 
subdoel 2.1c) 

Docenten zorgen voor differentiatie 
tijdens de les zowel in instructie als 
in uitwerking 
 
De studenten waarderen de 
docenten van de opleiding met een 
ruime voldoende. 
 
Docenten laten groei zien in de 
ontwikkeling van het ondersteunen 
en stimuleren van het pedagogisch 
leerklimaat. 

1. Persoonlijke begeleiding is 
afgestemd op het niveau 
van de student 

Studenten geven minimaal een 
3,8 op studiebegeleiding (op een 
schaal 

Studenten waarderen de 
studiebegeleiding met een 3,9 
op een vijfpuntschaal 

Terugdringen en/of 
vasthouden niveau VSV (SBP; 
subdoel 2.2.) 

Daling  en/of stabilisatie niveau VSV 1. Er wordt een passende 
oplossing gevonden voor 
studenten die uitvallen  

Aantal vroegtijdig schoolverlaters 
(vsv-ers) is kleiner dan 20 

Aantal vroegtijdig 
schoolverlaters (vsv-ers) is 
kleiner dan 18 
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Speerpunt Jongeren in kwetsbare posities 

Ambitie kwaliteitsagenda Samenhang met SBP Interne samenhang met teamplannen  Interne samenhang met 
taakgroepen 

Samenwerking extern 

De loopbaanbegeleiding en het 
burgerschapsprogramma zijn zo vorm 
gegeven dat alle jongeren, ook 
jongeren in kwetsbare posities, en 
volwassenen (nieuwkomers) gelijke 
kansen geboden worden om hun 
persoonlijk talent en burgerschap te 
ontwikkelen om zo door te kunnen 
stromen naar vervolgopleidingen of de 
arbeidsmarkt 

Wij bieden eigentijds vormend onderwijs 
vanuit onze visie op ‘leren voor je Leven’ 
(Strategische doelstelling 2.1) 

De loopbaanbegeleiding en het 
burgerschapsprogramma zijn herkenbaar voor 
de studenten en ondersteunen de 
talentontwikkeling van onze studenten 
 
Voor de lessen SLB is er een passend en effectief 
lesprogramma opgesteld  
 
Tijdens de SLB-lessen staat de individuele 
ontwikkeling van de studnten centraal  

Taakgroep studentadvies  
 
Taakgroep Identiteit 
 
iZat 
 
OPDC 
 

RMC 
 
Leerplicht 
 
School-maatschappelijk werk 
 
Samenwerkingsverband NOP 
 
 
 

Ons vormend onderwijsprogramma 
wordt door de organisatie gedragen en 
zorgt voor samenhang tussen vakken 
waarbij loopbaanontwikkeling en 
burgerschap voorop staan  

Wij bieden eigentijds vormend onderwijs 
vanuit onze visie op ‘leren voor je Leven’ 
(Strategische doelstelling 2.1) 

Een onderwijsprogramma waarin er samenhang 
is tussen het vormende onderwijs, het 
beroepsspecifieke onderwijs en LOB  
 
De begeleiding van de SLB-er bereidt de student 
voor op zijn/haar stageperiode en begeleidt en 
volgt adequaat het leerproces op school en in de 
stage 
 
Alle studenten worden middels de curricula 
uitgedaagd en in hun kracht gezet om het eigen 
talent te ontwikkelen/ontplooien 

Ons vormend onderwijsprogramma 
staat garant voor het bieden van een 
ondersteunend en stimulerend 
pedagogisch leerklimaat afgestemd op 
het niveau van de studnten binnen de 
verschillende opleidingen  

Wij bieden eigentijds vormend onderwijs 
vanuit onze visie op ‘leren voor je Leven’ 
(Strategische doelstelling 2.1) 

Ons vormend onderwijs krijgt (naast 
loopbaanbegeleiding en burgerschap) gestalte in 
lesplannen waarbij verdiepings- en 
verbredingsmateriaal aangeboden wordt en de 
docenten hiernaar handelen 

Terugdringen en/of vasthouden niveau 
VSV 

De aansluiting VMBO – MBO- Associate 
Degree – HBO is geintensiveerd en de 
doorlopende leerlijn biedt kansen aan alle 
studenten: zowel jongeren als 
volwassenen (Strategisch doel 2.2) 

Alle studenten worden middels de curricula 
uitgedaagd en in hun kracht gezet om het eigen 
talent te ontwikkelen/ontplooien 
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Speerpunt Gelijke kansen 

Ambitie kwaliteitsagenda Beoogd Effect Verantwoording Indicatoren Normen 2020 Normen 2022 

Uit de samenwerking met VMBO-
scholen (met name binnen GSG), 
andere ROC’s en HBO-instellingen 
vloeien aangepaste 
onderwijsprogramma’s voort (SBP 
subdoel 2.2a) 

Tijdens de intakeprocedure 
wordt specifieke begeleiding 
besproken 

Studenten worden juist 
geplaatst in de opleiding 
kijkende naar de vooropleiding 

Studenten zijn tevreden over 
de realisatie van het maatwerk 

Er is een aanbod aan 
keuzedelen die de doorstroom 
naar hbo of vervolgonderwijs 
vergroot 

Studenten zijn tevreden over 
het niveau van de generieke 
vakken 

Enquete intakeprocedure 
Studentenenquete  
JOB 2020 
i-Zat evaluatie 
DUO 

1. Soepele instroom vanuit 
vo (vmbo en havo) met 
maatwerk passend bij de 
individuele behoefte van 
de student. 

2. Er wordt een passende 
oplossing gevonden voor 
studenten die uitvallen 

3. Niveau van 
onderwijsprogramma 
doorstroom 
vervolgonderwijs is 
toereikend 

80 % van de studenten is 
tevreden over de realisatie van 
het maatwerk 
 
80 % van de studenten zijn 
tevreden over de wijze waarop 
maatwerktrajecten aangeboden 
tijdens de intake 
 
Studiesucces ‘Passende plaatsing’ 
scoort het landelijke gemiddelde 
 
 
70% van de studenten is tevreden 
over het aangeboden maatwerk 
 
Aantal vroegtijdig schoolverlaters 
(vsv-ers) is kleiner dan 20 
 
80 % van de studenten is 
tevreden over aangeboden 
keuzedelen doorstroom hbo 

90 % van de studenten is tevreden 
over de realisatie van het 
maatwerk, 
 
90 % van de studenten zijn 
tevreden over de wijze waarop 
maatwerktrajecten aangeboden 
tijdens de intake 
 
Studiesucces ‘Passende plaatsing’ 
scoort boven het landelijke 
gemiddelde 
 
80 % van de studenten is tevreden 
over het aangeboden maatwerk 
 
Aantal vroegtijdig schoolverlaters 
(vsv-ers) is kleiner dan 18 
 
90 % van de studenten is tevreden 
over aangeboden keuzedelen 
doorstroom hbo 

Wij weten wat de resulaten van de 
studenten zijn een jar nadat zij 
onze school verlaten hebben, we 
stellen doelen en dat monitoren we 
en waar nodig verbeteren we ons 
onderwijs (SBP subdoel 2.2b) 

We hebben inzicht in de 
loopbaan van schoolverlaters 

Schoolverlaters zijn tevreden 
over de opleiding in relatie tot 
hun loopbaan vervolg 

Verbeteringen in het onderwijs 
worden waar nodig 
doorgevoerd 

Schoolverlatersonderzoek 
KBT enquete  

1. We hebbben inzicht in 
het vervolg loopbaan 
schoolverlaters 

2. Schoolverlaters zijn 
tevreden over opelidng in 
relatie tot hun loopbaan 
vervolg 

% van de niveau 4-afgestudeerde 
studenten dat doorstroomt naar 
hbo: streefpercentage 50% 
 
Niet meer dan 40% uitval hbo na 
het eerste jaar 
 
Respons van onderzoek onder 
schoolverlaters is 60% 
 
Tevredenheid vorming student in 
relatie tot loopbaan minimaal 
70% 
 
65% van de docenten geeft aan 
als team vaak tot altijd feedback 
van studenten te verwerken in 
het onderwijs 

% van de niveau 4-afgestudeerde 
studenten dat doorstroomt naar 
hbo: streefpercentage 60 % 
 
Niet meer dan 30% uitval hbo na 
het eerste jaar 
 
Respons van onderzoek 
schoolverlaters is 70% 
 
Tevreden vorming student in 
relatie tot loopbaan is minimaal 
75% 
 
70% van de docenten geeft aan als 
team vaak tot altijd feedback van 
studenten te verwerken in het 
onderwijs 
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Speerpunt Gelijke kansen 

Ambitie kwaliteitsagenda Samenhang met SBP Interne samenhang met teamplannen  Interne samenhang met 
taakgroepen 

Samenwerking extern 

Uit de samenwerking met VMBO-
scholen (met name binnen GSG), 
andere ROC’s en HBO-instellingen 
vloeien aangepaste 
onderwijsprogramma’s voort  

De aansluiting VMBO – MBO – Associate 
Degree-HBO is geïntensiveerd en de 
doorlopende leerlijn biedt kansen aan 
alle studenten: zowel jongeren als 
volwassenen (Strategisch doel 2.2 a) 

De instroom (vanuit het VO) - en doorstroom (naar 
MBO-HBO of arbeidsmarkt) zijn onderdeel van het 
begeleidings- en onderwijsprogramma van de 
afdeling 
 
Er is een soepele instroom vanuit het vo en mbo met 
maatwerk passend bij de individuele student 
 
Het niveau van het onderwijsprogramma is 
toereikend voor doorstroom naar vervolgonderwijs 

Taakgroep excellentie 
 
Taakgroep vo-mbo 
 
iZat 

Platform VO-MBO 
 
Platfom MBO-HBO 

Wij weten wat de resultaten van 
de studenten zijn een jaar nadat 
zij onze school verlaten hebben, 
we stellen doelen en dat 
monitoren we en waar nodig 
verbeteren we ons onderwijs 

We weten wat de resultaten van de 
studenten zijn één jaar nadat zij onze 
school verlaten hebben, we stellen 
doelen en dat monitoren we en waar 
nodig verbeteren we ons onderwijs 
(Strategisch doel 2.2 b) 

Het team heeft zicht op de loopbaan van de student 
na het behalen van de opleiding 
 
Het team verbetert het onderwijs n.a.v. feedback 
daar waar nodig is 

 RMC 
 
Leerplicht 
 
Samenwerkings-verband NOP 
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Speerpunt Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

Ambitie kwaliteitsagenda Beoogd Effect Verantwoording Indicatoren Normen 2020 Normen 2022 

We hebben een in 
samenspraak met het werkveld 
opgesteld opleidingsportfolio 
dat is afgestemd op de regio 
(SBP subdoel 1.1a) 

Het werkveld is tevreden over de 
aansluiting theorie en praktijk 
 
Het werkveld is tevreden over de 
proactieve houding van de afdeling 
in het contact met het werkveld in 
de regio 
 
Het opleidingenportfolio is 
toekomstgericht en vastgesteld in 
samenspraak met het werkveld 
 

Stakeholdersonderzoek 1. Tevredenheid over de 
aansluiting van het 
opleidingenportfolio 
op de ontwikkelingen 
in de regio 

 
2. Opleidingsportfolio is 

vastgesteld in 
samenspraak met het 
werkveld 

Minimaal 80% van de 
respondenten vindt het 
opleidingsaanbod relevant voor de 
huidige situatie in de regio 
 
Minimaal 75% van de 
respondenten vindt dat ROC Menso 
Alting proactief het contact zoekt 
met de werkvelden in de regio 
 
Minimaal 3 bedrijven per afdeling 
zijn aantoonbaar betrokken bij 
vaststelling 

minimaal 90% van de 
respondenten vindt 
het opleidingsaanbod relevant 
voor de huidige situatie in de regio  
 
Minimaal 80% van de 
respondenten vindt dat ROC 
Menso Alting proactief contact 
zoekt met werkvelden in de regio 
 
Minstens 4 bedrijven per afdeling 
zijn aantoonbaar betrokken bij 
vaststelling 

Leren op de werkplek is 
onderdeel in onze 
onderwijsprogramma’s (SBP 
subdoel 1.1b) 

De student is tevreden over de 
invulling van het werkplekleren 
 
Het werkveld is tevreden over de 
invulling van het werkplek leren 
 
Studenten zijn tevreden over het 
leren in de praktijk 
 
Studenten zijn tevreden over de 
aansluiting theorie en praktijk 

JOB 2020 
Studentenenquete 
Stakeholdersonderzoek 
Strategische afspraken 
met externe stakholders 
Curriculumontwikkeling 

1. Studenten en werkveld 
zijn tevreden over het 
leren in de praktijk 

 
2. In het curriculum is 

leren op de werkplek 
opgenomen 

Tevredenheid studenten over 
aansluiting theorie en praktijk 3.4 
(op een schaal van 0-5) 
 
Tevredenheid studenten over de 
hoeveelheid stage tijdens de 
opleiding 3.4 (op een schaal van 0-
5) 
 
Tevredenheid studenten over leren 
in de praktijk (stage BOL) en 
werkplek (BBL)  3.5  (op een schaal 
van 0-5) 
 
Tevredenheid werkveld over 
werkplekleren 3.2 (op een schaal 
van 0-5)  
 
Tevredenheid bedrijven over 
aansluiting theorie en praktijk 3.2 
(op een schaal van 0-5) 
 
Minimaal 4 opleidingen binnen de 
instelling heeft leren op de 
werkplek in hun curriculum 
opgenomen 

Tevredenheid studenten over 
aansluiting theorie en praktijk 3.7 
(op een schaal van 0-5) 
 
Tevredenheid studenten over de 
hoeveelheid stage tijdens de 
opleiding 3.6 (op een schaal van 0-
5) 
 
Tevredenheid studenten over leren 
in de praktijk (stage BOL) en 
werkplek (BBL) 3.8 (op een schaal 
van 0-5) 
 
Tevredenheid werkveld over 
werkplekleren 3.4 (op een schaal 
van 0-5) 
 
Tevredenheid bedrijven over 
aansluiting theorie en praktijk 3.4 
(op een schaal van 0-5) 
 
Minstens 6 opleidingen binnen de 
instelling heeft leren op de 
werkplek in hun curriculum 
opgenomen 
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Speerpunt Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

Ambitie kwaliteitsagenda Beoogd Effect Verantwoording Indicatoren Normen 2020 Normen 2022 

Er is vertrouwen in het civiel 
effect van het diploma behaald 
bij ROC Menso Alting (SBP 
subdoel 1.1c) 

Het werkveld is tevreden met de 
toepassing van de kennis en kunde 
van de student  
 
Het werkveld is tevreden over de 
kwaliteit van ons onderwijs en onze 
examinering 
 
Het werkveld een voorkeur voor 
onze studenten, omdat zij opgeleid 
zijn volgens normen en waarden die 
passen binnen de bedrijven en 
instellingen in het werkveld 
 
Het werkveld is tevreden over de 
startbekwaamheid van onze 
studenten 
 
Studenten waarderen hun opleiding 
met een ruime voldoende  
 
Studenten zijn tevreden over de 
kwaliteit van ons onderwijs en onze 
examinering 

JOB 2020 
Schoolverlatersonderzoek 
Studentenenquete 
Stakeholdersonderzoek 

1. Studenten waarderen 
hun opleiding met een 
ruime voldoende 

 
2. Examinering sluit aan bij 

de aangeboden theorie 
en het wat geleerd is in 
de praktijk 

 
3. Bedrijven waarderen de 

beheersing van de kennis 
en kunde van de 
studenten met een ruime 
voldoende 

Studenten waarderen hun 
opleiding met minstens een 7.5 
 
85 % van de studenten geeft aan 
tevreden te zijn over de inhoud 
van het door de school 
aangeboden 
onderwijsprogramma 
 
Toetsen sluiten aan op wat ik 
geleerd heb 4.0 (op een schaal 
van 0-5) 
 
Tevredenheid werkveld over 
beheersing kennis en kunde 3.2 
(op een schaal van 0-5) 

Studenten waarderen hun 
opleiding met minstens een 7.7 
 
90 % van de studenten geeft aan 
tevreden te zijn over de inhoud 
van het door de school 
aangeboden  
onderwijsprogramma 
 
Toetsen sluiten aan op wat ik 
geleerd heb 4.1 (op een schaal van 
0-5) 
 
Tevredenheid werkveld over 
beheersing kennis en kunde 3.5 
(op een schaal van 0-5) 
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Speerpunt Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

Ambitie kwaliteitsagenda Samenhang met SBP Interne samenhang met teamplannen  Interne samenhang met 
taakgroepen 

Samenwerking extern 

We hebben een in samenspraak 
met het werkveld opgesteld 
opleidingsportfolio dat is 
afgestemd op de regio 

Ons onderwijs bereidt voor op de 
arbeidsmarkt van de toekomst. 
(Strategische doelstelling 1.1) 

Het werkveld is tevreden over de aansluiting van 
het opleidingenportfolio op de ontwikkelingen in 
de regio 
 
Het opleidingsportfolio is afgestemd op de 
aanwezigheid van relevante bedrijven in de regio 

Taakgroep Innovatie en Onderwijs 
 
 

Samenwerkingsverband Noord 
Nederland 
 
Marcodoelmatigheidafspraken 
 
Werkveldoverlegggen 
Brancheoverleggen Leren op de werkplek is onderdeel 

in onze onderwijsprogramma’s 
Ons onderwijs bereidt voor op de 
arbeidsmarkt van de toekomst. 
(Strategische doelstelling 1.1) 

Leren op de werkplek is onderdeel van onze 
onderwijsprogramma’s 
 
Leren in de praktijk is onderdeel van het 
curriculum 

Er is vertrouwen in het civiel 
effect van het diploma behaald bij 
ROC Menso Alting 

Ons onderwijs bereidt voor op de 
arbeidsmarkt van de toekomst. 
(Strategische doelstelling 1.1) 

Bedrijven waarderen de beheersing van de kennis 
en kunde van de studenten met een ruime 
voldoende 
 
Studenten waarderen hun startbekwaamheid met 
een ruime voldoende 
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Hoofdstuk 4 Financien 
In dit hoofdstuk geven we op hoofdlijnen weer hoe de te ontvangen kwaliteitsgelden besteed gaan worden.  

Te ontvangen kwaliteitsgelden (obv meest recente informatie bekostiging 2019): 
3e kwartaal 2019 375k investeringsbudget 
3e kwartaal 2020 375k investeringsbudget 
3e kwartaal 2021 375k investeringsbudget plus bij goede midterm 250k resultaatafhankelijk budget 
3e kwartaal 2022 375k investeringsbudget 
2023 bij goede eindbeoordeling 250k resultaatafhankelijk budget 
Totaal: 2000k 

 

Resultaat jaarlijkse besteding 

Door de inzet van de uren realiseren we loopbaanbegeleiding en een burgerschapsprogramma voor alle jongeren, ook jongeren in kwetsbare posities, en 

volwassenen (nieuwkomers). We zorgen zo voor gelijke kansen om hun persoonlijk talent en burgerschap te ontwikkelen om zo door te kunnen stromen 

naar vervolgopleidingen of de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt de ontwikkeling van ons vormend onderwijsprogramma voor samenhang tussen vakken 

waarbij loopbaanontwikkeling en burgerschap voorop staan. Als ROC staan we garant voor het bieden van een ondersteunend en stimulerend pedagogisch 

leerklimaat afgestemd op het niveau van de studenten binnen de verschillende opleidingen. 

Uit de samenwerking met VMBO-scholen (met name binnen GSG), andere ROC’s en HBO-instellingen vloeien aangepaste onderwijsprogramma’s voort en 

weten we wat het vervolg is van de loopbaan van onze studenten en dragen we samen met andere ROC’s voor een vangnet. 

In samenspraak met het werkveld en de andere ROC’s zijn onze opleidingsportfolio’s toekomstgericht en afgestemd op de regio waarbij we rekening 

houden met de arbeidsmarktrelevantie. 

Het leerwerkplek leren en leren in de praktijk is duidelijke aanwezig in onze curriula en zorgt voor een betere afstemming tussen school en het bedrijfsleven 

en een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. 

De acties t.b.v. de kwaliteitsagenda komen voort uit de teamplannen van de afdelingen, de ROC Menso Alting taakgroepen en commissies en de 

samenwerkingen met andere ROC’s/AOC’s en overige externe partijen.  
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Indicatieve meerjarenbegroting 

 

  

Thema's Uren Projecten Uren Projecten Uren Projecten Uren Projecten Totaal

Jongeren in kwetsbare positie 95.400€         43.000€         88.800€         43.000€         61.100€         53.000€         61.100€         53.000€         498.400€       

Gelijke kansen 86.900€         6.000€           82.700€         11.000€         82.700€         6.000€           82.700€         11.000€         369.000€       

Onderwijs dat voorbereidt op 

de arbeidsmarkt van de 

toekomst

113.300€       10.000€         78.300€         20.000€         50.500€         60.000€         50.500€         60.000€         442.600€       

Investeren in innovatieve 

projecten en digitalisering
50.000€         80.000€         80.000€         80.000€         290.000€       

Inhuur deskundigen 50.000€         50.000€         50.000€         50.000€         200.000€       

Kwaliteitszorg 50.000€         50.000€         50.000€         50.000€         200.000€       

504.600€       503.800€       493.300€       498.300€       2.000.000€   

2019 2020 2021 2022
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Hoofdstuk 5 Monitoring, borging en verantwoording 
Als ROC Menso Alting willen we voortdurend onderweg naar beter: het verantwoorden en borgen van onze processen, de doorontwikkeling van de 

kwaliteitscultuur en het kwaliteitsbewustzijn in de school en een werkend operationeel kwaliteitszorgsysteem door cyclisch, systematisch en planmatig 

werken. 

Operationeel kwaliteitszorgsysteem 

Het operationeel kwaliteitszorgsysteem is de cyclus waarin de organisatie planmatig en systematisch werkt, zoals hieronder weergegeven. 

 

Cyclus ROC Menso Alting 
Doelen beschreven in directieplan, teamplannen, jaarplan  
commissies en de taakkaarten van de taakgroepen 
voortgangsrapportages gedurende het schooljaar 
 
Monitoring: voortgangsrapportages gedurende het schooljaar door de  
teams/ taakgroepen en commissies zelf a.d.h.v. de plannen 

 
 
Evaluatie  
zelfevaluatie team; wat was het, wat is het, wat kan het worden 

  
 
Analyse  
input kwalitatieve en kwantitatieve data zoals o.a. MTO MSV, JOB  
monitor, auditrapportage, rapportages inspectie,  
Vakevaluaties, opbrengstgegevens/ rendementen etc.  
Aan de hand daarvan worden de oorzaken van het beeld in de  
zelfevaluatie getraceerd. 

 
 
Conclusies 
acties, bijstellen van doelen, formuleren van nieuwe doelen 
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Bovenstaande cyclus worden in alle lagen van de organisatie gevolgd; de teams, de taakgroepen en commissies en het management. Een uitgebreide 

toelichting staat beschreven in ons Beleid voor Kwaliteit 2.055. 

Monitoring en borging 

Zoals in hoofdstuk 7 aangegeven is komen de acties t.b.v. de kwaliteitsagenda voort uit de teamplannen van de afdelingen, de ROC Menso Alting 

taakgroepen en commissies en de samenwerkingen met andere ROC’s/AOC’s en overige externe partijen.  De monitoring is vastgelegd in de P&C-cyclus56 

van de organisatie. De afdeling Onderwijs en Kwaliteit monitort halfjaarlijks de voortgang van de ambities uit de kwaliteitsagenda en ondersteunt hiermee 

het management, de teams en de taakgroepen/ commissies.  

Verantwoording 

Als instelling rapporteren we jaarlijks over de jaren 2019 t/m 2022 over de voortgang van de uitvoering van de kwaliteitsagenda in ons Jaarverslag. 

 

 

  

 

 

  

 

                                                           
55 Beleid voor Kwaliteit 2.0 versie 2018 
56 P&C-cyclus ROC Menso Alting versie 2018 


