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1 Inleiding 

Rotterdam Rijnmond is bij uitstek de regio van 'handen uit de mouwen'. De mentaliteit van aanpakken is 

ook binnen Zadkine voelbaar. Zadkine is een mbo-instelling die stevig is verankerd in deze regio. Iedere 

dag werken we aan toekomstgericht en uitdagend  onderwijs, zodat iedere student de beste kansen krijgt. 

Kansen om zich te ontwikkelen afgestemd op de eigen ambities, interesses, talenten én groeipotentie. En 

rekening houdend met de actuele en toekomstige vraag van de arbeidsmarkt. We trekken hierin 

voortdurend als één organisatie – verdeeld in twaalf colleges – samen op met de studenten, werkveld, 

collega-onderwijsinstellingen en gemeenten in de regio.  

 

De kwaliteitsagenda presenteert de ambities en maatregelen van Zadkine om de kwaliteit de komende 

jaren te versterken. Naast de drie landelijke speerpunten kiest Zadkine er voor om een vierde speerpunt 

toe te voegen, namelijk het speerpunt duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.  

 

De voorliggende versie is integraal herschreven naar aanleiding van de terugkoppeling van de commissie 

kwaliteitsafspraken mbo. Zadkine dankt de commissie voor de constructieve feedback op de eerdere 

versie. Ook dankt Zadkine de collega-onderwijsinstellingen voor hun adviezen. Dit heeft geleid tot meer 

focus in de planvorming en draagt bij aan de sturing op kwaliteit de komende jaren. De verbetering van de 

kwaliteit moet merk- en meetbaar zijn voor onze studenten, medewerkers, werkveld en regionale 

samenwerkingspartners. 

 

Het Techniek College Rotterdam (TCR) heeft als samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine eigen 

ambities en maatregelen gekozen om de kwaliteit in het onderwijs te verbeteren. Deze is als bijlage 

toegevoegd bij de kwaliteitsagenda’s van Albeda en Zadkine (zie bijlage 1). 

 

1.1 Leeswijzer 
 

In hoofdstuk 2 beschrijven we wie we zijn: wat is ons profiel en onze regio, waaruit bestaat onze strategie 

en wat zijn onze sterke en zwakke punten. Hoofdstuk 3 geeft de aansluiting van ons onderwijs op de 

arbeidsmarkt weer, met aandachtspunten voor de inhoud van onze opleidingen. De speerpunten komen 

aan bod in hoofdstukken 4 t/m 7. Hoofdstuk 8 bevat een beschrijving van onze duurzame aanpak en 

betrokkenheid van stakeholders. Tot slot is in hoofdstuk 9 het budget voor de voorgestelde maatregelen 

opgenomen. 

  

Hiermee worden de aspecten uit het Beoordelingskader1 als volgt afgedekt: 

 

Aspect Hoofdstuk 

1. Interne en externe analyse Hoofdstuk 2 (interne analyse) 

Hoofdstuk 3 (externe analyse) 

Hoofdstukken 4 t/m 7 (verdiepende analyse op 

speerpunten) 

2. Ambities en beoogde resultaten Hoofdstuk 4 t/m 7 (per speerpunt) 

3. Maatregelen en budget Hoofdstuk 4 t/m 7 (maatregelen per speerpunt) 

Hoofdstuk 9 (budget) 

4. Intern draagvlak en externe betrokkenheid Hoofdstuk 8 

5. Duurzaamheid Hoofdstukken 4 t/m 7 (duurzaamheid van 

maatregelen per speerpunt) 

Hoofdstuk 8 (inbedding in pdca-cyclus) 

 

 

 

                                                      
1 Beoordelingskader kwaliteitsagenda mbo 2019-2022, bijlage 2 bij Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 (Stcrt. 2018, 34660). 
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2 Over Zadkine 

In dit hoofdstuk staan onze eigen kenmerken centraal: wat is het profiel van Zadkine en van onze 

doelgroepen (paragraaf 2.1), de afbakening van onze regio c.q. werkgebied (paragraaf 2.2), de 

speerpunten van de Zadkine-strategie (paragraaf 2.3) en onze sterke en zwakke punten en ontwikkelingen 

binnen de instelling (paragraaf 2.4). 

 

2.1 Profiel 
Rotterdam Rijnmond is bij uitstek de regio van 'handen uit de mouwen'. De mentaliteit van aanpakken is 

ook binnen Zadkine voelbaar. De instelling is vernoemd naar de kunstenaar Ossip Zadkine, die bekend 

staat als beeldhouwer en kunstenaar van het beeld ‘de verwoeste stad’. Dit beeld staat voor de 

wederopbouw van Rotterdam én voor het vakmanschap van Zadkine. Wij spiegelen ons daar graag aan. 

 

Zadkine heeft het onderwijs georganiseerd in de volgende colleges, die herkenbaar zijn voor studenten en 

het werkveld: 

- Beauty & Fashion College  

- Brood & Banket College  

- Business College 

- Dienstverlening & Facility College  

- Gezondheid, Welzijn & Sport College  

- Horeca College  

- Logistiek College  

- Optiek College  

- Travel & Leisure College 

- Startcollege  

- Vakschool Schoonhoven  

- Veiligheidsacademie 

- Techniek College Rotterdam (samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine) 

 

Vanuit de colleges werken we op basis van één gemeenschappelijk Zadkine-DNA. De kernwaarden die ons 

verbinden zijn: 

• Kansrijk. Voor iedere student willen we bijdragen aan een kansrijke toekomst.  

• Ondernemend. We vragen naar de onbekende weg. Hierbij gaan we niet de gebaande paden op, 

maar gaan we samen met de student en bedrijven op zoek naar zijn of haar loopbaan. Een 

persoonlijk carrière pad afgestemd op de eigen ambities, interesses, talenten én groeipotentie. Dit 

doen we door goede begeleiding bij iedere stap in de loopbaan van de student. De stip op de 

horizon blijft het diploma maar de weg daar naar toe kan variëren. 

• Kleurrijk. We zijn trots dat onze studentpopulatie zeer divers is, meer dan 50% van onze studenten 

hebben een niet-westerse achtergrond. 

• Samen. We trekken samen op met studenten, werkgevers, collega onderwijsinstellingen en 

gemeenten in de regio. Dit doen we onder andere door deelname aan stakeholders overleggen en 

beleidsprogramma’s waarin vakmanschap en de toekomstige arbeidsmarkt centraal staan. Dat 

doen we om ons onderwijs toekomstgericht en uitdagend te maken zodat onze studenten de beste 

kansen krijgen. 

 

Ons aanbod 

We bieden vrijwel alle mbo-opleidingen, met uitzondering van groene en creatieve opleidingen. Zadkine 

heeft in het bijzonder een aantal unieke opleidingen. Zo is er tweetalig onderwijs binnen de opleidingen 

‘International Business Studies’, ’Business and Fashion’, ‘International management assistent’ en ‘Travel & 

Leisure’. Deze opleidingen bieden internationaal erkende kwalificaties. De Veiligheidsacademie heeft een 

unieke samenwerking met politie en defensie. Het Optiek College is de enige in de regio. Ook heeft 

Zadkine als ROC een eigen vakschool: de Vakschool Schoonhoven, waar goud- en zilversmeden worden 

opgeleid. Dit is de enige mbo-opleiding voor deze beroepsgroep in Nederland en de opleiding is nauw 

verbonden met de brancheverenigingen. 

 

De samenwerking van Zadkine met Albeda is op een aantal onderdelen intensief. In de afgelopen jaren is 

getracht te komen tot een fusering. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de samenwerkingsschool het 

Techniek College Rotterdam. 
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Onze doelgroep 

Met het brede palet aan opleidingen zetten we ons in voor een brede doelgroep: van reguliere 

doorstromers vanuit het voortgezet onderwijs, herintreders in het onderwijs op het Startcollege 

(entreeopleidingen) of werkenden. Deze brede doelgroep past bij onze brede maatschappelijke opdracht 

en de diversiteit in onze regio. 

 

Daarnaast verzorgt Zadkine educatie-activiteiten en vormt zij samen met Albeda het Vavo Rijnmond 

College. Deze activiteiten vallen ingevolge art. 3 lid 1 van de Regeling buiten de scope van de 

kwaliteitsagenda. 

 

2.2 Regio 
Zadkine is als regionaal opleidingencentrum (ROC) geworteld in de regio Rijnmond, met onderwijslocaties 

in Rotterdam, Rotterdam-Hoogvliet, Spijkenisse, Capelle aan den IJssel en Schoonhoven. Meer dan 80% 

van onze studenten komt uit deze regio. In het kader van de kwaliteitsagenda beschouwen we dit als onze 

regio c.q. werkgebied. 

 

Daarnaast hebben we opleidingen met een landelijk bereik: 

• Vakschool Schoonhoven heeft een uniek opleidingsaanbod voor goud- en zilversmeden met een 

landelijke uitstraling; 

• de opleidingen binnen de Veiligheidsacademie, het Optiek College en het Brood & Banket College 

richten zich primair op Rijnmond/Zuid-Holland, maar hebben ook een bredere (landelijke) uitstraling 

en trekken studenten aan van buiten de regio Rijnmond; 

• onze Travel & Leisure opleidingen, International Business Studies, Business and Fashion, 

International Management Assistant bieden kansen voor studenten met aspiratie voor 

internationale banen.  

 

Andere instellingen in de regio Rijnmond 

De volgende ROC’s zijn actief in de regio Rijnmond: 

• Albeda (Rijnmond); 

• Mondriaan (Haaglanden); 

• DaVinci (Dordrecht en omgeving); 

• Hoornbeeck College (met locaties in onder andere Rotterdam, Gorinchem en Gouda). 

Een aantal vakinstellingen zijn actief in onze regio en hebben tevens een uitstraling die de regio Rijnmond 

overstijgt. Dit zijn: 

• Grafisch Lyceum Rotterdam; 

• Hout- en Meubileringscollege (HMC; tevens locatie in Amsterdam); 

• Scheepvaart- en Transportcollege (STC). 

 

Zadkine stemt af en werkt samen met andere scholen en instellingen o.a. via het regionale Hoboken-

overleg2. In dit overleg stemmen vijf regionale mbo-instellingen het opleidingsaanbod met elkaar af, 

passend bij de studentenpopulatie en arbeidsmarkt in onze regio. Daarnaast werkt Zadkine ook samen met 

de regiogemeenten, het voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs om tot een sluitend(e) aanbod en 

werkwijze in de regio en in de beroepskolom te komen.  

 

2.3 Strategie 
Om onze studenten een sterke positie te geven op de toekomstige arbeidsmarkt of de vervolgopleiding, 

investeert Zadkine continu in haar studenten en medewerkers. De instellingsstrategie van Zadkine is er op 

gericht om bij te dragen aan het geluk van onze studenten door ze de meest optimale kans op succes te 

bieden bij hun vervolgstap naar een baan of een andere opleiding. 

 

Vanuit deze missie staan we voor de opgave om meer waarde te creëren, zodat onze studenten een 

streepje voor hebben als het gaat om een nieuwe baan of in een nieuwe opleiding. Dit doen we onder 

andere door het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs beoogt studenten voor te bereiden 

op de toekomst: de samenwerking met het werkveld leidt tot actueel onderwijs, dit zorgt ervoor dat onze 

studenten klaar zijn voor de huidige/veranderende arbeidsmarkt en/of vervolgonderwijs. We dagen in onze 

strategie onze studenten, samenwerkingspartners en onszelf uit om deze ambitie waar te maken. 

 

                                                      
2 Convenant tussen vijf regionale mbo-instellingen: Albeda, Grafisch Lyceum Rotterdam, Hout- en Meubileringscollege, STC en 

Zadkine. 
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De strategie is uitgewerkt in drie pijlers: 

 

• Het continu verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs 

We hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in verbetering van de basiskwaliteit van het 

onderwijs en de ondersteunende processen. We blijven verbeteren, onze ambitie is hoog: we 

streven naar het beste onderwijs voor onze studenten en bieden hen een omgeving waarin zij op 

hun manier kunnen excelleren en geven hen het gereedschap mee om continu te kunnen groeien 

en te ontwikkelen. 

 

• Investeren in meer waarde 

We willen al onze studenten een streepje voor meegeven waarmee ze een succesvolle vervolgstap 

maken, in een baan of in een nieuwe opleiding. We bieden modern onderwijs dat aansluit op markt 

en maatschappij en leggen actief de verbinding tussen studenten, medewerkers en onze partners.  

 

• Professionalisering en continu groeien 

We investeren in groeien en ontwikkelen van onze medewerkers om leiderschap te tonen in wat ze 

doen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen. We bieden collega’s, studenten en 

partners een samenwerkingscultuur waarin zij zichzelf uitdagen om het iedere dag een beetje beter 

te doen. Zadkine stimuleert de colleges zich te ontwikkelen tot ‘communities of practice’ die zich 

kenmerken door een flexibele interne en externe samenwerkingscultuur en met een focus op het 

leren van de student, van de medewerker en de partners en een continue verbetering van het 

onderwijs. Onze colleges bieden een thuisbasis die onze medewerkers en studenten de 

mogelijkheid biedt om in vele samenwerkingsverbanden te kunnen participeren. Op die manier 

kunnen onze colleges flexibel opereren in een steeds veranderende omgeving. 

 

Deze drie strategische pijlers vormen de basis voor de schoolplannen en zijn vertaald naar activiteiten op 

de werkvloer, in nauwe samenwerking met het werkveld. De kwaliteitsagenda versterkt deze uitgezette 

strategie, doordat we extra inzetten op speerpunten waar binnen de strategie uitdagingen of knelpunten 

blijken. 

 

2.4 Interne analyse 
In deze paragraaf schetsen we de ontwikkeling in de afgelopen jaren en de sterke en zwakke punten van 

Zadkine. De analyse richt zich eerst op de organisatieontwikkeling, hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

resultaten van het vierjaarlijks onderzoek van inspectie en het medewerkerstevredenheidsonderzoek 

(MTO). Daarna kijken we naar de kwaliteit van het onderwijs, onder meer op basis van de ontwikkeling van 

onderwijsresultaten en studenttevredenheid. 

 

De ontwikkeling van de interne organisatie blijft altijd een aandachtspunt. Een sterke en zich ontwikkelende 

organisatie is een kracht voor het onderwijs.  Naast de drie landelijke speerpunten voegt Zadkine daarom 

een vierde speerpunt toe: duurzame inzetbaarheid van medewerkers (zie hoofdstuk 7). Voor Zadkine blijft 

het een uitdaging om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en daarbij meer – na jaren van 

noodgedwongen interne focus – de verbinding te zoeken met samenwerkingspartners. De nodige aandacht 

hiervoor loopt als een rode draad door de inzet van maatregelen op de landelijke speerpunten (zie 

hoofdstukken 4, 5 en 6). 

 

Organisatieontwikkeling  

Sinds 2012 zijn strategie en beleid gericht geweest op het realiseren van ‘de basis op orde’ en 

randvoorwaarden voor goed onderwijs. In 2012 heeft Zadkine een technisch faillissement afgewend door in 

te grijpen in de financiën en organisatie. Daarbij is centraal gestuurd op een plattere en efficiëntere 

organisatie en duurzame financiële situatie, en de inrichting van administratieve systemen. Het 

personeelsbestand is ingekrompen met 150 wtf, de oppervlakte van de onderwijsgebouwen is gehalveerd 

en schulden zijn geherfinancierd met schatkistbankieren. Hiermee is in de sfeer van de randvoorwaarden 

de basis op orde gebracht, blijkend uit gestage verbetering van financiële ratio’s; de meerjarenramingen 

tonen solide continuïteit. Dit wordt ook onderschreven door de Inspectie van het Onderwijs in het 

vierjaarlijks onderzoek (2018) die het financieel beheer van Zadkine als ‘voldoende’ beoordeelt.  

 

De focus op de ‘basis op orde’ heeft (noodgedwongen) geleid tot een naar binnen gerichte focus. Daarbij 

hebben financiële saneringen de investeringen in menselijk kapitaal bemoeilijkt. Dit wordt onderstreept door 

de resultaten uit het recente MTO uit 2018, waarbij Zadkine-medewerkers weliswaar (marginaal) meer 

bevlogen, tevreden en vitaler zijn dan bij de vorige meting (2015), maar op bijna alle onderdelen onder de 
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MBO benchmark scoren (zie tabel 2.1). Daarom hecht Zadkine waarde aan het vierde speerpunt: 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  

 

Tabel 2.1: Scores uit MTO 

 

Thema MTO 2015 MTO 2018 MBO Benchmark 

Bevlogenheid 7,0 7,1 7,4 

Betrokkenheid 6,4 6,5 7,5 

Tevredenheid 6,5 6,7 7,4 

Werkgeverschap 6,0 6,1 6,9 

Efficiëntie 5,3 5,1 5,8 

Vitaliteit 7,0 7,2 7,2 

Leiderschap 6,8 6,7 7,1 

Bron: MTO Zadkine, MBO Benchmark 

 

Zwakke punten 

 

• Kwaliteit van onderwijs  

Afgelopen jaren stond ten aanzien van de onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg de doelstelling 

centraal om de basiskwaliteit van het onderwijs te garanderen, met focus op onderwijsrendementen 

en veiligheid. Ook hier werkten we nog aan ‘de basis op orde’. We onderscheiden hier de 

onderwijsresultaten en de studenttevredenheid. 

 

Onderwijsresultaten  

Met het strategisch project Rendement op Orde is gestuurd op het terugbrengen van het aantal 

opleidingen met onvoldoende rendementen. In de eerste jaren heeft dat geleid tot een significante 

stijging van het studiesucces. In eerste instantie zijn met name het jaarresultaat (met name op 

niveau 4) en het diplomaresultaat (met name op niveau 2) verhoogd. Sinds kort is er weer een 

teruglopende lijn in de onderwijsresultaten. In schooljaar 2017-2018 zijn voor het eerst alle 

indicatoren op alle niveaus (2, 3 en 4) onder de norm. De dalende trend doet zich voor op alle 

genormeerde niveaus en op alle indicatoren (met uitzondering van het startersresultaat op niveau 

3). Verhoudingsgewijs scoren opleidingen op niveau 3 op studiesucces onder de norm (59% van 

opleidingen op niveau 3 is onvoldoende, tegen 47% van opleidingen op niveau 2 en 35% van 

opleidingen op niveau 4). Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de onderwijsresultaten. 

 

Tabel 2.2: Ontwikkeling onderwijsresultaten 

 

  

Startersresultaat  Jaarresultaat  Diplomaresultaat 

2015/16 2016/17 2017/18  2015/16 2016/17 2017/18  2015/16 2016/17 2017/18 

Niveau 2 81,9% 80,0% 78,7%  73,7% 68,6% 64,5%  62,6% 58,3% 53,6% 

Niveau 3 79,5% 77,6% 78,7%  68,3% 58,5% 55,0%  74,9% 69,7% 64,6% 

Niveau 4 82,2% 81,8% 79,5%  70,2% 68,5% 62,2%  74,4% 73,8% 67,9% 

Totaal 81,4% 80,3% 79,1%  70,7% 65,6% 60,6%  71,6% 69,1% 64,0% 

 

Studenttevredenheid 

De cijfers uit de meest recente Job-monitor (2018) laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs 

onder druk staat. Zadkine scoort steeds beter op het vlak van informatie, studie(loopbaan)-

begeleiding en veiligheid en sfeer. Er zijn teruglopende scores op het vlak van de kwaliteit van de 

lessen, de toetsing, de studiebegeleiding en aandacht voor de ontwikkeling van competenties. Het 

meest ontevreden zijn studenten over de organisatie van het onderwijs. 
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Tabel 2.3: Scores Job-monitor 2018 

 

Thema 2014 2016 2018 

Informatie 3,4 3,5 3,6 

Lessen 3,2 3,4 3,2 

toetsing 3,7 3,7 3,5 

Studiebegeleiding 3,4 3,5 3,3 

Onderwijsfaciliteiten 3,3 3,4 3,4 

Competenties 3,5 3,4 3,3 

Stage (BOL) 3,4 3,5 3,5 

Werkplek  3,7 3,7 3,7 

Studie(loopbaan)begeleiding 3,2 3,3 3,5 

Organisatie 3,0 3,2 2,9 

Veiligheid en sfeer 3,5 3,5 3,6 

 

• Kwaliteitscultuur en kwaliteitszorg 

Zadkine werkt aan het verbeteren van de kwaliteitszorg om effectief de kwaliteit van het onderwijs 

te verbeteren. De Inspectie van het Onderwijs heeft in het vierjaarlijks onderzoek van 2018 de 

sturing op kwaliteit als onvoldoende beoordeeld. De inspectie concludeerde dat het breed 

gedragen perspectief op onderwijskwaliteit nog in ontwikkeling is, het kwaliteitszorgsysteem nog te 

weinig kwalitatieve gegevens oplevert over de onderwijskwaliteit, dat onderwijsteams nog 

verschillen in doelgericht handelen en dat er relatief weinig audits plaats vinden op het 

onderwijsproces. Ook moet de verantwoording aan externen over de onderwijskwaliteit beter. Het 

onderdeel kwaliteitscultuur is door de inspectie als voldoende beoordeelt. De inspectie ziet onder 

meer dat de focus nadrukkelijker op onderwijskundige sturing is komen te liggen, dat de 

ontwikkeling van een onderwijsvisie ter hand is genomen en dat ruimte wordt ervaren en genomen 

door teams en directies om de professionele dialoog over de onderwijskwaliteit te voeren. Deze 

stappen zijn recent ingezet en nog broos; ze zijn nog niet verankerd in een sterke kwaliteitscultuur. 

We zijn onlangs gestart met de inzet van “taskforces” die samen met de teams aan de slag gaan op 

een progressiegerichte wijze. 

 

Sterke punten 

 

• Financiële gezondheid 

Zadkine is een financieel gezonde school. Dit wordt ook onderschreven door de Inspectie van het 

Onderwijs in het vierjaarlijks onderzoek (2018) die het financieel beheer van Zadkine als 

‘voldoende’ beoordeelt. Zadkine moet nog steeds zorgvuldig zijn met de financiën, maar er is 

ruimte om te investeren in menselijk kapitaal, in innovatie en in verbetering van het onderwijs. Dit is 

ook te zien in de indicatieve begroting van de kwaliteitsagenda (hoofdstuk 9). 

 

• Veiligheid  

De veiligheid voor studenten is verbeterd en op orde, getuige onder meer de certificaten Veilige 

School Rotterdam van de gemeente Rotterdam voor meerdere onderwijslocaties van Zadkine.  

 

• Innovatiekracht  

De innovatiekracht keert terug binnen Zadkine. Er is meer ruimte om creatief op een systematische 

en planmatige manier te zoeken naar oplossingen voor praktische problemen. We merken dat aan 

de organisatie van kennisdelingsbijeenkomsten die druk bezocht worden door docenten en aan co-

creatiesessies met docenten, studenten en bedrijfsleven om (aspecten van) het onderwijs te 

verbeteren. We merken ook dat de veranderde organisatiestructuur met een heldere 

managementstructuur bijdraagt aan de duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden. 

De expertise van medewerkers wordt gezocht en ingezet op thema’s waar een multidisciplinaire 

aanpak helpt in het oplossen van praktische problemen en we merken dat onze managers de blik 

naar buiten richten en kansen pakken. Een eenduidige, inspirerende en gemeenschappelijke visie 

op onderwijs gaat Zadkine helpen in het focussen van de innovatiekracht, deze is in ontwikkeling. 
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3 Vraagstukken en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

In het kader van de externe analyse worden in dit hoofdstuk de kansen en bedreigingen in het werkgebied 

van Zadkine geschetst. Eerst volgt een analyse van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 

(paragraaf 3.1). Vervolgens komen de implicaties voor het aanbod en de inhoud van onze opleidingen aan 

bod (paragraaf 3.2).  

 

3.1 Analyse van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
In deze paragraaf wordt een algemeen beeld van de regionale arbeidsmarkt geschetst. Eerst worden de 

belangrijkste trends weergegeven rond de demografische ontwikkelingen, de studentenpopulatie, de 

ontwikkeling van de economie, beroepsbevolking en de arbeidsmarkt. Dit resulteert in een weergave van 

kansrijke sectoren.  

 

Demografische ontwikkeling 

Het werkgebied van Zadkine is de regio Rijnmond, met daarbinnen het kerngebied Rotterdam. De regio 

heeft 1.443.125 inwoners.3 Afgelopen jaar is de bevolking met ruim 11.800 inwoners gegroeid. De toename 

is het gevolg van natuurlijke groei en een positief migratiesaldo. 

 

De ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling in de regio Rijnmond gaat in tegen de landelijke trend. 

Landelijk is er sprake van een verdergaande vergrijzing van de bevolking. In onze regio blijkt uit de 

bevolkingsprognose juist groei van gezinnen. Rotterdam zal in 2035 ruim 8.000 jeugdigen méér tellen dan 

nu. Het relatieve aandeel jeugdigen (0-19 jaar) blijft daarmee ongeveer gelijk op 21%.4 

 

De verwachting is verder dat de potentiële beroepsbevolking in de regio Rijnmond de komende twintig jaar 

met zo’n 2,5% daalt5. 

 

Studentenpopulatie 

De bevolking in de regio Rijnmond wordt steeds hoger opgeleid. Het aantal mbo-studenten daalt. 

Afgelopen jaren is het aandeel hoogopgeleiden gestegen; de groep met een hoog opleidingsniveau is voor 

het eerst de grootste groep binnen de beroepsbevolking. In de groep middelbaar opgeleiden is het aantal 

personen met alleen een diploma op niveau 1 of 2 gedaald.6 

 

 
Figuur 3.1: Verdeling opleidingsniveau onder studenten 2016-2017 (bron: Gemeente Rotterdam, ’Staat van 

het Rotterdams onderwijs 2017) 

 

Daarnaast telt de regio relatief veel jongeren in een kwetsbare positie op alle opleidingsniveaus. Ruim 40% 

van de studenten van Zadkine is afkomstig uit een zogenaamd armoedeprobleemcumulatiegebied (apcg).  

 

                                                      
3 Bron: CBS, 2018. 
4 Bron: Gemeente Rotterdam, ‘Bevolkingsprognose Rotterdam 2018-2035’ 
5 Bron: CBS, bewerking UWV, Evr. 2019 p.81 
6 Bron: Gemeente Rotterdam, ’Staat van het Rotterdams onderwijs 2017, bijlage 2’ 
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De verwachting is dat de leerlingenpopulatie voortgezet onderwijs in Rotterdam de komende jaren licht 

stijgt, maar in de overige gemeente van de regio Rijnmond de komende jaren eerst licht daalt en daarna 

een kleine stijging laat zien7.  

 

Totaal zijn in 2018/2019 41.844 mbo-studenten ingeschreven in het bekostigd onderwijs in de regio 

Rijnmond. De volgende figuur presenteert de ontwikkeling van deze aantallen en de verhouding bol/bbl in 

de regio Rijnmond8 

 

 
 

Figuur 3.2: Ontwikkeling van het aantal studenten per leerweg (bron: SBB/UWV).  

 

Het studententotaal in het mbo in 2018-2019 is bijna 4% lager dan in 2013-2014. Daarbij maken de 

aantallen bol- en bbl-studenten een tegengestelde beweging, waarbij eerst bol groeide en bbl kromp, is 

vanaf 2017-2018 deze ontwikkeling in beide leerwegen omgedraaid. 

 

De sectoren waarin momenteel de meeste mbo-studenten in de regio Rijnmond studeren, zijn de sectoren 

Zorg en welzijn, Retail en Gastvrijheid9.  

 

Ontwikkeling economie 

De economie in de regio Rijnmond ontwikkelt zich positief. De sterke verbondenheid met de wereldhandel 

– onder andere door de haven – zorgt ervoor dat de mondiale ontwikkelingen een sterk effect hebben op 

de regio. 

 

Er zijn meerdere sectoren aan te wijzen die bijdragen aan de groei. Er vindt een toename plaats in sectoren 

zakelijke- en persoonlijke dienstverlening, er ontstaan nieuwe technologische niches, en het belang van de 

kenniseconomie, ICT en de ambachtelijke productie/diensten neemt toe10. Er ontstaat zo een economie 

van (zakelijke) dienstverlening en nieuw ondernemerschap. Dit is een verschuiving in de dominante 

bedrijvigheid; lag eerst de nadruk op haven en industrie, nu wordt de regio Rijnmond aantrekkelijk voor een 

breed spectrum aan bedrijven in de dienstensector en ten aanzien van kennisgedreven, gediversifieerde 

diensten11.  

 

Ook is er een goed economisch herstel van de commerciële consumentendiensten dat resulteert in 

gunstige effecten in sectoren als Detailhandel, Horeca, Cultuur, Sport en Recreatie12. Dit wordt mede 

veroorzaakt doordat de consumptieve bestedingen sterk toenemen. Zo komen er meer (buitenlandse) 

bezoekers naar de stad en dat vertaalt zich in bestedingen in o.a. de horeca, culturele voorzieningen en 

overnachtingen.  

 

                                                      
7  Bron: DUO onderwijsdata 
8  Bron SBB, UWV 
9  Bron: SBB, UWV 
10 Bron: Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2019 p. 10/11 
11 Bron: EVR 2019 p. 23 
12 Bron: EVR 2019 p.12 
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De gemeente Rotterdam speelt hier op in door nieuw ondernemerschap en de circulaire economie te 

stimuleren. De ICT-sector, het MKB en (duurzame) bedrijven hebben daarbij prioriteit. Ook wordt stevig 

ingezet op meer ruimte voor werkmilieus voor kleine ondernemers en makers op buurt- en wijkniveau13. 

 

Ontwikkeling van beroepsbevolking, werkgelegenheid en arbeidsmarkt 

De omvang van de werkende beroepsbevolking groeit en de werkloosheid daalt sinds 2015, waarbij het 

afgelopen jaar de gemiddelde werkloosheid in lijn is gekomen met het landelijke cijfer14.  

Onderstaand figuur presenteert de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de regio Rijnmond en laat zien 

welke sector onder- of oververtegenwoordigd is ten opzichte van Nederland. 

 

 

 

Figuur 3.3: Ontwikkeling werkgelegenheid Rijnmond (Bron: UWV, EVR 2019 p.33) 

 

Figuur 3.3 laat zien dat in 2019 in vrijwel alle sectoren groei plaatsvindt van de werkgelegenheid ten 

opzichte van 2018. Alleen in de sector Financiële diensten vindt een krimp plaats. De sectoren Zorg en 

Welzijn, de Uitzendbranche en de Detailhandel zijn de sectoren met de meeste banen. In de sectoren 

Horeca en Detailhandel zijn medewerkers in de leeftijdscategorie tot 27 jaar (de leeftijdscategorie van de 

meeste afgestudeerden van Zadkine) oververtegenwoordigd15.  

De volgende tabel (3.1) laat zien waar de krapte op de arbeidsmarkt zit, wat de meest kansrijke sectoren in 

de regio Rijnmond zijn en waar de meeste en minste vacatures ontstaan16. 

 

Tabel 3.1 Werkgelegenheid sectoren 

 

Krapte op de 
arbeidsmarkt 
Rijnmond (2019) 

Sectoren met meest 
kansrijke banen (2019) 
 

Meeste vacatures op 
mbo-niveau naar 
beroepsgroep (2018) 

Minste vacatures op 
mbo-niveau naar 
beroepsgroep (2018) 

ICT Techniek Retail Luchtvaart 

Technisch Zorg Gastvrijheid Uiterlijke verzorging 

Transport en logistiek Horeca  Zorg Mode 

Pedagogisch  Groothandel en 
internationale handel 

Sport en bewegen 

Zorg en Welzijn  Transport en logistiek  

 

 

 

                                                      
13 Bron: coalitieakkoord 2018-2020, nieuwe energie voor Rotterdam 
14 Bron: NEO Observatory obv CPB/CBS, EVR 2019 
15 Bron: UWV, EVR 2019 p.80 
16 Bron: SBB, UWV, EVR 2019 p. 32 

https://evr010.nl/wp-content/uploads/2019/03/2.-Figuur-1.png
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Kansen voor aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

Concluderend blijkt dat de gunstige economische ontwikkeling kansen en uitdagingen bieden voor de 

aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Hierbij is relevant dat er een verschuiving plaatsvindt naar 

een meer diensten- en kennisgedreven economie. De (commerciële) dienstensector is een belangrijke 

pijler in de ontwikkeling van de economie, met accenten op de zakelijke en persoonlijke dienstverlening. De 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt laten zien dat er sprake is van veel dynamiek. Er zijn nieuwe 

ontwikkelingen op het snijvlak van technologie en dienstverlening. Er is een breed spectrum aan 

bedrijvigheid met veel focus op start- en scale-ups. Het MKB verdient veel aandacht, inclusief het 

bevorderen van ondernemerschap en kleinschalige bedrijvigheid. Nieuw ondernemerschap, aandacht voor 

ambachtelijke beroepen, de circulaire economie en duurzaamheid staan in grote belangstelling.  

 

Op basis van vraag en aanbod in de arbeidsmarkt concluderen we dat: 

• de sector Zorg en welzijn de meest omvangrijke sector is, waar veel vraag is naar werknemers en 

waarin veel mbo-vacatures ontstaan.  

• de sectoren Retail en Horeca (gastvrijheid) groeien, kennen veel kansrijke beroepen waarbinnen 

een nieuwe dynamiek ontstaat. Een deel van de gunstige ontwikkeling van de economie en de 

bewegingen op de arbeidsmarkt zijn gerelateerd aan beide sectoren.  

• de sector financiële diensten krimpt. Er is nog wel sprake van een gemiddeld aantal mbo-

vacatures. 

 

Op basis van de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de inzichten in de werkgelegenheid, de 

vraag (mbo-vacatures) en het aantal ingeschreven mbo-studenten zijn voor vier sectoren* in onderstaande 

tabel deze ontwikkelingen met elkaar in verband gebracht. 

 

Tabel 3.2: Ontwikkelingen belangrijke sectoren Zadkine 

 

Sector 
 

Typering sector 
(omvang en 
ontwikkeling) 

Mbo-vacatures  
regio Rijnmond 

Aantal mbo-studenten 
regio Rijnmond 

Zorg en welzijn Groot, veel vraag Veel  Veel 

Detailhandel - retail Groot, groeiend Veel  Ruim  

Horeca (gastvrijheid) Middelgroot, groeiend Veel  Ruim 

Financiële diensten Klein, krimp Gemiddeld  Gemiddeld 

*) voor Zadkine belangrijke sectoren qua studentenaantal 

 

3.2 Implicaties voor het portfolio en de opleidingen 
De geschetste ontwikkelingen in paragraaf 3.1 hebben implicaties voor het portfolio en de opleidingen van 

Zadkine. Het volgende overzicht laat zien wat de implicaties zijn en de richting van bijbehorende activiteiten 

die Zadkine inzet om optimaal in te spelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De activiteiten vallen 

allen onder de paraplu van speerpunt 3 ‘verbeteren van het arbeidsmarktperspectief’, zie hoofdstuk 6.  

 

Tabel 3.3: Activiteiten om optimaal in te spelen op ontwikkelingen arbeidsmarkt 

 

Implicaties Richting van activiteiten 

A. Regie & ontwikkeling:  
We ontwikkelen ons vermogen om gericht te anticiperen op veranderende vraag en tekorten. 

Sterke regie op 
aansluiting onderwijs – 
arbeidsmarkt  
 

Het inregelen van een portfolio PDCA-cyclus. Het intensiveren van de 
connecties met landelijke en regionale bedrijfstakgroepen, marktsegmenten, 
sectorkamers en mbo-instellingen gericht op macrodoelmatigheid van het 
opleidingsaanbod. Enkele jaren geleden is op basis van het 
macrodoelmatigheidsvraagstuk, na samenspraak met het Albeda en het Da 
Vinci College, de opleiding Bank- en Verzekeren gestopt. Op dit moment 
reageren we op de arbeidsmarktsituatie door een numerus fixus te hanteren 
op diverse opleidingen. Ook de beschikbaarheid van het aantal 
stageplaatsen leidt tot zelfregulatie wederom in samenspraak met de collega 
ROC’s zoals bijvoorbeeld in zake de opleiding Doktersassistent. We geven 
de voorkeur aan het herinrichten van opleidingen op basis van de 
arbeidsmarktvraag daar waar gewenst in tegenstelling tot het direct stoppen 
van opleidingen. NB. Indien wij dit hadden geeffectueerd met de 
bouwopleidingen ten tijde van de bouwcrisis dan hadden wij niet kunnen 
inspelen op de huidige groeiende vraag. 
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Implicaties Richting van activiteiten 

Ontwikkelen van nieuwe 
onderwijsconcepten. 
 

De ontwikkeling naar meer hybride leren, onderwijs op locatie en in 
samenspel met de branche nieuwe onderwijsvormen ontwikkelen. Zadkine 
start in de vorm van twee pilots om nieuwe onderwijsconcepten – waarin het 
regionale bedrijfsleven volledig vanaf de start participeert - te (her)ontwerpen. 
De twee pilots worden ontwikkeld in het economisch domein (in een 
veranderend beroepenveld i.v.m. technologische ontwikkelingen) en het 
horeca domein (passend bij de vraag naar toenemend toerisme in de 
wereldstad Rotterdam). 

B. Aansluiten op de actuele vraag: 
We ontwikkelen nieuw onderwijs of krimpen in die sectoren waar de tekorten of overschotten het 
meest pregnant zijn. 

Inspelen op de tekorten 
in de Zorg en Welzijn 

Het gevolg van de tekorten op de arbeidsmarkt is dat er een grote vraag tot 
meer en anders opleiden is. We zetten in op het ontwikkelen van meer bbl-
trajecten, oplossen stageproblematiek, ontwikkelen andere leerwerkvormen, 
participatie in Rotterdamse Zorg en mede participant van akkoord 
RAAT+DAAD, intensiveren doorstroom mbo-hbo, meer hybride opleiden en 
de participatie in het project 'Rotterdamse plus' (Rotterdams Zorgpact). 

Intensiveren instroom 
Horeca (Gastvrijheid) 

Zadkine start in 2020-2021 met drie nieuwe opleidingen in het domein 
Fastservice, te weten: medewerker Fastservice (niveau 2), 1e medewerker 
Fastservice (niveau 3) en manager/bedrijfsleider Fastservice (niveau 4).  
Om de instroom van nieuwe studenten te bevorderen zijn Albeda en Zadkine 
op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland gevraagd mee te denken en 
acties uit te zetten om het imagoprobleem van het werken in de horeca op te 
lossen. Een leerwerkakkoord van de gemeente, werkgevers en onderwijs is 
in ontwikkeling voor Horeca (en Toerisme). Zadkine Intensiveert het 
samenwerkingsverband met de branche. Tot slot is twee jaar geleden is de 
eerste stap gezet om een ‘International Hotelschool’ te ontwikkelen. 

Aansluiting op de 
veranderende vraag in 
de retail/detailhandel 

Zadkine focust zich op verbetering van de aansluiting van opleidingen en de 
vraag van de markt. Concreet thema dat speelt is “blurring” 
(mengen/combineren van functies, dit is zeer actueel in o.a. detailhandel, 
horeca, dienstverlening), We zetten daarom in op cross-over opleidingen.  

Anticiperen op krimp in 
financiële diensten 

Voor de niveau 2 opleidingen wordt ingezet op snelle doorstroom naar 

hogere niveaus en verbreding van de opleiding waardoor de 

arbeidsmarktkansen van niveau 2 studenten toeneemt. We zetten in op 

intensieve samenwerking met de arbeidsmarkt om het onderwijs beter aan te 

laten sluiten bij de veranderingen die binnen de beroepen optreden. We 

bevorderen de doorstroom naar hbo-bachelor of Associate Degree. Recent 

hebben hbo en mbo de handen ineengeslagen om de afstemming van de 

vraag op de arbeidsmarkt in het economisch domein gezamenlijk te 

reguleren. 

C. Focus op vaardigheden;  
We bedden aandacht voor vaardigheden in, om in het onderwijs aan te sluiten bij de vraag naar 
inzetbaarheid. 

Uitbreiding van tweetalig 
onderwijs 

De veranderende dynamiek in Rotterdam en de positie van Rotterdam als 

wereldstad met vele internationale betrekkingen leidt tot meer vraag naar 

tweetalig onderwijs. Tweetalig onderwijs voert Zadkine al enige jaren uit. We 

ontwikkelingen dit verder bij o.a. het Business College en het Horeca 

College. Onze studenten verkrijgen met deze opleidingen naast het Zadkine 

diploma een internationaal erkend diploma hetgeen de kansen op de 

arbeidsmarkt doet toenemen. 

Bevorderen 
ondernemerschap 

Een van de ontwikkelingen in de Rotterdamse economie is de prioriteit die 
wordt gegeven aan ondernemerschap in het stimuleren van MKB 
organisaties. Zadkine speelt hierop in door te onderzoeken of er een markt 
bestaat voor een opleiding ‘Business Manager MKB’.  
Bij het Beauty & Fashion College wordt in 2020-2021 gestart met de 
opleiding Salonmanager (niveau 4). Omdat in de sector haarverzorging veel 
zzp’ers werkzaam zijn, sluit deze opleiding daar goed op aan. Het is 
onderdeel van de Zadkine visie op onderwijs om ondernemerschap te 
stimuleren door keuzedelen breed aan te bieden en projecten uit te voeren 
gericht op ondernemersvaardigheden.  
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4 Speerpunt 1: jongeren in kwetsbare posities 

Jongeren hebben nog een lang arbeidsleven voor zich. Het is voor hun carrière en welzijn belangrijk dat 

hun werkzame leven goed van start gaat. 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. Dit zijn veelal jongeren die instromen vanuit 

het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo). Jongeren 

die uitstromen zonder startkwalificatie vanuit de entreeopleiding of een niveau 2 opleiding. Het betreft een 

diverse en diffuse groep van jongeren die om allerlei redenen (nog) niet in staat waren om een opleiding 

succesvol af te ronden of een baan te vinden. Hoewel de sociaal-maatschappelijke- en 

opleidingsachtergrond van de doelgroep divers is, hebben zij allen gemeen dat ze een extra “rugzakje” 

hebben en nog geen startkwalificatie hebben. 

 

In paragraaf 4.1 wordt een analyse gegeven van de huidige situatie rond deze jongeren, in paragraaf 4.2 

komen we tot onze ambitie, uitgedrukt in merkbare en meetbare resultaten en beschrijven we tot slot in 

paragraaf 4.3 de maatregelen die we nemen om deze ambitie te verwezenlijken. 

 

4.1 Analyse huidige situatie 
Zadkine ziet dat een steeds grotere groep studenten extra ondersteuning nodig heeft op alle niveaus. Dit 

komt onder andere doordat de studenten steeds meer te maken hebben met multi-problematiek. Zij hebben 

op meer dan twee leefgebieden problemen: ze groeien bijvoorbeeld op met een smalle beurs, ze hebben 

psychische problemen en/of geen huisvesting. Potentiële uitvallers op niveau 3 en 4 hebben in de meeste 

gevallen hier ook mee te maken. 

  

In deze paragraaf wordt de huidige populatie jongeren in kwetsbare posities geanalyseerd. We bekijken de 

ontwikkeling en oorzaken van het voortijdig schoolverlaten (vsv), de doorstroom van niveau 1 naar 2, het 

arbeidsmarktperspectief van opleidingen op niveau 2 en tot slot maken we een kwalitatieve evaluatie van 

de aanpak van jongeren in kwetsbare posities. 

 

Analyse huidige populatie kwetsbare jongeren 

De regio Rijnmond telt 5.792 jongeren in een kwetsbare positie (zie tabel 4.1). In 2017-2018 stroomden 

daarvan 2.570 door naar een vervolgopleiding of stroomden uit.  

 

Tabel 4.1: Jongeren in een kwetsbare positie in de regio Rijnmond 

 
Bron: DUO factsheet kwetsbare jongeren 2017-2018, Regio Rijnmond 

 

Zadkine heeft in 2018 van de totale groep die door- of uitstroomden 964 studenten opgeleid (tabel 4.2), dit 

komt neer op een percentage van 37,5% van de totaal door en uitstroom in de regio Rijnmond. 
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Tabel 4.2: Jongeren in een kwetsbare positie binnen niveau 1 en 2 opleidingen Zadkine 

 

Totaal aantal studenten 2018 2017 2016 

Niveau 1 497 457 460 

Niveau 2 2596 2759 2858 

  

Waarvan jongeren in kwetsbare 

posities 2018 2017 2016 

Niveau 1 223 190 184 

Niveau 2 741 747 768 

Totaal 964 937 952 

Bron: Instellingsgegevens Zadkine 

 

Onderstaande tabel toont de vooropleiding van jongeren in kwetsbare posities op niveau 1 binnen Zadkine. 

 

Tabel 4.3: Vooropleiding jongeren in kwetsbare posities op niveau 1 

 

Vooropleiding instroom 

niveau 1 
2018 2017 2016 

Basisberoepsgerichte leerweg 14 20 22 

Entree (incl. zittenblijvers) 78 40 57 

LWOO 19 15 10 

Praktijkonderwijs 50 51 46 

VSO 62 64 49 

Eindtotaal 223 190 184 

Bron: Instellingsgegevens Zadkine 

 

Het aantal jongeren in kwetsbare posities varieert naar gelang de gehanteerde definitie. Volgens de 

definitie conform de ‘Regeling Kwaliteitsafspraken 2019-2022’, behoort ongeveer de helft van de huidige 

Zadkine niveau 1 studenten in deze groep (tabel 4.2). Volgens de definitie zoals geformuleerd in de 

‘Regeling regionale aanpak schoolverlaten 2017’ worden alle entreestudenten beschouwd als jongeren in 

een kwetsbare positie.  

 

Het Zadkine Startcollege heeft op 1 oktober 2018 497 entreestudenten, waarvan 223 kwetsbare jongeren 

vanuit praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, basisberoepsgerichte leerweg of mbo entree 

(zittenblijvers). De overige 264 studenten stromen in vanuit ander onderwijssoorten of kanalen. Denk hierbij 

aan de groep herintreders die via doorverwijzers zoals jongerenwerkers en het jongerenloket terecht 

komen bij het Zadkine Startcollege. Dit zijn allemaal jongeren (of volwassenen) die nog niet in het bezit van 

een diploma van een vooropleiding en volgens de vsv aanpak wel worden gezien als een jongere in 

kwetsbare positie. 

 

Onderstaand overzicht toont jongeren in kwetsbare posities op niveau 2 naar eerdere opleiding (tabel 4.4). 

 

Tabel 4.4 Achtergrond jongeren in kwetsbare posities op niveau 2 

 

Soort Instroom niveau 2 2018 2017 2016 

Basisberoepsgerichte leerweg 236 373 396 

Entree 170 179 192 

LWOO 266 123 121 

Praktijkonderwijs 49 38 28 

VSO 20 34 31 

Eindtotaal 741 747 768 

Bron: Instellingsgegevens Zadkine 

 

Op niveau 2 is 28,5% van de totale instroom afkomstig van entree onderwijs, praktijkonderwijs, vso en 

vmbo basisberoepsgerichte leerweg. Sinds 2016 daalt dit aantal licht.   
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Analyse voortijdig schoolverlaten  

Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is een belangrijke opgave voor Zadkine. De RMC-regio 

Rijnmond heeft nog steeds één van de hoogste vsv-cijfers van Nederland. Door middel van het vsv-

convenant zet Zadkine zich samen met partners in de regio in om het vsv terug te dringen. 

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van het vsv. 

 

Tabel 4.5: Ontwikkelingen vsv cijfers 

 

 vsv  Zadkine Landelijke norm vsv 

2015-2016   

Niveau 1 35,55% 22,50% 

Niveau 2 10,68% 10,00% 

Niveau 3 4,03% 2,75% 

Niveau 4 3,66% 2,75% 

Totaal 6,09%  

2016-2017   

Niveau 1 35,16% 27,50% 

Niveau 2 10,43% 9,50% 

Niveau 3 5,42% 3,60% 

Niveau 4 4,15% 2,75% 

Totaal 6,49%  

2017-2018   

Niveau 1 25,82% 27,50% 

Niveau 2 10,34% 9,40% 

Niveau 3 6,21% 3,50% 

Niveau 4 5,21% 2,75% 

Totaal 6,89%  

Bron: VSV-scanner. Inclusief Zadkine-opleidingen van TCR. 

 

De cijfers in tabel 4.5 laten zien dat er sprake is van een daling van vsv cijfers op niveau 1 en 2 en een 

lichte stijging op niveau 3 en 4 over de periode 2016-2018.  

 

In de afgelopen drie studiejaren vanaf 2015 -2016 is de daling in aantal vsv op niveau 1 van 9,73% en 

niveau 2 van 0,34%. Zadkine heeft in de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd op het ontwikkelen van beleid 

gericht op verzuimpreventie en het verstevigen van de zorg- en begeleidingsstructuur met name op niveau 

1 en 2. Bij niveau 1 is het aantal vsv sterker afgenomen omdat het Zadkine Startcollege een eigen aanpak 

hanteert. In de ondersteuningsstructuur wordt uitgegaan van de driehoek onderwijs, arbeidsmarkt en zorg. 

Een integrale aanpak waarbij de studenten op alle drie de onderdelen één aanspreekpunt hebben: 1) 

mentor / loopbaanbegeleider, 2) maatschappelijk werker en 3) peercoach. Deze aanpak wordt de ‘Klas als 

Werkplaats’ genoemd. Op deze manier zijn er korte lijnen met de student en kan er snel overgegaan 

worden tot handelen om verzuim en uitval tegen te gaan.  

 

De vsv-percentages voor niveau 3 en 4 laten in diezelfde jaren een stijging zien. Dit laatste komt overeen 

met de landelijke trend. Potentiële uitvallers op niveau 3 en 4 hebben in de meeste gevallen ook te maken 

hebben met multi-problematiek. Naar exacte oorzaken van deze stijging zal landelijk onderzoek worden 

gedaan. Wij denken dat de financiële prikkel om vsv te beperken op niveau 1 en 2 eraan bijdraagt dat 

vooral de focus ligt op deze niveaus. Dit kan tevens een oorzaak zijn van de stijging van de vsv op niveaus 

3 en 4.  

 

Met de Klas als Werkplaats-aanpak heeft Zadkine Startcollege een aanpak in handen dat bewezen positief 

effect heeft op daling vsv. Waar mogelijk zal Zadkine dit doortrekken naar andere niveaus (een 

pedagogisch-didactische vernieuwing), zodat daar hopelijk ook het percentage vsv zal gaan dalen. Doordat 

er nog geen onderbouwde onderzoeksresultaten zijn over de mogelijke oorzaken van de stijging vsv op 

niveau 3 en 4 verbinden wij hier nog geen andere maatregelen aan. 

 

Analyse doorstroom van niveau 1 naar niveau 2  

De opstroom van niveau 1 studenten naar niveau 2 is onvoldoende succesvol. In 2014 was dit 69%, in 

2015 65% en in 2016 68%17. 

                                                      
17 Bron: DUO (excl TCR) 
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Uit interne gegevens blijkt dat het succes van de instromende groep niveau 2’ers ook achterblijft. Van de 

instromers heeft 24,4% een niveau 2 diploma behaald, staat 37,2% tweeëneenhalf jaar later nog 

ingeschreven bij een opleiding en heeft 38% de opleiding op niveau 2 ongediplomeerd verlaten. 

 

De overgang van niveau 1 naar niveau 2 kent extra drempels voor jongeren in kwetsbare posities. Dit blijkt 

uit de volgende belangrijkste redenen voor uitval op niveau 2: 

• De overgang van de kleinschalige omgeving met de intensieve zorg welke bij niveau 1 gehanteerd 

wordt (Klas als werkplaats-aanpak) naar niveau 2 waar een andere begeleidingsstructuur 

gehanteerd wordt op een andere grootschaligere locatie is voor veel studenten een te grote stap; 

• Een aantal studenten raakt gedemotiveerd omdat bij de niveau 2 opleiding de lesstof opnieuw 

wordt aangeboden en er te weinig erkenning is voor de kennis en vaardigheden die al opgedaan 

zijn tijdens de entreeopleiding. 

 

Analyse arbeidsmarktperspectief opleidingen op niveau 2 

Het arbeidsmarktperspectief voor gediplomeerden op niveau 2 is gemiddeld lager dan van de hogere 

niveaus. Terwijl het arbeidsmarktperspectief voor alle niveaus gemiddeld 73% bedraagt, is dat voor niveau 

2 slechts 46%18. Dit betekent dat maar 46% van de gediplomeerden op niveau 2 die niet verder 

doorstuderen een baan vindt van minimaal 12 uur per week. 

 

Specifiek gericht op niveau 2 opleidingen zijn er negen opleidingen met een goed arbeidsmarktperspectief 

(boven de signaalwaarde van 70%). Dit zijn met name technische, veiligheids- en ambachtsopleidingen. De 

overige acht niveau 2 opleidingen waarvan arbeidsmarktdata bekend zijn, hebben een lagere 

signaalwaarde dan 70% en hebben een zwakker arbeidsmarktperspectief. Van elf opleidingen zijn geen 

arbeidsmarktdata bekend uit de DUO-gegevens. 

 

In onderstaande tabel is het aantal gediplomeerden van de niveau 2 opleidingen opgenomen, en het 

aandeel dat is uitgestroomd naar werk (minimaal 12 uur per week werken) en naar vervolgopleiding (indien 

gegevens bekend zijn).  

 

Tabel 4.6: Gegevens door- en uitstroom niveau 2 studenten 2016 

 

Opleiding Aantal 
gediplomeerden 
2016 

Werkend 
>12 uur 

Doorstroom 
2016 

Grond-, water- en wegenbouw 32 0,9 0,47 

Stukadoren 14 0,89 0,36 

Particuliere beveiliging 93 0,87 0,29 

Veiligheid en vakmanschap 83 0,82 0,24 

Onderhoud- en verbouwbedrijf 15 0,82 0,2 

Industriële processen 24 0,79 0,42 

Metaalbewerken 51 0,78 0,41 

Koude- en klimaatsystemen 13 0,78 0,46 

Voertuigen en mobiele werktuigen 15 0,77 0,6 

  Signaalwaarde 

Keuken 40 0,67 0,75 

Bediening 59 0,56 0,63 

Dienstverlening 260 0,53 0,62 

Verkoop 116 0,53 0,59 

Logistiek 62 0,45 0,58 

Haarverzorging 52 0,32 0,39 

Ondersteunende administratieve beroepen 110 0,31 0,66 

Brood en banket 29 - 0,62 

Optiek 13 - 0,54 

Werktuigkundige installaties (montage) 27 - 0,74 

Metselen 2 - - 

Timmeren 9 - - 

Publieke veiligheid 26 - - 

                                                      
18 Bron: DUO (excl TCR) 
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Opleiding Aantal 
gediplomeerden 
2016 

Werkend 
>12 uur 

Doorstroom 
2016 

Elektrotechnische installaties 31 - - 

Kleding-, confectie- en veranderatelier 13 - - 

Service- en onderhoudstechniek 1 - - 

Mechatronica 1 - - 

Infratechniek 25 - - 

 

Bron: CBS en DUO (gegevens 2018, met betrekking tot 2016). Incl TCR opleidingen.  

 

De opleidingen op niveau 2 hebben grote verschillen in arbeidsmarktperspectief. Het is dus een 

aandachtspunt voor Zadkine, omdat het niet vanzelfsprekend is dat jongeren terecht komen in een 

opleiding met een goed arbeidsmarktperspectief. Een van de redenen hiervoor is dat Zadkine onvoldoende 

was aangesloten op het bedrijfsleven. Daarnaast zien we dat bedrijven het een opgave vinden om te 

werken met studenten met multi-problematiek. De opleidingen met een slecht arbeidsmarktperspectief 

laten wel een hoog doorstroomcijfer zien naar een vervolgopleiding. 

 

Knelpunten huidige aanpak 

Sinds de introductie van de vsv-systematiek besteedt Zadkine extra aandacht aan het terugdringing van het 

voortijdig schoolverlaten. Conform het landelijke beeld is dat in eerste instantie teruggedrongen, maar we 

weten ook dat het onze continue aandacht vraagt om te blijven innoveren in deze aanpak. 

 

De ondersteuningssystematiek die Zadkine hanteert op de niveaus 2, 3 en 4 behoeft verbetering om uitval 

te verminderen. De regionale aanpak vsv is met name gericht op niveau 1 en 2 studenten, terwijl ook 

jongeren in kwetsbare posities op niveau 3 en 4 uitvallen. 

 

De opstroom van niveau 1 naar 2 was de afgelopen jaren te laag, door terughoudendheid van de 

opleidingen op niveau 2, door het verschil in begeleidingssystematiek bij doorstroom naar niveau 2 en 

doordat er te weinig sprake was van doorlopende leerlijnen van niveau 1 naar 2.  

 

Voor de begeleiding van jongeren en kwetsbare posities is goede samenwerking met leerbedrijven nodig, 

die tijd en kunde kunnen investeren in deze doelgroep. Met onze stakeholders in het bedrijfsleven is er een 

start gemaakt om jongeren meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt, in onder meer binnen het project 

Verbonden op Zuid19. Zadkine heeft afgelopen jaar zich meer aangesloten op de arbeidsmarkt voor deze 

categorie studenten. Dit is echter nog pril en moet worden uitgebreid. 

 

Er is binnen Zadkine nog weinig expliciet gestuurd op arbeidsmarktrendement. Deze focus ontbrak in de 

aanpak tot nu toe om de toekomst van jongeren in kwetsbare posities te versterken. 

 

Conclusies  

Uit de analyse over jongeren in kwetsbare posities blijkt dat de exacte cijfers afhankelijk zijn van de 

gehanteerde definitie. We sluiten ons hier aan op de benadering uit de regionale initiatieven om vsv aan te 

pakken. Hieruit blijkt dat het aantal jongeren in kwetsbare posities significant is. De aanpak om te zorgen 

dat zij een startkwalificatie behalen blijft continue aandacht vragen, ook om het huidige lage vsv-niveau te 

kunnen behouden. Dit geldt voor niveau 1&2 maar ook voor niveau 3&4. 

 

De tweede uitdaging is werken aan een succesvolle doorstroom van niveau 1 naar niveau 2. Slechts een 

kwart hiervan behaalt zijn of haar niveau 2 diploma binnen de gestelde tijd. De beperkte kansen op niveau 

2 zijn opgenomen onder speerpunt 2; gelijke kansen (zie hoofdstuk 5). 

 

De derde uitdaging is een goed arbeidsmarktperspectief van opleidingen op niveau 2. Het 

arbeidsmarktperspectief van de Zadkine-studenten op niveau 2 is nu 46%. De helft van de niveau 2 

opleidingen valt onder de signaalwaarde van 70%. 

 

                                                      
19 “Verbonden met Zuid” is een samenwerkingsproject tussen het onderwijs en het bedrijfsleven uit Rotterdam. Werkgevers uit de 

sectoren techniek, bouw, dienstverlening en zorg bieden leerwerktrajecten aan. De partners vinden gezamenlijk dat (kwetsbare) 
jongeren de beste kans hebben op een veelbelovende baan, wanneer zij tijdens hun werk een opleiding krijgen en daarnaast begeleid 
worden. Het project wordt gesubsidieerd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Zie: www.zadkine.nl/efro 
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4.2 Ambities en beoogde resultaten 
Naar aanleiding van de analyse in voorgaande paragraaf formuleren we twee ambities om het succes voor 
jongeren in kwetsbare posities te bevorderen. 
 
Onze ambities zijn: 

• We zetten ons in om de uitval op minimaal het huidige lage niveau te houden. 

• We vergroten de kansen van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt door beter 
arbeidsmarktperspectief op niveau 2. 

 
Deze ambities komen als volgt tot uitdrukking in de beoogde resultaten: 
 

 Nulmeting  Beoogd resultaat 
2020 

Beoogd resultaat 
2022 

Ambitie: Uitval op minimaal het huidige lage niveau behouden. 

VSV (VSV-scanner; 
inclusief TCR) 

2017-1018: 
Niveau 1: 25,82% 
Niveau 2: 10,34% 
Niveau 3: 6,21% 
Niveau 4: 5,21% 
Totaal: 6,89% 

Handhaven VSV 
2017-2018 

Handhaven VSV 
2017-2018 

 
Ambitie: Vergroten van de kansen van jongeren in kwetsbare posities op de arbeidsmarkt door 
beter arbeidsmarktperspectief op niveau 2. 

Doorstroom niveau 1 naar 
2 (DUO; excl. TCR) 

68% 69% 71% 

Arbeidsmarktperspectief 
gediplomeerden op 
niveau 2 
(DUO; excl. TCR) 

46%  49% 52% 

 

 

4.3 Maatregelen 
We nemen de volgende maatregelen, waarbij we ook samenwerkingspartners betrekken om te komen tot 

een goed vangnet en goede kansen voor de studieloopbaan voor jongeren in kwetsbare posities.  

 

Ambitie: Uitval op minimaal het huidige lage niveau behouden. 

 

1. Pedagogisch-didactische vernieuwing niveaus 2, 3 en 4 

We voeren de methodiek van progressiegericht werken in bij zoveel mogelijk opleidingen. 

Progressiegericht werken is een aanpak om oplossingsgericht te werken. Deze benadering heeft 

zich reeds bewezen voor de entreeopleidingen en gaan we ook invoeren op niveaus 2, 3 en 4. 

Deze benadering sluit nauw aan op de nieuw ontwikkelde visie op onderwijs binnen Zadkine. We 

willen dit bereiken door onder andere voorlichting en scholing over de methodiek, 

(peer-)coaching/training aan teams. We starten allereerst bij niveau 2. 

 

2. Passend alternatief bij een negatief bindend studieadvies 

In samenwerking met ROC’s en vakinstellingen in de regio zorgen we dat elke student met een 

negatief bindend studieadvies een alternatieve plek krijgt aangeboden. Deze afspraak is reeds 

gemaakt in Hoboken-verband. Hiermee voorkomen we vsv op alle niveaus, omdat we gezamenlijk 

voorkomen dat studenten buiten het onderwijs vallen. Er wordt al ingezet op extra begeleiding en 

vroegtijdige heroriëntatie op een andere opleiding. Dit zal verder worden uitgebreid. 

 

3. VSV-convenant 

We sluiten en geven uitvoering aan het nieuwe vsv-convenant in het kader van de regionale 

aanpak van terugdringing vsv (met focus op niveaus 1 en 2). 
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Ambitie: Vergroten van de kansen van jongeren in kwetsbare posities op de arbeidsmarkt door 

beter arbeidsmarktperspectief op niveau 2. 

 

4. Verbeteren aansluiting van niveau 1 op niveau 2 

We verbeteren de doorstroom van niveau 1 naar niveau 2 door de pedagogische en didactische 

concepten beter op elkaar aan te laten sluiten. Zadkine voert al het project ‘Verbonden op Zuid’ uit, 

met subsidie vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het doel van dit project is 

om jongeren op niveau 1 en 2 – in een kwetsbare positie – te begeleiden naar werk via 

leerwerktrajecten op maat. In 2019 wordt een pilot gestart voor Niveau2Werk, conform de 

methodiek van Entree Werk20. In 2020 wordt Niveau2Werk toegepast bij drie kwalificaties op 

niveau 2. In 2022 wordt de aanpak verduurzaamd en verbreed naar vrijwel alle kwalificaties op 

niveau 2. 

 

5. Monitoren van loopbanen kwetsbare jongeren 

We ontwikkelen met regionale partners instrumentarium om de loopbanen van jongeren die zich in 

een kwetsbare positie bevinden op de arbeidsmarkt te monitoren en hen indien nodig te coachen. 

We willen met alumnibeleid de mogelijkheid creëren deze jongeren te volgen. 

 

6. Aanpassingen in portfolio, inhoud en sturen van studiekeuze 

We nemen maatregelen in de opleidingsconcepten en het portfolio, sturen meer op het 

arbeidsmarktperspectief en sturen ook op de studiekeuze naar opleidingen met een sterk 

arbeidsmarktperspectief. Deze maatregelen zijn opgenomen onder speerpunt 3 (Opleiden voor de 

arbeidsmarkt van de toekomst). 

 

 

  

                                                      
20 Entree Werk is een entreeopleiding waarbij intensief wordt samengewerkt met bedrijven waar ook stage wordt gelopen. De 
methodiek Klas als Werkplaats wordt ook toegepast. 
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5 Speerpunt 2: gelijke kansen 

Onder gelijke kansen verstaan we het creëren van soepele overgangen binnen krachtig beroepsonderwijs 

zodat studenten voldoende kansen krijgen om succesvol in het mbo in te stromen of door te stromen naar 

een vervolgopleiding of baan die past bij hun ambities en talenten.’ 

 

Zadkine heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het verkleinen van 

kansenongelijkheid tussen jongeren met verschillende achtergronden. Dat is voor onze regio urgent: in 

Rotterdam is de maatschappelijke kloof voelbaar. Ruim 40% van onze studenten komen uit 

armoedeprobleemcumulatiegebieden (apcg; zoals de focuswijken in Rotterdam Zuid). Zadkine heeft met 

50% het hoogste percentage niet-westerse studenten van de ROC’s in Nederland.21 

 

We geven eerst een analyse van de huidige situatie (paragraaf 5.1), komen vervolgens tot onze ambitie, 

uitgedrukt in merkbare en meetbare resultaten (paragraaf 5.2) en beschrijven tot slot de maatregelen die 

we nemen om deze ambitie te verwezenlijken (paragraaf 5.3). 

 

5.1 Analyse huidige situatie 
In deze paragraaf geven we de analyse van de huidige situatie op het vlak van gelijke kansen. We 

schetsen de doorstroom binnen de beroepskolom (succes eerstejaars mbo, kwalificatiewinst, opstroom na 

diploma, doorstroom mbo-hbo en succes doorstromers in eerste jaar hbo). Daarna geven we een 

kwalitatieve verdieping van knelpunten op het vlak van gelijke kansen. 

 

Succes eerstejaars mbo 
Het startersresultaat ligt op alle niveaus onder de landelijke norm. Zie onderstaande tabel. 
 
Tabel 5.1: Startersresultaat 
 

 Startersresultaat 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 Norm 

Niveau 2 81,9% 80,0% 78,7% 79% 

Niveau 3 79,5% 77,6% 78,7% 82% 

Niveau 4 82,2% 81,8% 79,5% 82% 

Totaal 81,4% 80,3% 79,1%  

Bron: instellingsgegevens Zadkine, excl. TCR. 

 
Uit de Benchmark MBO 2016 blijkt dat dit circa vijf procentpunten achter het landelijk gemiddelde blijft.22 Dit 
verschil doet zich voor ongeacht vo-vooropleidingscategorie of apc-gebied. Voor alle categorieën is het 
startersresultaat enkele procentpunten lager dan de gemiddelde score voor mbo-instellingen (met 
uitzondering van het startersresultaat van doorstromers met een diploma van vmbo-basis, waarbij het 
verschil kleiner is). 

 

Kwalificatiewinst 

De kwalificatiewinst in 2017 binnen Zadkine bedraagt 75,64%. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde 

van 70,29%.23 

 

Tabel 5.2: Kwalificatiewinst 

 

 Kwalificatiewinst Landelijk gemiddelde 

Niveau 2 79,71% 70,32% 

Niveau 3 71,29% 70,27% 

Totaal 75,64% 70,29% 

Bron: DUO (excl. TCR) 

 

                                                      
21 Born: Mbo-instellingsrapportage, OCW 8 februari 2017. Aandeel niet-westers allochtone studenten, 2016-2017. 
22 Bron: KBA Nijmegen en MBO Raad, Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2016: Instellingsrapportage Zadkine, juni 2017. 
23 Bron: DUO, exclusief TCR, door uitsluiting van de technische hoofdgroepen. 
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Uit tabel 5.2 blijkt dat de kwalificatiewinst op niveau 3 lager is dan bij niveau 2. Op niveau 3 stromen vaker 

studenten in met een hogere vooropleiding. Het lage percentage voor niveau 3 wordt verklaard doordat 

Zadkine in een aantal sectoren geen opleiding op niveau 3 aanbiedt, zoals in de sector Veiligheid. 

Studenten stromen dan noodgedwongen in op een lager niveau en boeken geen kwalificatiewinst. Ook is er 

een groep instromende studenten die bewust kiezen voor de meer praktisch georiënteerde benadering van 

de opleidingen op niveau 3 versus niveau 4, hoewel voor beide dezelfde vooropleidingseisen gelden. 

 

Uit de Benchmark MBO blijkt ook dat de kwalificatiewinst binnen Zadkine sinds 2012 sterk is gestegen; 

sterker dan de landelijke trend.24 Het blijkt daaruit ook dat jongeren waarvan de achtergrond risico’s inhoudt 

op het vlak van gelijke kansen (migratie-achtergrond en/of uit apc-gebied) binnen Zadkine hoger scoren 

dan de landelijk gemiddelde kwalificatiewinst. Hun kwalificatiewinst is vergelijkbaar met die van dezelfde 

groep van andere ROC’s. 

 

Opstroom na diploma 

De opstroom na het behalen van het eerste diploma is afgelopen jaren toegenomen en ligt volgens de 

Benchmark MBO voor niveaus 2 en 3 dichtbij de landelijk gemiddelde score voor ROC’s.25 

 

Tabel 5.3: Percentages opstroom  

 

 2014 2015 2016 

Niveau 1 naar niveau 2 69% 65% 68%  

Niveau 2 naar niveau 3 53% 53% 56%  

Niveau 3 naar niveau 4 35% 36% 37% 

Bron: DUO, excl. TCR 

 

Op niveau 3 zien we bovendien een grote variatie met uitschieters boven en onder het gemiddelde. Onder 

het gemiddelde scoren de opleidingen: Pedagogisch werk-bol, Pedagogisch werk, Sport en bewegen-bol, 

Sport en bewegen, Schoonheidsverzorging-bol, Schoonheidsverzorging, Commercie-bol, Commercie, 

Maatschappelijke Zorg-bol en Maatschappelijke Zorg.26 

 

Doorstroom mbo-hbo 

Ongeveer 32% van de mbo-4 studenten van Zadkine is na het behalen van het diploma in 2016-2017 

doorgestroomd naar het hbo. Uit de Benchmark MBO 2016 blijkt dat Zadkine in de middengroep scoort qua 

doorstroom naar het mbo. De cijfers schommelen rond het landelijk gemiddelde.27 

 

De doorstroom vindt vooral plaats naar onze samenwerkingspartners: Hogeschool Rotterdam en Inholland. 

Van de afgestudeerden op niveau 4 studenten die doorstromen, stroomt 59,9% door naar de Hogeschool 

Rotterdam, 9,6% naar Inholland, 9% naar de Haagse Hogeschool, 7,2% naar de Hogeschool Utrecht, 5,2% 

naar de Hogeschool Leiden, 2,5% naar Avans en 6,6% naar overige hogescholen. Doorstroom naar het 

hbo blijkt conjunctuurgevoelig. De aantrekkende economie kan een verklaring zijn voor een lichte daling 

van de doorstroom naar het hbo in 2018, namelijk 30,9%. 

 

Vanuit de Rotterdam Academy worden Associate Degree (AD) opleidingen aangeboden. De Rotterdam 

Academy is een samenwerkingsverband tussen Zadkine, Albeda en de Hogeschool Rotterdam. Samen 

met de partners zal daar waar nodig of wenselijk gezien de arbeidsmarkt nieuwe AD-trajecten ontwikkeld 

en uitgevoerd worden.   

 

Succes doorstromers in eerste jaar hbo 

Het gemiddeld percentage doorstromers van Zadkine dat succesvol is in het eerste jaar bedraagt volgens 

DUO 58%. De gegevens van Hogeschool Rotterdam laten zien dat met name de uitval binnen één jaar 

stijgt bij de AD-opleidingen28. Zie tabel 5.4 op de volgende pagina. 

 

 

                                                      
24 KBA Nijmegen en MBO Raad, Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2016: Instellingsrapportage Zadkine, juni 2017. 
25 KBA Nijmegen en MBO Raad, Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2016: Instellingsrapportage Zadkine, juni 2017. 
26 In de bbl is de reden voor de lage score wel interessant. In het bbl-traject bieden we een opleiding voor ervaringsdeskundigen in de 
ggz en in armoede-situaties. Dit is een kwetsbare doelgroep, die door de persoonlijke problematiek een hogere uitval heeft dan 
gemiddeld. Tegelijkertijd biedt Zadkine met deze trajecten kansen aan een doelgroep die elders buiten de boot valt als het om 
beroepsopleidingen geldt 
27 KBA Nijmegen en MBO Raad, Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2016: Instellingsrapportage Zadkine, juni 2017. 
28 Rapportage van Hogeschool Rotterdam over succes van gediplomeerden van Zadkine binnen de hogeschool. 
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Tabel 5.4.: Uitval binnen één jaar 

 

 2015 2016 2017  

Associate Degree 22% 25% 42% 

Bachelor 31% 34% 34% 

Bron: Rapportage van Hogeschool Rotterdam 

 

De uitval van Zadkine-gediplomeerden binnen het hbo is gemiddeld 35%, dit verschilt niet veel van de 

gemiddelde uitval van instromende bij de Hogeschool Rotterdam (34%). Uit onderzoek door de 

hogescholen blijkt dat de uitval onder doorstromers mbo in het eerste jaar van het hbo vooral veroorzaakt 

wordt door; onvoldoende aansluiting op het taalniveau (Nederlands en Engels en met name lees- en 

schrijfvaardigheid), het niet kunnen omgaan met grotere hoeveelheden theorie en onvoldoende in staat om 

zelfstandig te kunnen plannen. 

 

Kwalitatieve verdieping op knelpunten in talentontwikkeling 

In aanvulling op bovenstaande analyse zien we vanuit onze eigen evaluaties nog de volgende 

aandachtspunten. De studiekeuze is belangrijk zodat de student aan een opleiding begint waar zijn/haar 

talent tot haar recht komt. De invoering van het toelatingsrecht zorgt ervoor dat studenten hier meer hun 

eigen weg in moeten vinden, met begeleiding vanuit de loopbaanoriëntatie op het vmbo en de voorlichting 

en verplichte intake-activiteiten op het mbo. Niet altijd wordt direct een goede keuze gemaakt. Zadkine zet 

dan in op heroriëntatie.  

Behalve via de doorstroom in de beroepskolom zijn er ook mogelijkheden voor ontwikkeling en ontplooiing 

van mbo-talent door te excelleren in vakmanschap. Dit aspect staat binnen Zadkine nog in de 

kinderschoenen, maar verdient meer aandacht om ook de jongeren op dit vlak uit te dagen en een podium 

te bieden. Bevordering van gelijke kansen vraagt om bijzondere aandacht voor de persoonsvorming en 

loopbaanontwikkeling. In de JOB-monitor 2018 beoordelen studenten de studieloopbaanbegeleiding 

gemiddeld met een 3,5 op een 5-puntsschaal. Met het oog op de uitdaging waarvoor Zadkine staat, moet 

deze omhoog. 

 

Conclusies 

Uit bovenstaande analyse komen de volgende aandachtspunten voor Zadkine: 

• We dragen bij aan het bieden van kansen voor jongeren, in het bijzonder voor jongeren met een 

migratie-achtergrond of apc-gebieden. Toch blijven er in de overgangen in de onderwijsketen – 

voor alle groepen – flinke drempels die verlaagd kunnen worden.  

• Taalzwakke en multiculturele achtergronden kunnen een belemmering zijn om in- of door te 

stromen. Dit vraagt extra aandacht. 

• Er kan meer ruimte worden gecreëerd voor het uitdagen, begeleiden en ontwikkelen van talent. 

 

5.2 Ambities en beoogde resultaten 
Naar aanleiding van de analyse formuleert Zadkine twee ambities om knelpunten op het vlak van gelijke 

kansen aan te pakken. De ambities zijn: 

• We vergroten de kansen voor jongeren in het onderwijs door overgangen in de beroepskolom te 

versoepelen. 

• We stimuleren persoonlijke groei en ontwikkeling van ieders talent. 
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Deze beoogde resultaten op deze ambities zijn: 

 

 Nulmeting Beoogd 
resultaat 
2020 

Beoogd 
resultaat 
2022 

Ambitie: Vergroten van kansen door overgangen in de beroepskolom te versoepelen. 

Startersresultaat niveau 2 78,7% 79,0% 80,0% 

Startersresultaat niveau 3 78,7% 80,0% 81,5% 

Startersresultaat niveau 4 79,5% 80,5% 82% 

Succes doorstromers in eerste jaar hbo 58% 59% 60% 

 
Ambitie: Persoonlijke groei en ontwikkeling van ieders talent. 

Gemiddelde tevredenheid in de Job-monitor op thema 
‘studieloopbaanbegeleiding’ 

3,5 3,6 3,6 

Aantal deelnemers aan vakwedstrijden29 15 20 25 

 

 

5.3 Maatregelen 
Om de beoogde resultaten te realiseren nemen we de volgende maatregelen: 

 

Ambitie: Vergroten van kansen door overgangen in de beroepskolom te versoepelen. 

 

1. Versterken van samenwerking met vo 

Zadkine intensiveert de samenwerking met regionale vmbo-instellingen om het succes van vo-

afgestudeerden in het eerste jaar te vergroten. Zadkine heeft hiervoor een relatiemanager vo 

aangesteld, om informatiebehoeften van scholen beter in kaart te brengen en op te anticiperen. We 

ontwikkelen verder samen met vo-scholen LOB-activiteiten waarbij leerlingen op het vo in leerjaar 2 

al voorlichting krijgen over het mbo, in leerjaar 3 kennismakingsactiviteiten op het mbo worden 

georganiseerd en leerlingen in leerjaar 4 kunnen meelopen met één of meerdere opleidingen. Ook 

maken we inhoudelijke afspraken over doorlopende leerlijnen. Bovenstaande moet nog verder 

vorm krijgen met meerdere vo scholen in stad en regio. 

 

2. Versterken van samenwerking met hbo 

Zadkine intensiveert de bestaande samenwerking binnen de herziene overlegstructuur van het 

Rotterdams Samenwerkingsoverleg (RSO) mbo-hbo met de hogescholen uit de regio. Ook is hier 

aandacht voor in de sectorkamers mbo en hbo met de gemeente Rotterdam. We komen tot 

gezamenlijke analyse van het studiesucces van doorstromende mbo’ers in het hbo en anticiperen 

gezamenlijk op veranderende wet- en regelgeving.  

 

3. Inrichten van specifieke doorstroomprogramma’s mbo-hbo 

We ontwikkelen sectorspecifieke doorstroomprogramma’s van mbo naar hbo, met doorgaande 

leerlijnen Nederlands, Engels en beroepsgerichte vakken. In dit kader zetten we de bestaande 

doorstroomprogramma voort (mbo-pabo en economisch domein) en passen het toe in andere 

sectoren (in het bijzonder de zorg). 

 

Ambitie: Persoonlijke groei en ontwikkeling van ieders talent. 

 

4. Ontwikkeling van loopbaanleren 

We ontwikkelen een “Expeditie loopbaanleren” om de begeleidingsstructuur te versterken en beter 

aan te sluiten bij de talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie van studenten. Loopbaanleren 

ondersteunt de student in zijn of haar bewustwordingsproces, het keuzeproces en het richting 

geven aan de eigen loopbaan. Het doel van de begeleidingsstructuur is om studenten binnen de 

opleiding adequate ondersteuning te kunnen bieden om de volgende stap te kunnen zetten naar 

diploma, werk of andere opleiding. We organiseren kennisontwikkeling en kennisdeling in een 

community of practice ‘Loopbaanleren’. 

 

 

 

                                                      
29 SkillsHeroes, onder de vlag van Skills Netherlands. Aantal deelnemers conform het CRS (competitieregistratiesysteem). 
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5. Versterken van identiteitsontwikkeling en burgerschap 

We versterken het burgerschapsonderwijs om daarmee – samen met loopbaanontwikkeling – de 

persoonlijke ontwikkelingslijn verder vorm te geven. We bouwen aan een doorgaande lijn van 

burgerschap met loopbaanontwikkeling en de overige vakken waarin de student gedurende zijn 

schoolloopbaan gevormd wordt. Hierbij ligt de focus minder op kennisverwerving maar meer op 

actualiteit, behoefte van de student, inspiratie, beleving, ontdekken, de student in een actieve rol en 

leren participeren. We zullen hierbij nog meer gebruik maken van projecten, gastsprekers en 

excursies en verkennen hiervoor ook de mogelijkheid van een practoraat ‘burgerschap’. 

 

6. Stimuleren van excellentie 

Zadkine wil alle studenten onafhankelijk van niveau en leerweg kansen bieden om hun talenten 

verder te ontwikkelen, zich te onderscheiden en te excelleren. Zadkine-breed stimuleren en 

coördineren we verder de participatie in vakwedstrijden Ook faciliteren we studenten beter bij 

buitenlandstages, zodat studenten ook met gelijke kansen daarin hun talenten kunnen ontwikkelen. 
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6 Speerpunt 3: opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

Zadkine bereidt studenten voor op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. Alleen door daar continu 

aandacht aan te besteden, blijft Zadkine relevant voor studenten en de regio. Ter verdieping op de externe 

analyse (hoofdstuk 3), leggen we daarom hier het accent op de arbeidsmarkt van de toekomst. 

 

We geven eerst een analyse van de huidige situatie (paragraaf 6.1), komen tot onze ambitie, uitgedrukt in 

merkbare en meetbare resultaten (paragraaf 6.2) en beschrijven tot slot de maatregelen die we nemen om 

deze ambitie te verwezenlijken (paragraaf 6.3). 

 

6.1 Analyse huidige situatie 
In deze paragraaf wordt de aansluiting op de arbeidsmarkt geanalyseerd. Eerst wordt geschetst wat de 

ontwikkelingen zijn op de arbeidsmarkt. Daarna geven we een analyse van het arbeidsmarktperspectief 

van de opleidingen. Tot slot analyseren we in hoeverre er aandacht wordt besteed aan ondernemend 

gedrag, omdat dit in toenemende mate wordt verwacht van werknemers van de toekomst (zie ook 

paragraaf 3.3). 

 

Arbeidsmarkt van de toekomst 

De arbeidsmarkt is volop in beweging. De regionale economie ontwikkelt zich positief. Belangrijke 

vraagstukken zijn: het effect van de snelheid en invloed van de technologische ontwikkelingen op banen en 

de vraag of de beroepsbevolking en het opleidingsniveau overeenkomt met de toekomstige vraag op de 

arbeidsmarkt. 

 

De volgende trends zijn relevant: 

 

• Leven lang ontwikkelen (LLO) 

Medewerkers werken langer door, wisselen vaker van beroep en moeten een flexibelere houding 

hebben. Het thema LLO wordt prominent voor starters, herstarters en doorstarters op de 

arbeidsmarkt. Voor elke groep spelen er andere vraagstukken. De snelheid van de technologische 

ontwikkeling kan bijvoorbeeld voor de doelgroep oudere werknemers ertoe leiden dat er een 

achterstand op de arbeidsmarkt dreigt. Een belangrijke uitdaging is dan ook het regelmatig 

bijscholen van ervaren werknemers en het vitaal houden van oudere werknemers30. 

Het mbo is voor het overgrote deel van de beroepsbevolking (ruim 40 procent heeft een mbo-

diploma) de sleutel tot een leven lang ontwikkelen. Samen met het bedrijfsleven en landelijke en 

regionale overheden voelen mbo-scholen de uitdaging om starters, herstarters en doorstarters op 

mbo-niveau weerbaar te maken en te houden. Een belangrijke doelgroep hierin zijn de 

doorstarters, die op latere leeftijd besluiten op-, bij- of om- te scholen, al dan niet met steun van de 

werkgever. Daarbij hebben wij ook de verwachting dat de toename van de doelgroep voor LLO de 

(mogelijke) toekomstige afname van de reguliere doelgroep deels compenseert. 

 

• Automatisering en robotisering 

De tweede trend is dat routinematig werk in toenemende mate wordt vervangen door 

automatisering en robotisering. Dit geldt voor zowel hoog- als laaggeschoold werk. Daarvoor 

veranderen zowel de inhoud van beroepen als de organisatie van het werk en de 

arbeidsverhoudingen. Het leidt bijvoorbeeld tot andere vormen van samenwerken (bijvoorbeeld 

meer online). 

 

• Flexibilisering van de arbeidsmarkt 

De verhouding tussen vaste en flexibele arbeidscontracten verandert. Werknemers worden steeds 

meer ondernemers van hun eigen carrière. In plaats van kennis van routinematige activiteiten, 

wordt dus steeds meer nieuwe vaardigheden gevraagd die passen bij een flexibele loopbaan. Het 

ontwikkelen van een ondernemende houding is een van de typerende toekomstgerichte 

vaardigheden. Daarbij horen ook digitale vaardigheden en een toenemend vermogen tot 

zelfsturing.  

 

                                                      
30 Bron: Jenny Kossen, Betül Albayrak, Kees Kraaijeveld (2016), Werken in de toekomst. Vier scenario’s voor de organisatie van werk 

in Nederland in 2026, Argumentenfabriek. 
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• Zorg en vergrijzing 

Een andere trend die invloed heeft op het opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst is de 

toenemende vergrijzing en vraag naar zorg. De effecten van deze ontwikkeling zien we terug in de 

regio Rijnmond, waar een grote vraag is naar werk in de sector Zorg en Welzijn. 

 

Arbeidsmarktperspectief 

Het arbeidsmarktperspectief vormt een graadmeter voor aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt 

van de toekomst. Het gemiddelde arbeidsmarktperspectief van alle opleidingen van Zadkine bedraagt 

73,3%. Dit betekent dat 73,3% van de gediplomeerde schoolverlaters een baan heeft van minimaal 12 uur 

per week. Onderstaande tabel laat het arbeidsmarktperspectief zien van Zadkine per niveau. 

 

Tabel 6.1: Arbeidsmarktperspectief 

 

Niveau Zadkine  Landelijk  

niveau 1 29,0% 49,1% 

niveau 2 56,6% 66,7% 

niveau 3 75,3% 78,1% 

niveau 4 81,2% 77,3% 

Totaal 73,3% 74,6% 

Bron: DUO kwaliteitsafspraken 2018 

 

Een belangrijke opgave ligt bij de opleidingen met een laag arbeidsmarktperspectief. Onderstaande tabel 

laat een verdieping zien van de top-10 Zadkine opleidingen met het laagste arbeidsmarktperspectief. Dit 

zijn tevens alle opleidingen die scoren onder de signaalwaarde van 70% voor deze indicator.   

 

Tabel 6.2: Top 10 opleidingen met laag arbeidsmarktperspectief 

 

Beroepen Niveau Arbeids-

markt-

perspectief 

Zadkine 

Arbeids-

markt-

perspectief 

Landelijk 

Doorstroom 

Zadkine 

(n2 naar 3, 

resp. 3 naar 

4) 

Doorstroom 

Landelijk 

(n2 naar 3, 

resp. 3 naar 

4) 

Vestigingsmanager groothandel 4 67% 75% n.v.t. n.v.t. 

Verkoopspecialist 3 66% 70% 54% 59% 

Commercieel medewerker 3 63% 75% 42% 51% 

Basisgoudsmid 3 62% 62% 25% 25% 

Verkoper 2 56% 59% 62% 63% 

Financieel administratief 

medewerker 

3 54% 68% 64% 59% 

Logistiek medewerker 2 50% 81% 61% 40% 

Schoonheidsspecialist 3 46% 72% 42% 49% 

Helpende Zorg en Welzijn 2 45% 56% 64% 67% 

Medewerker secretariaat en 

receptie 

2 38% 51% 68% 72% 

Bron: SBB (Kans op werk) 

 

Met uitzondering van één niveau 4 opleiding, betreft het allemaal opleidingen op niveau 2 en 3. Zes van de 

tien opleidingen liggen in het economisch domein. Verder laat de tabel zien dat opleidingen op niveau 2 

met een zwak arbeidsmarktperspectief wel belangrijke doorstroommogelijkheden bieden voor studenten 

naar een niveau 3 opleiding.  

 

De beroepsbegeleidende leerweg 

Vanwege het belang van het inspelen op de toenemende vraag naar LLO wordt vanuit verschillende 

Zadkine colleges onderwijs aangeboden gericht op werkenden. Een van de mogelijkheden is om dat via 

bbl-trajecten aan te bieden. Onderstaande tabel presenteert het aantal bbl-studenten verdeeld naar 

college. 
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Tabel 6.3: Aantal bbl-studenten per college 

 

College 2016 2017 2018 

Zadkine Beauty & Fashion College 44 33 39 

Zadkine Brood & Banket College 14 17 20 

Zadkine Business College 99 92 85 

Zadkine Dienstverlening & Facility College 
 

24 
 

Zadkine Gezondheid, Welzijn & Sport College 315 498 627 

Zadkine Horeca College 174 199 172 

Zadkine Logistiek College 19 
 

5 
Zadkine Optiek College 89 93 86 

Zadkine Startcollege 16 44 70 

Zadkine Travel & Leisure College 
   

Zadkine Vakschool Schoonhoven 12 13 10 

Zadkine Veiligheidsacademie 67 118 84 

Eindtotaal 849 1.131 1.198 

Bron: instellingsdata Zadkine 

 

Er is sprake van een stijging van circa 40% van het aantal BBL-studenten tussen 2016 en 2018. De groei is 

met name te zien bij het Gezondheid, Welzijn & Sport College en het Startcollege. Toch zit Zadkine nog 

laag ten opzichte van het landelijke gemiddelde aantal bbl-studenten (16% ten opzichte van 23,9% 

landelijk, bron DUO). 

 

LLO komt met name tot uitdrukking in de bbl-populatie die ouder is dan dertig jaar. Onderstaande tabel 

presenteert de ontwikkeling van het aantal studenten van dertig jaar en ouder bij Zadkine. 

 

Tabel 6.4: Aantal 30+ bbl-studenten per niveau  

 

 2016 2017 2018 

Niveau bbl bol Totaal bbl bol Totaal bbl bol Totaal 

Niveau 1 13 1 14 17 3 20 23 3 26 

Niveau 2 16 14 30 55 24 79 28 8 36 

Niveau 3 51 32 83 78 25 103 64 27 91 

Niveau 4 87 43 130 121 43 164 138 28 166 

Eindtotaal 167 90 257 271 95 366 253 66 319 

Bron: instellingsdata Zadkine 

 

Het aandeel 30+ bbl-studenten is sinds 2016 gegroeid van 257 naar 319. Terwijl de toenemende aandacht 

voor LLO blijkt uit de groeiende behoefte aan bbl’ers, blijkt het nog niet uit het aantal bbl-studenten van 

dertig jaar en ouder. 

 

Ondernemend gedrag 

De externe analyse laat zien dat de arbeidsmarkt van de toekomst vraagt om het ontwikkelen van een 

ondernemende houding en zelfsturend vermogen. Eén van de manieren om het ondernemend gedrag van 

onze studenten te stimuleren, is het aanbieden van het keuzedeel Ondernemend gedrag.  

 

Onderstaande tabel laat het totaal aantal studenten – verdeeld naar college – zien dat vanaf schooljaar 

2016-2017 tot heden het keuzedeel Ondernemend gedrag heeft gevolgd en/of aan het volgen is (dit is het 

totaal van de keuzedelen Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 1 – 2 en voor niveau 3 – 4). Dit aantal 

is aan het groeien: zie tabel 6.5. 
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Tabel 6.5: Aantal studenten die keuzedeel Ondernemend gedrag hebben gevolgd 

 

College 2016-2017  2017-2018  

Zadkine Brood & Banket College   37 

Zadkine Dienstverlening & Facility College 210 333 

Zadkine Business College 279 577 

Zadkine Gezondheid, Welzijn & Sport College 53 199 

Zadkine Horeca College 35 35 

Zadkine Logistiek College 191 205 

Zadkine Beauty & Fashion College 76 173 

Zadkine Optiek College 31 37 

Zadkine Startcollege   115 

Zadkine Travel & Leisure College 3 108 

Zadkine Veiligheidsacademie 8 26 

Eindtotaal 886 1845 

Bron: Instellingsdata Zadkine 

 

Conclusie 

Uit de analyse blijkt dat het arbeidsmarktperspectief varieert, waarbij met name bij de lagere opleidingen er 

opleidingen zijn met een lagere kans op werk. Tegelijkertijd bieden deze opleidingen goede mogelijkheden 

voor opstroom. Over de volle breedte is er evenwel ruimte voor verbetering van het 

arbeidsmarktperspectief, in aansluiting bij de economische groei en toenemende vraag naar 

arbeidskrachten in diverse sectoren. 

 

Ten aanzien van de arbeidsmarkt van de toekomst speelt het thema LLO een belangrijke rol. Een 

belangrijke doelgroep hierin zijn de doorstarters. Hoewel het totale aantal bbl’ers afgelopen jaren significant 

is gestegen, blijft het aantal bbl’ers van dertig jaar en ouder achter. Deze doelgroep vormt een kwart van 

het totaal aantal bbl’ers en heeft zich ondanks de economische groei niet enorm ontwikkeld.  

 

Een andere ontwikkeling die is gekoppeld aan opleiden voor de toekomst en gezien kan worden als een 

kans, is het belang van ondernemend gedrag. Een van de instrumenten om hierop te sturen zijn 

keuzedelen gericht op ondernemend gedrag. Het aantal studenten dat bij Zadkine een dergelijk keuzedeel 

heeft gevolgd is beperkt als dat wordt afgezet tegen het totaal studentenaantal. 

 

6.2 Ambities en beoogde resultaten 
De ambities die Zadkine formuleert voor het speerpunt opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst zijn: 

1. Verbetering van het arbeidsmarktperspectief van studenten  

2. Groei in Leven Lang Ontwikkelen 

3. Bevorderen ondernemend gedrag 

 

 Nulmeting Beoogd 
resultaat 
2020 

Beoogd 
resultaat 
2022 

Ambitie: Verbeteren van het arbeidsmarktperspectief 

Gemiddeld arbeidsmarktperspectief van gediplomeerden 73,4% 73,6% 74,6% 

 
Ambitie: Groei in Leven lang ontwikkelen 

Aantal BBL-studenten 30+ 253 275 300 

 
Ambitie: Bevorderen van ondernemend gedrag 

Aantal studenten dat het keuzedeel ‘ondernemend 
gedrag’ heeft gevolgd? 

1845 2000 2200 
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6.3 Maatregelen 
Om de beschreven ambities te realiseren, neemt Zadkine onderstaande maatregelen. 

 

Ambitie: Verbeteren van het arbeidsmarktperspectief 

 

1. Ontwikkeling nieuwe opleidingen en opleidingsconcepten in co-creatie met bedrijfsleven 

We ontwikkelen samen met het bedrijfsleven nieuwe opleidingen en opleidingsconcepten die goed 

aansluiten bij de wens van het bedrijfsleven, om zo het arbeidsmarktperspectief te bevorderen en 

aantrekkelijk te zijn voor studenten. De kwaliteitsagenda geeft focus aan de innovaties op dit vlak. 

Concreet zijn er de volgende initiatieven, voortvloeiend uit de externe analyse (paragraaf 3.2): 

o Zadkine start twee pilots voor nieuwe onderwijsconcepten, waarin het regionale 

bedrijfsleven volledig vanaf de start van de ontwikkeling participeert. De twee pilots vinden 

plaats in de horeca en het economisch domein. 

o In de horeca starten we met drie nieuwe opleidingen Fast Service in 2020-2021. 

o Het Business College verkent de opleiding Luxury Retail (samen met de Vakschool 

Schoonhoven) om binnen de opleidingen Verkoper/verkoopspecialist (met laag 

arbeidsmarktperspectief) routes te creëren die zich richten op groeimarkten. 

o Ontwikkeling van cross-overs tussen opleidingen in de Retail/detailhandel en verwante 

opleidingen (zoals gastvrijheid) om aan te sluiten bij veranderende beroepen. 

o Uitbreiding van tweetalig onderwijs binnen het Business College en Horeca College, met 

aandacht voor interculturele vaardigheden. 

o Het Beauty & Fashion College start in 2020-2021 de opleiding Salonmanager (niveau 4), 

tevens een goede doorstroommogelijkheid voor gediplomeerden in de opleidingen 

schoonheidsspecialist en haarverzorging, die een laag arbeidsmarktperspectief hebben. 

 

2. Sturen op opleidingsomvang 

We regelen een pdca-cyclus in om het arbeidsmarktperspectief en de macrodoelmatigheid van ons 

opleidingsaanbod nauw te kunnen volgen en op te sturen. We betrekken hierbij ook regionale 

bedrijfstakgroepen, marktsegmenten, sectorkamers en andere mbo-instellingen. Als ultimum 

remedium kunnen we – in afstemming met de markt en onderwijspartners – ervoor kiezen om een 

numerus fixus in te stellen of een opleiding af te bouwen. 

 

3. Richten van studiekeuze naar opleidingen met gunstig arbeidsmarktperspectief 

We zetten in op het verbeteren van de match onderwijs-arbeidsmarkt door de studiekeuze meer te 

richten op opleidingen met een gunstig arbeidsmarktperspectief. We zoeken meer de 

samenwerking met het voortgezet onderwijs en de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) die 

daar plaatsvindt. Zadkine investeert in samenwerking met het voortgezet onderwijs in 

studiekeuzeworkshops, voorlichting aan studenten en ouders en in het beleven en ervaren van de 

beroepsopleidingen. Dit gebeurt zowel fysiek als digitaal. In het studiekeuzeproces wordt 

specifieker ingezoomd op het arbeidsmarktperspectief, de kansen en mogelijkheden. Ingeval van 

opleidingen met een minder gunstig arbeidsmarktperspectief worden studenten en ouders in de 

voorlichting telkens ook op alternatieve opleidingen met een mogelijk beter arbeidsmarktperspectief 

gewezen. Het Zadkine Studiekeuzecentrum ontwikkelt zich hierin als een kennis- en 

experticecentrum en regisseur van dit proces. 

 

Ambitie: Groei in Leven lang ontwikkelen 

 

4. Inrichting infrastructuur voor versterkte connectie met bedrijfsleven 

Een leven lang ontwikkelen vergt een leercultuur waarbij scholen, bedrijven en studenten een 

kennisinfrastructuur met elkaar onderhouden, waardoor op-, bij- en omscholing logisch is voor 

werknemers. Een betere infrastructuur zorgt voor de verbinding met de beroepspraktijk en voor 

Zadkine tot een beter inzicht in de scholingsbehoeften van werknemers en verbinding met het 

bedrijfsleven om nieuwe initiatieven te kunnen ontwikkelen. Zadkine is gestart met het 

professionaliseren van de bedrijfsgerichte trajecten, via het inregelen van accountmanagement en 

het aangaan van strategische allianties. Zadkine investeert in onderzoek om de scholingsbehoefte 

en -bereidheid van ervaren werknemers in kaart te brengen. Door een infrastructuur neer te leggen 

waarbij Zadkine en het bedrijfsleven dichterbij elkaar komen. Zadkine onderzoekt momenteel de 

beste bijpassende organisatievorm voor de inbedding van bedrijfsgerichte trajecten (bijvoorbeeld 

onderbrenging in een apart rechtspersoon). Het afsluiten van de leerwerkakkoorden dragen bij aan 

het inzichtelijk maken van de grootste behoeftes van omscholing, bijscholing en nascholing. 
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5. Ontwikkeling van bbl-opleidingen in tekortsectoren 

We ontwikkelen nieuwe bbl-opleidingen in tekortsectoren waar het aanbod van bbl aansluit bij de 

vraag vanuit de markt. Dit is concreet het geval in de sector van Zorg en Welzijn, waar via 

accountmanagement reeds bbl-trajecten zijn gestart (in samenwerking met Aafje, Careijn, Erasmus 

MC, Humanitas, stichting Zuidwester, WVZ Oude Haven, Zorgfamilie, Zus & Co). 

We zien met de toenemende vraag naar her- en bijscholing een mogelijkheid tot groei en een 

mogelijkheid om krimp in onze studentenpopulatie op te vangen. Dit biedt ook de mogelijkheid om 

continuïteit te borgen en past als zodanig op meerdere manieren binnen onze strategie. 

 

Ambitie: Bevorderen van ondernemend gedrag 

 

6. Bevorderen van deelname keuzedeel ondernemend gedrag 

Zadkine gaat studenten nog meer stimuleren tot het volgen van de keuzedelen rond Ondernemend 

gedrag (geschikt voor resp. niveaus 1 en 2, en 3 en 4). Dit doen we door kennis en expertise te 

delen tussen de colleges/onderwijsteams die de keuzedelen (willen) aanbieden, door samen te 

werken bij de (door)ontwikkeling en aanbod van deze keuzedelen, professionalisering van 

docenten en door hier tijdens de loopbaanoriëntatie- en begeleiding actief op te wijzen. 
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7 Speerpunt 4: duurzame inzetbaarheid van medewerkers 

Volgend op de interne analyse van hoofdstuk 2 is een extra speerpunt toegevoegd aan de kwaliteitsagenda 

gericht op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers 

over voldoende mogelijkheden beschikken om nu en in de toekomst gezond en met werkplezier te kunnen 

werken. Duurzame inzetbaarheid zorgt voor werkplezier, minder verzuim & een hogere productiviteit. 

 

De aanleiding voor dit extra speerpunt is tweeledig: enerzijds staat de tevredenheid van medewerkers 

onder druk (blijkens de resultaten van het MTO in 2018; zie paragraaf 2.4), terwijl anderzijds de 

personeelssamenstelling van Zadkine kwetsbaar is, gezien het relatief hoge verzuim en hogere leeftijd. Om 

de forse uitdagingen op het gebied van kwaliteitsverbetering aan te kunnen gaan, is de duurzame 

inzetbaarheid van onze medewerkers extra van belang. De duurzame inzetbaarheid is een vereiste voor de 

prestaties op de andere speerpunten, maar is ook een intrinsieke waarde doordat het appelleert aan 

betekenisvol werk. 

 

Onderstaande analyse, ambities, beoogde resultaten en maatregelen zijn ontleend aan het recent ingezette 

beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid: ‘Duurzaam werken: visie en beleid van Zadkine ten 

aanzien van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers’ (21 november 2018).  

 

7.1 Analyse huidige situatie 
 

De analyse van de huidige situatie bestaat uit een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve elementen. 

We kijken hierbij naar de volgende aspecten met betrekking tot het waarborgen van duurzame 

inzetbaarheid en richten ons op de vraag in hoeverre er binnen Zadkine sprake is van duurzaam werken. 

 

Een graadmeter van duurzaam werken is het ziekteverzuim. Voor de organisatie als geheel is dat 

momenteel 6,4%, waarvan volgens de arbodienstverlener ongeveer een derde psychosociale oorzaken 

heeft. Zowel het hoge percentage als het forse aandeel psychosociale klachten kan een indicatie zijn van 

verminderde duurzaamheid in het werken bij Zadkine. De uitkomst van het MTO laat daarbij een relatief 

lage medewerkerstevredenheid zien, met werkdruk als verbeterpunt. 

 

Het personeelsbestand van Zadkine heeft gemiddeld een lange staat van dienst en is behoorlijk scheef 

opgebouwd naar leeftijd. De helft van de medewerkers is ouder dan 52 jaar – minder dan 10% is jonger 

dan 35 jaar. Het aandeel medewerkers met een dienstverband langer dan 15 jaar is 30%. De instroom van 

nieuwe medewerkers is beperkt, mede omdat veel medewerkers hun loopbaan bij Zadkine voortzetten. Het 

personeelsbestand heeft alle kenmerken die de duurzame inzetbaarheid kunnen verminderen. 

 

7.2 Ambities en beoogde resultaten 
Het is de ambitie van Zadkine dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Dit is ook de centrale ambitie in 

ons beleidsplan met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. We kijken hierbij naar de volgende drie 

aspecten met betrekking tot het waarborgen van duurzame inzetbaarheid: gezondheid, betrokkenheid en 

de waardering van werkgeverschap. Deze ambitie komt tot uitdrukking in de volgende beoogde resultaten: 

 

 Nulmeting Beoogd 
resultaat 
2020 

Beoogd 
resultaat 
2022 

 
Ambitie: Zadkine-medewerkers zijn duurzaam inzetbaar 

Gemiddelde score van thema’s in het MTO: 

• Betrokkenheid 

• Werkgeverschap 

• Vitaliteit 

6,6 6,7 6,9 
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7.3 Maatregelen 
Om de beoogde resultaten te realiseren nemen we de volgende maatregelen, waarbij we de HR- 

gesprekkencyclus herzien om deze maatregelen te kunnen borgen: 

 

Ambitie: Zadkine-medewerkers zijn duurzaam inzetbaar 

 

1. Gezondheid op peil houden 

In de regel zijn medewerkers die gezonder leven beter belastbaar. Zadkine gaat daarom 

medewerkers aanmoedigen om hun duurzame inzetbaarheid te waarborgen met een gezonde 

leefstijl. Er wordt verkend in hoeverre per medewerker een persoonlijk budget kan worden 

opgenomen in de begroting welke kan worden ingezet voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. De 

medewerker kan bijvoorbeeld aangeboden faciliteiten van de werkgever om gezond te leven 

benutten. Leidinggevenden zullen alert zijn op een ongezonde leef- en/of werkstijl van 

medewerkers. Hiervoor intensiveren we onder meer de samenwerking met de arbodienstverlener. 

 

2. Bijblijven met verwachtingen in de werkomgeving 

We nemen maatregelen zodat medewerkers, ook in de tweede helft van hun loopbaan, uitgedaagd 

worden om steeds iets hoger te reiken. We gaan inzetten op wendbaarheid van oudere 

medewerkers, zodat ze bijblijven met de verwachtingen van de organisatie. We gaan de kwaliteiten 

van senioren beter benutten binnen de organisatie. We ondernemen acties om de context waarin 

de senior medewerker werkt (gedeeltelijk) te veranderen en om de medewerker uit te dagen zich 

professioneel te blijven ontwikkelen. We borgen dit in de HR-gesprekkencyclus en in het tijdig 

inzetten van loopbaanbegeleiding en/of coaching. 

 

3. Kwaliteiten slimmer benutten in de organisatie 

Zadkine werkt aan een organisatie waarin medewerkers duurzaam kunnen werken. We nemen 

daarom de maatregel om teams uit te dagen kwaliteiten anders en beter te benutten. Dit richt zich 

op de vraag hoe het team routinematige taken van (oudere) docenten kan wegnemen, waardoor 

meer ruimte ontstaat voor werkzaamheden die de individuele kwaliteiten van de docent beter 

benutten. Een betere werkverdeling kan ook de werkdruk verlichten. We dagen teams uit om 

fundamenteel naar de taakverdeling in het team te kijken, en na te gaan in hoeverre de inzet van 

een participatiemedewerker het team als geheel zou versterken (jobcarving). Daarnaast 

organiseren we een dialoog om te achterhalen hoe het werk binnen Zadkine duurzamer kan 

worden ingericht en om vooral medewerkers zelf hierover aan het denken te zetten. Vragen die 

onder meer aan de orde komen: sluit het werk nog aan bij onze drijfveren, maakt de organisatie 

optimaal gebruik van aanwezige talenten en zijn de leiderschapstaken effectief verdeeld. 
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8 Aanpak, monitoring en verduurzaming 

In dit hoofdstuk is opgenomen welke aanpak we kiezen om uitvoering te geven aan deze kwaliteitsagenda. 

Daarnaast wordt beschreven hoe we zorg dragen voor de juiste monitoring en verduurzaming. 

 

Binnen de strategische kaders van Zadkine geven de colleges en ondersteunende diensten vorm aan de 

uitgezette strategie waarbij juist de variatie aan oplossingen en accenten tussen colleges de kans biedt om 

veel te leren van elkaar. De ambities, beoogde resultaten en maatregelen op college niveau worden 

neergelegd in de schoolplannen van ieder van de colleges en zijn leidend in de activiteiten van de teams. 

We dragen gezamenlijk zorg voor de uitvoering en monitoring van de kwaliteitsagenda: 

• op alle niveaus en geledingen binnen Zadkine; 

• door en voor studenten, leerbedrijven, (regionale) sectorkamer, Hoboken en andere stakeholders. 

 

 

 

8.1 Aanpak 
 

Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk. De colleges leggen hun ambities en de te behalen 

resultaten – vanuit haar missie en visie - op schoolniveau vast in hun schoolplannen. In deze 

schoolplannen krijgen ook de speerpunten vanuit de kwaliteitsagenda expliciete aandacht. De teamplannen 

zijn gebaseerd op de schoolplannen. Ieder team maakt een eigen teamplan, waarin de hieraan 

gerelateerde resultaten zijn opgenomen. De onderwijsdirecteuren van de colleges zijn verantwoordelijk 

voor het behalen van de resultaten.  

 

Om de implementatie en de monitoring van de kwaliteitsagenda op alle lagen in de organisatie te 

begeleiden maar ook te monitoren zal er een programmamanager worden aangesteld vanuit de afdeling 

Onderwijs & Kwaliteit. 

 

De uitgangspunten bij de aanpak zijn: 

• We gaan voor een duurzaam resultaat: uitdagende plannen, werkwijzen en instrumenten die 

kunnen meebewegen met ontwikkelingen. 

• We benutten datgene wat er is en waar mensen trots op zijn binnen of buiten Zadkine. We gaan uit 

van goede voorbeelden en bestaande instrumenten en bouwen hierop voort. 

• Bij nieuwe methoden, concepten en werkwijzen beginnen we kleinschalig en met betrokkenheid 

van de professional die het moet uitvoeren. We kijken wat er nodig is om deze tot een duurzaam 

succes te maken, we maken afspraken over de benodigde ontwikkel- en experimenteerruimte en 

rollen dit bij bewezen succes verder uit.  

• Met alle maatregelen beogen we duurzaamheid te bereiken. Projecten of activiteiten worden 

uiteindelijk geïntegreerd in het reguliere werk en opgenomen in de staande werkprocessen. Tenzij 

de resultaten onder de maat zijn: in dit geval stoppen we ermee en leren we van de 

evaluatiepunten. 

 

In bijlage 2 is een voorbeeld opgenomen hoe de relatie is tussen een schoolplan en de kwaliteitsagenda 

(inclusief monitoring). De tekst is overgenomen uit het schoolplan van het Zadkine Business College. 

 

 

 

Strategie, ambities en doelen 

Zadkine 

Ambities en doelstellingen 

collegeniveau 

Doelstellingen/activiteiten teamniveau  
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8.2 Monitoring 
 

Het CvB monitort middels de pdca-systematiek. Op basis van de schoolplannen sluiten de 

onderwijsdirecteuren een managementcontract af met het CvB. Om de uitvoering en resultaten van de te 

behalen resultaten te monitoren zijn Zadkine breed een aantal strategische KPI’s vastgesteld, die worden 

gemonitord en waar drie keer per jaar over wordt gerapporteerd. Op basis van onder andere deze 

rapportages voert het bestuur jaarlijks drie managementgesprekken met de directeuren. In de gesprekken 

wordt met de actuele ervaringen en resultaten inclusief de kwaliteitsagenda vooruitgekeken om waar nodig 

en waar mogelijk bij te sturen op de uitvoering zodat de plannen en de te behalen resultaten kunnen 

worden gerealiseerd. 

 

De onderwijsdirecteuren monitoren de uitvoering en resultaten van de maatregelen binnen hun college. 

Eenmaal per twee jaar voeren onderwijsteams een zelfevaluatie uit, inclusief de ambities en de te behalen 

resultaten met betrekking tot de kwaliteitsagenda. De procesbegeleider (zie paragraaf 8,3) levert input voor 

het onderdeel kwaliteitsagenda. Op school- en instellingsniveau wordt een samenvatting gemaakt en 

worden instellingsbrede onderwerpen zoals de kwaliteitsborging en de kwaliteitsagenda geanalyseerd en 

verbeterplannen gemaakt. 

 

Voor het monitoren van de merkbaarheid van de speerpunten en de te behalen resultaten zoeken we 

structureel en periodiek de dialoog met stakeholders (bedrijven, studenten, medewerkers). Ook voeren we 

periodieke (2-jaarlijkse) tevredenheidsmetingen uit onder onze belangrijkste stakeholders (bpv-onderzoek, 

JOB, MTO). 

 

Interne audits worden gevraagd en ongevraagd ingezet om met een onafhankelijke, kritische blik te 

onderzoeken hoe het staat met de kwaliteitsborging. 

 

Tevredenheidsonderzoeken 

Tevredenheidsonderzoeken vormen een belangrijk instrument om na te gaan hoe wij het volgens onze 

stakeholders doen en hoe we ons kunnen verbeteren: de JOB-enquête, panelgesprekken met onze 

stakeholders, MTO en bedrijventevredenheidsonderzoek. De resultaten worden in het directie-, college-, 

onderwijsteam en met studenten besproken. Op basis hiervan worden aanbevelingen geformuleerd die 

vertaald worden in school-, dienst- en teamplannen. 

 

Samenwerking met stakeholders 

Door het organiseren van betrokkenheid door middel van netwerkbijeenkomsten, themabijeenkomsten, 

Raad van Advies op alle niveaus en met alle stakeholders monitoren en borgen wij de maatregelen in deze 

kwaliteitsagenda. Teams, colleges, diensten en bestuur doen dit met hun eigen stakeholders. 

 

8.3 Betrokkenen 
Deze kwaliteitsagenda is het resultaat van een gezamenlijk proces dat is doorlopen, zowel intern als extern 

met onze stakeholders. Op deze wijze is een plan tot stand gekomen dat aansluit op onze Zadkine 

strategie én ook gedragen wordt door c.q. aansluit bij de ambities van de belangrijkste stakeholders van 

Zadkine en ontwikkelingen in de regio. 

 

Interne betrokkenheid bij ontwikkeling en uitvoering 

Dag in, dag uit bouwen we met bijna 2.000 betrokken collega’s aan Zadkine. Een goede samenwerking 

tussen alle afdelingen is daarvoor essentieel. Iedereen is betrokken: van student tot docent tot bpv-

begeleider tot directeur en bestuurder.  

 

• College van bestuur 

Het CvB heeft ervoor gekozen om de kwaliteitsagenda, de strategie en de schoolplannen een 

logisch geheel te laten zijn. Hierdoor is er eigenaarschap op alle niveaus. Aan de totstandkoming 

van dit plan is gewerkt tijdens strategiedagen met het directieteam en onderwijsadviseurs. 

Vervolgens is in alle schoolplannen aandacht besteed aan externe betrokkenheid en 

ontwikkelingen en vanuit de vraag en behoeften van het primaire proces zijn verbindingen gelegd 

met de strategische doelen en vice versa. 

 

De opstelling van deze kwaliteitsagenda is op nauwe voet gevolgd door het CvB. De implementatie 

van de kwaliteitsagenda loopt parallel met de strategische agenda en onze planning en control 

cyclus. Daardoor heeft het bestuur zicht op de realisatie van de kwaliteitsdoelen en ook voldoende 
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zicht op haar eigen rol hierin. Het bestuur is regelmatig betrokken bij activiteiten in de colleges door 

lesbezoek, gesprekken met teams en/ of docenten, presentaties en het vieren van successen. 

 

• Inspraak studenten 

De inspraak van studenten op kwaliteit van het onderwijs wordt op verschillende niveaus opgepakt: 

via panelgesprekken in de colleges, studentenarena’s georganiseerd op collegeniveau, deelraden 

in oprichting en direct in de klassen zelf. Hoe dit in de praktijk tot uitvoering komt is beschreven in 

de schoolplannen.  

 

• Procesbegeleiders 

Per college is er een procesbegeleider aangesteld voor de totstandkoming van de 

kwaliteitsagenda. Deze procesbegeleiders hebben binnen hun college aanvullende input 

opgehaald voor de kwaliteitsagenda onder alle betrokken collega’s om te borgen dat er binnen alle 

colleges voldoende draagvlak bestaat voor de kwaliteitsagenda. Deze procesbegeleiders blijven 

ook betrokken bij de uitvoering en monitoring van de kwaliteitsagenda.  

 

• Onderwijsdirecteuren en opleidingsmanagers 

De kwaliteitsagenda is via werksessies met verschillende samenstellingen tot stand gekomen. Er 

zijn werksessies gehouden met procesbegeleiders van alle colleges, met onderwijsdirecteuren en 

met de stafafdeling Onderwijs & Kwaliteit. Daarnaast zijn met alle betrokken onderwijsdirecteuren 

en procesbegeleiders gesprekken gevoerd om input op te halen en het plan te toetsen op 

relevantie en haalbaarheid. In de school- en dienstplannen geven directeuren en 

opleidingsmanagers de kwaliteitsagenda concreet vorm en inhoud met hun stakeholders.  

 

• Betrokkenheid Ondernemingsraad (OR) en Studentenraad (SR) 

De kwaliteitsagenda heeft richting en aanscherping gekregen in samenspraak met onze OR en de 

SR. In oktober 2018 heeft een werksessie met beide raden plaatsgevonden. In de komende jaren 

worden zowel bij de uitvoering als bij de monitoring beide raden actief betrokken.  

 

Externe betrokkenheid bij het ontwikkelen en uitvoeren van de kwaliteitsagenda 

Om de uitdagingen in de regio aan te pakken is samenwerking met externe stakeholders van groot belang. 

Het gezamenlijk streven is om aantrekkelijk beroepsonderwijs te bieden, dat goede kansen biedt in een 

wendbare economie en bijdraagt aan ontwikkeling van studenten tot verantwoordelijke en zelfstandige 

burgers. Om deze ambitie daadwerkelijk te realiseren is samenwerking nodig tussen de mbo-instellingen, 

het bedrijfsleven, overige instellingen en de gemeenten in de regio Rijnmond. 

Zadkine kent verschillende stakeholders welke betrokken zijn bij de totstandkoming van de 

kwaliteitsagenda. In de toekomst zullen de stakeholders ook betrokken blijven bij de uitvoering van deze 

kwaliteitsagenda. Naast de stakeholders is Zadkine onderdeel van een aantal overlegstructuren en 

betrokken bij een aantal gezamenlijke regionale beleidsprogramma’s. 

 

Onze belangrijkste stakeholders zijn: 

• Gemeente 

Het CvB heeft maandelijks werkoverleg met de teamleider onderwijs van de gemeente Rotterdam. 

Een terugkerend agendapunt is de kwaliteitsagenda waarbij de ontwikkelingen gezamenlijk gevolgd 

worden. Waar mogelijk zal een bijdrage aan de uitvoering gedaan worden door de gemeente door 

een koppeling te maken aan een beleidsthema van de gemeente. 

 

• Grote accounts: betrokkenheid van belangrijke werkgevers 

Zadkine betrekt een strategisch project genaamd Grote Accounts (met GOM, Erasmus MC, Sparta, 

Humanitas) bij de kwaliteitsagenda waarbij de focus ligt op het opleiden voor de arbeidsmarkt van 

de toekomst i.s.m. werkgevers. De leerpunten vanuit dit project vertalen zich door naar 

onderwijsontwerp en de uitvoering daarvan. Periodiek wordt hier op tactisch niveau op 

gereflecteerd. 

 

• Sectorkamer gemeente Rotterdam 

Zadkine werkt nauw samen met onderwijs (mbo- en hbo-instellingen) en de wethouder onderwijs 

van de gemeente Rotterdam in de sectorkamer van de gemeente Rotterdam. Ook hier vindt 

afstemming over de kwaliteitsagenda plaats en wordt de uitvoering ervan gevolgd. De 

kwaliteitsagenda, het coalitieakkoord en het nieuwe gemeentelijk onderwijsbeleid sluiten op elkaar 

aan. 
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• Vsv-overleg 

Zadkine neemt deel aan het regionale vsv-overleg waarin onder aansturing van de wethouder 

onderwijs van de gemeente Rotterdam het regionale vsv-plan per kwartaal gemonitord wordt. 

Partners in het overleg zijn bestuurders van de mbo-instellingen, samenwerkingsverbanden VO en 

een vertegenwoordiging van de wethouders uit de RMC-subregio’s. 

 

• Leerbedrijven 

Alle colleges hebben input voor de kwaliteitsagenda opgehaald bij hun belangrijkste externe 

stakeholders. Dit zijn bijvoorbeeld leerbedrijven, brancheorganisaties, ondernemersverenigingen en 

het MKB. Bijvoorbeeld in de sector Zorg & Welzijn zijn dat Erasmus MC en Humanitas, bij het 

Business College de Rabobank en Randstad, bij het Horeca College de hotelleriebranche, bij de 

Veiligheidsacademie het landelijk netwerk Paars Partnerschap, Defensie, Politie Rijnmond, de 

Marechaussee het bedrijf Trigion. Bij de vakschool Schoonhoven is dat de goud- en 

zilversmedenbranche, juweliers zoals Schaap & Citroen en Gassan Diamonds. Deze leerbedrijven 

zijn vanzelfsprekend ook nauw betrokken bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda. 

 

• Vavo 

Zadkine en Albeda verzorgen gezamenlijk dag- en avondonderwijs vmbo TL, mavo, havo en vwo 

op het Vavo Rijnmond College (VAVO). Via onder meer het programma Alvast Mbo wordt 

samengewerkt om gelijke kansen te bevorderen. 

 

• Hbo 

Er zijn diverse samenwerkingen met het hbo om de doorstroom en aansluiting arbeidsmarkt te 

bevorderen zoals mbo-pabo, de Rotterdam Academy (RAC) en het doorstroomprogramma mbo-

hbo voor het economisch domein. 

 

• Leerwerkakkoorden 

Vanuit het coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Rotterdam is een Leerwerkakkoord 

ondertekend door onderwijs en bedrijfsleven om Rotterdammers aan het werk te krijgen en te 

houden. Hierin zijn vertegenwoordigd de Economic Board ZH, Randstad, UWV, FNV en CNV, MKB 

Rijnmond, MRDH, VNO -NCW, provincie Zuid Holland, gemeente Rotterdam, Delta Linqs, STC, 

Albeda en Zadkine. Gezamenlijk zetten de partijen zich in om op te leiden voor de arbeidsmarkt 

van de toekomst en jongeren in kwetsbare posities. 

 

De gezamenlijke beleidsprogramma’s zijn: 

• Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

Zadkine werkt samen met 23 gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven genaamd de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, 

vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Zadkine participeert 

samen met alle mbo- en ho-instellingen uit de regio in de MRDH werkgroep Roadmap Next 

Economy. Het speerpunt ‘opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst’ is het thema van deze 

groep. De samenwerking in MRDH biedt experimenteerruimte en dit biedt gelegenheid voor 

Zadkine om het onderwijs direct mee te ontwikkelen aan de kennis van nu en voor de toekomst, in 

nauwe samenwerking met andere belanghebbenden in de regio. Tijdens periodieke bijeenkomsten 

met genoemde partners worden er actiepunten geformuleerd en vervolgens uitgevoerd. 

 

• Nationaal Programma Rotterdam Zuid 

De onderwijstafel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is een bestuurlijk overleg 

gericht op het terugdringen van achterstanden in Rotterdam Zuid. Het onderwijsveld van 

basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo tot en met hbo en de gemeente is hierin 

vertegenwoordigd. Dit overleg heeft als speerpunten ‘gelijke kansen’ en ‘Jongeren in een 

kwetsbare positie’. Via werkgroepen waarin de deelnemers zijn vertegenwoordigd vindt de 

uitvoering plaats. Vervolgens monitort de onderwijstafel de voortgang en stelt bij indien gewenst.  

 

• Gemeentelijk programma ‘Gelijke kansen voor elk talent!’ 

Zadkine participeert in het onderwijsbeleidsprogramma ‘Gelijke kansen voor elk talent!’ van de 

gemeente Rotterdam. Hierin wordt samengewerkt op de verschillende thema’s zoals gelijke 

kansen. Afstemming van de programma’s naar uitvoering vindt voortdurend plaats en komt ook 

weer terug in de werkoverleggen met de teamleider van de dienst onderwijs van de gemeente. 
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• MKB werkoffensief 

De kwaliteitsagenda levert een bijdrage aan het Coalitieakkoord Rotterdam, waarin onder meer 

ambities zijn geformuleerd ten aanzien van het tekort aan leraren, kansengelijkheid en innovatief 

onderwijs. In het MKB Werkoffensief werken MKB Rijnmond, de gemeente Rotterdam en het mbo-

onderwijs samen om werkgevers te voorzien van geschoold personeel. Deze samenwerking leidt 

bijvoorbeeld tot het organiseren en uitvoeren van de EDUhackaton (april 2019). 

 

• Onderwijspower 

De werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft met het project Onderwijspower als doel meer/betere 

afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In het manifest Next Level Rotterdam zijn zeven 

prioriteiten benoemd: Arbeid en onderwijs, Ambitieus bouwen, Slimme zorg, Cultuur overal, 

Duurzaam bereikbaar, Circulaire economie en Urban food. De drie ambities bij de prioriteit Arbeid 

en onderwijs zijn: het oprichten van een IT-Campus, realiseren van een flexibel onderwijspakket in 

het basis- en voortgezet onderwijs en het zorgdragen voor het aanleren van de juiste werknemers-, 

sociale en taalkundige vaardigheden om succesvol een baan te kunnen vinden. Grote werkgevers, 

gemeente en mbo- en hbo-instellingen zitten in een Raad van Advies waar deze zaken worden 

besproken en met behulp van werkgroepen worden uitgevoerd. 

 

De belangrijkste overlegstructuren zijn: 

• Hoboken 

Zadkine werkt nauw samen met collega mbo-instellingen in de regio via het Hoboken 

(kwartaal)overleg. Een passend traject voor iedere student in een kwetsbare positie én kansen 

bieden aan studenten in kwetsbare posities op (het behouden van) een baan zijn leidende 

principes voor het overleg. Zowel het starten, stoppen of uitbreiden van opleidingen in de regio 

worden hier afgestemd, maar ook thema’s als gelijke kansen en arbeidsmarkt van de toekomst 

worden geagendeerd en andere stakeholders worden hierbij uitgenodigd. De wijzigingen in 

uitvoeringslocaties worden met elkaar afgestemd. De (gezamenlijke) ambities in het kader van de 

kwaliteitsagenda zijn afgestemd in dit Hobokenoverleg wat zich vervolgens ook doorzet in de 

gezamenlijke uitvoering.  

 

• Sectorkamer gemeente Rotterdam 

Zadkine werkt nauw samen met onderwijs (mbo- en hbo-instellingen) en de wethouder onderwijs 

van de gemeente Rotterdam in de Sectorkamer van de gemeente Rotterdam. Ook hier vindt 

afstemming over de kwaliteitsagenda plaats en wordt de uitvoering ervan gevolgd. De 

kwaliteitsagenda, het coalitieakkoord en het nieuwe gemeentelijk onderwijsbeleid sluiten op elkaar 

aan. 

 

• Vsv overleg 

Deelname aan regionaal vsv-overleg waarin onder aansturing van de wethouder onderwijs van de 

gemeente Rotterdam het vsv plan van de regio per kwartaal gemonitord wordt en besproken. 

Partners in het overleg zijn bestuurders van de mbo-instellingen, samenwerkingsverbanden VO en 

een vertegenwoordiging van de wethouders uit de RMC-subregio’s. 

 

• Koers vo-koepeloverleg 

Er is structureel overleg over doorstroom vo-mbo met de koepelorganisaties BOOR, LMC en CVO.  

 

• Hbo 

Er zijn diverse samenwerkingen met het hbo om de doorstroom en aansluiting arbeidsmarkt te 

bevorderen zoals mbo-pabo, Rotterdam Academy (RAC) en het doorstroomprogramma mbo-hbo 

voor het economisch domein. 

 

Onderstaand tabel geeft een overzicht van de betrokkenheid van bovengenoemde stakeholders op de 

speerpunten en geeft inzicht in hoe de speerpunten terugkomen in de beleidsprogramma’s en/of 

overlegstructuren. Het vierde speerpunt is niet opgenomen in het overzicht omdat dit op de interne 

organisatie is gericht. 
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Tabel 8.1: Overzicht betrokkenheid externe stakeholders bij speerpunten 

 

Externe stakeholders Speerpunten 

 Jongeren in 
kwetsbare posities 

Gelijke kansen Opleiden voor de 
arbeidsmarkt van de 
toekomst 

MRDH   •  

Gemeente •  •  •  

Hoboken •  •  •  

Grote accounts •   •  

Sectorkamer mbo-hbo  •  •  

NPRZ •  •   

Gelijke kansen voor elk talent •  •   

MKB werkoffensief   •  

Onderwijspower   •  

Vsv-overleg •  •   

Leerbedrijven •  •  •  

Vo-koepeloverleg •  •   

Vavo  •   

Hbo   •  

Leerwerkakkoorden •   •  
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9 Indicatieve begroting 

 

Voor de mbo-instellingen waarvan de kwaliteitsagenda is goedgekeurd, is over de periode 2019-2022  

€ 1,6 miljard beschikbaar. Er is sprake van een investeringsbudget en een resultaatafhankelijk 

budget. De middelen worden toegekend op basis van de kwaliteitsafspraken met het ministerie van 

OCW en gelden voor een periode van vier jaar.  

 

9.1 Budget 
Voor 2019 bedraagt het kwaliteitsbudget voor Zadkine circa € 12,8 miljoen. In de berekening is uitgegaan 

van het Zadkine-aandeel in het macrobudget van het ministerie van OCW voor 2019, waaruit voor Zadkine 

is af te leiden € 8,5 miljoen (lumpsum) en € 4,3 miljoen (op basis van 2.733 niveau 2 studenten): totaal € 

12,8 miljoen in 2019. Het Zadkine-aandeel in het macrobudget voor 2020, 2021 en 2022 wordt later 

vastgesteld. Hierbij spelen onder meer de volgende zaken een rol: 

• Relatieve aandeel in lumpsum 

• Aandeel niveau 2 studenten 

 

De interne verdeling hangt samen met zaken als: 

• Meerjarig veranderende indirecte kosten 

• Verdeling over de landelijke thema’s 

• Verdeling over de verschillende jaren 

 

Als hoofdlijn kiest Zadkine om het kwaliteitsbudget toe te kennen aan de colleges en diensten conform het 

Zadkine-allocatiemodel. Daarbij is het jaarbudget van colleges en diensten afhankelijk van hun relatieve 

aandeel in de inspanning per maatregel. De colleges beschrijven in hun schoolplannen hoe zij de middelen 

van de kwaliteitsagenda verdelen over de diverse maatregelen. De diensten doen dit in hun dienstplannen. 

De kosten betreffen personele en materiële kosten die zijn verbonden aan de kwaliteitsagenda. 

 

Zadkine werkt met een jaarlijkse beleidscyclus (planning- en- control cyclus). Het CvB stelt jaarlijks een 

financiële meerjarenraming (vijf jaar vooruit) en een kaderbrief bij de jaarbegroting op. Dit is de start van 

de beleidscyclus. De verantwoording van het (financiële) beleidsplan vindt jaarlijks plaats in de 

jaarrekening. In het voorjaar start het begrotingsproces voor de colleges en diensten met het invullen van 

de personele bezetting voor het komend schooljaar op basis van studentprognoses.  

 

Binnen de kwaliteitsafspraken heeft Zadkine meer ruimte om te bepalen hoe de kwaliteit van het onderwijs 

verbeterd kan worden. Iedere college of dienst binnen Zadkine kan hierdoor concreet aan de slag binnen 

hun eigen specifieke situatie. In het jaarplan van het college of de dienst geeft de directeur aan welke 

bijdrage het college of de dienst levert aan het realiseren van de (landelijke) speerpunten, alsmede welk 

deel van het kwaliteitsbudget (indicatief) hiervoor wordt ingezet.  

 

9.2 Verdeling binnen Zadkine 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting voor de kwaliteitsagenda hanteert Zadkine de volgende 

uitgangspunten: 

• Zadkine zet het kwaliteitsbudget voor 85% in op de drie landelijke speerpunten en voor 15% op 

duurzame inzetbaarheid (speerpunt 4). 

• In het reguliere begrotingsproces geven de colleges en diensten aan welke deel van het  

kwaliteitsbudget indicatief wordt besteed aan de (landelijke) ambities. 

• Als hoofdlijn kiest Zadkine ervoor om een deel van het kwaliteitsbudget toe te kennen conform  

het allocatiemodel, rekening houdend met het relatieve aandeel van colleges en diensten in de 

inspanning per maatregel. 

 

De indicatieve meerjarenbegroting ziet er als volgt uit (zie tabel 9.2 op de volgende pagina): 

 

  



41 
 

Tabel 9.2: Indicatieve meerjarenbegroting kwaliteitsagenda 2019 – 2022 

 

 
 

Het budget voor de kwaliteitsagenda van TCR zal worden besteed in overleg met Albeda. In de volgende 

tabel is een verdeling van het budget van Zadkine over speerpunten en maatregelen opgenomen (zie tabel 

9.3 op de volgende pagina).  
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Tabel 9.3: Indicatieve verdeling budget over speerpunten en maatregelen 

 
 

  

Begroting Kwaliteitsagenda ROC Zadkine 2019 - 2022 (in € 1.000) 2019 2020 2021 2022 Totaal %

Relatieve verdeling over de jaren 22,8% 30,2% 26,0% 21,0% 100,0%

Totaal 9.600 12.718 10.949 8.843 42.110 100%

Speerpunt 1 Jongeren in een kwetsbare positie 2.400 3.179 2.737 2.211 10.528 25%

Pedagogisch-didactische vernieuwing niveaus 2, 3 en 4 456 604 520 420 2.000

Passend alternatief bij een negatief bindend studieadvies 114 151 130 105 500

 VSV-convenant 570 755 650 525 2.500

Verbeteren aansluiting van niveau 1 op niveau 2 342 453 390 315 1.500

Monitoren van loopbanen kwetsbare jongeren 228 302 260 210 1.000

Aanpassingen in portfolio, inhoud en sturen van studiekeuze 690 914 787 636 3.028

Speerpunt 2 Gelijke kansen 2.880 3.815 3.285 2.653 12.633 30%

Versterken  van samenwerking met vo 456 604 520 420 2.000

Versterken  van samenwerking met hbo 171 227 195 158 750

Inrichten van specifieke doorstroomprogramma’s mbo-hbo 228 302 260 210 1.000

Ontwikkeling van loopbaanleren 684 906 780 630 3.000

Versterken van identiteitsontwikkeling en burgerschap 684 906 780 630 3.000

Stimuleren van excellentie 657 871 750 605 2.883

Spperpunt 3 Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 2.880 3.815 3.285 2.653 12.633 30%

Ontwikkeling nieuwe opleidingen en opleidingsconcepten in co-creatie met 

bedrijfsleven 684 906 780 630 3.000

Sturen op opleidingsomvang 114 151 130 105 500

Richten van studiekeuze naar opleidingen met gunstig arbeidsmarktperspectief 684 906 780 630 3.000

Inrichting infrastructuur voor versterkte connectie met bedrijfsleven 684 906 780 630 3.000

Ontwikkeling van BBL-opleidingen in tekortsectoren 182 242 208 168 800

Bevorderen van deelname keuzedeel ondernemend gedrag 532 705 607 490 2.333

Speerpunt 4 Duurzame inzetbaarheid  1.440 1.908 1.642 1.327 6.317 15%

Gezondheid op peil houden 342 453 390 315 1.500

Bijblijven met verwachtingen in de werkomgeving 528 700 602 487 2.317

Kwaliteit slimmer benutten in de organisatie 570 755 650 525 2.500
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10 Overzicht speerpunten, ambities en beoogde resultaten 

In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van alle speerpunten, ambities en beoogde resultaten. 

 

  Nulmeting Beoogd resultaat 
2020 

Beoogd resultaat 
2022 

 
Speerpunt 1: Jongeren in kwetsbare posities 

  
Ambitie: Uitval op minimaal het huidige lage niveau behouden. 

 VSV Niveau 1: 25,82% 
Niveau 2: 10,34% 
Niveau 3: 6,21% 
Niveau 4: 5,21% 
Totaal: 6,89% 

Handhaven VSV 
2017-2018 

Handhaven VSV 
2017-2018 

  
Ambitie: Vergroten van de kansen van jongeren in kwetsbare posities op de arbeidsmarkt door 
beter arbeidsmarktperspectief op niveau 2. 

 Doorstroom niveau 1 naar 2 68% 69% 71% 

 Arbeidsmarktperspectief 
gediplomeerden op niveau 2 

46%  49% 52% 

 
Speerpunt 2: Gelijke kansen 

  
Ambitie: Vergroten van kansen door overgangen in de beroepskolom te versoepelen. 

 Startersresultaat niveau 2 78,7% 79,0% 80,0% 

 Startersresultaat niveau 3 78,7% 80,0% 81,5% 

 Startersresultaat niveau 4 79,5% 80,5% 82% 

 Succes doorstromers in eerste 
jaar hbo 

58% 59% 60% 

  
Ambitie: Persoonlijke groei en ontwikkeling van ieders talent. 

 Gemiddelde tevredenheid in de 
Job-monitor op thema 
‘studieloopbaanbegeleiding’ 

3,5 3,6 3,6 

 Aantal deelnemers aan 
vakwedstrijden. 

15 20 25 

 
Speerpunt 3: Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

  
Ambitie: Verbeteren van het arbeidsmarktperspectief. 

 Gemiddeld arbeidsmarkt-
perspectief van gediplomeerden 

73,4% 73,6% 74,6% 

  
Ambitie: Groei in Leven lang ontwikkelen. 

 Aantal BBL-studenten 30+ 253 275 300 

  
Ambitie: Bevorderen van ondernemend gedrag. 

 Aantal studenten dat het 
keuzedeel ‘ondernemend gedrag’ 
volgt 

1845 2000 2200 

 
Speerpunt 4: Duurzame inzetbaarheid van medewerkers 

  
Ambitie: Zadkine-medewerkers zijn duurzaam inzetbaar 

 Gemiddelde score van thema’s in 
het MTO: 

• Betrokkenheid 

• Werkgeverschap 

• Vitaliteit 

6,6 6,7 6,9 
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Bijlage 1: Maatregelen Techniek College Rotterdam 2019-2022 

Techniek College Rotterdam (TCR) is een samenwerkingsschool van Albeda (40%) en Zadkine (60%) met 

ruim 7.000 BOL- en BBL studenten verspreid over vijftien locaties in de regio Rijnmond. De 

Kwaliteitsagenda TCR is gebaseerd op het TCR onderwijsplan 2018-2020 zoals dat recent is vastgesteld. 

Zowel Albeda als Zadkine hebben de acties van de directies TCR 1-op-1 verwerkt in hun Kwaliteitsagenda. 

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de kwaliteitsmaatregelen die TCR zal nemen. Albeda en 

Zadkine zullen voor TCR gezamenlijk verantwoording afleggen over de behaalde resultaten.  

 

TCR kent ongeveer honderd opleidingen van Techniek College Rotterdam, geclusterd in zes werelden die 

voor studenten en bedrijven in de regio herkenbaar zijn: Lab & Research; Mobiliteit; Maakindustrie & 

Onderhoud; Bouwen & Wonen; IT & Online; Proces & Maintenance.  

 

Het onderwijs wordt verzorgd door 26 (sub)teams die iedere dag samenwerken aan de doelen zoals 

geformuleerd in de samenwerkingsovereenkomst van TCR (april 2016): 

• De herkenbaarheid van het techniekonderwijs voor (toekomstige) studenten, ouders en personeel 

verbeteren. 

• De macrodoelmatigheid en het arbeidsmarktperspectief van het opleidingsaanbod versterken. 

• De samenwerking in het onderwijs met het betrokken bedrijfsleven te intensiveren en zodoende het 

eigenaarschap te vergroten. 

• Verhogen van de menselijke maat bij de invulling van het onderwijs vanuit het principe van 

resultaatverantwoordelijke teams. 

 

De ambitie van TCR is om aansprekend technisch onderwijs in de regio te bieden met enthousiaste 

studenten, docenten, praktijkbegeleiders en leidinggevenden (school en bedrijfsleven) zodat: 

1. Studenten een beroepsgerichte opleiding krijgen waarmee ze een goede toekomst tegemoet 

kunnen gaan (werk of vervolgopleiding);  

2. Bedrijven goed opgeleide vakmensen, zowel kwalitatief als kwantitatief, in de techniek & 

technologie op mbo-niveau. 

 

Het onderwijs is gebaseerd op vier pijlers die per team een eigen invulling en kleuring kennen:  

• Herkenbaarheid en sfeer van de branche: De sfeer van de branche is herkenbaar binnen de 

school. Studenten worden benaderd als beginnend beroepsbeoefenaar. De leeromgeving is een 

afspiegeling van het beroep waarvoor geleerd wordt.  

• Focus op (succesvol) leren van de student: We dagen de student uit om het beste uit zichzelf te 

halen en tegelijkertijd bieden we hem/haar voldoende structuur en geborgenheid om deze 

uitdaging aan te kunnen en durven gaan. Ons onderwijs stemmen we af op verschillen in niveau, 

interesses en manieren van leren.  

• Innovatief onderwijs: We anticiperen op nieuwe technologische ontwikkelingen in het bedrijfsleven, 

zoals duurzaamheid en digitalisering, door nauw samen te werken met het bedrijfsleven. Alleen zo 

kunnen we technisch relevante opleidingen blijven aanbieden qua inhoud en aanbod. Inzet van 

ICT-hulpmiddelen dragen bij aan vergroting van de attractiviteit en effectiviteit van het onderwijs en 

zorgen ervoor dat studenten groeien in hun vakmanschap en burgerschap en worden voorbereid 

op een leven lang leren. 

• Samenwerking met bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen: We combineren het beste van 

twee werelden: de sterke kanten van het ‘schoolse/theoretische’ leren en de sterke kanten van 

leren op de werkplek (de beroepspraktijk of een simulatie hiervan). We streven naar een zo 

realistisch mogelijke beroepspraktijk waarbij de student zich ontwikkelt tot beginnend 

beroepsbeoefenaar. Daarnaast verzorgen we samen met andere onderwijsinstellingen 

doorlopende leerlijnen o.a. van het voortgezet onderwijs naar het mbo en van mbo naar hbo o.a. 

met als doel de aansluiting te verbeteren en de in/ doorstroom te vergroten. 

 

Deze vier pijlers sluiten naadloos aan op de drie thema’s van het bestuursakkoord MBO. Onderstaand een 

overzicht van de maatregelen die TCR in het kader van de Kwaliteitsagenda zal nemen. 

 

Thema 1: Jongeren en (jong)volwassenen in kwetsbare posities. 

De doelgroep van TCR is een afspiegeling van de regio Rijnmond. Bijna de helft van de studenten 

combineert werken en leren en volgt een BBL-opleiding. Daarvan is ongeveer een derde 23 jaar of ouder. 

TCR kent een relatief groot aantal studenten dat behoefte heeft aan een passend ondersteuningsaanbod. 

Studenten worden geholpen bij het vinden van een stageplaats en door de opleidingen voorbereid op de 
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BPV. De teams kennen een BPV-programma en studenten worden tijdens de BPV op de werkplek bezocht 

en beoordeeld. Bij de beoordeling is sprake van een driehoekgesprek. De eindbeoordeling van de BPV 

komt tot stand in overleg tussen de BPV-begeleider van de school en de praktijkopleider van het leerbedrijf.  

 

Binnen dit thema ligt het accent op het realiseren van een passende begeleiding in de BPV:  

• inrichten van een Techniek College Rotterdam-breed BPV-netwerk met externe partijen; 

• inrichten van een intern leernetwerk BPV en uitvoeren van uitwisseling van informatie, kennis en 

kunde. 

Aanvullend gelden ook voor TCR de afspraken die in het kader van Hoboken zijn gemaakt: 

• In samenwerking met de ROC’s en vakinstellingen krijgt elke jongere die een negatief bindend 

studieadvies heeft gekregen een alternatieve plek aangeboden; 

• afspraken met de gemeenten over passende ondersteuning voor de jongeren in een kwetsbare 

positie zijn gemaakt; 

• gemeenten hebben een passend aanbod voor de jongeren die (nog) niet schoolbaar zijn; 

• in de triple helix (onderwijs, overheid, ondernemers) zijn afspraken gemaakt over begeleiding en 

plaatsing van jongeren in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt; 

Indicatoren: VSV 

 

Thema 2: Gelijke kansen 

De teams organiseren voorlichtings- en intakeactiviteiten met het doel een zo passend mogelijke plaatsing 

van studenten (cf. toelatingsrecht). Voor het registreren en monitoren van de studievoortgang wordt gebruik 

gemaakt van de formatieve structuur in Eduarte. De voortgang van de studenten wordt in het team 

besproken en met de student. Er is een ondersteuningsaanbod voor studenten met een extra 

ondersteuningsbehoefte. Meerdere opleidingen geven aan dat het extra aanbod voor studenten met 

taalachterstanden verbreed moet worden, waardoor meer studenten van het aanbod gebruik kunnen 

maken. Andere aandachtspunten zijn: de communicatie over voortgangscriteria en aandacht voor de goede 

studenten. 

 

Binnen dit thema ligt het accent op passende ondersteuning en begeleiding voor alle studenten, ook de 

goede studenten, ook de studenten op niveau 3 en 4: 

• ontwikkelen van een aanbod remedial teaching voor studenten met achterstanden in taal en 

rekenen; 

• ontwikkelen van een aanbod Nederlands als tweede taal (NT2); 

• inrichten en uitvoeren van het leernetwerk taal en rekenen; 

• goede studenten wordt de mogelijkheid geboden tot: 

o examinering van taal en rekenen op een hoger niveau dan het KD-niveau; 

o versnellen van de opleiding waar van toepassing; 

o Bbl+-trajecten met verdiepend/verbredend aanbod bij sommige opleidingen (1 dag per 

week). 

• burgerschapsvorming is in samenspraak met studenten en burgerschapsplatform versterkt. 

Indicatoren: succes eerstejaars, opstroom na diploma, doorstroom mbo-hbo. 

 

Thema 3: Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst 

De programma’s worden vanaf augustus 2016 uitgevoerd op basis de nieuwe kd’s. Vanaf die datum is er 

één examenplan per crebo. De mate waarin teams die dezelfde opleidingen uitvoeren in overleg de inhoud 

van de opleiding afstemmen, loopt uiteen. Hetzelfde geldt voor wat betreft de betrokkenheid van het 

regionale bedrijfsleven bij het ontwikkelen van de opleidingen. Over het algemeen is de organisatie en 

ontwikkeling van de keuzedelen (incl. examinering) nog in ontwikkeling. 

‘De arbeidsmarkt van morgen’ vraagt van vakmensen dat zij steeds sneller kunnen inspelen op 

veranderende omstandigheden en zich blijvend ontwikkelen om te voldoen aan de eisen die horen bij 

innovatief vakmanschap. Werkzaamheden bevatten diverse disciplines en zijn “cross sectoraal”. Bovendien 

is er steeds meer behoefte aan vakmensen die naast technische kennis en vaardigheden, ook 

competenties bezitten zoals klantgerichtheid, commercieel handelen, ondernemersvaardigheden en 

creativiteit.  

 

Binnen dit thema ligt het accent op het vernieuwen van het onderwijsaanbod van met name de wereld van 

Mobiliteit (41 crebo’s), Maakindustrie & Onderhoud (47 crebo’s) en Bouwen & Wonen (101 crebo’s) met als 

doel een actueel en beheersbaar aanbod: 
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• (structureel) toetsen van de tevredenheid van bedrijven met behulp van het 

bedrijventevredenheidsonderzoek uit de bpv-module in Eduarte, aanvullend op de persoonlijke 

contacten met bedrijven;  

• doorontwikkelen van portfoliomanagement: waaronder afbouwen van te kleine opleidingen op basis 

van systematisch onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van opleidingen 

waar te weinig studenten gebruik van maken. 

• digitale innovatie in de ontwikkeling van onderwijs als structurele component; 

• versterkte positie van werkveld bij de opleidingen door middel van samenwerkingsverbanden als 

werkveldcommissies, deelname aan examencommissies praktijkdocenten. 

Indicatoren: arbeidsmarkt rendement, tevredenheid studenten, tevredenheid bedrijven 
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Bijlage 2: Voorbeeld relatie schoolplan en kwaliteitsagenda 

In deze bijlage is een voorbeeld opgenomen hoe de relatie is tussen een schoolplan en de 

kwaliteitsagenda (inclusief monitoring). De tekst is overgenomen uit het schoolplan van het Zadkine 

Business College31. 

 

Totstandkoming van het schoolplan ZBC 

Het schoolplan van het Zadkine Business College is op een zorgvuldige manier tot stand gekomen. 

Voorafgaand aan het daadwerkelijke schrijven van het schoolplan heeft de directie ingezoomd op het visie 

en missietraject dat doorlopen is in de periode dat er sprake was van een fusering met het Albeda. 

Deze visie en missie gaat uit van een sterk mbo en sterke mbo-opleidingen op het economisch gebied, die 

toekomstbestendig zijn en de student voorbereiden op een goede plek in de maatschappij. De missie en 

visie zijn door de directie uitgewerkt in zes speerpunten voor het hele Zadkine Business College, uiteraard 

uitgaande vanuit de instellingsbrede strategie. 

1. Personalisering van het onderwijs 

2. Hybride leeromgeving 

3. Co-creatie en connecting 

4. Regionale opleidingsaanbod Economie & Ondernemen 

5. De kwaliteit van de continue ontwikkeling van het onderwijs is gewaarborgd 

6. Investeren in persoonlijk kapitaal 

 

Voor de verdere uitwerking van deze speerpunten heeft de directie persoonlijk input opgehaald bij alle 

teams en op een tweetal studiedagen zijn de speerpunten uitgebreid aan de orde geweest. Deze input is 

gebruikt bij het tot stand komen van het schoolplan. Daarnaast hebben de verschillende teamplannen, 

gebaseerd op zelfevaluaties en teamontwikkelingen gediend als ingrediënten voor het schoolplan. 

Daaropvolgend is een concept van het schoolplan besproken met de opleidingsmanagers en adviseurs. 

Voor de leesbaarheid is er een handzame uitwerking gemaakt van het schoolplan voor alle medewerkers 

en voor externe partijen. 

 

Borging van de kwaliteit 

De borging van de kwaliteit van de continue ontwikkeling van het onderwijs is één van de speerpunten van 

het Zadkine Business College. Hiertoe is een kwaliteitssysteem uitgewerkt, die leidt tot een inhoudelijke en 

organisatorische planning. Op alle niveaus, micro, meso en macro en met alle doelen en activiteiten wordt 

gewerkt met de PDCA-cyclus, die in zijn geheel wordt doorlopen. 

 

Het Zadkine Business College werkt gezamenlijk aan toekomstbestendig, persoonlijk onderwijs waarbij het 

leren van de student centraal staat. De onderwijsteams vormen de basis en het grondvest van de school. 

Het uitvoeren van het onderwijs en het begeleiden van de studenten is de corebusiness van de school. Uit 

onderzoek blijkt dat de docent in de klas echt het verschil maakt. De teams, met de teamleider, zijn 

verantwoordelijk voor de student van het moment van binnenkomst/aanmelding tot het verlaten van de 

school met een diploma. 

 

De richting en de koers, die wij varen wordt bepaald door de invulling van de ambities. Deze ambities 

gelden zowel in de teams, maar hebben ook hun invulling op schoolniveau en gelden zeker ook voor alle 

ondersteunende diensten.  

 

In het Zadkine Business College is gekozen om een aantal teamoverstijgende thema’s te beleggen in 

portefeuilles. Iedere teamleider heeft zo een teamoverstijgend thema in zijn portefeuille. In de volgende 

paragrafen worden deze portefeuilles beschreven.  

 

De portefeuilles zijn gekoppeld aan de speerpunten en hebben hun ambities en fasering beschreven. In het 

schema hieronder worden accenten van de portefeuilles en de speerpunten weergegeven.  

 

 

 

                                                      
31 Schoolplan 2018-2019. Voor het komend schooljaar wordt deze nog ge-update. 
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BPV X X X X X X 

SLB/LOB/Zorg X    X X 

Taal en rekenen X  X  X X 

Examinering  X   X X 

HRM X    X X 

Financiën  X   X X 

Communicatie/PR   X  X X 

Kwaliteitszorg X X X X X X 

ICT X  X  X X 

 

 

Een aantal onderwerpen/acties wordt in de teams en teamoverstijgend ingezet om hiermee de focus te 

houden op de ambities en tegelijkertijd de ontwikkelingen te borgen. 

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van ambities vanuit het schoolplan. In de laatste kolom is de relatie 

met de speerpunten uit de Kwaliteitsagenda 2019-2022 aangegeven: 
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Innovatie-
platform 

X X Kennisdeling en 
ontwikkeling  

1e 
bijeenkoms
t is gestart 
op 28-9-18 

Iedere maand een 
bijeenkomst met 
een systematiek 
om de voortgang 
te bewaken 

Opleiding
smanage
rs 

Directie  
1,2,3,4 

LZM, uitrol 
methodiek 
in alle 
teams 

X X Eenduidigheid in 
taal en 
systematiek, 
uitgaand van het 
leren van de 
student,  

2018: 5 
teams zijn 
gestart 
 
 

2019: de 
resterende teams 
volgens schema. 
Met 3 teams zijn 
afspraken gepland 

Opleiding
smanage
rs 

Directie 1,4 

Versterking 
niveau 2 

X  Maatwerk, 
gepersonaliseerd 
leren 

Opleiding 
krijgt vorm 
samen met 
het 
werkveld 

 team Opleidings
manager  

1,3 

EXFB 
Experiment 
niv 3 
Financiële 
Beroepen 

X  Opleiding 
ontwerpen, die 
beter aansluit bij 
de doelgroep en 
het werkveld 

Na een 
half jaar 
voorbereidi
ng is in 
aug 2018 
het eerste 
jaar gestart 
met 2 
groepen 

Ontwikkelingen 
lopen door en 
moeten een 
uitwerking krijgen 
op de andere 
opleidingen 

team Opleidings
manager 

1,2,3 

Raad van 
Advies 

 X Hybride 
leeromgeving en 
co-creatie en 
connecting 

2x per jaar 
vindt een 
bijeenkoms
t plaats 
met een 
vertegenw
oordiging 
van 

Loopt, in het 
voorjaar en het 
najaar 

Directie Directie en 
adviseur 
BPV 

3 
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bedrijven 
waarmee 
wordt 
samengew
erkt 

Studenten-
raad ZBC 

 X De 
studenteninspraak 
dichter bij de 
opleidingen en het 
college brengen 

Verkiezing
en vinden 
plaats in 
april/mei 
en de 
installatie 
zal voor de 
zomervaka
ntie 
plaatsvinde
n 

In samenspraak 
met de studenten 
wordt de 
werkwijze verder 
ontwikkeld 

Directie 
en 
adviseur 
Onderwij
s 

Directie 1,3 

Doorstroo
mmodule 
HBO, 
economisc
h domein 

X X De doorstroom 
mbo-hbo beter 
inbedden en het 
studiesucces van 
de studenten 
vergroten 

Pilot loopt Wordt in juni 
geëvalueerd, 
aangepast en 
opnieuw ingezet  
 

Portefeuil
le-houder 

Directie 2 

Verandere
n-de 
intake/plaa
tsings-
commissie 

X X Het verbeteren 
van de procedure 
en inhoud van de 
aanmelding en 
plaatsing van 
nieuwe studenten 

Voorbereid
ende 
werkzaam
heden voor 
de inzet. 
Maatwerk 
creëren 
voor de 
teams 

Monitoring van de 
resultaten en 
evaluatie van de 
procedure 

Opleiding
smanage
rs 

Directie 1,2 

 

Verantwoording  

De directie van het Zadkine Business College draagt verantwoording af aan het College van Bestuur voor 

de ontwikkelingen en resultaten van het College. Dit gebeurt drie keer per jaar in een managementgesprek, 

gebaseerd op een managementcontract. In dit gesprek komen de kpi’s aan de orde, die centraal zijn 

vastgesteld, de eigen kpi’s van het Zadkine Business College en de stand van zaken en (voorziene) 

ontwikkelingen op allerlei gebieden, inclusief de kwaliteitsagenda. 

 

De input voor deze gesprekken volgt uit de resultaten van het monitoren van de kpi’s en daarbij behorende 

activiteiten, inclusief de maatregelen van de kwaliteitsagenda, teamontwikkelingen en gesprekken tussen 

directie en opleidingsmanagers en tussen directie en adviseurs. De resultaten van het 

managementgesprek komen weer terug in de verschillende overleggen, om zo weer een volgende stap te 

kunnen nemen. 

 


