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Voorwoord vakinstellingen 
 

Wij zijn een vakinstelling. Elke vakinstelling is uniek en kleinschalig. Een vakinstelling kenmerkt zich 
tevens vooral door specifieke opleidingen die nergens anders te volgen zijn. Vakinstellingen trekken 
studenten uit het hele land en vinden een zeer nauwe samenwerkingspartner in de branche als dé 
ambassadeur van de vakinstelling. De unieke kenmerken hebben als vakinstellingen met elkaar 
gemeen en onderscheiden ons van regionale opleidingencentra. Onze vakinstellingen hebben 
daarom met elkaar afgesproken een aantal bijzondere karakteristieken van een vakinstelling terug te 
laten komen in elke afzonderlijke kwaliteitsagenda per instelling. Als een herkenbare rode draad per 
vakinstelling. 

De karakteristieken zijn: 

Onze vakinstellingen hebben een unieke brancheverbinding. Het werkgebied van de instelling is 
veelal het hele land. De branche is de vanzelfsprekende partner van de vakinstelling en draagt bij aan 
het onderwijs, in een aantal gevallen door middel van kostbare en specialistische uitrusting.  

Onze vakinstellingen worden door de branches gewaardeerd als echte vakopleider en hiermee als de 
gesprekspartner voor innovaties en vragen die in onze branches spelen.  

Onze vakinstellingen hebben een breed voedingsgebied. De atlas van de vakinstellingen laat zien dat 
studenten uit het hele land op onze opleidingen af komen. Onze studenten weten na hun opleiding 
over het algemeen snel een passende baan in de betreffende branche te vinden. 

Onze vakinstellingen hebben een aantal unieke opleidingen. Ook bieden wij opleidingen waarin wij 
met afstand de meeste studenten hebben. We zijn zuinig op deze opleidingen omdat wij hiermee 
een cruciale positie hebben voor de branche waar het gaat om het opleiden van jongeren voor de 
specifieke sectoren. 

Onze vakinstellingen hebben een afgebakend, samenhangend opleidingsaanbod met een heel 
duidelijke focus. Dit maakt dat wij gemakkelijker anticiperen op ontwikkelingen in de markt, 
slagkracht hebben en innovatief zijn. 

Tot slot. Wij hechten bijzonder belang aan onze positie en hebben de ambitie deze met onze 
kwaliteitsagenda’s te versterken. Het speerpunt uit het bestuursakkoord ‘aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt’ is een speerpunt dat alle vakinstellingen zullen uitwerken, omdat dit aansluit op 
karakteristieken die alle vakinstellingen hebben. 
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0.  Managementsamenvatting 
 

Deze kwaliteitsagenda van Nimeto is een afspraak tussen Nimeto en het Ministerie van OCW. De 
afspraak is bedoeld voor verhoging van de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs dat door 
de instelling wordt verzorgd. Het gaat daarbij om kwaliteit in de brede zin van het woord.  

Onze ambitie voor de toekomst is dat Nimeto de top-1 school van Nederland is. Twee jaar geleden 
zijn wij begonnen met het uitwerken van deze ambitie. Als wij naar een situatie willen waarbij 
studenten het liefst bij ons willen studeren en bedrijven het liefst onze studenten in dienst willen 
nemen dan zullen wij bijdetijds onderwijs moeten blijven bieden. Daarom willen we innoveren. 
Hiertoe hanteren wij het Nimeto Innovatiemodel (zie bijlage 2, Nimeto Innovatiemodel). 

Het Nimeto Innovatiemodel is gebaseerd op invloeden van buiten waar wij met onze maatregelen op 
moeten anticiperen. Het Innovatiemodel ordent dit. Samenvattend zetten wij in op maatregelen die 
het gevolg zijn van ontwikkelingen in de branche, ontwikkelingen in de maatschappij, nieuwe 
technologieën en pedagogisch-didactische ontwikkelingen. De uitdaging voor ons is om onze koers 
vast te houden en onszelf bij alles wat we doen de vraag te stellen: wat hebben de medewerker van 
de toekomst en onze bedrijfstakken hieraan. We gebruiken de kwaliteitsagenda om ons curriculum 
te vernieuwen, om te experimenteren met nieuwe vormen van talentontwikkeling, een 
vernieuwende aanpak uit te proberen met een Innovatieraad, een innovatiemanager en 
verschillende andere maatregelen. 

Dit alles doen wij onder een goed gesternte. Nimeto functioneert goed. Onze studenten zijn tevreden 
en de resultaten zijn goed. Ons eindresultaat in 2022 is dat wij goed op weg zijn om onze ambitie 
waar te maken en onze stakeholders dat ook zo ervaren. 

Voor onze stakeholders hebben wij een samenvatting van onze maatregelen gemaakt in een vorm en 
taal die past bij ons als school voor creatieve ruimtemakers (zie bijlage 1 Meerjarenplan Nimeto) 
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1.  Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
 
Deze kwaliteitsagenda van Nimeto is een afspraak tussen Nimeto en het Ministerie van OCW. De 
afspraak is bedoeld voor verhoging van de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs dat door 
de instelling wordt verzorgd. Het gaat daarbij om kwaliteit in de brede zin van het woord.  

Onze afspraak is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Met onze oorspronkelijke 
kwaliteitsagenda hebben wij de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO niet voldoende kunnen 
overtuigen van onze aanpak. Samenvattend kon u onvoldoende opmaken uit onze documenten wat 
wij nu exact beogen de komende vier jaar, en wat wij willen realiseren. Met deze bijgestelde 
kwaliteitsagenda hopen wij u dit inzicht wel te kunnen geven.  

De bijgestelde kwaliteitsagenda bestaat uit onderhavig document, het Nimeto meerjarenplan, dat u 
eerder ontving, en een gedetailleerd activiteitenplan met mijlpalen en maatregelen. Daarnaast 
hebben wij ter onderbouwing een aantal bijlagen toegevoegd die meer inzicht geven in een aantal 
maatregelen die we uitvoeren. Het gaat hierbij soms ook om maatregelen die wij al in gang hebben 
gezet maar waarbij wij achterlopen of die wij tot nu toe moeilijk van de grond krijgen. De 
kwaliteitsagenda helpt ons om de maatregelen die hierin staan te versnellen en achterstanden in te 
lopen (talentgesprekken, Taal- en rekencentrum). Hierbij werken wij met een aangepaste planning 
die voor ons ambitieus maar ook haalbaar is.  

Om goed op koers te blijven, willen wij uw Commissie vragen om ons reeds in het eerste jaar van 
uitvoering te bezoeken zodat we de voortgang samen met u kunnen doornemen. 

 

1.2 Ambitie Nimeto 
 
Onze ambitie voor de toekomst is dat Nimeto de top-1 school van Nederland is. Twee jaar geleden 
zijn wij begonnen met het uitwerken van deze ambitie. Nimeto heeft een goede basiskwaliteit. 
Studenten, medewerkers en bedrijven zijn tevreden, rendementen zijn goed en het voortijdig 
schoolverlaten is beperkt. Als wij deze basis willen uitbreiden naar een situatie waarbij studenten het 
liefst bij ons willen studeren en bedrijven het liefst onze studenten in dienst willen nemen dan zullen 
wij bijdetijds onderwijs moeten blijven bieden. Dan zullen wij moeten innoveren. Hiertoe hanteren 
wij het Nimeto Innovatiemodel (zie bijlage 2). 

Het Nimeto innovatiemodel is gebaseerd op een analyse van onze externe omgeving en de 
innovaties die hier plaatsvinden. Deze is verwerkt in een SWOTi en in is de basis voor onze 
maatregelen. De door het Rijk geformuleerde speerpunten ‘gelijke kansen’ en aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt’ hebben wij hierin verwerkt. 
 
Opbouw plan 
De opbouw van dit plan van aanpak is als volgt. In hoofdstuk 2 beschrijven we kort het werkgebied 
en de ontwikkelingen in het werkgebied. In Hoofdstuk 3 volgt een analyse van de uitgangssituatie, 
onze SWOTi. In hoofdstuk 4 vertalen we deze in onze ambitie, doelstellingen en beoogde resultaten. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de maatregelen om de doelstellingen te behalen, inclusief een 
activiteitenplanning. In hoofdstuk 6 komt de organisatie aan de orde. In hoofdstuk 7 staat de 
meerjarenbegroting. Hoofdstuk 8 beschrijft de wijze waarop wij onze agenda verduurzamen.   
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2. Werkgebied 
 
 

2.1 Beschrijving werkgebied 
 

Profiel Nimeto: Landelijke opleider voor de branche 
Nimeto is een landelijke opleider met een portfolio van opleidingen voor de branches Vormgeving en 
Styling, Creatieve techniek en Vastgoed & Makelaardij. Nimeto heeft een wettelijk afgebakend 
aanbod voor de bedrijfstak waar ROC’s een breed regionaal aanbod hebben. Als gevolg van de 
wettelijke opdracht heeft Nimeto niet als vanzelfsprekend een regionale verbinding. 90% van de 
studenten komt van buiten de stad Utrecht. We zetten wel in op goed overleg te voeren met de 
Utrechtse MBO-instellingen MBO Utrecht, ROC MN en ‘vakbroeder’ Grafisch Lyceum over regionale 
thema’s zoals vsv en de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt. 
Ook werken we samen met het HBO zodat studenten die dat willen, na diplomering een makkelijke 
overstap kunnen maken naar een vervolgopleiding. 
 
Nimeto heeft op verschillende wijze verbinding met het voortgezet onderwijs in het gebied waar de 
meeste leerlingen vandaag komen. Dit varieert van experimenten met vo-leerlingen van een school 
in Amersfoort die twee dagen per week onderwijs volgen bij Nimeto tot bezoeken van het College 
van Bestuur aan vo-scholen om leerlingen te laten kennis maken met Nimeto. Specifiek aanbod 
organiseren wij voor leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg. Wij nodigen groepen leerlingen 
uit om via een carrousel van workshops kennis te maken met de opleidingen op niveau 2 van Nimeto.  
 
Onze zusterorganisaties CIBAP en St Lucas zijn onze belangrijkste samenwerkingspartners in het 
onderwijs. We zoeken elkaar op met als doel van elkaar te leren. De samenwerking betreft onder 
meer een uitwisseling van excellente studenten met CIBAP en verkenningen rond een Innovatieraad 
voor alle drie de scholen. Een toekomstperspectief is het gezamenlijk vormen van een 
kenniscentrum. 
Nimeto onderscheidt zich van de twee andere creatieve vakinstellingen met een relatief omvangrijk 
aandeel niveau 2 en 3 opleidingen (naast niveau 4). Daarnaast is Nimeto de enige schildersschool 
met vastgoedonderhoud en makelaardij. 
Nimeto heeft ruim 1.400 studenten waarvan 90% in een BOL opleiding. 
Opleidingen Nimeto  Niveau  BOL/BBL  
Styling, Interieur Vormgeving  4  BOL  
Media & Communicatie  4  BOL  
Signmaker Wayfinding  4  BOL  
Restauratie & Decoratie Specialist  4  BOL  
Projectmanager Vastgoed  4  BOL/BBL  
Ondernemer  4  BBL  
Uitvoerder  4  BBL  
Stylist Vastgoed Interieur  4  BBL  
Allround Signmaker  2,3  BOL  
Allround Stand-en decorbouwer  2,3  BOL  
Gezel Schilder  2,3  BOL/BBL  
Styling & Presentatie  2  BOL  
Technisch Adviseur Vastgoed  4  Certificaat  
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2.2 Ontwikkelingen in het werkgebied1 
De creatieve industrie ontwikkelt zich verder tot speerpunt in de Nederlandse economie. Het 
werkgebied van Nimeto verandert snel. Wat vandaag vast staat kan morgen veranderd zijn. De 
vakman of vakvrouw die een succes wil maken van zijn of haar carrière moet dit snappen en hier mee 
om kunnen gaan. Vakmanschap, creativiteit en het vermogen om te vernieuwen zijn belangrijk, zeker 
in de toekomst van creatieve ruimtemakers.  

Nimeto is een goede school. Om de beste school te worden, geloven wij dat wij ons continu moeten 
aanpassen aan veranderingen om ons heen. Innovatie staat dan ook centraal in onze strategie. 
Innovatie die is gebaseerd op ontwikkelingen in ons werkgebied. Om die ontwikkelingen in kaart te 
brengen, gebruiken wij ons Innovatiemodel. De majeure ontwikkelingen die wij verwachten, hebben 
wij als volgt geclusterd: 

Branche ontwikkelingen 
Onze branches vernieuwen of halen nieuwe specialismen in huis. Hier kijken we naar. Gebeurt er iets 
nieuws dat we kunnen gebruiken? Dan doen we dat. Denk aan de inzet van bijvoorbeeld data 
analisten in de makelaardij om doelgerichter te kunnen verkopen of stylisten om de kans op verkoop 
te vergroten. Denk aan winkel-events. In New York al big business: iedere maand een nieuw 
thema-event in de winkel en de inrichting en etalages in lijn met het thema. 

Onze analyse is dat wij tot voor kort te weinig aandacht besteedden aan ontwikkelingen in de sector. 
De nadruk lag op kwaliteitsbehoud en minder op vernieuwing (zie ook bijlage 3 Externe analyse, 
pagina 6). Met de kwaliteitsagenda staat innovatie centraal. Op korte termijn vernieuwen we ons 
opleidingenaanbod en breiden het uit met een certificaat voor de vastgoedbranche. Dit is een logisch 
gevolg van onze gesprekken met de vastgoed sector in ons RIF-project. Daarnaast integreren we 
wayfinding in onze signopleiding niveau 4. Tot slot investeren wij in een keuzedeel lijstenmakerij. Dit 
doen wij op verzoek van de branche.2 
 
Maatschappij en onderwijs 
Innovaties gaan sneller. Hier moeten wij op toegerust zijn. Nederlanders zijn steeds meer onderdeel 
van de ‘Global village’ met meer mogelijkheden om internationaal te werken. De traditionele 
arbeidsmarkt verandert, voornamelijk door het stijgende aantal zzp-ers (zie bijlage 3 Externe analyse, 
pagina 5). Zeker de creatieve sector bestaat uit netwerken van kleine flexibele bedrijven. Er is meer 
aandacht voor duurzaamheid en circulaire economie. Burgerschap moet onderdeel zijn van elk 
lesprogramma. 

Technologie 
De technologische ontwikkelingen gaan snel in onze sectoren. Projectietechnieken, virtual reality, 
Augmented reality, Internet of things en domotica zijn daar voorbeelden van. Deze technieken 
moeten letterlijk de school in. Dit geldt ook voor technieken die nog moeten komen zoals 
hologrammen of de mogelijkheden van grafeen (zie bijlage 3, Externe analyse, pag. 6) 
 
Pedagogische en didactische ontwikkelingen 
Relevante nieuwe opvoedkundige en onderwijskundige inzichten en theorieën zijn van belang om 
onze manier van lesgeven te verbeteren. Onze studenten willen steeds meer zelf bepalen wat ze 

                                                           
1 Een uitgebreide externe analyse hebben wij opgenomen in de bijlage Externe ontwikkelingen, Analyse 
kwaliteitsagenda 2019-2022 
2 SOS vakmanschap heeft MBO-instellingen gevraagd een keuzedeel lijstenmakerij te ontwikkelen. Nimeto 
heeft dit verzoek opgepakt, 



 
 

8 

doen en hoe ze leren en vragen om maatwerk. 21e eeuwse vaardigheden en het wend- en weerbaar 
zijn van studenten wordt steeds belangrijker (zie bijlage 3 Externe analyse, pag. 5) 

  

  



 
 

9 

3. Analyse van de uitgangssituatie, doelstellingen en beoogde resultaten 
 

3.1 0-meting: Analyse van de uitgangssituatie Nimeto 
 

Hoofdstuk 2 beschrijft beknopt de buitenkant van de organisatie. Samenvattend zien wij 
ontwikkelingen, vragen, wensen en innovaties van verschillende kanten waar wij op moeten 
anticiperen 

Onderstaande figuur bevat een interne analyse gericht op sterke en zwakkere punten van Nimeto en 
een externe analyse gericht op kansen en bedreigingen voor Nimeto. Dit geeft een beeld van de 
ontwikkelingen binnen Nimeto. Deze analyse, gecombineerd met de beschrijving in hoofdstuk 2, 
vormt de basis voor onze strategische speerpunten in het innovatiemodel. 

 

Interne analyse: Sterke kanten 
Studenten van Nimeto zijn erg tevreden over hun opleiding, vergeleken met het landelijk 
gemiddelde. Wij scoren zonder uitzondering mooie cijfers (bijv. JOB: 7,6, waardering stagebedrijven: 
7,7). De ervaren kleinschaligheid, de veilige omgeving en de kwaliteit spreken studenten en hun 
ouders aan. Studenten komen dan ook uit de wijde omgeving, met het zwaartepunt in het midden 
van het land. Onze collega’s van CIBAP en St Lucas richten zich op het noorden, respectievelijk het 
zuiden. 

  

Strengths
•Studenten en ouders waarderen kwaliteit en DNA 
Nimeto
•Scherpe focus op en samenwerking met twee 
bedrijfstakken
•Gemotiveerd en bevlogen personeel
•Inspanning om kleine minder rendabele opleidingen
voor de bedrijfstak overeind te houden
•Opleidingsaanbod is arbeidsmarktgericht
•Merendeel opleidingen is vier jaar, met bijbehorende
kwaliteit
•Kleinschalige leeromgeving
•Financiële positie is goed
•Op-, door- en afstroommogelijkheden

Weakness
•Huisvesting loopt achter bij ontwikkelingen
•Evaluatie HKS loopt achter
•Positionering Nimeto is matig
•Innovaties worden traag geïmplementeerd
•Onvoldoende zicht op ontwikkelingen in de 
bedrijfstakken
•Studenten zijn onvoldoende voorbereid op de 
beroepen van de toekomst
•Borging examencommissie is onvoldoende
•Onvoldoende samenwerking tussen de opleidingen

Opportunities
•Mogelijkheid kennishouder toekomstprofielen
•Pioniersrol vanwege focus op beperkt aantal
opleidingen
•Rol bij SOS vakmanschap vanwege kleinschaligheid
•Netwerken steeds belangrijker
•Arbeidsmarkt wenst innovatieve en creatieve
medewerkers
•Duurzaamheid en recycling worden belangrijker
•Meerdere individuele leerroutes op komst
•Verschuiving van ‘hoofd’ naar ‘handen’
•Multimedialiteit neemt toe

Threats
•Vakscholen zijn kwetsbaar voor concurrentie door 
ROC’s. Vakscholen zijn wettelijk afgebakend
•Neiging tot kwantitatieve sturing door de overheid
•Niveau 2/3 staan op sommige plekken op de 
arbeidsmarkt onder druk door automatisering
•Er is geen regie op samenwerking (in de regio)
•Externe ontwikkelingen gaan snel
•Meer studenten met zorgvragen
•Creatieve industrie bestaat steeds meer uit
kleinschalige fluïde netwerken
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Figuur: aanmeldingen bij Nimeto 2017-2018 

 

Het profiel van Nimeto is duidelijk en biedt een scherpe focus op slechts twee bedrijfstakken. Dit 
maakt ons herkenbaar en geeft ons brancheverbinding. Ons onderwijsaanbod is hier op afgestemd. 
Wij hebben bij een groot deel van onze opleidingen de duur van vier jaar gehandhaafd. Tegelijkertijd 
bedienen we de bedrijfstakken door minder rendabele kleine opleidingen waar wel 
arbeidsmarktvraag naar is te laten bestaan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om decor- en standbouw, 
een opleiding die wij als enige in Nederland nog aanbieden. De sterke financiële positie geeft ruimte 
om te investeren.  

Interne analyse: zwakkere kanten 
Nimeto bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw. De focus die wij hebben gehad op het 
afleveren van kwalitatief goede vakmensen heeft ons veel gebracht. Desalniettemin ervaren wij ook 
dat de focus op ‘de binnenkant’ ten koste gaat van ons innovatief vermogen en de blik naar buiten. 
De matige implementatie van nieuwe regelgeving, de gebrekkige positionering naar buiten, 
onvoldoende zicht op branche-innovaties en hiermee de trage verwerking van branche-innovaties in 
ons onderwijs leiden opgeteld tot een instelling die weliswaar goed opleidt, maar te weinig 
anticipeert op de beroepen van de toekomst. Onze medewerkers worden onvoldoende ingezet op 
hun talenten en om het maximale uit henzelf te halen en zo de studenten en bedrijven nog beter te 
kunnen bedienen. De kwaliteitsagenda helpt ons om versnelling aan te brengen in reeds in gang 
gezette maatregelen. 

Externe analyse: kansen 
De kansen in de creatieve sector voor mbo-ers zijn goed: 

• In alle regio’s nam het aantal mbo-vacatures toe: 20% meer vacatures op mbo-niveau dan in 
dezelfde periode in 2016; 

• Uit arbeidsmarktprognoses voor de middellange termijn blijkt dat de vraag naar specialisten 
en brede vakmensen toe zal nemen; 

• Specialistisch opgeleide vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk, 
gevolgd door brede vakmensen; 

• De arbeidsmarkt wil graag innovatieve creatieve medewerkers.  
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Nieuwe thema’s die hierbij spelen, kunnen de opleidingen aantrekkelijker maken. Hierbij gaat het om 
duurzaamheid, recycling en multimedia (zie bijlage 3 Externe ontwikkelingen, pagina 4). 

Externe analyse: bedreigingen 
De bedreiging is dat het mbo als geheel tot en met in ieder geval 2032 geconfronteerd wordt met 
een verwachte daling van de studentenaantallen van 14 procent. Dat zijn bijna 70.000 studenten 
minder dan nu. De daling van het aantal mbo-studenten is niet alleen het gevolg van demografische 
ontwikkelingen. Het beroepsonderwijs heeft ook te maken met de effecten van opstroom naar 
hogere leerwegen en schoolsoorten. (Bron, Ministerie van OCW, Voortgangsrapportage 
leerlingendaling funderend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, datum onbekend, zie ook 
bijlage 3, Externe Ontwikkelingen, pagina 3). Daling van het aantal studenten zal leiden tot heviger 
concurrentie tussen scholen. Een vakinstelling als Nimeto is beperkt door een wettelijk afgebakend 
portfolio. Automatisering zal bovendien bestaande beroepen overbodig maken. Wil Nimeto 
toegevoegde waarde blijven bieden aan een gefragmenteerde creatieve sector dan zal het 
structureel moeten innoveren. 

Innovatie is kwaliteit. De wil om het altijd beter te willen doen helpt ons om als relatief kleine 
vakschool toekomstbestendig te zijn. Groei is voor Nimeto geen doel op zich. Wij zijn er ook om 
kleinere kwetsbare opleidingen voor de markt overeind te houden. Hiertoe willen we de omvang 
houden die we hebben en waar mogelijk iets groeien. Het meerjarenperspectief voor onze 
organisatie is, in de context van een verwachte landelijke daling, tamelijk stabiel. Dit is mede 
verklaarbaar doordat wij op dit moment bij veel opleidingen een numerus fixus hanteren en een 
wachtlijst hanteren. Daarnaast hebben wij het voordeel van onze ligging in Utrecht, zowel waar het 
gaat om de ontwikkeling van de beschikbare arbeidsplaatsen als de demografische ontwikkelingen 
(zie bijlage 3. Externe analyse, pagina 4). 

Ambitie naar aanleiding van de SWOTi 
De SWOTi leidt uiteindelijk tot twee belangrijke visies: het belang van netwerken en het belang van 
het verhogen van onze innovatiekracht. Het belang van netwerken en het goed kunnen functioneren 
in netwerken komen vooral tot uiting in onze maatregelen op het gebied van maatschappij en 
onderwijs en bij onze pedagogisch-didactische maatregelen. Het belang van innovatie wordt 
zichtbaar bij onze maatregelen op het gebied van branche-innovaties en technologische innovaties. 
Op deze wijze hebben we onze te behalen resultaten en maatregelen geordend (zie bijlage 0 
Activiteitenoverzicht, en bijlage 2. Innovatiemodel). 

 
3.2 Reflectie op de rijks speerpunten 
 

Kwetsbare jongeren 
Nimeto heeft als vakschool studenten in huis die tamelijk bewust voor een specifieke richting of 
branche hebben gekozen. Er is relatief weinig uitval en een behoorlijk arbeidsmarktperspectief, ook 
op niveau 2. Wij hebben geen opleidingen op niveau 2 met een onvoldoende 
arbeidsmarktperspectief (onder 70% signaalwaarde). De jaarrendementen zijn met een kleine 77% 
bovengemiddeld. Wel ervaren wij meer jongeren met zorgproblematiek. Hiervoor bieden we een 
zorgstructuur en een passende kleinschalige leeromgeving. 
Nimeto kiest ervoor om met deze kwaliteitsagenda niet specifiek in te zetten op maatregelen voor de 
doelgroep kwetsbare jongeren. De voornaamste reden hiervoor is dat we ervaren dat Nimeto hier 
geen knelpunten ervaart die dringend verbetering behoeven. De volledige inzet van Nimeto ligt op 
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het verhogen van innovatie en het creëren van weer- en wendbaarheid voor al onze studenten, 
zonder dat we onderscheid maken op basis van een ‘etiket’.  
 
Reflectie op de rijksindicatoren 

Nimeto zet niet specifiek in op de maatregelen voor de doelgroep kwetsbare jongeren. De 
rijksindicatoren die gekoppeld zijn aan kwetsbare jongeren gebruiken wij dus niet. Wij concluderen 
overigens dat wij op deze speerpunten goed scoren. 

• Voortijdig schoolverlaten 
Het percentage vsv schommelt over de hele linie rond 3%. Nimeto beschouwt dat als een ondergrens 
die moeilijk verder naar beneden is te brengen. 
 

• Arbeidsmarktrendement Niveau 2 
Het arbeidsmarktrendement van de opleidingen op niveau 2 is over de hele linie hoger dan 70%. 
 
Gelijke kansen 
Gelijke kansen betekent voor Nimeto dat iedereen ongeacht zijn of haar afkomst optimale kansen 
heeft in ons onderwijs en daarna op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat we willen realiseren dat ons 
onderwijssysteem daarbij helpt en geen belemmeringen opwerpt.  
Nimeto wil eraan bijdragen dat studenten wend- en weerbaar zijn. Dit geldt in zijn algemeenheid in 
het vormingsproces van de studenten, maar specifiek voor de arbeidsmarkt. Centrale vraag voor 
Nimeto is dan ook: hoe bieden we de student de mogelijkheid om wend- en weerbaar te kunnen zijn 
voor de korte en langere termijn?’ Met andere woorden, we werken aan bildung.  
 
De kwaliteitsagenda van Nimeto zet dan ook in op maatwerk, differentiatie in het onderwijs waarbij 
studenten van verschillend niveau met elkaar samenwerken. We optimaliseren de mogelijkheden 
voor opstroom en voor afstroom. We helpen studenten met het creëren van een netwerk. Hiertoe 
gebruiken we ook onze alumni en dragen we bij aan het lidmaatschap van de beroepsvereniging. 
 
Reflectie op de rijksindicatoren Gelijke kansen 

• Succes eerstejaars studenten  
Het succes van eerstejaars bij Nimeto is met 86% ruim hoger dan 80%. Met de invoering van het 
toelatingsrecht bestaat de kans dat dit onder druk komt. Dit willen we tegen gaan en in ieder geval 
beter blijven scoren dan de norm van 80%. Onze maatregelen om gelijke kansen te bevorderen, zijn 
niet of niet expliciet gericht op het eerste studiejaar. Dit geldt wel voor de differentiatie in het 
onderwijs. De scholing gedifferentieerd lesgeven en de ontwikkeling van lesmateriaal kan bijdragen 
aan het behouden van studenten die dreigen uit te vallen. Dit geldt ook voor het verbeteren van de 
mogelijkheden voor op- en afstroom. 
 
We gebruiken de indicator en streven naar de volgende meetbare doelstelling: 
2018: succes eerstejaars is 86% 
2020: succes eerstejaars varieert in de bandbreedte 80%-89% 
2022: succes eerstejaars varieert in de bandbreedte 80%-89% 
 

• Kwalificatiewinst 
Met betrekking tot kwalificatiewinst boekt Nimeto goede resultaten. Een score van 88,8% in de 
Benchmark MBO 2017 is bovengemiddeld. Het boeken van kwalificatiewinst is bij Nimeto geen doel 
op zich.  
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Wij streven na dat iedere student het voor hem of haar meest passende niveau onderwijs volgt en 
haalt. We stimuleren doorstroom naar hogere niveaus maar niet met als doelstelling om 
kwalificatiewinst te boeken. De indicator gebruiken we niet. 
    

• Opstroom na diploma 
De opstroom na diplomering bij Nimeto is wisselend. 
 

 
 
Nimeto wil opstroom stimuleren, maar ook goede mogelijkheden bieden voor afstroom zodat alle 
studenten op de voor hen juiste plek zitten. Met dit streven beogen wij hetzelfde als de Minister, 
namelijk het bieden van gelijke kansen. De indicator is voor ons echter niet bruikbaar omdat de 
aantallen studenten in de opleidingen op niveau 2 en niveau 3 te laag zijn om op statistische wijze 
het succes te meten.  
 

• Doorstroom mbo-hbo 
Nimeto heeft als doelstelling om studenten optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt. 
Doorstroom naar het HBO is dan ook geen doel op zich. Een aantal studenten kiest er voor om ten 
behoeve van hun arbeidsmarktvoorbereiding een tussenstap te nemen door naar het HBO te gaan. 
Voor studenten die dat willen, willen we de overstap zo makkelijk mogelijk maken. Om deze reden 
hebben wij goede samenwerking met HBO-instellingen in de omgeving, zoals de HKU. Voor Nimeto is 
de omvang van de doorstroom naar het HBO dus geen speerpunt. 
De indicator gebruiken wij daarom ook niet. 
 

• Succes doorstromers in eerste jaar hbo  
Nimeto heeft als doelstelling om studenten optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Een 
tussenstap in het HBO is prima, maar wij beschouwen dit als een eigen keuze van studenten.  
Nimeto bereidt deze studenten zo goed mogelijk voor, ook op een vervolgopleiding in het hbo. Hun 
succes in deze opleiding is echter van veel factoren afhankelijk die buiten onze invloedssfeer liggen. 
Een aparte ambitie hierop formuleren we niet en de indicator gebruikten we dan ook niet. 
 
Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 
Het innovatiemodel van Nimeto is erop gericht studenten optimaal voor te bereiden op de 
arbeidsmarkt, nu maar vooral in de toekomst. Met het innovatiemodel vertalen we toekomstige 
innovaties naar ons onderwijs.  
 
We ervaren dat investering vereist is in verbetering van verbinding met de (regionale) arbeidsmarkt. 
We willen hierbij voorkomen dat wij als school een oordeel vormen over en voor bedrijven en wij 
bedrijven vragen om een oordeel te vormen over en voor de school. We draaien het om: we 
organiseren het bedrijfsleven en vragen hen een continue bijdrage te leveren door aan te geven wat 
zij belangrijke ontwikkelingen vinden en welke innovaties zij verwachten in hun branche. Als school 
anticiperen we hier vervolgens op.  
 
De kwaliteitsagenda van Nimeto zet dan ook in op een onafhankelijke Innovatieraad. Deze Raad 
heeft een vrije rol. De Raad kijkt met open blik naar de ontwikkelingen in werkveld en samenleving. 
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Ze heeft een volstrekt onafhankelijke positie: zij mag zeggen wat ze wil en spreken met wie ze wil. De 
Raad heeft geen formele bevoegdheden en geen rol in de uitvoering van de plannen. Dat wil niet 
zeggen dat haar adviezen vrijblijvend zijn. De ‘Innovatie Verlanglijst’ moet uitdagen tot stevig debat, 
onderbouwde afweging en motivering van gemaakte keuzes  binnen de organisatie.  
De Raad van Innovatie breng sectorale kennis in op het gebied van nieuwe technologie en branche- 
innovaties. In de Raad van Innovatie  komen vragen aan de orde als ‘wat zijn de grote vraagstukken 
waar de werkvelden voor staan?’, ‘welke nieuwe kansen doen zich voor’ en ‘wat hebben de 
werkvelden nodig om deze kansen te kunnen grijpen en zich te vernieuwen?’. Deze strategische 
kennis helpt Nimeto richting te geven aan haar innovatie. 
 
Een aantal van bedrijven die actief zijn in onze arbeidsmarkt stelt hoge eisen. Om aan hun eisen 
tegemoet te komen, streven wij ook naar studenten die uitblinken. We ondersteunen studenten om 
hun talenten tot bloei te laten komen. We zijn gestart met het invoeren van een extracurriculair 
programma voor talenten. Dit draait nu bij één opleiding en willen we schoolbreed invoeren (zie 
bijlage 5 jaarplan excellentieprogramma).  
 
Reflectie op de rijksindicatoren 
 

• Arbeidsmarktrendement (niveau 3-4) 
Onderzoek van DUO onderzoek laat zien dat 1% van Nimeto studenten na een half jaar onvrijwillig 
werkloos is. 
Het arbeidsmarktrendement van de opleidingen varieert volgens cijfers van SBB van minder goed 
(bijv. specialist schilder) tot zeer goed. We maken in de vernieuwing van de opleidingen echter geen 
onderscheid tussen bestaande opleiding met een beter en een minder goed arbeidsperspectief. Onze 
zorg is dat ook opleidingen die nu een zeer sterk arbeidsperspectief hebben over een aantal jaar 
verouderd zijn. We hebben daarom wel ambities op het inhoudelijk aanpassen van een aantal 
opleidingen. De kwantitatieve indicator arbeidsmarktrendement is voor Nimeto  niet zo relevant. 
 

• Aandeel BBL 
Met ons uitgangspunt van gelijke kansen maken wij geen onderscheid tussen BOL en BBL 
opleidingen. Wij willen dat studenten de opleidingsroute kunnen volgen die hen het beste past. 
Nimeto heeft voornamelijk BOL studenten. Het aantal BBL studenten is afgenomen als gevolg van het 
loskoppelen van het kenniscentrum Savantis en hiermee het beëindigen van een opleiding voor 
schoonmaak. Onze bestaande BBL opleidingen willen we behouden en op niveau houden, mits er 
voldoende vraag van het bedrijfsleven is.  
Het beïnvloeden van verhouding BOL-BBL is geen doel op zich. We gebruiken de indicator niet. 
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4. Doelstelling en beoogde resultaten 
 
4.1 Doelstellingen 
 

Innovatie en netwerken 
Innovatie bepaalt het toekomstperspectief van Nimeto. We willen dat onze studenten state of the 
art zijn opgeleid als zij Nimeto verlaten, zodat ze voor bedrijven meteen van toegevoegde waarde 
zijn. Daarom moeten we ons wij elke innovatie afvragen wat onze student van deze innovatie moet 
weten. We willen dat onze studenten in de toekomst met innovaties om kunnen gaan, zodat ze 
optimaal voorbereid zijn op een arbeidsmarkt in verandering. Studenten moeten zich kunnen 
aanpassen aan steeds nieuwe situaties. Ze moeten kunnen samenwerken in teams van steeds 
wisselende samenstelling en weten welke netwerken ze kunnen inschakelen om hun werk beter te 
kunnen doen.  

Om dit mogelijk te maken willen we optimaal samenwerken met partners om ons heen. Hierbij gaat 
het om bedrijven, voor stages en projecten, brancheverenigingen zoals Onderhoud NL en Crisp-bns. 
Het gaat ook over onze alumni, de gemeente en het Ministerie van OCW. Daarnaast werken we aan 
innovativiteit in onze organisatie. Hierbij gaat het om het vernieuwen van apparatuur, faciliteiten en 
huisvesting. Het gaat om onze informatievoorziening, profilering en voorlichting. Dit heeft gevolgen 
voor competenties van medewerkers en onze manier van werken en organiseren. 

Ons perspectief is omgezet in een aantal te behalen resultaten voor de kwaliteitsagenda. Alle 
resultaten zijn te koppelen aan de twee rijksthema’s die we gebruiken ‘gelijke kansen’ en ‘aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt’. 

4.2 Beoogde resultaten 
 
4.2.1 Branche-innovaties 
We kijken in het bijzonder naar specifieke ontwikkelingen in de branches waar we voor opleiden en 
aanpalende branches. Gebeurt er iets nieuws dat we kunnen gebruiken dan doen we dat. 
 
We zetten met onze kwaliteitsagenda dan ook in op een onafhankelijke Innovatieraad, de invoering 
van certificaten en de vernieuwing van het onderwijs. 
 
Resultaten en effecten 
 
2020 

• Er is een Innovatieraad aangesteld die jaarlijks tenminste één advies aan Nimeto geeft. 
• Het advies van de Innovatieraad is verwerkt in vernieuwing van het portfolio of in de 

bijgestelde teamplannen. 
• Bedrijven in de Innovatieraad zijn positiever over de innovatiekracht van Nimeto dan in 2018. 
• (meting: bevragen Innovatieraad). 
• We hebben een mbo certificaat voor de vastgoedbranche. Tenminste 10 deelnemers hebben 

dit gevolgd. 
• We hebben de opleiding signmaking op niveau 4 uitgebreid met wayfinding. 
• We bieden lijstenmakerij aan als keuzedeel. 

 
2022 
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• Stakeholders ervaren Nimeto Utrecht  als school voor innovatieve Ruimtemakers (meting: 
bevragen deelnemers Innovatieraad en andere relevante bedrijven, BPV enquête met 
specifiek vragen over de innovatiekracht van Nimeto). 

• Stakeholders beoordelen Nimeto als een vernieuwende school die innovaties volgt en 
gebruikt in het onderwijs. (meting: bedrijvenenquête, BPV enquête met specifiek vragen 
over de innovatiekracht van Nimeto). 

• 20 deelnemers hebben het certificaat voor de vastgoedbranche gevolgd. 
• Bedrijven in de vastgoedbranche beschouwen het certificaat als van toegevoegde waarde. 

(meting: bevragen tien vastgoedbedrijven). 
• De innovatieve bedrijven waarderen de kennis van de studenten op het gebied wayfinding 

(meting via bedrijven enquête). 
• De lijstenmakersbranche is tevreden over het keuzedeel en over de vaardigheden die 

studenten opdoen in dit keuzedeel (meting: enquête, bevragen branche). 
 

4.2.2 Maatschappij en onderwijs 
We willen dat de overgang van school naar praktijk zo soepel mogelijk verloopt. Daarom haken we 
graag aan bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en vernieuwingen vanuit landelijk 
onderwijsbeleid. 
 
Om deze redenen zetten wij in op onderwijsvernieuwing, beperking van schoolkosten, de invoering 
van digitalisering, vrije ruimte. Daarnaast zetten we in op internationalisering, alumni en het 
vergroten van netwerken voor onze studenten. 
 
Resultaten en effecten 
 
2020 

• In 50% van de opleidingen zijn vaardigheden en beroepen van de toekomst in het curriculum 
opgenomen. 

• We realiseren minimaal 12,5% kostenreductie op de schoolkosten. 
• Studenten geven aan dat de kostenreductie een drempel om de opleiding te volgen, 

vermindert.  
• We bieden stages, projecten in een internationaal (bedrijven)netwerk dat is uitgebreid naar 

tenminste 8 bedrijven/scholen. 
• Het extracurriculair programma is in meerdere opleidingen ingevoerd en geëvalueerd. 
• Studenten die deelnemen aan het excellentieprogramma, beoordelen het programma als 

hoogwaardig, veeleisend en van toegevoegde waarde voor hun kansen op de arbeidsmarkt 
(meting: panelgesprek) 

• We hebben een actieve alumnivereniging die jaarlijks tenminste twee activiteiten 
organiseert. 

• Alumni zijn betrokken bij het bedenken van onderwijsinnovaties. 
• Verwante organisaties waarderen de bijdrage van Nimeto in de netwerken. 
• Nimeto heeft een nieuwe samenwerking gestart met CIBAP en/of St Lucas. 
• Studenten waarderen de mogelijkheden die de samenwerking met derde partijen hen biedt 

bovengemiddeld. 
• Studenten ervaren dat zij van een breder netwerk gebruik kunnen maken. (meting: enquête) 

 
2022 

• In 100% van de opleidingen zijn vaardigheden voor beroepen van de toekomst in het 
curriculum opgenomen 
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• Studenten geven aan dat de opleiding heeft bijgedragen aan sociale en persoonlijke 
ontwikkeling en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot heeft. (meting: panelgesprek) 

• We realiseren minimaal 25% kostenreductie op de schoolkosten. 
• Studenten geven aan dat de kostenreductie een drempel om de opleiding te volgen, 

vermindert (meting: studentenraad en bevragen studenten die het betreft).  
• Stages in het buitenland zijn een vast onderdeel van de opleiding van onze studenten. 

Studenten waarderen de mogelijkheden hiertoe en nemen deel. (meting: JOB-monitor en 10 
studenten die een buitenlandse stage hebben gelopen) 

• Studenten die deelnemen aan het programma beoordelen het programma met een 7,0 of 
hoger. 

• Excellente studenten zijn ambassadeur met interne en externe uitstraling. 
• Studenten ervaren ruimte voor hun persoonlijke ambitie (meting: panelgesprek). 
• De betrokken bedrijven ervaren meerwaarde waar het gaat om de kennis en vaardigheden 

van studenten die deelnemen aan het excellentieprogramma. (meting: enquête, bevragen 
betreffende innovatieve bedrijven) 

• Studenten maken gebruik van de kennis en contacten in de alumnivereniging en zijn hier 
tevreden over (bevragen studentenraad). 

• Studenten beoordelen dat het alumninetwerk hen helpt bij het bouwen van een eigen 
netwerk. (meting: JOB-monitor, thema competenties) 

• Verwante organisaties waarderen de bijdrage van Nimeto aan netwerken. 
• Nimeto heeft zich samen met St Lucas en Cibap ontwikkelt tot een kenniscentrum voor de 

branche. 
• Studenten waarderen de mogelijkheden die de samenwerking hen biedt bovengemiddeld. 
• Studenten ervaren dat zij van een breder netwerk gebruik kunnen maken. (meting: JOB-

monitor, thema competenties). 
 
4.2.3 Technologie 
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe relevante technologische ontwikkelingen. Daar waar deze helpen 
bij ‘ruimte maken’, passen we ze graag als eerste toe. 
 
We streven er met onze kwaliteitsagenda dan ook naar dat studenten brancheonafhankelijk in 
aanraking komen met vernieuwende techniek. Voor onze studenten maken we een digilab 2.0 waarin 
ze ervaring kunnen opdoen met nieuwe technieken. Een plek om te experimenteren met bestaande 
technieken en technieken van de toekomst. We hebben met deze werkwijze al een zeer positieve 
ervaring opgedaan in ons Labora (werkruimte centrale hal). 
 
Resultaten en effecten 
 
2020 

• 50% van de studenten heeft brancheonafhankelijk kennis gemaakt met één of meer nieuwe 
technologiëen. 

 
2022 

• Studenten herkennen dat zij in hun opleiding kennis maken met vernieuwende techniek 
(JOB-monitor, vragen aansluiting op de beroepspraktijk). 

• 100% van de studenten heeft kennis gemaakt met één of meer nieuwe technologiëen. 
 
4.2.4 Pedagogisch didactisch 
We zijn altijd op zoek naar relevante nieuwe opvoedkundige en onderwijskundige inzichten en 
theorieën om onze manieren van lesgeven verder te verbeteren. 
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Om deze reden zetten wij in op professionaliseren van docenten en management waar het gaat om 
differentiëren, we ontwikkelen lesmaterialen en zetten in op maatwerk in het taal- en 
rekenonderwijs. Ten behoeve van dit laatste richten wij onder meer een taal- en rekencentrum in 
(zie bijlage 5, Taal- en rekencentrum, opdracht voor de projectgroep). Nimeto had dit centrum 
eerder willen starten, maar het is onderdeel van een majeure verbouwing van het schoolgebouw die 
verderop in de periode van de kwaliteitsagenda is gepland. 
 
Resultaten en effecten  
 
2020  

• 25% van de docenten is geschoold in gedifferentieerd les geven. 
• Het oordeel van studenten over maatwerk in het onderwijs is hoger dan in 2018-2019 

(meting: enquête). 
• We behouden een studiesucces 1e jaars van meer dan 80%. 
• De (beperkte) groep studenten die op- of afstroomt, geeft aan hier profijt van te hebben. 

(meting: panelgesprek studenten die het betreft). 
• De cyclus van talentgesprekken is ingevoerd en loopt (zie bijlage 6). 
• medewerkers beoordelen de cyclus van talentgesprekken als waardevoller dan 

functioneringsgesprekken (Meting: enquête onder docenten, als onderdeel van 
tussenevaluatie). 

 
2022 

• 50% van de docenten is geschoold in gedifferentieerd les geven. 
• Het oordeel van studenten over maatwerk in het onderwijs is hoger dan in 2020 (meting: 

enquête). 
• We behouden een studiesucces 1e jaars van meer dan 80%. 
• De (beperkte) groep studenten die op- of afstroomt, geeft aan hier profijt van te hebben. 

(meting: panelgesprek). 
• Voor de studenten die op- of afstromen draagt de werkwijze zichtbaar bij aan hun 

studiesucces. (meting: kwantitatief, analyse resultaten studenten die het betreft). 
• Medewerkers voelen zich meer op hun talenten ingezet (vraag opnemen in 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek).  
• medewerkers waarderen het zelfinitiatief dat ze kunnen nemen (meting: enquête onder 

docenten, vraag MTO). 
 

Meetmethoden 
Om resultaten en effecten te kunnen meten, kijken wij enerzijds of een activiteit wel of niet 
uitgevoerd is en of wij hiermee een kwantitatief resultaat’ hebben geboekt. Het is gelukt of het is 
niet gelukt. Daarnaast meten wij de effecten voor de studenten of de branche door de tevredenheid 
te meten of het oordeel te onderzoeken. Hier boven is dat beschreven. Hierbij hanteren wij: 

• Bestaande meetinstrumenten zoals de JOB; 
• Enquêtes onder studenten en bedrijven; 
• Dialoog met de Innovatieraad; 
• Studentenpanels. Dit betekent dat wij vernieuwingen voorleggen aan groepen studenten en 

hun oordeel vragen over de zichtbaarheid of merkbaarheid. 
 
Bovenstaande metingen besteden wij grotendeels uit. In het activiteitenoverzicht geven wij aan 
wanneer we welke methode gebruiken.  
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5. Activiteitenoverzicht en planning 
 

De koppeling van resultaten en activiteiten hebben wij in bijlage 0. Resultaten en 
activiteitenoverzicht opgenomen. 
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6. Organisatie Kwaliteitsagenda 
 

Nimeto organiseert de kwaliteitsagenda ‘in de lijn’. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor 
de te bereiken resultaten en effecten.  
 
Teams centraal 
We sturen hierop aan de hand van het in deze agenda beschreven Innovatiemodel. Alle 
onderwijsteams en ondersteunende teams hebben op basis van deze kaders een driejarenplan 
gemaakt dat jaarlijks geactualiseerd wordt. Gezamenlijk vormt dit het driejaars Nimeto plan dat is 
gekoppeld aan deze vierjarige kwaliteitsagenda. In het driejaars Nimeto plan zijn de plannen per 
opleiding op elkaar afgestemd. De kwaliteitsagenda legt onder meer de verbinding met de 
rijksspeerpunten. 
 
De kwaliteitscyclus ziet er dan als volgt uit: 

 
Innovatieraad 
Nimeto start de Innovatieraad en nodigt betrokkenen uit hier deel van uit te maken. De 
Innovatieraad fungeert als een raad van advies, maar wel onafhankelijk. Dit betekent dat de 
Innovatieraad zelf thema’s agendeert en Nimeto gevraagd en ongevraagd adviseert.  
Nimeto wil met de Innovatieraad een groep mensen opbouwen, die elkaar inspireren 
met de laatste innovaties. En daarmee ook de school inspireren op deze gebieden. De werkvorm 
staat niet vast.  
 
Innovatiemanager 
De innovatiemanager fungeert als onze projectleider. De Innovatiemanager heeft als voornaamste 
opdracht om te zorgen dat innovaties snel de school in komen en we er als school mee aan de slag 
gaan. De Innovatiemanager werkt samen met de teams en rapporteert aan het College van Bestuur. 
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7. Meerjarenbegroting 
 

Hieronder staat in hoofdlijnen de meerjarenbegroting.  

De begroting is indicatief. Hoewel wij een goed beeld hebben van de uit te voeren activiteiten en te 
behalen resultaten, evalueren we, bepalen we bij de opstelling van de jaarbegrotingen de focus voor 
dat jaar.  

Meerjarenbegroting 2019 2020 2021 2022 
  *€ 1000       
Branche innovaties 400 400 400 400 
          
Maatschappij en Onderwijs 480 480 480 480 
          
Technologie 135 135 135 135 
          
Pedagogisch-didactisch 325 325 325 325 
          
Meting en onderzoek 50 50 50 50 
Totaal 1.390 1.390 1.390 1.390 

 
Besteding middelen aan rijksspeerpunten 
In hoofdstuk 3.2 staat een beschrijving van de rijksspeerpunten en de wijze waarop Nimeto deze 
betrekt in de kwaliteitsagenda. Twee rijksspeerpunten komen terug in de kwaliteitsagenda: Gelijke 
kansen en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Al onze maatregelen verbinden wij aan één van deze 
speerpunten. In het bijgevoegde activiteitenoverzicht ziet u dat terug. 

Nimeto ontvangt voor de kwaliteitsagenda jaarlijks ongeveer € 1.340.000,- voor de periode van vier 
jaar. Met de bovengenoemde aandacht voor de rijksspeerpunten besteden wij dan ook ruim meer 
dan 1/3 van dit budget aan activiteiten die bijdragen aan het realiseren van verbeteringen op de 
rijksspeerpunten. 
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8. Verduurzaming 
 

Totstandkoming kwaliteitsagenda 
Als vakschool pleegt Nimeto continu overleg met haar branchepartijen. Ook beleid komt bij Nimeto 
altijd tot stand in overleg met de branche en met bedrijven in de branche. Dit geldt ook voor de 
ontwikkeling van ons Innovatiemodel, de instelling van de Innovatieraad en de ideeën op basis 
waarvan wij ons onderwijs vernieuwen. De kwaliteitsagenda is hier een weerslag van. De koers die in 
de Kwaliteitsagenda staat hebben wij doorgenomen met de ondernemingsraad en studentenraad.  

Verduurzaming kwaliteitsagenda 
We kunnen de toekomst niet voorspellen. Nimeto is van mening dat het een blijvende opdracht 
heeft om innovatief op te leiden.  

Innvoatie is voor Nimeto ook ‘sociale innovatie’. We bedoelen daarmee dat de innovatie moet 
bijdragen aan een cultuurverandering in school. Het moet tot het DNA van onze school gaan 
behoren. Hier zit voor ons de kern van de verduurzaming van onze agenda. 
 
De kwaliteitsagenda 2019-2022 is een nadere uitwerking van het Innovatiemodel van Nimeto. 
Activiteiten die wij met de kwaliteitsagenda uitvoeren dragen bij aan onze wens om de beste 
opleider te worden. De beoogde resultaten zijn merkbaar voor studenten en werkveld. 
 
Nimeto gebruikt de kwaliteitsagenda om een versnelling aan te brengen in de wijze waarop wij 
anticiperen op vernieuwing. Deze ‘boost’ hebben we nodig. We denken daarmee een aantal zwaktes 
van de organisatie (zie SWOTi) te verbeteren en de kansen die er voor een vakschool als Nimeto 
liggen te pakken. Onze kwaliteitsagenda heeft een duidelijke focus op innovatie. De basis is immers 
op orde. Hier bouwen we op voort, maar investeren we niet specifiek in. Dit is een keuze die wij 
oprecht en met overtuiging maken. We denken met deze aanpak een veel steviger positie in het 
netwerk te bouwen en hiermee ook studenten een veel breder netwerk te bieden.  
Onze Innovatieraad draagt bij aan kennisuitwisseling. Verduurzaming betekent voor ons meer 
partijen die bijdragen aan het onderwijs in de vorm van gastlessen, workshops, betekenisvolle 
projecten en kennis. Dit leidt tot het versterken van ons onderwijs.  
 
Nimeto denkt met het innovatiemodel ook de benodigde innovatie in het portfolio aan te brengen 
die ons onderwijs toekomstbestendig maakt en laat anticiperen op de in dit document beschreven 
externe uitdagingen.  
 
De periode van deze kwaliteitsagenda wordt afgesloten met een afsluitende conferentie waarin 
wordt besproken welke stappen vooruit we hebben gezet en de resultaten worden geborgd. 
Gedurende de periode van onze kwaliteitsagenda benutten wij de tussentijdse resultaten voor 
bijstelling van ons driejarenplan. Op deze manier blijven binnen onze PDCA cyclus de strategie en 
kwaliteitsagenda ‘gelijk op lopen’.  
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Bijlagen 
 

0. Resultaten- en activiteitenoverzicht 

1. Nimeto: Nimeto meerjarenplan, 2019 

2. Nimeto: Innovatiemodel 

3. Nimeto: Externe ontwikkelingen, analyse kwaliteitsagenda 2019-2022 

4. Nimeto: Taal en rekencentrum, Opdracht voor de projectgroep 

5. Nimeto: Jaarplan Excellentie programma 

6. Nimeto: Aan de slag met talentgesprekken, oktober 2018 

 



Externe ontwikkeling Operationeel doel 0-meting Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022 Activiteiten
Speerpunt
Gelijke kansen

Speerpunt
Ond-arbeidsmarkt

jaarbasis jaarbasis
Branche-innovaties

We willen dat experts uit het bedrijfsleven 
de toekomstige innovaties voor ons in 
kaart brengen

Er is een Innovatieraad in 
oprichting.

Er is een Innovatieraad aangesteld die 
jaarlijks tenminste één advies aan Nimeto 
geeft

Stakeholders ervaren Nimeto Utrecht  als 
school voor innovatieve Ruimtemakers
(meting: bevragen deelnemers 
Innovatieraad en andere relevante 
bedrijven)

-We stellen een Innovatieraad aan (2019)
'-De innovatieraad bouwt de omvang zelf uit. (2020-
2022)
'-de Innovatieraad geeft per jaar tenminste één advies 
(2019-2022) 50.000,00€                

We willen de innovaties opnemen in het 
curriculum

Bedrijven ervaren Nimeto als 
onvoldoende innovatief.
0-meting: bevragen deelnemers 
innovatieraad, juni 2019)

-Het advies van de Innovatieraad is verwerkt 
in vernieuwing van het portfolio of in de 
bijgestelde teamplannen
'-Bedrijven in de Innovatieraad zijn 
positiever over de innovatiekracht van 
Nimeto dan in 2018.
(meting: bevragen Innovatieraad)

Stakeholders beoordelen Nimeto als een 
vernieuwende school die innovaties volgt en 
gebruikt in het onderwijs.
(meting: bedrijvenenquête / hernieuwde 
BPV enquête met specifiek vragen over 
innovatiekracht Nimeto)

-We stellen een Innovatiemanager aan (2019).
'-De innovatiemanager helpt bij het implementeren van 
innovaties in het onderwijs (2019-2022)
'-We scholen medewerkers conform het 
innovatiemodel (2020-2022)
'-We professionaliseren het management en werken 
aan zelfsturende teams (2020-2021)  €             250.000,00 

We hebben een mbo certificaat voor de 
vastgoedbranche. Tenminste 10 deelnemers 
hebben dit gevolgd

-20 deelnemers hebben dit gevolgd.
'-Bedrijven in de vastgoedbranche 
beschouwen het certificaat als van 
toegevoegde waarde. (meting: bevragen 
tien vastgoedbedrijven)

-We ontwikkelen een mbo certificaat (2019)
'-We bieden het mbo certicaat aan de eerste lichting 
deelnemers aan (2020-2021)
'-We evalueren het mbo certificaat (2020) 50.000,00€                

We hebben de opleiding signmaking op 
niveau 4 uitgebreid met wayfinding

De innovatieve bedrijven waarderen de 
kennis van de studenten op dit gebied 
(meting via bedrijven enquête)

-We ontwikkelen wayfinding (2020)
'-We bieden wayfinding  aan de eerste lichting 
studenten aan
'-We evalueren wayfinding (2021) 25.000,00€                

We bieden lijstenmakerij aan als keuzedeel. 

De lijstenmakersbranche is tevreden over 
het keuzedeel en over de vaardigheden die 
studenten opdoen in dit keuzedeel (meting: 
enquête, bevragen branche)

-We ontwikkelen het keuzedeel lijstenmakerij en 
richten een ruimte in als volwaardige lijstenmakerij ten 
behoeve van de sector (2019)
'-We bieden het keuzedeel aan de eerste lichting 
studenten aan (2020-2021)
'-We evalueren het keuzedeel, samen met de bedrijven 
(2021) 25.000,00€                

Maatschappij onderwijs

We dragen bij aan wend- en 
weerbaarheid

Studenten worden onvoldoende 
voorbereid in het curriculum op 
beroepen en vaardigheden voor de 
toekomst.
Vaardigheden en beroepen van de 
toekomst zijn niet of nauwelijks 
opgenomen in het curriculum 
(toetsing bij deelnemers 
innovatieraad, juni 2019)

In 50% van de opleidingen zijn 
vaardigheden en beroepen van de toekomst 
in het curriculum opgenomen.

-In 100% van de opleidingen zijn 
vaardigheden voor beroepen van de 
toekomst in het curriculum opgenomen
'-Studenten geven aan dat de opleiding 
heeft bijgedragen aan sociale en 
persoonlijke ontwikkeling en hun kansen op 
de arbeidsmarkt vergroot heeft. (meting: 
panelgesprek)

-Studenten maken een portfolio (start 2020)
'-Nimeto onderzoekt de mogelijkheden van  een ELO 
voor alle opleidingen (2019-2020)
'-We voeren een systeem van vrije studiepunten in 
waarin studenten gestimuleerd worden 
maatschappelijk actief te zijn (2019-2022).
'-We nemen het 'Agora' model op in het onderwijs 
(2020). 100.000,00€              

We verlagen de schoolkosten voor 
studenten

Een deel van de studenten ervaart 
een financiële drempel (0-meting: 
Studentenraad heeft dit 
aangegeven)

-We realiseren minimaal 12,5% 
kostenreductie 
'-Studenten geven aan dat de 
kostenreductie een drempel om de 
opleiding te volgen, vermindert (meting: 
studentenraad en studenten die het 
betreft). 

-We realiseren minimaal 25% 
kostenreductie 
'-Studenten geven aan dat de 
kostenreductie een drempel om de 
opleiding te volgen, vermindert (meting: 
studentenraad en studenten die het 
betreft). 

-We onderzoeken samen met de studentenraad hoe we 
kosten voor boek- en leermiddelen kunnen kunnen 
reduceren en maken afspraken hierover.
(Onderzoek: 2019. Implementatie per schooljaar 2020-
2021) 50.000,00€         

We bieden meer studenten de 
mogelijkheid internationale ervaring op te 
doen.

We hebben een beperkt netwerk en 
een beperkt aantal studenten dat 
internationale ervaring opdoet.

We bieden stages, projecten in een 
internationaal (bedrijven)netwerk dat is 
uitgebreid naar tenminste 8 
bedrijven/scholen.

Stages in het buitenland zijn een vast 
onderdeel van de opleiding van onze 
studenten. Studenten waarderen de 
mogelijkheden hiertoe en nemen deel.
(meting: JOB-monitor, studentenpanel met 
10 studenten die een buitenlandse stage 
hebben gelopen)

-Nimeto legt contacten met partnerscholen en 
bedrijven in het buitenland die geschikt zijn voor 
studenten van Nimeto (2019)
'-Nimeto organiseert een interne voorlichting aan 
studenten over stage lopen in het buitenland'.(start 
2020)
'-Nimeto maakt gebruik van de kennis en contacten van 
zusterscholen CIBAP en St Lucas.
(2019) 50.000,00€         

Onze excellente studenten krijgen een 
extracurriculair aanbod aangeboden

In 2018 is een pilot uigevoerd bij 
SIV.
0-meting: pilotresultaten zijn 
geëvalueerd en de basis voor 
uitbreiding.

-Het extracurriculair programma is in 
meerdere opleidingen ingevoerd en 
geëvalueerd.
'-Studenten die deelnemen, beoordelen het 
programma als hoogwaardig, veeleisend en 
van toegevoegde waarde voor hun kansen 
op de arbeidsmarkt (meting: panelgesprek)

-Studenten die deelnemen aan het 
programma beoordelen het programma 
met een 7,0 of hoger
'-Excellente studenten zijn ambassadeur 
met interne en externe uitstraling.
'-Studenten ervaren ruimte voor hun 
persoonlijke ambitie
(meting: panelgesprek)
'-De betrokken bedrijven ervaren 
meerwaarde waar het gaat om de kennis en 
vaardigheden van studenten die 
deelnemen. (meting: vraag opnemen in 
hernieuwde BPV enquête)

-Nimeto ontwikkelt een uitdagend 
excellentieprogramma met in ieder geval de 
onderdelen Ondernemerschap, Leiderschap en 
Management
'-Het programma bevat realistische projecten uit de 
beroepspraktijk, gastlessen en coaching.
'-Nimeto onderzoekt de mogelijkheden voor een 
mutidisciplinair programma.

Planning:
2019-2020: RES
2019-2020: PVO
2021-2022: multidisciplinair programma
(Zie bijlage '3-jaarsplan excellentie') 100.000,00€       

We willen onze studenten een zo goed 
mogelijk netwerk in de bedrijfstak bieden

We hebben geen structureel contact 
met alumni en betrekken hen niet in 
ons onderwijs
(0-meting: toetsing bij 
studentenraad, juni 2019).

-We hebben een actieve alumnivereniging 
die jaarlijks tenminste twee activiteiten 
organiseert.
'-Alumni zijn betrokken bij het bedenken 
van onderwijsinnovaties.

-Studenten maken gebruik van de kennis en 
contacten in de alumnivereniging en zijn 
hier tevreden over.
'-Studenten beoordelen dat het 
alumninetwerk hen helpt bij het bouwen 
van een eigen netwerk.
(meting: vraag in JOB-monitor en bevragen 
studentenraad)

-Nimeto ontwikkelt een aanpak om een structureel 
netwerk van alumni te ontwikkelen en te beheren. 
Nimeto maakt hierbij gebruik van goede 
praktijkvoorbeelden zoals de werkwijze van De LiS 
(Vereniging ter bevordering van de opleiding tot 
instrumentmaker).
'-De alumnivereniging organiseert symposia, 
themabijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Studenten 
van Nimeto kunnen hieraan deelnemen.
(Opbouw 2019 en 2020. Effecten per 2021) 100.000,00€       

We hebben een verbeterde samenwerking 
met onze aanverwante organisaties De samenwerking is beperkt.

-Verwante organisaties waarderen de 
bijdrage van Nimeto
'-Nimeto heeft een nieuwe samenwerking 
gestart met CIBAP en/of ST Lucas

-Verwante organisaties waarderen de 
bijdrage van Nimeto
'-Nimeto heeft zich samen met St Lucas en 
Cibap ontwikkelt tot een kenniscentrum 
voor de branche.

-We investeren in het zusteroverleg met CIBAP en ST 
Lucas
'-We investeren in het overleg met de Economic board 
Utrecht en de gemeente Utrecht
'-We investeren in het platform MBO-HBO 
Utrecht/Amersfoort
'-We investeren in het overleg met de Utrechtse MBO-
instellingen
(2019-2022) 30.000,00€                

We hebben een verbeterde samenwerking 
met relevante bedrijven en branches

De samenwerking is beperkt
0-meting: toetsing bij de 
studentenraad)

-Studenten waarderen de mogelijkheden 
die de samenwerking biedt bovengemiddeld
'-Studenten ervaren dat zij van een breder 
netwerk gebruik kunnen maken.
(meting: vraag in JOPmonitor bij thema 
competenties)

-Studenten waarderen de mogelijkheden 
die de samenwerking biedt 
bovengemiddeld.
'Studenten ervaren dat zij van een breder 
netwerk gebruik kunnen maken. (meting: 
vraag in JOB-monitor bij thema 
competenties)

-We investeren in netwerkenstyling/vormgeving (BNS 
Crisp)
'-We investeren in netwerken in de vastgoedbranche 
(Onderhoudnl)
(2019-2022) 50.000,00€         

Technologie

we willen dat studenten ervaring op doen 
met nieuwe technieken waar ze in de 
branche ook mee te maken krijgen.

Er is geen samenhangend 
techniekbeleid.
Studenten maken niet of nauwelijks 
kennis met nieuwe technologieën (0-
meting: studentenraad, juni 2019)

50% van de studenten heeft 
brancheonafhankelijk kennis gemaakt met 
één of meer nieuwe technologiëen

-Studenten herkennen dat zij in hun 
opleiding kennis maken met vernieuwende 
techniek (JOB monitor, vraga over 
aansluiting beroepspraktijk)
'-100% van de studenten heeft kennis 
gemaakt met één of meer nieuwe 
technologiëen

We ontwikkelen een techniekbeleid en voeren dit uit, 
onder andere in een digilab.
(beleid: 2019, inrichting en gebruik digilab vanaf 2020) 135.000,00€              

Pedagogisch-didactisch

We willen maatwerk in het onderwijs

-We doen eind schooljaar 2018-
2019 een enquête over maatwerk 
binnen Nimeto. Deze is de basis 
voor de vervolgmetingen.
'-We hebben een studiesucces 1e 
jaars van meer dan 80%

-25% van de docenten is geschoold in 
gedifferentieerd les geven.
'-Het oordeel van studenten over maatwerk 
in het onderwijs is hoger dan in 2018-2019 
(meting: herziene enquête onder studenten)
'-We behouden een studiesucces 1e jaars 
van meer dan 80%

-50% van de docenten is geschoold in 
gedifferentieerd les geven
'-Het oordeel van studenten over maatwerk 
in het onderwijs is hoger dan in 2020 
(meting: enquête onder studenten)
'-We behouden een studiesucces 1e jaars 
van meer dan 80%

'-We scholen alle docenten in gedifferentieerd lesgeven 
(2019-2021)
'-We ontwikkelen lesmateriaal ten behoeve van 
gedifferentieerd lesgeven (2019)
'-We onderzoeken het model 'Kunskapskalon (2020)
'-We digitaliseren de examinering (2020)
'-We scholen alle docenten die werken met nieuwe 
methodieken (2019-2021)
'-We ontwikkelen schoolbreed maatwerkprogramma's 
voor taal- en rekenonderwijs. (zie Bijlage 5, Taal- en 
rekencentrum, 2019)
'-We schaffen pedagogisch-didactische apparatuur aan 
(2020) 175.000,00€       

We willen een hogere opstroom, maar 
ook mogelijkheden bieden voor afstroom

We hanteren geen meetbaar 
startniveau, gezien de kleine 
aantallen (zie tekst)

De (beperkte) groep studenten die het 
betreft, geeft aan hier profijt van te hebben. 
(meting: panelgesprek)

-De (beperkte) groep studenten die het 
betreft, geeft aan hier profijt van te hebben. 
(meting: panelgesprek)
'-Voor de studenten die op- of afstromen 
draagt de werkwijze zichtbaar bij aan hun 
studiesucces. (meting: kwantitatief)

-We integreren de verschillende niveaus van één 
branche binnen een opleiding 
(2019-2020, vervolgens onderhoud). 50.000,00€         

We willen de talenten van de 
medewerkers optimaal benutten

We houden 
functioneringsgesprekken. Deze 
voldoen niet (zie bijlage 6, 
talentgesprekken, pag. 3)

De cyclus van talentgesprekken is ingevoerd 
en loopt
medewerkers beoordelen de cyclus van 
talentgesprekken als waardevoller dan 
functioneringsgesprekken. 
(Meting: enquête onder docenten, als 
onderdeel van tussenevaluatie, of vraag 
opnemen in MTO)

-Medewerkers voelen zich meer op hun 
talenten ingezet. 
'-medewerkers waarderen het zelfinitiatief 
dat ze kunnen nemen
(meting: enquête onder docenten of vraag 
opnemen in MTO)

-Invoering talentgesprekken ter vervanging 
functioneringsgesprekken.
'-Nimeto beidt een breed pakket aan intervisie, 
coaching en stages
(zie Bijlage: Aan de slag met talentgesprekken )
(2019-2022, incl evaluatie)

100.000,00€              

Totalen Subtotaal 575.000,00€      765.000,00€              
Meting resultaten en onderzoek 50.000,00€         
Totaal 1.390.000,00€   

Budget in €
Resultaten- en activiteitenplanning Nimeto

We vernieuwen ons onderwijs, afgestemd 
op brancheontwikkelingen Niet van toepassing



meerjarenplan



Wat we gaan doen

In dit boekje kun je lezen wat 

we de komende jaren willen 

doen. Het boekje is bedoeld 

voor die mensen die wij het 

belangrijkst vinden: onze 

studenten, de bedrijven waar-

mee we samenwerken en 

onze collega’s. 

We moeten deze plannen ook 

aan de minister laten weten. 

De minister noemt dit de 

‘Regeling kwaliteitsafspraken 

mbo 2019-2022’. Wij noemen 

het ons meerjarenplan.

Wat je gaat lezen

Wat is dat eigenlijk, een vak- 

instelling? Je leest het in de 

algemene tekst die alle vak-

scholen gebruiken om uit te 

leggen wat ze doen.  

Wij zijn niet zomaar een 

vakinstelling. Wij zijn Nimeto. 

Waarom wij een bijzondere 

school zijn vertellen we je 

graag. Bijvoorbeeld door de 

manier waarop wij naar de 

ontwikkelingen in de wereld 

om ons heen kijken. Want 

er verandert veel. Dat heeft 

gevolgen voor onze school, 

onze studenten en voor de 

manier waarop we lesgeven. 

In dit boekje lees je wat we 

gaan doen.

Papierwerk

Bij dit Nimeto meerjarenplan 

horen bijlagen. Deze hebben

we apart toegevoegd. 

Sommige vind je misschien 

interessant, andere misschien 

saai. Maar ze horen er bij. Je 

kunt uiteraard zelf beslissen 

of je ze wel of niet wilt lezen.

We zijn een vakinstelling. In dit hoofdstuk 
leggen we uit wat een vakinstelling is. 
Het is een tekst die iedere vakinstelling in 
Nederland gebruikt.

Elke vakinstelling is uniek en kleinschalig. 
Een vakinstelling kenmerkt zich tevens voor-
al door specifieke opleidingen die nergens 
anders te volgen zijn. Vakinstellingen trek-
ken studenten uit het hele land en vinden 
een zeer nauwe samenwerkingspartner 
in de branche als dé ambassadeur van de 
vakinstelling.
Deze unieke kenmerken hebben alle vak-
instellingen met elkaar gemeen en onder-
scheiden ons van regionale opleidingen-
centra. Onze vakinstellingen hebben daarom 
met elkaar afgesproken een aantal bijzon-
dere karakteristieken van een vakinstelling 
terug te laten komen in elke afzonderlijke 
kwaliteitsagenda per instelling. Als een 
herkenbare rode draad per vakinstelling.’

één We zijn een vakinstellingVoorwoord twee

‘



Wij zijn Nimeto

Deze karakteristieken zijn:

Onze vakinstellingen hebben 

een unieke brancheverbin-

ding. Het werkgebied van de 

instelling is veelal het hele 

land. De branche is de van-

zelfsprekende partner van de 

vakinstelling en draagt bij aan 

het onderwijs, in een aantal 

gevallen door middel van 

kostbare en specialistische 

uitrusting. 

Onze vakinstellingen worden 

door de branches gewaar-

deerd als echte vakopleider en 

hiermee als de gesprekspart-

ner voor innovaties en vragen 

die in onze branches spelen.

Onze vakinstellingen hebben 

een breed voedingsgebied. 

De atlas van de vakinstellingen 

laat zien dat studenten uit het 

hele land op onze opleidingen 

af komen. Onze studenten 

weten na hun opleiding over 

het algemeen snel een pas-

sende baan in de betreffende 

branche te vinden.

Onze vakinstellingen hebben 

een aantal unieke opleidingen. 

Ook bieden wij opleidingen 

waarin wij met afstand de 

meeste studenten hebben. We 

zijn zuinig op deze opleidingen

omdat wij hiermee een cru-

ciale positie hebben voor de 

branche waar het gaat om het 

opleiden van jongeren voor de 

specifieke sectoren.

Onze vakinstellingen hebben 

een afgebakend, samenhan-

gend opleidingsaanbod met 

een heel duidelijke focus. Dit 

maakt dat wij gemakkelijker 

anticiperen op ontwikkelingen 

in de markt, slagkracht heb-

ben en innovatief zijn.

Tot slot. Wij hechten bijzonder 

belang aan onze positie en 

hebben de ambitie deze met 

onze kwaliteitsagenda’s te ver-

sterken. Het speerpunt uit het 

bestuursakkoord ‘aansluiting 

onderwijs-arbeidsmarkt’ is een 

speerpunt dat alle vakinstellin-

gen zullen uitwerken, omdat dit 

aansluit op karakteristieken die 

alle vakinstellingen hebben.‘

Wij zijn Nimeto. Nimeto bestaat al sinds 
het begin van de vorige eeuw. In al die jaren 
hebben we vakmensen opgeleid die klaar 
zijn om de wereld mooier of beter te maken. 
Een Nimeto-diploma staat voor kwaliteit. 

Het maakt ons trots én vastberaden. We 
willen dit ook in de toekomst zo houden. 
Want wat er ook gebeurt, verandering blijft. 

Tegenwoordig ontmoeten 

we elkaar anders, werken 

we anders en vergaderen we 

anders. We winkelen anders, 

we ontspannen ons anders en 

we sporten anders. De ruimte 

waarin we al deze dingen doen 

verandert mee. En de echte 

wereld en de digitale wereld 

lopen steeds meer door elkaar 

heen.

Beide werelden hebben 

vorm nodig: ontwerp, sfeer, 

inrichting, materiaal, route. En 

onderhoud: aanpassingen aan 

de tijd, aan nieuwe gebruikers, 

aan nieuwe ideeën en aan 

nieuwe technologie. 

Om vorm te geven aan de 

ruimte in de wereld om ons 

heen hebben we vakmensen 

nodig. Zelfbewuste, creatie-

ve ruimtemakers die precies 

weten wat ze doen. Zulke 

mensen leiden wij op. Wij zijn 

een creatieve vakopleiding. En 

wij zijn klaar voor de toekomst.

Nimeto.
Maak ruimte.
Voor jezelf 
en voor de wereld.

drie vier

‘



De wereld waarin we leven 

verandert snel. Nieuwe ont-

wikkelingen en uitvindingen 

komen steeds sneller achter 

elkaar. De gevolgen raken 

steeds meer mensen. Ook 

daar waar je het misschien  

niet direct verwacht.

De prijzen van de huizen stegen 

enorm in 2007. En daalden net 

zo snel in 2009. En nu vliegen 

de huizenprijzen opnieuw de 

pan uit. Dat heeft gevolgen. 

Voor makelaars, bouwbe-

drijven en banken. Maar ook 

voor het aantal echtscheidin-

gen, of mensen wel of geen 

luxe producten kopen, op de 

hoeveelheid banen en zelfs 

op de politieke partij waarop 

mensen stemmen. Deze nieu-

we en snelle ontwikkelingen 

raken ons allemaal. En blijven 

dat doen.

Wat vandaag vast staat kan 

morgen veranderd zijn. De 

vakman of -vrouw die een suc-

ces wil maken van zijn carrière 

moet dit snappen en er mee 

om kunnen gaan. 

De omgeving waarin de werk-

nemer van nu zijn werk doet 

verandert snel. Door digita-

lisering, door andere vragen 

en andere oplossingen. 

Vakmanschap, creativiteit en 

het vermogen om te vernieu-

wen zijn daarom belangrijk. 

Zeker in de toekomst van 

creatieve ruimtemakers. 

Nimeto leidt deze creatieve 

ruimtemakers op en hoort 

bij de beste opleidingen van 

Nederland. Dat willen we zo 

houden. Onze basis is op orde: 

wij voldoen ruimschoots aan 

alle normen die de minister 

ons oplegt. Maar om de beste 

school te zijn en te blijven is 

meer nodig. Wij geloven dat 

we dit alleen bereiken als we 

ons ook snel aanpassen aan de 

veranderingen om ons heen. 

In dit meerjarenplan vertellen 

we je daarom vooral hoe nieu-

we ontwikkelingen een plek 

in het onderwijs krijgen.

Om al die nieuwe ontwikke-

lingen in kaart te brengen, 

gebruiken wij het Nimeto 

Innovatiemodel. Dit model is 

nieuw. We moeten er nog mee 

beginnen. Op de binnenzijde 

staat een analyse gegeven van 

de belangrijkste ontwikkelin-

gen in onze omgeving. En de 

acties die we daarop blijvend 

als school inzetten. We zijn 

een lerende organisatie. 

zes Een snel veranderende wereld

Een snel veranderende 
wereld

vijf



Maatschappij en Onderwijs

Wend- en Weerbaarheid
Innovaties gaan snel en steeds sneller. Er is 
behoefte aan studenten die hun vak beheer-
sen. Die ‘State-of-the-Art’ zijn opgeleid op het 
moment dat ze de arbeidsmarkt betreden. Maar 
die ook voorbereid zijn op een toekomst waar 
steeds andere zaken van ze gevraagd worden. 
Met andere woorden, we gaan er voor zorgen 

dat onze studenten wend- en weerbaar zijn, 

en passen daar ons onderwijs op aan. Zodat 

studenten nu en later met veranderingen  

kunnen omgaan.

‘Global Village’
Nederlanders zijn steeds meer onderdeel 
van de ‘Global Village’. De wereld wordt 
kleiner. Internationaal werken wordt steeds 

belangrijker. Ook voor onze studenten.
We gaan ons internationaliseringsbeleid ver- 

beteren. Dat doen we via stages, projecten  

en door ons internationale (bedrijven)netwerk 

uit te breiden. 

Netwerken
De traditionele arbeidsmarkt verandert snel. 
Het aantal zzp’ers neemt toe. Steeds meer 
mensen verdienen hun salaris op meer dan  
één plek. Bijvoorbeeld doordat ze én in loon-
dienst zijn én zelfstandig ondernemer. Om dit 
goed te doen is een netwerk heel belangrijk. 
Nimeto leert studenten hoe ze moeten netwer-

ken. Wij richten een alumnivereniging op voor 

oud-studenten. Studenten kunnen zich ook  

aansluiten bij ons eigen netwerk. Wij onder- 

zoeken mogelijkheden om deze netwerken 

groter te maken.
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Technologische
ontwikkelingen

Techniekbeleid
De technische ontwikkelingen gaan snel in 
onze sectoren. Projectietechnieken, Virtual 
Reality, Augmented Reality, Internet of Things 
en Domotica zijn daar een paar voorbeelden 
van. We willen deze technieken letterlijk de 

school in halen. Dit geldt ook voor techniek  
die nog moet komen, zoals misschien holo-
grammen of de mogelijkheden van grafeen. 
Nimeto gaat fors investeren in techniekbeleid.  

We onderzoeken wat de nieuwste ontwikke-

lingen zijn en bekijken hoe we die toe kunnen 

passen in het onderwijs. Voor onze studenten 

maken we een digilab 2.0 waarin ze ervaring 

kunnen opdoen met nieuwe technieken.

Pedagogisch didactische 
ontwikkelingen

Maatwerk in onderwijs
Onze studenten willen steeds meer zelf bepa-
len wat ze doen en hoe ze leren. Daar helpen 
we graag bij. Door als het kan maatwerk voor 
iedere student te leveren. Dit vraagt om een 
andere rol en cultuur. Bij docenten en mede-
werkers van Nimeto. 
Nimeto wil maatwerk in het onderwijs. Voor het 

vakonderwijs en voor taal en rekenen. We gaan 

onderzoeken hoe we dat gaan doen en gaan 

een innovatief Taal- en Rekencentrum opzetten. 

Op- en afstroom
Het is voor de toekomstige mogelijkheden 
van onze studenten belangrijk dat we hun 
talenten zo goed mogelijk ontwikkelen. En  
dat zij leren wat bij hun past. De mogelijk-
heden van opstroom, maar ook afstroom, 

worden daardoor steeds belangrijker.
Tot nu toe waren de opleidingsniveaus strikt 

gescheiden binnen Nimeto. Dit gaan we ver-

anderen. Naast een cultuurverandering is dit 

ook een pedagogische en didactische veran-

dering. Klassen of groepen worden gemengd. 

Docenten geven op meerdere niveaus les. Dit 

vraagt een extra inspanning en bijscholing.

Sociale innovatie
De overheid, de werkgevers en de vakbonden 
zijn van mening dat de opleidingsteams binnen 
mbo-scholen steeds meer invloed moeten heb-
ben op hun werk. Ook wij zijn het hier mee eens. 
We hebben de talenten van iedere collega hard 
nodig om het beste onderwijs te geven.
Dit doen we door de teams en afdelingen hun  

eigen koers voor de komende drie jaar in kaart 

te laten brengen. Hiervoor is een andere aanpak 

nodig waarin het van elkaar en anderen leren 

centraal staat.

Excellentie
Nimeto gelooft in de talenten van iedere  
student. Iedere Nimeto-student beheerst bij 
het afstuderen zijn of haar vak. De studenten 
die meer willen, helpen we graag. Wij zijn hier 
de afgelopen periode mee begonnen bij de 
opleiding Styling, Interieur & Vormgeving.  
Dit smaakt naar meer. 
De komende jaren zullen wij ons excellentiepro-

gramma uitbreiden en een vast onderdeel maken 

van alle opleidingen. Wij hopen zo alle studenten 

te inspireren meer uit zichzelf te halen. 

Sector en regio
Nimeto is een vakschool. Op een ROC komen 
de meeste leerlingen uit de regio, voor een  
vakschool geldt dat niet. Een vakschool richt 
zich vooral op samenwerking met de sector.  
90% van onze studenten komt van buiten  

de stad Utrecht. De samenwerking met onze 
sectoren en zusterscholen willen we de 
komende jaren verbeteren. Met als doel om 
steeds opnieuw van elkaar te leren.
Dat betekent niet dat de regio onbelangrijk 
is. Ook in Utrecht en omgeving willen we de 
samenwerking met overheid, bedrijven en 
scholen verder verbeteren. 
We werken intensief samen met onze zuster-

scholen Cibap en SintLucas en met Hogeschool 

voor de Kunsten Utrecht. In Utrecht en in de 

sector doen we mee aan verschillende samen-

werkingsverbanden. Zodat nieuwe studenten 

zich snel thuisvoelen op Nimeto, of na afstu-

deren een makkelijke overstap kunnen maken 

naar een andere studie. 
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HET INNOVATIEMODEL 
VAN NIMETO
NIMETO, MAAK RUIMTE VOOR JEZELF EN VOOR DE WERELD. 
Om vorm te geven aan de ruimte in de wereld om ons heen hebben we 
vakmensen nodig. Zelfbewuste, ruimtemakers die precies weten wat ze 
doen. Zulke mensen leiden wij op. Wij zijn een creatieve vakschool.

De wereld verandert, 
ontwikkelingen gaan sneller 
en sneller. Wat nu nieuw is, is 
overmorgen alweer vergeten. 
Daarom willen we als opleiding op 
de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen op de vakgebieden 
waarin we onderwijzen. 
‘Vormgeving en Styling’, ‘Creatieve 
Techniek’ of ‘Vastgoed en 
Makelaardij’. Of het nou gaat om 
materiaalkennis, kennis van nieuwe 
technologie of kennis van de markt.

We hebben een systeem dat ervoor 
zorgt dat de basiskwaliteit van onze 
opleiding gewaarborgd is. Maar wij 
willen meer dan alleen basiskwaliteit 
leveren. Wij willen voorop lopen. Te 
boek staan als de beste opleiding 
voor ruimtemakers. Een top 
1-opleiding zijn. Daarom hebben 
we een nieuw systeem ontwikkeld 
om onszelf uit te dagen. Om ruimte 
te maken voor eigen inbreng. Om 
ontwikkelingen van buiten de school 
naar binnen te halen.

RUIMTE OM BETER TE WORDEN
We hebben een model ontwikkeld om innovaties in de breedste zin van het 
woord op te sporen en te vertalen naar concrete, bruikbare onderwijsideeën 
die passen bij ‘ruimte maken’. Dat doen we in twee stappen. 

Eerst kijken we naar buiten. Wat is er nieuw? Welke innovaties spelen er in de 
wereld om ons heen? Wat gebeurt er in het buitenland? Zo verruimen we ons 
beeld, stellen we ons open en zien we steeds meer.

Daarna kijken we naar binnen. Wat betekenen deze innovaties voor Nimeto? 
Hoe maken we intern de ruimte om ze op te pakken? We willen immers 
top 1 worden.

BRENG DE WERELD DE SCHOOL IN

Hoe beter we aangesloten zijn op alles wat er in de wereld om ons heen 
gebeurt, hoe beter ons onderwijs. Dit geldt voor iedere opleiding en afdeling 
van Nimeto. Zie ons nieuwe innovatiesysteem als een uitnodiging om 
waardevolle innovaties te vertalen naar de school en de klas. 
Zo worden we zeker een top 1-opleiding.
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1. PEDAGOGISCH & DIDACTISCH
We zijn altijd op zoek naar relevante nieuwe opvoedkundige en 
onderwijskundige inzichten en theorieën, om onze manieren van 
lesgeven verder te verbeteren.

Voorbeelden
Mindfulness: het inzicht dat leerlingen veel beter kunnen leren als ze in het 
hier en nu zijn en hun volle aandacht op het leerproces kunnen richten.

Gedifferentieerd onderwijs: het inzicht dat onderwijs effectiever is als je 
het leeraanbod kunt aanpassen aan elke individuele student.

2. MAATSCHAPPIJ & ONDERWIJS
We willen dat de overgang van school naar praktijk zo soepel mogelijk 
verloopt. Daarom haken we graag aan bij nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen en vernieuwingen vanuit landelijk onderwijsbeleid.

Voorbeelden
Er ontstaat steeds meer aandacht voor duurzaamheid en de circulaire 
economie. Inmiddels wordt hierin van elke organisatie een actieve houding 
verwacht. 

OCW heeft aangegeven dat onderwijs in ‘burgerschap’ een verplicht 
onderdeel wordt van elk lesprogramma.  

3. TECHNOLOGIE
Technologie krijgt een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Daarom zijn 
we altijd op zoek naar nieuwe relevante technologische ontwikkelingen. 
Zit er één tussen die past bij ‘ruimte maken’? Dan passen we het graag als 
eerste toe.

Voorbeelden
Door gebruik te maken van virtual reality kun je mensen een (virtuele) 
ruimte laten ervaren. Zo kan je een winkeleigenaar laten ervaren hoe het 
zal zijn om midden in zijn nieuw gestylde winkel te staan.

Er kunnen steeds meer eigenschappen aan materialen worden 
meegegeven door nanotechnologie te gebruiken. Zo kunnen oppervlakten 
vuilafstotend en zelfherstellend zijn. Een nieuwe ontwikkeling die veel 
impact heeft op het onderhoud van ruimten.

4. BRANCHE-INNOVATIES
We kijken in het bijzonder naar specifieke ontwikkelingen in de branches 
waar we voor opleiden en aanpalende branches. Gebeurt er iets nieuws 
dat we kunnen gebruiken? Dan doen we dat.

Voorbeelden
Een ontwikkeling die we zien bij makelaars is dat ze nieuwe specialismen 
in huis halen. Bijvoorbeeld data analisten om doelgerichter te kunnen 
verkopen of stylisten om de kans op verkoop te vergroten.

Winkel-events. In New York al big business: iedere maand een nieuw 
thema-event in de winkel en de inrichting en etalages in lijn met het thema.

1. VAK & PROFESSIE
We willen dat onze studenten state-of-the-art zijn opgeleid als zij Nimeto verlaten. 
Zodat ze snel inzetbaar zijn. Zodat ze voor bedrijven meteen van toegevoegde 
waarde zijn. Daarom vragen we ons af bij elke innovatie af wat onze student van 
deze innovatie moet weten.

‘360-graden-camera’s in de klas’, ‘aandacht voor duurzaamheid’ en ‘aansluiting 
op nieuwe netwerken’ zijn voorbeelden van hoe we innovaties vertalen naar het 
klaslokaal. 

2. WENDBAARHEID & WEERBAARHEID
Hier is de vraag: wat betekent een innovatie voor de wendbaarheid en 
weerbaarheid van onze studenten? Met andere woorden: hoe zorgen we ervoor 
dat onze studenten in staat zijn om in een arbeidsmarkt die snel verandert ook in 
de toekomst met innovaties om te kunnen gaan?

In een wereld die snel verandert zijn in ieder geval drie dingen belangrijk. 
1 Dat onze studenten zich kunnen aanpassen aan steeds nieuwe situaties. 
2 Dat ze kunnen samenwerken in teams van steeds wisselende samenstelling. 
3 En dat ze weten welke netwerken ze kunnen inschakelen om hun werk beter 
 te doen. 

3. BEDRIJVEN & NETWERK
Hier is de vraag: wat betekent deze innovatie voor de manier waarop wij als 
school samenwerken met:
- bedrijven voor stages en projecten
- brancheverenigingen zoals bijvoorbeeld Onderhoud NL, Crisp-bns en Funda
- alumni
- gemeente
- OCW

4. ORGANISATIE & COMMUNICATIE
Hier is de vraag: wat betekent deze innovatie voor de organisatie?
- welke investeringen zijn nodig in apparatuur, faciliteiten en/ of huisvesting?
- betekent deze innovatie dat we een aanpassing moeten doen in onze 
 voorlichting naar studenten, ouders, bedrijven en andere stakeholders?
- heeft deze innovatie implicaties voor de competenties van onze medewerkers?
- heeft deze innovatie consequenties voor onze manier van werken en de 
 manier waarop we ons werk organiseren?

NIEUWE ONTWIKKELINGEN KUNNEN VAN 4 KANTEN KOMEN

HEBBEN WE EEN BRUIKBARE INNOVATIE GEVONDEN? DAN BEKIJKEN WE WAT DIT VOOR NIMETO 
ZOU KUNNEN BETEKENEN. HIERBIJ KIJKEN WE NAAR VIER GEBIEDEN.

nimeto NL 12:27

Chats Visie en Missie

Vak & Professie
12:06

Wendbaarheid & Weerbaarheid
12:06

Bedrijven & Netwerk
12:07

Organisatie & Communicatie
12:07

12:04

Pedagogisch & Didactisch

12:04

Maatschappelijk & Onderwijs

12:05

Technologie

12:05

Branche-innovatie
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Inleiding 

In de toelichting op de regeling kwaliteitstagenda 2019-2022 maakt de Minister van OCW een beleidsanalyse, die haar heeft 
doen besluiten om te komen tot de drie speerpunten voor de kwaliteitsagenda voor de MBO scholen.; te weten kwetsbare 
jongeen, gelijke kansen en toekomstiege arbeidsmarkt 

In deze bijlage beschreven we naast het profiel van de school diverse ontwikkelingen in en rond de school, die Nimeto 
Utercht  relevant vindt voor het  beleid  en de context vormen voor onze beleidskeuzes. Als bron hebben we onze eigen 
waarneming en diverse externe schriftelijke  bronnen.  Deze overwegingen leiden tot een  aantal Nimeto speerpunten van 
beleid, die in het het kwaliteistplan zijn opgenomen. 

Externe ontwikkelingen 

Demografische ontwikkelingen 

Landelijk 
- Blijvende groei bevolking 
- Verdere vergrijzing op de werkvloer.Pensioenleeftijd stijgt: Het aandeel werknemers dat voor hun 65e verjaardag met 

pensioen gaat is gedaald van 88% in 2006 naar 38% in 2017 - De komende jaren zal de AOW-leeftijd verder stijgen tot 67 
jaar en drie maanden in 2022 

- Aantal MBO sudenten stabiel ; daling Vanaf 2020/2021 daling aantal MBO-studenten niveau 1 
- Diversiteit van generaties op de werkvloer neemt de komende twee decennia toe 

Regio Utrecht 

- Relatief sterkere bevolkingsgroei in Utrecht dan landelijk (zie grafiek 1.0) 
- Jongeren in utrecht sterkere groei danlandelijke(zie grafiek 1.1) 

 
 

1.0 Prognose bevolkingsgroei tot 2040  
 

 

 
 
Ontwikkeling aantal jongeren tot 2040 

1.1 Prognose bevolkingsgroei jongeren tot 20 jaar 
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1.2 Prognose Ontwikkeling aantal mbo-studenten in Nederland 
 
 

 

 

 

 

Economische ontwikkelingen 

Landelijke trends en of ontwikkelingen 
- De economie blijft zich gunstig ontwikkelen. Prognose tot 2021: Gemiddelde economische groei van 1.8% 

Overheidstekort wordt een overschot. Inflatie loopt verder op. Rente gaat stijgen 
- koopkracht stijgt beperkt door afroming overheid; geen indexering van pensioenen 
- Arbeidsmarkt trekt aan - vraag naar arbeidskrachten groeit .Daling werklozen houdt aan tot in 2019 (3.5%) De 

jeugdwerkloosheid is inmiddels weer terug op het lage niveau van voor de crisis 2009  
- Werkgevers voeren actief beleid om jonge werknemers aan te trekken 
- Het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV neemt met bijna een kwart af. Door krapte op de 

arbeidsmarkt zullen de lonen stijgen 
- In alle regio’s nam het aantal mbo-vacatures toe - 20% meer vacatures op mbo-niveau dan in dezelfde periode in 2016. 

Meeste mbo’ers nodig in sectoren: Gastvrijheid, Retail en Zorg. Tekorten in de zorg, techniek nemen toe en  in het 
onderwijs 

- Dsteeds meer jongeren er in hun baan te behouden of van baan te wisselen.  
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Regionale trends en of ontwikkelingen (regio Utrecht) 
- Forse stijging werkgelegenheid in 2017 in de provincie Utrecht: 

- Arbeidsplaatsen laat een stijging zien van 1.4%  
- Bedrijfsvestigingen laat een groei zien van 2.4% 

- Prognose economische groei is voor de provincie Utrecht 3.4% (zal hoogstwaarschijnlijk bijgesteld worden i.v.m. recente 
prognose van DNB) 

- Verwachte groei aantal banen met 1.9% 
- Regio Midden-Nederland is een van de regio’s met de sterkste groei van het aantal mbo-vacatures 
- Meeste nieuwe banen ontstaan in de overige zakelijk dienstverlening (o.a. de uitzendbranche) - zorg&welzijn - 

detailhandel - ICT - specialistische zakelijk dienstverlening 
- Krimp in de financiële dienstverlening. Veel administratieve beroepen verdwijnen 
 
Arbeidsmarkt - Beroepsonderwijs (mbo) 
- De werkgelegenheidsgroei is in de afgelopen 20 jaar het sterkst geweest in beroepen waar autonomie een belangrijke 

rol speelt, waarbij de verschillen tussen beroepen met een breed of smal opleidingsspectrum klein zijn 
- Toenemende behoefte van de consument aan maatwerk biedt kansen voor meer specialistische vakmensen, zoals in de 

maakindustrie. Dit kan leiden tot meer vraag naar specialistische vakmensen en dus betere perspectieven op de 
arbeidsmarkt.Met specialistisch vakmanschap wordt bedoeld vakmanschap waarvoor specialistische kennis en 
vaardigheden nodig zijn; beroepsbeoefenaren die vakinhoudelijk veel weten en kunnen op een smal terrein. Dit type 
vakmanschap kent een complex takenpakket waarbij taken met volle aandacht en veel autonomie worden uitgevoerd 

- Uit arbeidsmarktprognoses voor de middellange termijn blijkt dat de vraag naar specialisten en brede vakmensen toe zal 
nemen 

- Specialistisch opgeleide vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk, gevolgd door brede vakmensen 
- Specialisten zijn van cruciaal belang voor het meeveranderen van het vak en het creëren van nieuwe banen 
- Naast vakkennis, zoals kennis van materialen, technieken en de context zijn een aantal algemene vaardigheden een 

cruciaal element voor vakmanschap: probleem oplossend vermogen, zelfstandigheid, complexe situaties overzien en 
daarnaar handelen 

- Ook creativiteit en kunnen werken in een team worden belangrijk gevonden voor vakmanschap. Daarnaast worden meer 
persoongebonden kenmerken belangrijk gevonden: het vermogen tot aanpassing aan verandering, klantgerichtheid, 
geduld, commitment en ondernemerschap. 

- In de afgelopen jaren is het aantal studenten in de bbl fors teruggelopen. Het aantal is vergeleken met 2009 gehalveerd.. 
De laagconjunctuur is een van de verklaringen voor de daling, maar ook demografische ontwikkelingen, stijging van het 
opleidingsniveau . Door recente hoogconjuctuur is de belangstelling van zijde werkgevers gegroeid.  

- Uit de literatuur komt naar voren dat trots, passie voor het vak en nieuwsgierigheid (steeds meer willen weten over het 
vak) belangrijke aspecten van vakmanschap en een houding voor lang leven ontwikkelen zijn. Dit veronderstelt een 
nadruk op de vakinhoud, waarbij eerder wordt gedacht aan een specialist dan aan een generalist. Een belangrijk 
voordeel van het stimuleren van specialistisch vakmanschap binnen het beroepsonderwijs kan zijn dat hiermee meer de 
associatie wordt gelegd tussen beroepsonderwijs en vakmanschap en dit het imago van het middelbaar 
beroepsonderwijs kan verbeteren.  

- Het is dan wel van belang om dit specialistische karakter van het beroepsonderwijs voor het voetlicht te brengen en zo 
meer jongeren te kunnen verleiden om te kiezen voor beroepsonderwijs en de trend te doorbreken van de toename van 
algemeen vormend onderwijs 
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Sociaal-culturele ontwikkelingen 
 
Landelijke trends en of ontwikkelingen 
- Steeds meer hoogopgeleiden onder werkenden en steeds minder laagopgeleiden 
- Verdringing op de arbeidsmarkt van lager door hoger opgeleiden 
- De laatste jaren hebben in toenemende mate de middenberoepen te lijden van technologische ontwikkelingen 
- Middelbaar opgeleiden vervullen vaak functies die een hoge mate van routine kennen, waardoor ze bij uitstek geschikt 

zijn voor automatisering 
- 1,5 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), ongeveer 16 procent van de beroepsbevolking  
- Veel zelfstandigen bouwen bijvoorbeeld geen pensioen op en hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat ze 

die te duur vinden 
- Toename flexibilisering van de arbeidsmarkt 
- Landbouw - horeca - sport - cultuur zijn de sectoren met het kleinst aantal vaste contracten 
- Ruim twee miljoen werkenden en werkzoekenden in Nederland hebben een laag opleidingsniveau (maximaal een vmbo- 

of mbo 1-diploma). Een flink deel van hen heeft het moeilijk op de arbeidsmarkt - Door toenemende complexiteit van 
veel beroepen staat de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt onder druk 

- Verandering in arbeidsorientatie van jongeren. Generatie Y (1985-2000) generatie Z( 2000-2015) 
- Generatie Z vindt een goede balans tussen werk en privé belangrijk en wil intellectueel uitgedaagd worden 
- Ongeveer 17% van generatie Z wil een bedrijf starten en medewerkers in dienst nemen 
- Er is bij zowel de generatie Y als Z grote behoefte aan managers die naar hun ideeën luisteren 

-  Generatie Z is vanuit de opvoeding gewend om problemen bespreekbaar te maken en de ‘beste’ oplossing te kiezen uit 
meerdere alternatieve oplossingen.  

- Ook hechten ze eraan dat verwachtingen op de werkvloer duidelijk worden uitgesproken. Door feedback, beloning en 
loopbaanontwikkeling krijgen deze verwachtingen betekenis voor hen. 

- De belangrijkste competenties waarover generatie Z zelf denkt te beschikken zijn: communicatie en probleemoplossend 
vermogen 

- Focus op resultaten in plaats van op processen 
Generatie Z leert graag van oudere medewerkers, liefst informeel 

Generaties: Y (1985-2000) en Z (2000-2015) 
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Technologische ontwikkelingen algemeen  

- Artifical Intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie zal een essentiële rol gaan spelen in het automatiseren van alle 
processen rondom dataverzameling en presentatie 

- Intelligent apps (in de applicaties zullen de komende jaren een vorm van AI geintegreerd worden); Intelligente  
Apparaten ; Robotisering 

- Gegevensverwerking via de Cloud  
- Spraakgestuurde oplossingen 
- Virtual (VR) - Augmented (AR) (toevoegen van extra informatie) - Mixed reality (MR) 
- Blockchain (een datastructuur waar alle deelnemers van het open netwerk samen het eigendom gelijk verdelen en 

waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen) 
- Big data (algoritmes als oplossing voor een knelpunt) 
 

 
Onderwijs ontwikkelingen algemeen 

 
- Het opleidingsniveau van jongeren wordt steeds bepalender voor een plek op de arbeidsmarkt 
- De druk om een opleiding op een zo hoog mogelijk niveau te volgen, neemt toe 
- Mbo’ers stromen vaker door naar vervolgonderwijs 
- De economie en de arbeidsmarkt veranderen: internationale concurrentie neemt toe, goederen en diensten zijn steeds 

vaker ingebed in wereldwijde ketens 
- Banen waar de nadruk ligt op meer inititatief, creativiteit en waar sociale interactie nodig is en de nadruk sterker ligt op 

conceptuele kennis zijn in opkomst 
- Werkgelegenheidsontwikkeling is te zien in beroepen waar veel aanspraak gedaan wordt op generieke vaardigheden, 

zoals taal, rekenen en probleemoplossend vermogen 
 

 
Ontwikkelingen onderwijs 

- Tweederde van de niveau 2 studenten stroomt door naar een hoger niveau - eenderde deel van de gediplomeerden 
stroom direct de arbeidsmarkt op 

- Lang leven ontwikkelen is door geringe motivatie van niveau 2 studenten en hun werkgevers niet vanzelfsprekend  
- Studenten die keizen voor een bbl opleiding kiezen bewust 
- Ook vmbo’ers met het doel door te stromen naar een hoger niveau kiezen bewust 

- Nederlandse jongeren aan de onderkant van het onderwijsspectrum presteren opvallend goed vergeleken met andere 
landen  

- Investeren in de onderkant is van belang voor participatie in samenleving en arbeid van laag opgeleide en kwetsbare 
mensen 

- Vooral voor jongeren uit lagere sociale milieus geeft de bol-route de mogelijkheid om via stapelen het hoger onderwijs 
te bereiken. Deze route biedt een steviger theoretische kennisbasis en er is meer aandacht voor algemene ontwikkeling 
(loopbaanoriëntatie en -begeleiding, burgerschap, taal en rekenen) dan binnen de bbl-route 

- Een terugkerend probleem in het beroepsonderwijs is dat het vaak achter de feiten aanloopt als het gaat om 
vernieuwingen in het beroep. Zeker bij specialistische kennis is het logisch dat het bedrijfsleven hierin vooroploopt. Van 
het onderwijs vraagt dit een continue samenwerking met het bedrijfsleven om specialismen bij te houden. Al jaren lang 
wordt gezocht naar samenwerkingsvormen tussen onderwijs en bedrijfsleven met meer en minder succesvolle 
voorbeelden als resultaat, maar dit blijft een aandachtspunt omdat het onderwijs met de drievoudige kwalificatie een 
omvangrijke taak heeft en zich niet, zoals bedrijven, volledig kan toeleggen op de vakinhoud 

- In de afgelopen jaren lijkt de aandacht wat verlegd te zijn naar het stimuleren van excellentie door meer nadruk op de 
betere presteerders en opschroeven van de diploma-eisen (taal, rekenen, vakvaardigheden). Mbo scholen hebben veel 
moeite met excellentie. Het is een onduidelijk begrip in het mbo en het idee om lagere presteerders een 
excellentietraject te ontzeggen druist in tegen de onderwijsvisie die alom gericht is op het bevorderen van gelijke kansen 
en het voorkomen dat jongeren achterblijven 
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Onderwijs ontwikkelingen MBO 

- Slaag/zakregeling MBO keuzedelen is uitgesteld naar 2020 
- Aandacht voor doorstroom binnen het mbo 
- Toename van instroom vanuit MBO in het HBO  - stijging inschrijvingen bij de Associale degree (AD) met 23% 
- Nieuwe profielen vo instroom per 2019 
- Maatregelen OCW vmbo-mbo: versterken samenwerking vmbo-mbo - stapelen vmbo-diploma’s - schakel programma’s 

vmbo-vervolgonderwijs 
- Wet op vroegtijdige aanmelding en en toelatingsrecht (juni 2017) 
- Bindend studieadvies mbo (BSA) 
- Landelijke en regionale stabilisering VSV 
- Ambitie-agenda LOB voor het mbo om onderwijs instellingen te ondersteunen bij een stevige verankering van 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in hun onderwijs 
- Burgerschapsagenda mbo 2017-2021 
- Examenagenda mbo 2015-2020 
- Gelijke kansen alliantie (bevorderen dat kinderen met dezelfde talenten ook gelijke kansen krijgen in het onderwijs) 

door: soepelere overgangen tussen schoolsoorten - leren van elkaars ervaringen - bewustworden van alle betrokkenen -
ruimte om te experimenteren 

- Aandacht voor 21ste century skills 
- Gepersonaliseerd leren; Kunskapskolan het Zweedse onderwijmodel 
- Cross overs 
- Verbreding niveau 2 (sturing op arbeidsmarktperspectief mbo van niveau 2 opleidingen) 
- Learning Analytics (meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van en over data van studenten en hun context) 
 

Basis uitgangpunten van vakonderwijs binnen vakinstelling  Nimeto 

 
 
- Binnen het beroepsonderwijs vindt een verschuiving plaats naar de breder opgeleide vakmensen ten koste van de 

smalle, meer traditionele specialitische en praktische vakmensen .Voor goed vakmanschap zijn zowel specifieke als 
generieke vaardigheden essentieel en de kunst is vooral om die twee aspecten goed te integreren in het curriculum 
 

- Kenmerkend voor de brede vakman is dat deze een bredere blik heeft op het werkveld en ook horizontaal mobiel is op 
de arbeidsmarkt - Met breed vakmanschap bedoelen we vakmanschap dat uitgaat van een brede vakinhoudelijke basis 
van kennis en vaardigheden - Voor breed opgeleide studenten gemakkelijker te switchen van opleiding zonder 
tijdverlies en in de doorstroom naar vervolgonderwijs zijn er meer keuzemogelijkheden.Het is een uitdaging om de 
brede focus niet ten koste te laten gaan van meer praktijkgerichte vaardigheden, die nodig zijn om vakmanschap te 
kunnen ontwikkelen 
 

- Mbo-opgeleide vakmensen hebben over de gehele loopbaan een belangrijk comparatief voordeel t.o.v. de algemeen 
opgeleiden, omdat ze vakinhoudelijke kennis en vaardigheden leren tijdens de opleiding waardoor ze gemakkelijker 
inzitbaar zijn op de arbeidsmarkt.Uit arbeidsmarktprognoses voor de middellange termijn blijkt dat de vraag naar 
specialisten en brede vakmensen toe zal nemen.Naast vakkennis, zoals kennis van materialen, technieken en de context 
zijn een aantal algemene vaardigheden een cruciaal element voor vakmanschap: probleem oplossend vermogen, 
zelfstandigheid, complexe situaties overzien en daarnaar handelen. Ook creativiteit en kunnen werken in een team 
worden belangrijk gevonden voor vakmanschap. Daarnaast worden meer persoongebonden kenmerken belangrijk 
gevonden: het vermogen tot aanpassing aan verandering, klantgerichtheid, geduld, commitment en ondernemerschap. 
Studenten leren steeds minder uitsluitend volgens vooraf vastgestelde stappen te handelen en moeten meer kunnen 
anticiperen op onvoorziene vragen en problemen. Ook de werkhouding is van groot belang voor werkgevers; deze is 
indicatief voor de inzet en het leervermogen van mbo’ers op het werk 
 

- Voor de uitvoering van het werk worden generieke vaardigheden (taal, rekenen, probleemoplossend vermogen, 
zelfstandigheid en het werken in teamverband, waar goede communcatieve vaardigheden een voorwaarde is) door 
toenemende complexiteit van werk steeds belangrijker. Juist in beroepen waar veel aanspraak wordt gedaan op hogere 
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niveaus van deze vaardigheden, zien we een sterke groei in werkgelegenheid.Vroegtijdig signaleren van achterstanden 
in taal, rekenen, algemene ontwikkeling en het aanbieden van extra scholing om deficiënties weg te werken is hierbij 
van belang. Voor deze groep geldt vaak dat taal en of rekenen pas interessant wordt als het relevant is voor de 
beroepspraktijk. Verbinding met algemene vakken met de beroepspraktijk en verdere integratie binnen specifieke 
vakken is dan van belang. 
 

- Momenten van het volgen van onderwijs moeten flexibeler aansluiten bij de persoonlijke ontwikkeling van werkenden. 
Naast leren in formele schoolse setting is ook leren in netwerken van groot belang. Aandacht voor Alumni, leren 
inprojecten, kader voor lang leven ontwikkelen .Vooral specialisten geldt dat zij moeten blijven investeren in hun kennis 
en vaardigheden, gezien hun meer afgebakende taken, kennis en vaardigheden, zodat zij wendbaar blijven op de 
veranderende arbeidsmarkt. Scholing na het initieel onderwijs zal makkelijker zijn, omdat er meerdere vervolgtrajecten 
mogelijk zijn die aansluiten bij de brede basis die in de opleiding is gelegd.  
 

- De expertise van docenten kent  twee hoofdelementen ; pedagogischdidactische vaardigheden/kennis en vakinhoud. In 
de professionalisering gaat veel aandacht uit naar een pedagogischdidactische aanpak. Wanneer meer diepgang en 
specialisme wordt gevraagd van docenten, dan zal hier meer aandaccht aan worden besteed.Verschuiving van 
pedagogisch-didactische naar vakinhoudelijke expertise docenten. Van belang hierbij is dat de docent zijn competenties  
afstemt op de expertise in het onderwijsteam. 

 
 
- Bronnen 
- Bevolkingsprognose 2016, gemeente Utrecht 
- Ontwikkelingincijfers.nl 
- Arbeidsmarktplatform PO 
- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
- Centraal Planbureau (CPB) 
- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
- Centraal Economische Plan 2018 (CEP) 
- Regio in beeld 
- Economic Board Utrecht 

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 
- Digitale intellingentie.nl 
- De toekomst van vakmanschap 
- Onderzoeksbureau Gartner 
- Randstad 
- Advies arbeidsmarktperspectief mbo niveau 2 
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Inleiding 
 
Het Management Team van Nimeto Utrecht heeft besloten dat Nimeto Utrecht een Taal- en 
Rekencentrum gaat opbouwen voor alle studenten van de BOL en BBL. Het Taal- en 
Rekencentrum moet vanaf het schooljaar 2017-2018 starten om in het schooljaar 2018-2019 
volop te draaien voor alle studenten en medewerkers. 
 
Het Taal- en Rekencentrum heeft specifieke doelen om het taal- en rekenonderwijs van Nimeto 
Utrecht vorm te geven. In ontwikkeling en uitvoering van taal-en rekenonderwijs en het zijn van 
een aantrekkelijke werkeenheid voor medewerkers. 
 
Het Taal- en Rekencentrum biedt veel voordelen zoals mogelijkheden tot maatwerk voor 
studenten, intensieve samenwerking tussen taal- en rekendocenten, innovatie van 
lesmethodieken en het efficient benutten van ruimtes in de school. 
Het Management Team ziet het Taal- en Rekencentrum dan ook als een kansrijke en 
noodzakelijke ontwikkeling die aansluit bij de kernwaarden en de innovatieagenda. 
 
Om het Taal- en Rekencentrum van de grond te krijgen heeft het Management Team een 
opdracht gemaakt voor een projectgroep bestaande uit docenten taal en rekenen. Het is hun 
opdracht om te onderzoeken hoe het Taal- en Rekencentrum ingericht moet worden en hoe het 
moet starten. Het onderzoek wordt door de projectgroep eind juni gepresenteerd aan het 
Management Team in de vorm van een advies. Waarbij eerste inzichten met betrekking tot 
locatie en faciliteiten gedeeld worden op 1 maart. 
 
Het Management Team verwacht een advies over: 

• de manier waarop gestart moet worden met het Taal- en Rekencentrum 
• het curriculum van het Taal- en Rekencentrum 
• de eisen die aan het team van het Taal- en Rekencentrum gesteld moeten worden 
• de locatie en faciliteiten voor het Taal- en Rekencentrum   

 
Op basis van het advies van de projectgroep wordt er door het Management Team besloten 
over de ontwikkeling, start en inrichting van het Taal- en Rekencentrum. 
 
  



Taal- en Rekencentrum 
 
Hoe komt het eruit te zien… 
 
Het Taal- en Rekencentrum is een aaneenschakeling van ruimtes in het gebouw van Nimeto 
Utrecht waar studenten worden verwelkomd door taal- en rekendocenten om te werken aan 
taal- en rekenvaardigheid.  
 
Studenten krijgen aan het begin van het eerste jaar een intaketoets die geldt als nulmeting. 
Op basis van die nulmeting wordt een maatwerkprogramma voor de student samengesteld. 
De student studeert door middel van digitale lesmethodes en niveaulessen om het 
examenniveau te halen.  
De digitale lesmethodes zijn ideaal om de student in zijn vorderingen te volgen en maken 
zelfstandig en zelfs afstandsonderwijs mogelijk. 
Al naar gelang van het niveau van de student worden er lessen aangeboden, van lessen met 
een remedierend karakter tot excellentieprogramma’s zoals keuzedelen. 
Het Taal- en Rekencentrum zoekt daarnaast aansluiting bij de opleidingen door 
beroepsgericht taal- en rekenonderwijs aan te bieden.  
 
Docenten leveren in het Taal- en Rekencentrum samen het maatwerk voor de student. Dit 
vraagt om afstemming en specialisatie. Het Taal- en Rekencentrum werkt vanuit teamverband 
waarbinnen collega’s hun eigen specialisme ontwikkelen. De ene docent geeft graag een 
remedierende les, waar de andere liever lessen voor keuzedelen verzorgd, en weer een 
andere ontwikkelt het liefst nieuw lesmateriaal voor beroepsgerichte taal- of rekenlessen. 
 
De locatie van het Taal- en Rekencentrum bestaat uit een flink aantal functionele ruimtes 
varierend van instructielokaal en individuele werkplekken tot gespreksruimtes en misschien 
zelfs wel een podium. De docenten beheren met elkaar de ruimtes van het Taal- en 
Rekencentrum en zijn de gastheren voor de studenten. Het Taal- en Rekencentrum is iedere 
dag in ieder geval van half negen tot vijf uur open voor studenten. 
 
Het Taal- en Rekencentrum heeft de centrale rol in de ontwikkeling en uitvoering van het taal- 
en rekenonderwijs. Het Taal- en Rekencentrum is verantwoordelijk voor het leveren van 
kwaliteit en voor het behalen van de gewenste resultaten. 
 
  



Doelen Taal- en Rekencentrum 
 
Het Taal- en Rekencentrum van Nimeto Utrecht heeft de volgende doelen:  

• Het ontwikkelen van curricula op het gebied van taal- en rekenonderwijs in modules, 
projecten en keuzedelen;  

• Het verzorgen van maatwerkonderwijs voor Nederlands, Engels en rekenen;  
• Het zijn van een aantrekkelijke omgeving voor docenten die zorgt voor innovatie en 

plezier. 
 
Het ontwikkelen van curricula op het gebied van taal- en rekenonderwijs in modules, projecten en 
keuzedelen;  

o het ontwikkelen van maatwerkprogramma’s voor het taal- en rekenonderwijs voor alle 
BOL- en BBL-studenten van Nimeto; 

o het ontwikkelen van nulmetingen, voortgangsmetingen en examinering; 
o het ontwikkelen van beroepsgericht taalonderwijs: aansluiting zoeken bij de 

opleidingen door de ontwikkeling van workshops en aanbod tijdens de projectweken; 
o het ontwikkelen van innovatieve trajecten: aansluiting zoeken bij de belevingswereld 

van jongeren; 
o het ontwikkelen van keuzedelen voor taal- en rekenen; 
o het ontwikkelen van projecten in het Engels; 
o het zijn van een servicepunt voor studenten die een carriere in een vreemde taal 

ambieren; 
o het zijn van een servicepunt (inclusief materialenbank) voor taal- en rekendocenten; 
o aan te sluiten bij het internationaliseringbeleid van Nimeto Utrecht; 
o een kenniscentrum te zijn voor aansluiting en doorstroom vmbo, N2, N3, N4 en hbo, 

specifiek gericht op taal- en rekenvaardigheid; 
o het doen van onderzoek naar en monitoren van de effecten van de gekozen taal- en 

rekenaanpak. 
 
Het verzorgen van maatwerkonderwijs voor Nederlands, Engels en rekenen;  

o het aanbieden van onderwijs aan alle studenten waarmee aan de generieke taal- en 
rekeneisen voldaan wordt; 

o het organiseren van nulmetingen;  
o het aanbieden van lessen op niveau in Nederlands, Engels en rekenvaardigheid; van 

remedierend tot excellent; 
o het aanbieden van beroepsgericht taalonderwijs: workshops en aanbod tijdens de 

projectweken; 
o het aanbieden van keuzedelen voor taal- en rekenen; 
o het organiseren van examens; 
o het gebruikmaken van de modernste hulpmiddelen als computergestuurde lessen; 
o het bieden van een taal- en cultuurvoorbereiding voor buitenlandse stages. 

 
Het zijn van een aantrekkelijke omgeving voor docenten die zorgt voor innovatie en plezier. 

• het bouwen aan een team van docenten die Nederlands, Engels en rekenen kunnen 
geven en daarnaast specifieke aandacht hebben voor de sociale context van werken; 

• het samen op zoek gaan naar verbetering en vernieuwing; 
• het ontwikkelen van expertise van docenten op hun eigen vakgebied; 
• het ontwikkelen van expertise van docenten op het gebied van het wegwerken van 

achterstanden bij studenten; 
• het ontwikkelen van expertise van docenten op het gebied van excellentie; 
• het bieden van stageplaatsen aan studenten van lerarenopleidingen; 



• het bieden van bijscholingsmogelijkheden voor eigen personeel, zoals: 
o taalontwikkelend lesgeven; 
o didactiek met betrekking tot rekenonderwijs; 
o taal- en rekencursussen voor docenten en ondersteunend personeel; 
o korte opfriscursus Engels (of andere MVT) in geval van uitwisseling met het 

buitenland. 
 
 
  



Opdracht 
 
De projectgroep onderzoekt en adviseert het Management Team van Nimeto Utrecht over het 
Taal- en Rekencentrum. Het advies wordt opgeleverd en gepresenteerd op 20 juni 2017. 
 
Onderzoek en adviseer over: 

• Start van het Taal- en Rekencentrum 
o Wat Nimeto Utrecht moet organiseren om het Taal- en Rekencentrum vanaf het 

schooljaar 2017-2018 te starten  
o Wat Nimeto Utrecht moet organiseren om het Taal- en Rekencentrum in het 

schooljaar 2018-2019 volop te draaien voor alle studenten en medewerkers 
o Indien gewenst een pilot Taal- en Rekencentrum vanaf 1 september 2017 

starten en hoe die pilot georganiseerd moet worden 
• Curriculum 

o Lesprogramma’s voor Nederlands, Engels en Rekenen 
o Nulmeting (intaketoets) voor het bepalen van het niveau aan het begin van de 

opleiding 
o Te hanteren digitale adaptieve methodes die zelfstudie mogelijk maken 
o Mogelijkheden voor aanbieden maatwerk voor studenten 

▪ Mogelijkheden voor remedierend taal- en rekenonderwijs 
▪ Mogelijkheden voor aanbieden keuzedelen 
▪ Mogelijkheden voor beroepsgericht taal- en rekenonderwijs 
▪ Mogelijkheden voor afstandsonderwijs 
▪ Mogelijkheden voor avondlessen 
▪ Mogelijkheden voor flexibele examinering  

• Team  
o Organisatie van het Taal- en Rekencentrum 
o Profielen met competenties voor taal- en rekendocenten 
o Welke scholing taal- en rekendocenten moeten krijgen om goed te functioneren 

in het Taal- en Rekencentrum 
• Locatie en faciliteiten 

o Aantal vierkante meters 
o |ndeling van het Taal- en Rekencentrum 
o Inrichting van de ruimtes in het Taal- en Rekencentrum 
o Faciliteiten die nodig zijn bij het uitvoeren van onderwijs in het Taal- en 

Rekencentrum 
o Specifieke eisen aan ICT-infrastructuur 

  



Voorstel projectgroep Taal- en Rekencentrum 

Samenstelling projectgroep 
•  

Stakeholders 
• Opdrachtgever namens MT: 
• P&O
• Planning & Beheer
• Huisvesting,
• ICT, 
• OR
• Studentenraad

Functioneren van de projectgroep 
• Gezamenlijk onderzoeksplan
• Gezamenlijke agenda en planning
• Het betrekken van de vakgroepen bij de onderzoeksvragen
• Eigen afwegingen en keuzes maken
• Adviseren
• Regelmatig rapporteren aan MT

Competenties projectgroep 
• Vrij denken
• Samenwerken
• Communiceren
• Onderzoeken
• Innovatief
• Terugkoppelen met collega’s
• Adviseren
• Rapporteren
• Proces begeleiden
• Voortgang bewaken

Urenbesteding 
• 60 uur per groepslid
• In principe taaktijd uit compartiment 2, anders uitbetaald

gerdamol
Doorhalen



3 – JAARSPLAN EXCELLENTIE PROGRAMMA 

Externe factoren 
1. Een van de speerpunten binnen het onderwijsbeleid van de regering is het

stimuleren van talenten.
2. Nimeto Utrecht wil de beste vakschool van Nederland worden. Een vakschool

waarover wordt gesproken ook in het buitenland.  Nimeto leert studenten ruimte
te maken voor hunzelf en voor de wereld.

3. En jongeren van tegenwoordig zijn wereldburgers met een grote handigheid in
interactieve media, die graag hun steentje bijdragen aan de samenleving zolang
dat maar met veel eigen initiatief gepaard kan gaan.

Drie externe factoren waar het excellentieprogramma goed bij aansluit. 

Vak & professie 
Nimeto Utrecht wil excellentie steviger en schoolbreed neerzetten in de 
onderwijsorganisatie door het ontwikkelen van een uitdagend excellentieprogramma 
voor excellente studenten van alle niveau 4 opleidingen. Waar mogelijk worden 
multidisciplinaire programma’s opgezet en studententeams gevormd vanuit meerdere 
opleidingen. 
Het excellentie programma stelt de ondernemende studenten in staat zich te ontwikkelen 
tot professionals die: 

• Competenties en kennis hebben verworven op het gebied van ondernemerschap,
leiderschap en management binnen de context van hun opleidingsgebied.

• zich tijdens een buitenlandse excursie op internationaal niveau breed oriënteren
op ontwikkelingen binnen een andere cultuur en samenleving op het gebied van
vakinhoudelijke trends.

• Hun mogelijkheden na Nimeto vergroten door het uitbreiden van hun netwerk en
het verstevigen van hun portfolio.

Met het Excellentieprogramma biedt Nimeto uitdagend krachtig realistisch project 
onderwijs voor gemotiveerde en getalenteerde studenten die naast hun uitstekende 
vakbekwaamheid ondernemend, innovatief en oplossingsgericht zijn. Zij krijgen binnen 
het excellentieprogramma de mogelijkheid hun talenten optimaal in te zetten. De 
projecten worden zoveel mogelijk uitgevoerd en vormen een waardevolle aanvulling aan 
hun portfolio. Excellentie kent een internationale component. Iedere student krijgt de 
gelegenheid om 1 keer naar het buitenland te gaan om inspiratie en onderzoek te doen 
gerelateerd aan het lopende of komende project.  
Excellentiestudenten zijn ambassadeurs met een sterke interne en externe uitstraling.  

Wend & weerbaarheid 
Studenten worden benaderd als beginnend professional. Ze werken altijd samen in een 
groep aan een project. Hierdoor leren ze goed samenwerken, overleggen en elkaar 
feedback geven. Er wordt van de studenten verwacht dat ze pro-actief zijn, zich voor meer 
dan 100% inzetten om het project tot een succes te maken. Studenten krijgen geen les, 
maar worden gecoacht door een professional uit het bedrijfsleven.  

Bedrijven & netwerk 
De studenten krijgen realistische projecten uit het bedrijfsleven, worden ondersteund 
door coaches en gastdocenten uit het bedrijfsleven. Voor het bedrijfsleven levert dit 
topstudenten op die breed inzetbaar zijn en een duidelijk verschil met een reguliere mbo- 
student zijn. Voor de studenten geeft het een vergrote kans op de arbeidsmarkt en 



betere aannamekans bij vervolgopleidingen. Studenten werken aan realistische projecten 
uit het bedrijfsleven. En worden gecoacht door professionals uit het bedrijfsleven binnen 
het netwerk van Nimeto. Studenten kunnen op die manier hun netwerk vergroten.  

 
Organisatie & communicatie 

Het excellentieprogramma maakt geen deel uit van het reguliere onderwijsprogramma, 
het is een apart, extra-curriculair programma, bovenop het reguliere onderwijs.   
Het excellentieproject SIV+MC start in oktober 2018 en loopt tot/met  januari 2020. Het 
project wordt gecoördineerd door Mireille Breij. Het excellentieproject RES start in 
oktober 2018 en loopt tot juli 2020. Het excellentieproject van RES wordt gecoördineerd 
door Krijn Kraaijeveld. Zij regelen de coaches, gastdocenten en lezingen in overleg met 
het hoofd van bureau bedrijfscontacten.  
Vanaf het schooljaar 2019-2020 is het streven om een excellentieprogramma aan te 
bieden aan de studenten van de opleiding PVO. Vanaf 2021 is het streven om een 
multidisciplinair programma aan te bieden aan studenten van SIV, MC en SW. 
Communicatie over het project wordt verzorgd door de afdeling communicatie in 
samenwerking met het hoofd bureau bedrijfscontacten en de coördinatoren van het 
excellentieprogramma. 

 
  
Opzet excellentieprogramma 
 

• Iedere student moet kunnen solliciteren mits de vacature op hem/haar past. 
• Trajecten moeten passen binnen het curriculum/branche, goed burgerschap of 

de Nimeto visie. 
• Trajecten lopen altijd buiten reguliere lestijden en kunnen het normale rooster 

nooit hinderen. 
• Projecten hoeven niet op school plaats vinden. 
• Studenten gaan een traject aan van minimaal 3 semesters voor het krijgen van 

een Getuigschrift Excellentie. 
 
Financieel 

Hieronder het overzicht van de gemaakte kosten in de afgelopen 3 jaar en de begrote kosten 
voor de komende drie jaar. Bij de begroting van de budgetten zijn een aantal aannames 
meegenomen zoals: 

• In 2021 nemen alle niveau vier opleidingen deel aan een excellentieprogramma.  
• Studenten verbinden zich minimaal 3 semesters aan het excellentieprogramma.  
• Maximaal 20 studenten kunnen aan een excellentieprogramma deelnemen.  
• Na drie jaar nemen de studenten van de opleidingen SIV, MC en SW gezamenlijk 

deel aan hetzelfde excellentieprogramma.  
• Voor de berekening van het budget voor de komende 3 jaar is uitgegaan van de 

gemiddelde kosten per student in de afgelopen 2 jaar. Hierbij zijn niet alleen de te 
factureren kosten meegenomen maar ook de interne kosten van personeel, 
maaltijden, etc.  



                Talentgesprekken, versie 7, oktober 2018 
 

1 

 
 
 
 
     
 
     
 
 
 

Aan de slag met talentgesprekken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ragna van Orsouw 
oktober 2018 

    
    
  



                Talentgesprekken, versie 7, oktober 2018 
 

2 

Inhoudsopgave 
 

 
1. Algemeen 3 

1.1. Inleiding 3 

1.2. Voor wie is dit document bestemd 3 

1.3. Visie Nimeto Utrecht 3 

1.4. Hoe bereiken we dat? 3 

2. Talentgesprekken 4 

2.1. Wat is een talent 4 

2.2. Wat is een talentgesprek 4 

2.3. Wat verwachten we van de medewerkers 4 

2.4. Wat verwachten we van de leidinggevenden 5 

3. Kaders 5 

3.1. Functionerings- en beoordelingsgesprek 5 

3.1.2. Verschil tussen functioneringsgesprek en talentgesprek 5 

3.2. Kaders talentgesprek 6 

3.3. Wat doe je met medewerkers die tevreden zijn met wat ze nu doen? 6 

3.4. Stimuleren van talentontwikkeling 6 

3.5. MijnBardo 7 

3.5.1. Actief aan de slag met feedback geven en ontvangen 7 

3.6. FAQ inzake Talentgesprekken 7 

Bijlage 1: Formulier talentgesprek 9 

Bijlage 2: Planning invoering Talentgesprekken/MijnBardo 10 

 
  



                Talentgesprekken, versie 7, oktober 2018 
 

3 

1. Algemeen 
1.1. Inleiding 
Nimeto Utrecht is dé vakschool voor creatieve ruimtemakers. We willen studenten 
opleiden tot zelfbewuste, creatieve ruimtemakers die precies weten wat ze doen en die 
kansrijk en succesvol zijn op de arbeidsmarkt. In een sterk veranderende wereld is het 
nodig dat onze studenten kunnen mee bewegingen en kunnen inspelen op de 
veranderende behoeften.  
 
Om goed onderwijs te verzorgen hebben we bevlogen en getalenteerde medewerkers 
in huis. Zonder deze vakmensen kunnen we niet de nummer 1 vakschool van NL in 
2020 worden. We geloven in gemotiveerde medewerkers, waarvan de talenten 
optimaal worden benut. Medewerkers die hun talenten kunnen aanspreken staan 
beter in hun kracht en zijn beter in staat het maximale uit de studenten te halen. 
Daarmee realiseren we de ambitie van Nimeto Utrecht. 

 
Om de talenten van de medewerker optimaal te gebruiken, te monitoren en om 
resultaten te bereiken, is door het College van Bestuur geconstateerd dat een 
functioneringsgesprek alleen niet meer voldoet. De visie van Nimeto Utrecht vraagt om 
een ander gespreksinstrument. 
Een van de middelen die we hiervoor willen inzetten is het voeren van 
talentgesprekken. Het talentgesprek vindt minimaal éénmaal per jaar plaats. Centrale 
vraag in dat gesprek is: ‘Welke talenten kun je inzetten om bij te dragen aan de visie van 
Nimeto Utrecht.’ Elke medewerker heeft bepaalde talenten en die moeten we 
herkennen en benutten. De leidinggevende ondersteunt en motiveert de medewerker 
hierbij. De talenten van de medewerker in verhouding tot de missie/visie en 
kernwaarden krijgt een centrale rol in een jaarlijks gesprek. Deze gesprekken moeten 
stimuleren, inspireren en evalueren in de professionele ontwikkeling van een 
medewerker. In MijnBardo legt de medewerker vast wat zijn/haar talent is en hoe dit 
ingezet zal worden binnen Nimeto Utrecht. 
 

 
Met de invoering van talentgesprekken stimuleren we de medewerkers zelf de regie 
over hun inzetbaarheid ter hand te nemen. En niet onbelangrijk; door het in de kracht 
zetten van de medewerkers neemt het werkplezier toe. 
 
 
1.2. Voor wie is dit document bestemd 
Dit document is bestemd voor alle leidinggevenden binnen Nimeto Utrecht. 
 
1.3. Visie Nimeto Utrecht 
Nimeto Utrecht wil in 2020 Top 1 vakschool van Nederland zijn. 
 
1.4. Hoe bereiken we dat? 

• Door het naleven van de kernwaarden (werkwaarden): Respect, Duurzaamheid, 
Professionaliteit, Samenwerken, Innovatie en Transparantie 

• Door optimale inzet van beschikbare talenten en middelen 
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• Met behulp van heldere procedures en managementinformatie 
• Door medewerkers in hun kracht te zetten; ruimte en vertrouwen te geven 
• Door het stimuleren van resultaatgerichtheid en het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid. 
 
2. Talentgesprekken 
2.1. Wat is een talent 
Een talent is een natuurlijke eigenschap die je met je geboorte meekrijgt. De mix aan 
talenten maakt medewerkers uniek1. 
Talent is de intrinsieke en aangeboren behoefte van een persoon. In het gedrag dat 
voortvloeit uit de talenten zijn mensen het meest herkenbaar voor anderen.  
Een talent is niet hetzelfde als een competentie. Een competentie is het geschikt zijn 
voor een taak of functie, op grond van bijvoorbeeld kennis, vaardigheden en 
houdingen. Talent bepaalt wel de aanleg voor de competentie. 
 
2.2. Wat is een talentgesprek 
In het talentgesprek ligt de nadruk op de dialoog over het potentieel van de 
medewerker, ofwel over de talenten. Nadruk ligt op de zaken die goed verlopen en 
dicht bij de talenten liggen en wellicht nog beter kunnen. Of over de inzet van talenten 
in nieuwe gebieden. Uitgangspunt is dat een medewerker al voldoet aan het 
functieprofiel. Het gesprek richt zich daarom op wat de medewerker inbrengt, waar 
zijn/haar talenten zitten en hoe de medewerker zich nog verder zou kunnen en willen 
ontwikkelen, oftewel wat is je bijdrage, je gedrag en je ontwikkeling. 
Talentgesprekken stellen de groei van de medewerker centraal. Door het goede 
gesprek tussen leidinggevende en medewerker en tussen collega’s onderling leert men 
elkaars kwaliteiten kennen. Door regelmatig feedback te geven, te vragen en te 
ontvangen ontwikkelt men de kwaliteiten van zichzelf en van een ander. 
 
Talentgesprekken is gebaseerd op het principe van ‘appreciative inquiry’ en komt vanuit 
de positieve psychologie. Appreciative Inquiry kan letterlijk omschreven worden als 
'waarderend exploreren en ontdekken'. De toekomst gerichte benadering en de focus 
op wat er goed gaat, betekent niet dat je geen verbeterpunten van iemand mag 
benoemen. Dit doen we vanuit een positieve mindset, vanuit de overtuiging dat 
feedback iemand helpt in zijn/haar ontwikkeling. 
 
 
 
2.3. Wat verwachten we van de medewerkers 
Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Het streven is dat 
medewerkers zelf initiatief nemen voor hun ontwikkeling en zich daar verantwoordelijk 
voor voelen. We zoeken naar medewerkers die professionele ontwikkeling nastreven 
en innovatief zijn. Dit geeft aan dat we een organisatie zijn die optimaal inspeelt op de 
wensen van de studenten. Dat sluit aan bij de positionering van Nimeto. 

                                           
1 Lideweij van der Sluis, hoogleraar strategisch talentmanagement Nijenrode Business Universiteit. 
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2.4. Wat verwachten we van de leidinggevenden 
Van de leidinggevenden verwachten we coachend leiderschap dat bestaat uit het delen 
van de visie van Nimeto Utrecht en het stimuleren en motiveren van de medewerkers 
op weg naar het verwezenlijken van de visie. 
Hierbij is het van belang dat we een open en directe cultuur stimuleren. Dat een 
leidinggevende voorbeeldgedrag vertoont en feedback vraagt. 
 
 
3. Kaders 
3.1. Functionerings- en beoordelingsgesprek 
De talentgesprekken komen in plaats van de huidige jaarlijkse 
functioneringsgesprekken. Het huidige functioneringsgesprek blijft bestaan maar de 
jaarlijkse cyclus van deze gesprekken vervalt. Functioneringsgesprekken worden alleen 
gevoerd op verzoek van de leidinggevende of de medewerker als een van beiden wil 
spreken over het functioneren. 
Het beoordelingsgesprek blijft ook in zijn huidige vorm bestaan en vindt plaats bij 
beoordeling van contractverlengingen, bij overgang naar een andere functie en bij 
disfunctioneren volgens de leidinggevende. De afdeling Personeelszaken kan hier, op 
verzoek van een medewerker of leidinggevende, bij aanwezig zijn. 
 
3.1.2. Verschil tussen functioneringsgesprek en talentgesprek 
Een functioneringsgesprek was gericht op ‘naar boven gericht’ gedrag, wat vindt de 
leidinggevende belangrijk. We willen met het talentgesprek naar ‘waar neem ik zelf de 
regie op als medewerker’. Het doel is dat de bottom up beweging meer vertrouwen, 
ruimte en regie geeft aan medewerkers. We willen toe naar gesprekken die energie 
geven, stimuleren om jezelf te ontwikkelen en te verbeteren. De focus is 
toekomstgericht en op de sterke kanten van de medewerker.  
 
Van Naar 
Verplicht proces Energiegevend proces 
Regie bij de leidinggevende Regie bij jezelf 
Voorgeschreven format Vrij format 
Nadruk op volgen van proces Nadruk bij voeren van gesprek 
Leidinggevende geeft feedback Medewerker organiseert eigen feedback 
Waardering 1x per jaar Waardering op het moment dat het er 

toe doet (niet aan het einde van het jaar) 
 
Het verslag van een functioneringsgesprek wordt in het personeelsdossier bewaard, 
evenals het beoordelingsformulier. Het verslag van het talentgesprek wordt 
opgenomen in MijnBardo (zie paragraaf 3.5). 
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3.2. Kaders talentgesprek 
- Leidinggevende en medewerker spreken met elkaar af met welke frequentie zij 

elkaar spreken. De talentgesprekken vinden minimaal een maal per jaar plaats, 
tussen januari en maart. 

- Leidinggevende en medewerker spreken af hoe invulling wordt gegeven aan het 
opvragen van feedback. 

- De wijze waarop de gesprekken worden gevoerd is vormvrij, dit betekent niet 
dat het vrijblijvend is. 

- Er wordt een formulier ontwikkeld waarop de belangrijkste uitkomsten worden 
vastgelegd. Dit formulier is te vinden in MijnBardo. 

 
 
3.3. Wat doe je met medewerkers die tevreden zijn met wat ze nu doen? 
Dat kan, niet alle medewerkers zijn hetzelfde. De ene medewerker is gemotiveerder om 
te ontwikkelen en te groeien dan de ander. De medewerkers die doen wat ze leuk 
vinden en waar ze goed in zijn, zijn ook belangrijk. Wel blijven leidinggevenden vinger 
aan de pols houden; deze medewerkers dienen wel bij te blijven in hun vakgebied. En 
indien de functie zich wijzigt of zelfs op termijn dreigt te verdwijnen, wordt wel van de 
medewerker verwacht dat deze zich voorbereid op de veranderingen en zich verder 
ontwikkelt om duurzaam inzetbaar te blijven. 
 
 
3.4. Stimuleren van talentontwikkeling 
We hebben de keuze uit verschillende mogelijkheden om medewerkers hun talent te 
laten ontdekken. We kiezen ervoor om de medewerkers door onder andere via een 
online tool hun talenten te laten ontdekken. Een van de voorwaarden om de talenten 
te stimuleren is om in gesprek te blijven met de medewerker. Belangrijk is om te weten 
hoe de medewerkers hun rol zien in de organisatie. 
Ook het aanbieden van scholing en coaching is een stimulans om medewerkers hun 
vakkennis en vaardigheden verder te laten verdiepen. Zo kunnen ze doorgroeien en 
hun ambities realiseren.  
Als medewerkers op een plek zitten waar ze tot hun recht komen, sluit het talent aan bij 
de dagelijkse werkzaamheden. 
Werknemers leren vooral op de werkplek. Naarmate mensen langer op een functie 
zitten, zullen ze minder leren door hun werkervaring. Dan kan het heel verfrissend zijn 
om van collega’s te leren. Dit kan onder andere door middel van 
intervisiebijeenkomsten, lesbezoeken en stages. 
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3.5. MijnBardo 
We hebben MijnBardo aangeschaft omdat het een programma is dat fungeert als 
informatiesysteem bij de professionele ontwikkeling van de medewerkers. Het systeem 
helpt het organiseren van de feedback en evaluatie van en met studenten en 
collega’s/teamleden over de professionele ontwikkeling.  
Daarnaast kan informatie over innovaties worden gedeeld met collega’s en 
leidinggevenden wat collegiaal leren stimuleert. Ook kunnen er vanuit Bardo 
rapportages worden gemaakt waardoor talentontwikkeling op team- en schoolniveau 
wordt gevolgd en ondersteund. Kortom een mooie ondersteuning van het 
talentmanagement. Een medewerker bepaalt zelf wie inzage krijgt in de gegevens. 
 
De weergave van een talentgesprek wordt vastgelegd in MijnBardo om te voorkomen 
dat wat besproken wordt in het talentgesprek gaat zweven en er niets mee wordt 
gedaan. Het verslag is inzichtelijk voor medewerker en leidinggevende. 
  
3.5.1. Actief aan de slag met feedback geven en ontvangen 
Feedback is een essentieel onderdeel van de dialoog met de medewerkers. Door 
regelmatig feedback te geven, te vragen en te ontvangen ontwikkelt men de kwaliteiten 
van zichzelf en van een ander. Feedback past ook binnen de werkwaarden respect en 
samenwerken. 
Het is belangrijk dat medewerkers deze feedbackmomenten zelf (kunnen) organiseren. 
De nadruk ligt op groei en ontwikkeling. 
Met de digitale leeromgeving MijnBardo krijgt iedere medewerker instrumenten in 
handen om zich professioneel te ontwikkelen en dit zichtbaar te maken. 
De medewerker beslist zelf hoe de feedback verwerkt wordt in MijnBardo. 
 
3.6. FAQ inzake Talentgesprekken 
Hieronder zijn veelgestelde vragen en antwoorden opgenomen over Talentgesprekken. 
 

- Wat verstaat Nimeto onder een goed talentgesprek 
Een (continue) dialoog tussen medewerker en leidinggevende. Niet de formulieren die 
ingevuld moeten worden staan centraal, maar het gesprek over wat iemand zijn 
werkelijke talent is, waar hij/zij energie van krijgt en hoe beide gecombineerd kunnen 
worden om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te hebben. Focus op sterke kanten! 
Daarnaast heeft het raakvlakken met persoonlijke ontwikkeling, teamplannen en de 
visie van de organisatie. 

- Hoe vaak voer je een gesprek 
Minimaal 1 keer per jaar. 

- Wat zijn onderwerpen die in elk geval aan bod komen 
Talenten en waar zijn deze talenten het best inzetbaar binnen Nimeto, 
ontwikkelpunten, gedrag 

- Mag een leidinggevende zijn visie geven over het talent van de medewerker 
Ja, maar dat is wat anders dan een oordeel vellen. Wel kan de leidinggevende 
aangeven of het talent ver genoeg ontwikkelt is om op dat moment in te zetten voor 
de doelen van Nimeto Utrecht. Uitgangspunt blijft wel dat talenten ontwikkeld 
worden en zoveel mogelijk worden ingezet. 
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- Hoort het talentgesprek thuis in de gesprekcyclus FG/BO 
Ja dit hoort hierin thuis; we focussen op talentgesprekken maar indien nodig staan 
de FG en BO ook tot de beschikking. (zie 1.7) 

- Is er ruimte om binnen het team afspraken te maken hoe verder te ontwikkelen 
Ja gebruik de uitkomsten om je team zo effectief mogelijk in te zetten. 

- Verbinden we eisen aan de manier hoe iemand zijn/haar talent inzichtelijk 
maakt. 
Nee hier verbinden we geen eisen aan, we bieden wel hulpmiddelen om de 
medewerkers te ondersteunen hun talenten te ontdekken/benoemen. 

- Wat doe je als je als leidinggevende ziet dat iemand helemaal niet in zijn/haar 
talent zit 
Dan ga je in gesprek met de medewerker om te kijken hoe je de medewerker kunt 
helpen. 

- Wat heb je als leidinggevende te bieden als iemand een talent aanboort waar 
geen behoefte aan is of ruimte voor is 
Niets, doel is dan verder te zoeken naar andere talenten of competenties die inzet 
kunnen worden. 

- Wat is de status van het talentgesprek 
Het is een formeel vastgelegd gesprek. 

- Wanneer ga je over op een functioneringsgesprek 
Als iemand niet functioneert of op verzoek van de medewerker zelf.  

- Wat doe je met medewerkers die niet goed functioneren?  
Dan wacht je niet tot het talentgesprek maar ga je direct persoonlijke 
gesprekken aan of je initieert een functioneringsgesprek (zie 1.7). 

- Komen er afspraken uit voort 
Ja er komen afspraken uit voort. 

- Wie bepaalt wat we wel doen of niet 
De leidinggevende, eventueel in afstemming met de opleidingsmanager. 

- Waarin verschilt het talentgesprek tov huidige functioneringsgesprek; is het 
daadwerkelijk anders of is het een functioneringsgesprek met een ander naam? 
Zie 1.4; het is daadwerkelijk anders.  

- Wat is de essentie van de talentgesprekken; gaat het alleen over waar je goed in 
bent of ook waar je je nog in wilt ontwikkelen? 
Essentie van de gesprekken is: aandacht voor bloei en kracht van medewerkers. Het 
gaat er erover waar je goed in bent en waar je nog beter in kunt worden en hoe je dit 
talent in kunt zetten voor anderen op Nimeto Utrecht. 
Focus op sterke kanten, optimaliseren van talenten, ontdekken van talenten en daar 
waar nodig met training, coaching en werk verder te ontwikkelen tot echte sterktes. 

- Als er ontwikkelpunten zijn, wat is dan de status van die gesprekken? Gaat een 
verslag in het dossier? 
Een en ander wordt bijgehouden in MijnBardo met een cc aan de afdeling 
Personeelszaken. Zowel de leidinggevende als de medewerker zijn verantwoordelijk 
voor het nakomen van de afspraken. 
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Bijlage 1: Formulier talentgesprek 
 

Datum gesprek:       

Naam medewerker:     

Functie medewerker:      

 
Hulpvragen bij het voeren van een talentgesprek 

• Waar ben je goed in? 
• Hoe laat je dat zien in gedrag? 
• Welke werkwaarden spreken je het meeste aan? 
• Hoe ga je je talent inzetten voor Nimeto Utrecht? 
• Welke stappen wil je daarin zetten? 
• Wat wil je nog ontwikkelen? 
• Wat kunnen wij voor je doen om je hierbij te ondersteunen? 

 
 

Afspraken medewerker en leidinggevende (puntsgewijs en smart)   

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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Bijlage 2: Planning invoering 
Talentgesprekken/MijnBardo 
 
De invoering van de Talentgesprekken vindt plaats in schooljaar 2018/2019. Het 
voorstel is om talentmanagement stapsgewijs in te voeren. Voor schooljaar 2018/2019 
is gelangrijk is dat we gaan beginnen met de gesprekken! Niet te ingewikkeld maar 
gewoon het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker op gang brengen. 
Daarnaast willen we de medewerkers bewustwording bij brengen over 
Talentmanagement; wat is nou eigenlijk talentmanagement en wat wordt daarbij van je 
verwacht? Daarnaast wordt men geschoold in het gebruik van MijnBardo. Dit systeem 
is ter ondersteuning van Talentmanagement 
 
In het kort volgt hieronder een stappenplan voor de implementatie van de 
talentgesprekken en de ondersteuning van Mijn Bardo. 
 Termijn Stappen 
1 3 september 

2018  
(1e schooldag) 

Kick-off gehele personeel Talentmanagement door Wout 
Plevier:  
Communiceren doel talentgesprekken in combinatie met 
Mijn Bardo 

2 September 2018 Informatiedocument verspreiden aan leidinggevende en 
teamleiders 
Toelichting aan teamleiders en leidinggevende: ‘Waarom 
willen we dit’? 

3 Oktober 2018 Trainingen teamleiders   
a. Training in voeren van Talentgesprekken  
b. Training invoering Bardo 2.0 voor het eigen team  

- Talentgesprekken en scan 
- Ondersteuningsmogelijkheden Bardo 2.0 voor het 

versterken van de teams (samenwerken, 
kernwaarden) 

4 November 2018 Training leidinggevenden OOP en CvB: 
Hoofd ADM (7), hoofd FAC (3), hoofd Cat (3), hoofd ICT (4), hoofd 
BBC (4) 

a. Training in voeren Talentgesprekken 
b. Training in hoe Bardo te gebruiken met de 

talentenscan en/of een vervangend instrument in 
Bardo 2.0 en het versterken van het team. 

5 16 November 
2018 
Studiedag 

Training medewerkers 
a. Docenten: reflectie op talenten en ontwikkeling 

in een teamvergadering (op basis van het plan 
van aanpak van de teamleider voor het gebruik 
Bardo 2.0, gericht op teamdoelen) 

b. OOP: reflectie op talenten en ontwikkeling met 
behulp van Bardo 2.0  
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6 December 2018 Medewerkers uitnodigen om 
talentenscan/teamscan/feedback in te vullen 

7 Jan-Mrt 2019 Voeren van talentgesprekken 
8 Juni 2019 Evaluatie Talentgesprekken 
9 Juni 2019 Evaluatie Mijn Bardo 

 
 




