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Voorwoord 
 

Als interconfessionele en interculturele school voor middelbaar beroepsonderwijs wil Albeda 

toonaangevend en waardevol zijn en blijven voor studenten, werkenden en medewerkers en 

daarmee voor iedereen in de samenleving.  

 

Onze opdracht is studenten en werkenden op te leiden tot professionele beroepsbeoefenaars. 

Vakbekwaam, ondernemend en flexibel, en daardoor duurzaam inzetbaar.  

 

In deze kwaliteitsagenda geven we aan hoe we kwetsbare jongeren ondersteunen in hun 

ontwikkeling, hoe we iedere jongere een gelijkwaardige kans bieden en hoe we het toekomstgericht 

opleiden gaan versterken.  

 

Zo dragen we bij aan het verhogen van het opleidingsniveau, aan het versterken van de 

bedrijvigheid en de welvaart en aan de vitalisering van de samenleving in de stad Rotterdam en de 

regio Rijnmond. 

 

Anky Romeijnders 

René Louwerse 

Ron Kooren 
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1. Inleiding 
 

In 2016 is de strategische visie ‘Albeda zet de toon!’ vastgesteld.1 Deze visie bouwt voort op onze 

beste tradities: studenten en werkenden hun talenten laten ontdekken, ontwikkelen en toepassen 

zodat ze uitgroeien tot gewilde en bekwame professionals. Professionals die een leven lang als 

ondernemende vakmensen én als betrokken en verantwoordelijke burgers hun bijdrage leveren aan 

de samenleving. Zie bijlage 1 voor een overzicht van onze organisatiestructuur.  

 

Albeda zet de toon! kent vijf speerpunten:  

- We werken aan uitstekend en inspirerend onderwijs voor iedereen. 

- We werken met een helder professioneel en pedagogisch kader. 

- We realiseren mbo-colleges die herkenbaar zijn voor de verschillende beroepenvelden én 

studenten. 

- We versterken de allianties met bedrijven, instellingen en overheden. 

- We leren en werken innovatief en toekomstgericht. Leerwerkplaatsen hebben daarbij een 

prominente rol. 

 

Uitgaande van onze missie hebben we onze visie op onderwijs aangescherpt. In deze visie staan de 

volgende acht begrippen centraal:   

1. Toegankelijk: iedereen die kan en wil leren is welkom. 

2. Toegangspoort: we bieden een effectieve route naar werk of vervolgopleiding. 

3. Emancipatiemotor: we bieden gelijke kansen aan al onze studenten en dragen bij aan een 

inclusieve samenleving. 

4. Toekomstgericht: we bieden innovatieve en toekomstgerichte opleidingen. We spelen in op 

relevante trends en leren onze studenten de skills voor de toekomst. 

5. Praktijkgericht: we kiezen voor krachtige, praktijkgerichte leeromgevingen. Binnen en buiten de 

school: in de vorm van een leerwerkplaats, een digitale leeromgeving en de bpv. 

6. Pedagogisch-didactisch vakmanschap: de garantie voor de kwaliteit en vernieuwing van ons 

onderwijs.  

7. Loopbaangericht: elke vorm van onderwijs en begeleiding is gericht op de loopbaanontwikkeling 

van de student. 

8. Allianties: om ons onderwijs relevant te houden, werken we duurzaam samen in allianties met 

bedrijven en instellingen, lokaal, regionaal, landelijk en internationaal. 

 

Albeda zet de toon! is uitgewerkt in zes uitvoeringsplannen: onderwijs, hrm, organisatie, operational 

excellence, huisvesting en communicatie. In het uitvoeringsplan onderwijs staan drie thema’s 

centraal: pedagogisch en didactisch vakmanschap, leerwerkplaatsen en een toekomstbestendig 

portfolio. Deze thema’s sluiten naadloos aan op de drie hoofdthema’s van het Bestuursakkoord mbo 

2018-2022: jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie; gelijke kansen bieden; 

opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst.  

 

In deze Kwaliteitsagenda (oktober 2018) benoemen we de ambities en resultaten voor de hele 

periode (2019-2022), aansluitend op de drie landelijke thema’s. Eind 2020 evalueren we tussentijds 

de behaalde resultaten en bepalen we de koers voor het tweede deel van de agenda. Het 

investeringsbudget zal worden ingezet voor versnelling, verbreding of verdieping van de thema’s. Op 

basis van de resultaten van de midterm review kan de verdeling van de middelen worden aangepast. 

Zie bijlage 2 voor een overzicht van de gesprekken die zijn gevoerd bij de totstandkoming van deze 

agenda. 

 

De Kwaliteitsagenda TCR is integraal in deze agenda verwerkt. Zie bijlage 3 voor een overzicht van 

de kwaliteitsmaatregelen van TCR. Albeda en Zadkine leggen gezamenlijk verantwoording af over 

de resultaten van TCR. 

                                                           
1 Albeda is een stichting. Het college van bestuur (CvB) vormt het bestuur en is eindverantwoordelijk voor de 
volledige gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden instellingen. Het CvB wordt hierbij 
direct ondersteund door het bestuursbureau en juridische zaken. De raad van toezicht (RvT) houdt daar toezicht 
op, adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd en vervult de werkgeversrol ten aanzien van het CvB. 
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Totstandkoming 

 

De ambities en maatregelen uit deze kwaliteitsagenda van Albeda passen binnen de strategische 

visie Albeda zet de toon!, de in 2018 opnieuw geformuleerde missie en het uitvoeringsplan onderwijs.  

 

In het najaar van 2018 heeft Albeda haar missie en kernwaarden opnieuw geformuleerd.  

Missie:  

- Voor iedereen die wil bieden wij uitstekend en inspirerend onderwijs.  

- Bij ons ontdek en ontwikkel je je talenten en kwaliteiten.  

- Je groeit uit tot een gewilde en ondernemende professional, met een actieve en duurzame rol in 

de samenleving.  

- Wij gaan en staan voor verbinding en betrokkenheid, doen dit met elkaar en erkennen en 

waarderen de verschillen tussen mensen.  

Kernwaarden:  

- Persoonlijk  

Bij ons mag je rekenen op aandacht, respect en geborgenheid.  

Studeren en werken doen wij in een prettige en veilige sfeer waarbij verbinding, betrokkenheid en 

professionaliteit centraal staan.  

- Ambitieus  

Wij dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf en elkaar te halen en bieden uitstekende 

mogelijkheden om talent optimaal tot zijn recht te laten komen.  

Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief en vernieuwing.  

- Verantwoordelijk  

We doen wat we afspreken en zijn aanspreekbaar op ons handelen. 

 

De betrokkenheid van stakeholders 

De opnieuw geformuleerde missie, Albeda zet de toon! en het uitvoeringsplan onderwijs zijn tot stand 

gekomen in en na overleg met een groot aantal stakeholders.  

 

Het strategietraject om te komen tot Albeda zet de toon is gestart vanaf 2015, toen de 

fusiebesprekingen met Zadkine werden beëindigd. Het cvb heeft toen een interactieve en vooral 

continue aanpak gestart voor overleg met stakeholders om te komen tot een strategie die gesteund 

wordt door de stakeholders. De aanpak die Albeda toen startte, hanteert zij nu nog steeds: 

stakeholders komen gezamenlijk bij elkaar en zijn in continu overleg met Albeda over de koers. 

 

Daarnaast is ook bij een groot aantal teams en colleges het overleg met het werkveld verankerd in de 

werkwijze. Het gesprek in dit structurele overleg met stakeholders gaat over de strategische visie van 

Albeda en de uitwerking daarvan: Doet Albeda het goede? En doen we dat ook goed?  

 

Zoals beschreven, heeft Albeda, op grond van de strategische visie, de visie op onderwijs 

aangescherpt in het uitvoeringsplan Onderwijs. De thema’s uit de Regeling Kwaliteitsafspraken 

(kwetsbare jongeren, gelijke kansen, opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst) zijn thema’s 

die samenvallen met een aantal centrale begrippen in het uitvoeringsplan Onderwijs, namelijk 

Toegangspoort, Emancipatiemotor, Toekomstgericht, Loopbaangericht, Allianties.  

De thema’s in de kwaliteitsagenda zijn als gevolg van deze overlap met onze visie, op natuurlijke 

wijze in het lopende gesprek met stakeholders aan hen voorgelegd.  

 

Daarnaast hebben we in twee themabijeenkomsten twee thema’s uit de kwaliteitsagenda voorgelegd 

aan een grote groep stakeholders. De eerste bijeenkomst ging over het belang van het versterken 

van het pedagogisch en didactisch vakmanschap in het belang van alle mbo’ers. De andere 

bijeenkomst ging over studenten in kwetsbare posities.  

 

Een aparte groep stakeholders zijn studenten. Albeda kent een actieve studentenraad die betrokken 

is geweest bij de totstandkoming van de strategische visie, het uitvoeringsplan onderwijs en de 

kwaliteitsagenda. Een student van Albeda, Desiree Hernandez, is onlangs verkozen tot landelijk 

MBO ambassadeur 2018. Zij wil het mbo weer op de kaart zetten: “mbo is mega belangrijk onderwijs, 

mbo-studenten zijn de motor van de maatschappij, en daar is veel te weinig waardering voor.” 
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De gesprekken met de verschillende stakeholders zijn van grote invloed geweest op de inhoud van 

de kwaliteitsagenda van Albeda:  

- Meer samenwerking tussen docenten en ondersteuning (zorg) is gewenst, de ondersteuning tot 

in het klaslokaal werkt goed.   

- Uitwerking van het pedagogisch kader is belangrijk voor een goed leerklimaat.   

- Samenwerken met partijen die kwetsbare studenten kunnen volgen tijdens hun stage en na 

uitstroom naar werk is nodig. 

- Teams moeten meer verbinding zoeken met de buitenwereld. Laat studenten oplossingen 

bedenken voor echte problemen. 

- In het kader van leven lang ontwikkelen is het noodzakelijk op de hoogte zijn van de behoeften 

van werkenden en de arbeidsmarkt en moet dit omgezet kunnen worden naar certificeerbare 

modules die uiteindelijk tot een diploma kunnen leiden. 

- Vergroting en nadere uitwerking van bestaande samenwerkingsverbanden tussen scholen en 

werkgevers is gewenst. 
- De stad kan meer gebruikt worden als ruimte om te leren en ontwikkelen. 

- Er zijn soms kwetsbare jongeren binnen de school die eigenlijk niet in een klas kúnnen 

functioneren.  

 

In bijlage 2 staat een overzicht van een aantal bijeenkomsten die in 2018 hebben plaatsgevonden, ter 

ondersteuning van het herformuleren van de missie en kernwaarden, het uitvoeringsplan onderwijs 

en de ontwikkeling van de kwaliteitsagenda, aanvullend op de overleggen die we hebben gevoerd 

met onze partners zoals beschreven in paragraaf 2.2. 

 

 

 

2. Integrale analyse 
 

Om onze ambitie, maatregelen en resultaten te kunnen onderbouwen hebben we een integrale 

analyse gemaakt op basis van informatie die door OCW en SBB beschikbaar is gesteld, aangevuld 

met informatie uit onze eigen bronnen. We starten met een toelichting op de kwaliteit van ons 

onderwijs en het belang van een sterke kwaliteitscultuur (2.1), gevolgd door een analyse van de drie 

landelijke thema’s: jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie (2.2); gelijke kansen 

bieden (2.3); opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst, inclusief (macro)doelmatigheid (2.4) 

en een SWOT-analyse (2.5). 

 

 

2.1 Kwaliteit en kwaliteitscultuur 
 
Kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid zijn drie begrippen die centraal staan in ons beleid. 

Uitgaande van onze missie staat de toegankelijkheid van ons onderwijs hoog in het vaandel, op de 

voet gevolgd door kwaliteit. We zullen topkwaliteit moeten bieden om alle studenten die we toelaten, 

ook de studenten in kwetsbare posities, gelijke kansen te bieden en te kwalificeren op het niveau dat 

bij hen past. Bij het borgen van de doelmatigheid van onze opleidingen, kijken we niet alleen naar de 

arbeidsmarkrelevantie op dat moment, maar ook naar de doorstroompotentie van de student. 

In deze paragraaf gaan we in op de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van feiten en cijfers, en 

op de kwaliteitscultuur die we willen ontwikkelen: door te investeren in persoonlijk leiderschap van 

alle medewerkers, door het benoemen van risico’s en door intensief samen te werken met onze 

partners. 

 

Kwaliteit 
De kwaliteit van het onderwijs beschrijven we aan de hand van de onderzoeken van de inspectie, de 

onderwijsresultaten en de tevredenheid van studenten, medewerkers en bedrijven. 
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Inspectie 

Alle opleidingen (exclusief TCR) die de afgelopen drie jaar door de inspectie zijn onderzocht, zijn op 

vier van de vijf kwaliteitsgebieden positief gewaardeerd. Alleen het kwaliteitsgebied 

onderwijsresultaten heeft bij drie opleidingen geleid tot een aangepast arrangement.  

 

Van de TCR-opleidingen was in 2017 de kwaliteitszorg en de onderwijsresultaten van één van de 

opleidingen niet voldoende. Herstelonderzoek bij deze opleiding in 2018 heeft uitgewezen dat beide 

kwaliteitsgebieden nog onvoldoende zijn.  In 2018 bleek tevens, naar aanleiding van een 

kwaliteitsonderzoek bij TCR, van de vier onderzochte opleidingen bij twee opleidingen de standaard 

didactisch handelen (kwaliteitsgebied onderwijsproces) onvoldoende. Alle drie genoemde TCR-

opleidingen hebben een aangepast arrangement. 

 

Op instellingsniveau is geen recent oordeel beschikbaar. Het laatste oordeel stamt uit 2014 waarin 

de kwaliteitsborging op instellingsniveau een voldoende kreeg. Vanaf 2016 hebben we, gezien de 

toenemende risico’s op onderwijsresultaten, de interne auditcyclus geïntensiveerd. 

 
Onderwijsresultaten 

Zowel het jaar-, diploma-, als startersresultaat is vanaf 2011 gestaag gestegen. In totaal zijn we op 

alle indicatoren meer gestegen dan landelijk. De verschillen worden dan ook kleiner.  

 

Tabel 1: Ontwikkeling onderwijsresultaten  

 Jaartal Jaarresultaat Diplomaresultaat Startersresultaat 

Albeda roc’s verschil Albeda roc’s verschil Albeda roc’s verschil 

2011 59% 68% -9% 60% 68% -8% 75% 81% -6% 

2012 63% 69% -6% 64% 70% -6% 77% 81% -4% 

2013 67% 72% -5% 68% 72% -4% 79% 83% -4% 

2014 68% 73% -5% 69% 74% -5% 81% 84% -3% 

2015 70% 74% -4% 71% 75% -4% 81% 85% -4% 

2016 68% 73% -5% 70% 74% -4% 80% 85% -5% 

2017 69% 74% -5% 71% 75% -4% 81% 85% -4% 

Verschil  +10% +6%  +11% +7%  +6% +4%  

Bron: MBO Raad, benchmark mbo (2018) 

 

Ondanks het feit dat onze resultaten op jaarbasis stijgen, is het percentage risicovolle opleidingen 

volgens de normering van de inspectie bij Albeda en TCR gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het 

Albeda blijft inzetten op het verbeteren van de resultaten, met behoud van de toegankelijkheid van 

opleidingen voor iedereen die wil leren. In 2018 is de interne sturing op de basiskwaliteit van alle 

opleidingen aangescherpt.  

 

Tabel 2: Samenvatting inspectie-beoordelingen naar opleidingen 

Waardering 
Periode 2013-2016 Periode 2014-2017 

niveau 2-4 niveau 2-4 niveau 2 niveau 3 niveau 4 

Risicovol 36 38 14 16 8 

Voldoende 45 36 7 8 21 

Goed 1 1 - - 1 

Totaal beoordeeld 82 75 21 24 30 

% onvoldoende  43% 51% 67% 67% 27% 

Bron: Inspectie van het onderwijs, internet schooldossier (2018) 

 

Tevredenheid studenten 

De waardering voor opleiding en school is vanaf 2012 gestaag gestegen naar een 7,0 voor de 

opleiding en een 6,5 voor de organisatie in 2018, dit is (net) onder het landelijk gemiddelde.  
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Tabel 3: Tevredenheid studenten 

Indicatoren Albeda landelijk 
Verschil Albeda 
t.o.v. landelijk 

 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 2018 

Welk rapportcijfer geef je 
jouw opleiding?* 

6,8 6,9 6,9 7 6,9 7 7 7,1 -0,1 

Welk rapportcijfer geef je 
jouw school?* 

6,2 6,4 6,4 6,5 6,4 6,5 6,6 6,7 -0,2 

Algemene tevredenheid** 3,1 3,2 3,3 3,6 3,3 3,3 3,4 3,7 -0,1 

Bron: ResearchNed, JOB-monitor 2012-2018, * 10-puntsschaal / ** 5-puntsschaal 

 

Op vrijwel elk thema is de tevredenheid hoger dan in 2012. In onderstaand schema is weergegeven 

op welke thema’s de tevredenheid van studenten in 2018 is gestegen of gedaald, ten opzichte van 

de meting in 2012. 

 

Tabel 4: Ontwikkeling studenttevredenheid naar thema 

Positiever in 2018 t.o.v. meting 2012  
(score op 5-puntschaal)  

Negatiever in 2018 t.o.v. meting 2012  
(score op 5-puntschaal)  

(Studie)loopbaanbegeleiding + 0,6 Stage - 0,1 

Algemene tevredenheid + 0,5   

Informatie + 0,4   

Sfeer en veiligheid + 0,1   

Bron: ResearchNed, JOB-monitor 2012, 2018 

 

Voor de kwaliteit van het onderwijs kijken we naar een aantal gecombineerde indicatoren. Als we 

deze indicatoren uit 2018 met 2016 vergelijken, dan zien we dat de tevredenheid gelijk blijft of licht 

daalt: 

 Voldoende onderwijstijd (time on task): in 2018 is sprake van een gemiddelde waardering gelijk 

aan 2016 (3,2). 

 Effectieve benutting van de onderwijstijd: ook deze is gelijk gebleven ten opzichte van 2016 

(3,6).  

 Bekwame docenten: de waardering is in 2018 ten opzichte van 2016 met 0,1 gedaald naar 3,4. 

Deze resultaten liggen 0,1 onder het landelijk gemiddelde. Opleidingen die hoog scoren in de 

keuzegids, en het predicaat topopleiding krijgen, scoren beduidend hoger.  

 

Tevredenheid medewerkers 

Uit het MTO 2018 blijkt dat de waardering van medewerkers in vergelijking met 2011 op alle fronten 

is gestegen, vooral de betrokkenheid, tevredenheid en bevlogenheid. Een risico is dat medewerkers 

ervaren dat ze onvoldoende tijd hebben voor de uitvoering van hun taken. Zie onderstaande tabel 

voor een aantal resultaten. Albeda scoort op alle indicatoren boven het landelijk gemiddelde.  

 

Tabel 5: Waardering medewerkers over Albeda op hoofdthema’s  

Hoofdthema’s 
tevredenheidsonderzoek 

Albeda 
Benchmark 
MBO 2018 

Verschil 
landelijk 

gemiddelde  2011 2013 2016 2018 
Verschil 

’11-‘18 

Bevlogenheid 6,2 7,1 7,4 7,5 +1,3 7,4 +0,1 

Betrokkenheid 6,5 6,7 7,3  7,6 +1,1 7,3 +0,3 

Tevredenheid 6,7 6,9 7,4 7,7 +1,0 7,3 +0,4 

Werkgeverschap    7,1  6,8 +0,3 

Efficiëntie 5,6 5,6 5,9 5,9 +0,3 6,1 +0,2 

Leiderschap 7,1 7,4 7,5 7,4 +0,3 7,1 +0,3 

Scholing (ontwikkeling) 5,9 6,1 6,4     

Bron: Effectory, medewerkers tevredenheidsonderzoek 2011 – 2018  

 
Tevredenheid studenten en bedrijven over de bpv  
Over de begeleiding door school, voorafgaand aan de bpv, stijgt de tevredenheid van studenten en 

bedrijven. De tevredenheid over de begeleiding van school tijdens de bpv is echter licht gedaald.   
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Tabel 6: Percentage tevreden studenten en praktijkopleiders m.b.t. bpv 

Responsgroep 
Voorbereiding op bpv Begeleiding tijdens bpv door opleiding 

2017 2018 2017 2018 

Studenten 64 % 69 %  60 % 59 % 

Praktijkopleiders 67 % 70 % 61 % 58 % 

Bron: SBB, Bpv-monitor 2018 (1 januari tot 8 oktober 2018) 

 
In februari 2018 hebben we via de Albeda Bpv-barometer het percentage studenten zonder 

(toereikende) BPV-plaats gemeten. Dat was gemiddeld 3,1%, gelijk aan het percentage in februari 

2017. In oktober 2017 was het percentage 2,1% van de studenten, tegen 2,3% in oktober 2016. Met 

deze percentages zitten we ruim onder de afgesproken 4%. 

 

Kwaliteitscultuur  
We willen een sterke kwaliteitscultuur, waarin leidinggevenden fungeren als rolmodel en 
medewerkers eigenaar zijn van kwaliteit. Een wederzijdse verantwoordingsplicht ten aanzien van 
kwaliteitskwesties is hierin, op alle niveaus, de standaard en afwijkingen van de geplande voortgang 
worden tijdig besproken. In een sterke kwaliteitscultuur is helder wat de risico’s zijn, is het 
waarderingskader inspirerend en wordt er intensief samengewerkt met partners. 
 

Risico’s 

Albeda heeft begin 2018 een risicoanalyse opgesteld. Onderstaand een overzicht van de 

strategische risico’s met de hoogste urgentie. Er is een riskmanager aangesteld die de risico’s 

Albedabreed monitort en het CvB adviseert over adequate maatregelen: 

1. Inspectieproof: Met het project ‘Basiskwaliteit op orde, topkwaliteit in beeld’ wordt ingezet op 

kwaliteitsverbetering. Opleidingen met een voldoende voor onderwijsproces, examinering en 

diplomering, schoolklimaat, kwaliteitszorg en ambitie, en alleen een onvoldoende op het vijfde 

kwaliteitsgebied - onderwijsresultaten - zijn Albedaproof als het team kan verklaren waarom hun 

resultaten onder de norm liggen en als het team actief werkt aan het verbeteren van het resultaat 

volgens een plan dat regelmatig wordt geëvalueerd. In het kader van de pdca-cyclus hebben 

directies alle opleidingen beoordeeld (Inspectieproof, Albedaproof of risicovol). In het project 

wordt de onderbouwing van deze beoordeling getoetst. 

2. Techniek College Rotterdam (samenwerkingsschool Albeda-Zadkine): Er is een plan van aanpak 

voor het onderwijs en de bedrijfsvoering vastgesteld. Dat plan wordt onder leiding van een 

stuurgroep bestaande uit de voorzitters van Albeda en Zadkine, uitgevoerd.  

3. Privacywetgeving (AVG): De invoering van de AVG per 25 mei 2018 is begeleid door de (interim) 

riskmanager. De implementatie van het beleid is opgepakt door de nieuwe riskmanager die per 

1 oktober is gestart.  

4. Collegevorming: In het afgelopen jaar heeft Albeda een organisatiewijziging doorgevoerd waarbij 

mbo-colleges gerealiseerd zijn die tot doel hebben herkenbaar te zijn voor de beroepenvelden en 

voor studenten. De herinrichting van de systemen behoeft bijzondere aandacht. Hiervoor is een 

projectgroep ingericht onder leiding van het CvB. 

5. Het vertalen van doelen naar beleid: de strategische visie Albeda zet de toon! is vertaald naar 

zes uitvoeringsplannen: onderwijs, hrm, huisvesting, operational excellence, organisatie en 

communicatie. Deze plannen worden onder leiding van het CvB uitgevoerd, geëvalueerd en 

bijgesteld. 

6. De cultuur in Albeda: in 2017 is gestart met de ontwikkeling van een Albeda Academie met als 

doel het versterken van de Albeda-strategie richting topschool, door het verbinden van kennis en 

ervaring in de organisatie en het bieden van hoogwaardige trainingen, adviezen en begeleiding. 

Halverwege 2018 is het leiderschapsprogramma gestart voor directies en alle onderwijsleiders. 

Dit programma is een intensief tweejarig programma met gezamenlijke bijeenkomsten, 

intervisiesessies en scholingsprogramma’s op maat, door de Albeda Academie, passend bij 

iemands ontwikkelvraag op basis van de 360-rapportage. 

 

Waarderingskader 
In 2017 en 2018 is in dit kader het volgende veranderd:  

- We ontwikkelen een nieuw intern waarderingskader (t.b.v. de checkfase uit de pdca-cyclus). 

Hierin beschrijven we wat basiskwaliteit is en wat topkwaliteit is: 
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o basiskwaliteit: het onderwijs voldoet aan de basiseisen van de inspectie; 

o topkwaliteit: het onderwijs voldoet aan criteria die we ontlenen aan het strategisch 

koersdocument ‘Albeda zet de toon!’. 

- Op elk niveau van de organisatie wordt een driejarig strategisch beleidsplan opgesteld. Onze 

pdca-cyclus is daarmee aangepast van éénjarig naar driejarig waardoor we de focus meer 

kunnen richten op de middellange termijn. 

- Bij elk team vindt eens in de drie jaar een audit plaats en bij risicovolle opleidingen jaarlijks, totdat 

de gewenste verbetering is gerealiseerd. 

- Viermaandelijks wordt in de tertaalrapportages gemonitord middels kwantitatieve indicatoren en 

jaarlijks wordt in de zelfevaluaties kwalitatief geëvalueerd of planning en praktijk overeenkomen. 

Zo nodig volgt een aanpassing van het driejarige plan middels een addendum.  

- Er zijn betere formats voor de beleidsplannen ontwikkeld, plus zelfevaluaties op directieniveau.  

 

Partners 

Sinds 2016 gaan we jaarlijks met een grote groep externe stakeholders uit bedrijven, overheden en 

onderzoeksinstellingen in gesprek over een goede aansluiting van ons onderwijs op de 

(toekomstige) arbeidsmarkt. Dat doen we op alle niveaus van de organisatie: op opleidingsniveau 

door teams; op collegeniveau door directies en op Albedaniveau door het CvB. Op basis van deze 

gesprekken bepalen we of we op de goede weg zijn.  

 

In de zomer 2017 zijn de mbo-colleges geïntroduceerd, ondersteund door een nieuwe huisstijl. Met 

de vorming van de mbo-colleges werkt Albeda aan de herkenbaarheid van de aangeboden mbo-

opleidingen voor studenten en hun ouders en de versterking van de binding met het bedrijfsleven. 

 

De (clusters van) colleges hebben ieder een goed netwerk van bedrijven en instellingen in de sector 

waarvoor wordt opgeleid. Zowel op CvB als op directieniveau wordt gewerkt met raden van advies of 

andere overlegvormen. De keuze voor leerwerkplaatsen – één van de vijf speerpunten uit Albeda zet 

de toon! – leidt tot intensieve samenwerking met een aantal partners tot op het niveau van samen 

onderwijs ontwikkelen. Deze samenwerking wordt vastgelegd in (meerjarige) 

samenwerkingsovereenkomsten. In de regio wordt ook op bestuurlijk niveau intensief samengewerkt 

met gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen. Dit geldt zowel voor Rotterdam als de 

regiogemeenten. Onderstaand een beknopt overzicht. 

 

Afstemming kwetsbaren en gelijke kansen 

- Nationaal programma Rotterdam Zuid (terugdringen achterstanden in Rotterdam Zuid): Albeda 

neemt deel aan de Onderwijstafel, een maandelijks bestuurlijk overleg met alle po-, vo-, mbo- en 

ho-instellingen, gemeente Rotterdam en andere betrokkenen. Daarnaast participeert Albeda in 

verschillende werkgroepen. 

- Regionaal VSV-overleg: het vsv-plan van de regio wordt, onder voorzitterschap van de 

wethouder onderwijs van de gemeente Rotterdam, drie à vier keer per jaar gemonitord en 

besproken. Aan het overleg nemen bestuurders van mbo-instellingen, samenwerkingsverbanden 

vo en een vertegenwoordiging van de wethouders uit de RMC subregio’s deel.  

- Sectorkamer mbo: structureel overleg tussen bestuurders mbo en de wethouder onderwijs van de 

gemeente Rotterdam.  

 

Afstemming onderwijs-arbeidsmarkt 

- Hobokenoverleg: minimaal drie keer per jaar overleggen de bestuurders van de mbo-instellingen 

in de regio over de ontwikkeling van de macrodoelmatigheid van het opleidingsaanbod.  

- Onderwijs Power: VNO-NCW presenteerde in december 2017 het manifest next level Rotterdam; 

onderwijspower. Albeda maakt deel uit van de Raad van Advies. In het manifest zijn zeven 

prioriteiten benoemd, waaronder arbeid en onderwijs. Eén van de doelstellingen is het opzetten 

van een IT-campus in 2025 met 8.000 mbo-, ad- en hbo-studenten. 

- Gemeenten, UWV en mbo-instellingen werken samen aan het versterken van de aansluiting 

tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.   

- Samenwerking tussen onderwijs en regionale arbeidsmarkt in het kader van projecten van het 

Regionaal investeringsfonds mbo (RIF): The Real Band (landelijke scope), RDM training plant 

(met STC) en Cloud engineering (met Zadkine) waarbij Albeda als penvoerder optreedt en de 
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projecten MEI, de Rotterdamse plus, Spoor 22 en Plant of the future waarbij Albeda als partner 

participeert.  

- MKB-werkoffensief: samenwerking tussen MKB Rijnmond, gemeente Rotterdam en regionale 

mbo-instellingen om werknemers te voorzien van goed geschoold personeel.  

- Metropool Rotterdam Den Haag en de Roadmap Next Economy (education group): in deze groep 

participeren alle mbo- en ho-instellingen uit de metropool regio.  

 

Samenwerking met andere mbo-instellingen 

- Binnen MBO Westland wordt samengewerkt tussen Lentiz, Mondriaan en Albeda, die hier 

opleidingen aanbieden in handel, zakelijke dienstverlening, techniek, groen, zorg en 

food speciaal gericht op het Westland.  

- Op Goeree is van oudsher een samenwerking met Edudelta. Deze samenwerking is voortgezet 

met Lentiz.  

- In Barendrecht werken we nauw samen met Da Vinci en Lentiz en de focus beroepsacademie. 

 

Afstemming met vo / hbo  

- Het aantal vo-scholen in de regio is zeer groot. Structureel overleg over de doorstroom vindt 

plaats met drie grote koepelorganisaties CVO, Boor en LMC. 

- VAVO Rijnmond: Zadkine en Albeda verzorgen samen dag- en avondonderwijs mavo, havo en 

vwo. Leerlingen vmbo- tl die nèt op een of twee vakken gezakt zijn, maar wel sterk gemotiveerd 

zijn voor een mbo- opleiding kunnen kiezen voor Alvast mbo. 

- Doorstroomprogramma mbo-pabo, een tweejarig samenwerkingsproject tussen Albeda, Zadkine 

en de pabo’s van de Hogeschool Rotterdam, Inholland en Thomas More.  

- Samenwerking met de Rotterdam Academy (RAC) betreft ontwikkeling en uitvoering van 

(nieuwe) Ad-trajecten. 

- Doorstroomprogramma mbo-hbo voor het economisch domein. Een driejarig samenwerkings-

project tussen Albeda (penvoerder), Zadkine, STC en de Hogeschool Rotterdam en Inholland.  

- Behalve met de Rotterdamse netwerkpartners in de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo) onderhoudt 

Albeda ook netwerkrelaties met andere regionale mbo- en hbo-instellingen, waarvan een aantal 

ook onderwijs aanbiedt in het dekkingsgebied van Albeda. 

- In het kader van de leerwerkplaatsen wordt intensief samengewerkt met bedrijven. Kern van de 

leerwerkplaats is dat studenten participeren in het bedrijfsleven en ter plekke ondersteund 

worden door docenten van school. Het verschil met een stage is dat het onderwijs letterlijk wordt 

verplaatst naar een bedrijf, instelling of wijk. De docent geeft zijn lessen dus buiten de 

schoolmuren op locatie. Albeda heeft ruim 50 leerwerkplaatsen in verschillende modaliteiten: 

o leerwerkplaatsen die werken met (integrale) opdrachten van bedrijven, ondernemers en 

instellingen (scholingswinkels, projectenbureau W&O, Wilhelmina pier, secretaressebureau);  

o leerwerkplaatsen die ontstaan uit structurele en incidentele ondersteuning bij evenementen 

(CHIO, Marathon);  

o leerwerkplaatsen die samen met het werkveld zijn ontwikkeld waar groepen (deels) les krijgen 

op de betreffende locatie (o.a. Maasveld, ISS, Ferrofix);  

o leerwerkplaatsen die geheel in samenwerking met één of meerdere bedrijven worden 

ontwikkeld. Voorbeelden zijn Laurens en de praktijkroute Dienstverlening. 

 

Conclusie 
De kwaliteit van het onderwijsproces, de examinering en diplomering, het schoolklimaat en de 

kwaliteitszorg en ambitie is voldoende. De tevredenheid van studenten en bedrijven is gestegen. De 

betrokkenheid van medewerkers is groot. Alleen de onderwijsresultaten voldoen niet aan de normen 

van de inspectie en vereisen permanente aandacht van directies, onderwijsleiders en hun teams. De 

koers van basiskwaliteit naar topkwaliteit is ingezet op basis van de vijf speerpunten van Albeda zet 

de toon!, ondersteund door het leiderschapsprogramma, de Albeda Academie en een doelgerichte 

en transparante aanpak ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs. Dit is een meerjarig en 

intensief verbeter- en veranderproces dat we in dialoog met onze studenten en onze partners 

vormgeven.   

 

 



Pagina 12 van 49 
 

2.2 Jongeren in een kwetsbare positie 
 

Jongeren in kwetsbare posities zien we op alle niveaus. Het zijn studenten die zonder extra 

onderwijs, begeleiding en/of ondersteuning/hulpverlening afhaken en hun talenten niet voldoende 

ontwikkelen. Het zijn dus niet alleen studenten met problemen op cognitie, gedrag, thuissituatie, 

gezondheid en aanverwante (grote stads-)problemen. Ook de studenten die de intrinsieke motivatie 

missen om hun loopbaan vorm te geven en uitvallen omdat ze niet genoeg worden uitgedaagd 

beschouwen we als kwetsbaar. Zonder mbo-diploma - minimaal op niveau 2, bij voorkeur op niveau 

3 of 4 - is het immers een stuk lastiger om een baan te vinden en een (zelfstandige) plek in de 

maatschappij.  

 

In deze paragraaf besteden we aandacht aan een aantal aspecten in relatie tot kwetsbaarheid: 

omvang van de doelgroep volgens de definitie van OCW; omvang van de armoede in Rotterdam; het 

grote aantal specifieke doelgroepen; omvang voortijdig schoolverlaten; de arbeidsmarktrendementen 

op niveau 2. Deze analyse is ook relevant voor het thema ‘Gelijke kansen’. 

 

Omvang 
Als we de definitie van OCW volgen, zien we dat Albeda op niveau 2 een iets groter percentage 

kwetsbare instroom kent dan landelijk. Albeda heeft tevens een relatief grote groep studenten op 

niveau 1 (zie ook tabel 13). 

 
Tabel 7: Instroom van jongeren tot 23 jaar in een kwetsbare positie in 2017 

Vooropleiding 

niveau 1 niveau 2 niveau 1 en 2 

Albeda landelijk Albeda landelijk Albeda 

aantal  % % aantal  % % aantal  % 

mbo1 148 19% 15% 352 21% 12% 500 20% 

pro 95 12% 16% 85 5% 3% 180 7% 

vmbo-bbl 158 20% 16% 743 44% 49% 901 36% 

2-arbeidsmarkt 41 5% 6% 10 1% 1% 51 2% 

vso-vervolgonderwijs 21 3% 5% 46 3% 3% 67 3% 

Totaal  463 59% 58% 1236 74% 68% 1699 68% 

Bron: DUO, open onderwijsdata (instellingsrapport kwetsbare jongeren), bewerking O&K (2018) 

 

Sociaal minimum 
In vergelijking met de rest van Nederland leven veel mensen in Rotterdam op of onder het sociaal 

minimum. Deze kwetsbare groep heeft meer dan gemiddeld te maken met voortijdig schooluitval. Als 

het hen wel lukt om een diploma te halen, hebben ze vaker moeite om een baan te krijgen of te 

behouden.  

 

Het percentage huishoudens op of onder het sociaal minimum daalt overigens wel de laatste jaren. 

Ruim de helft van studenten van Albeda is afkomstig is uit een armoedeprobleem-cumulatiegebied. 

Het aantal studenten uit een apc-gebied houdt gelijke tred met het aantal studenten uit een niet apc-

gebied. 

 

Specifieke doelgroepen 
De regio Rijnmond, en met name Rotterdam, telt een behoorlijk deel statushouders en 

anderstaligen. Ook de arbeidsmigratie binnen Europa heeft impact op het Rotterdams onderwijs. 

Rotterdam kent meer dan 170 nationaliteiten. Dit zien we terug in een aantal kenmerken van onze 

studentenpopulatie: hoog aandeel niet-westerse allochtonen en minder studenten met een hogere 

vooropleiding in het voortgezet onderwijs.  
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Afbeelding 1: Kenmerken studentenpopulatie 

 
Bron: MBO Raad, mbo-scanner (2018) 

 

VSV 
Het vsv-percentage van Albeda schommelt vanaf schooljaar 2014/2015 tussen de 6.9% en 7.0%. 

Opvallend is de daling op niveau 1, dankzij een duidelijk intake- en plaatsingsbeleid en een 

onderwijsprogramma dat is afgestemd op de leerstijl van de studenten. De trend op niveau 2 

schommelt. De daling is in schooljaar 2016/2017 ingezet, mede door een intensivering van de 

ondersteuning-structuur op niveau 1 en 2 (dankzij inzet van de plusmiddelen). De voortijdige uitval 

op niveau 3 en 4 daarentegen stijgt gestaag. De opwaartse druk in het vmbo en het toelatingsrecht 

in het mbo, gecombineerd met de toegankelijkheid van onze opleidingen en onze kwaliteitseisen, 

maken dat we hoge eisen stellen aan de professionaliteit van onze medewerkers.   

 

Tabel 8: Ontwikkeling voortijdig schoolverlaten Albeda in absolute aantallen en percentages naar 

niveau2 

Niveau Albeda  Streefnormen mbo 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2016/2017 2017/2018 

Niveau 1 315 35,6% 261 31,5% 190 27,0% 184 24,8% 27,5% 27,5% 

Niveau 2 484 11,8% 396 10,2% 409 11,7% 252 11,6% 9,5% 9,4% 

Niveau 3 178 4,1% 210 4,7% 205 4,7% 221 5,8% 3,6% 3,5% 

Niveau 4 202 3,3% 195 3,1% 241 3,8% 320 4,5% 2,75% 2,75% 

Totaal  1179 7,7% 1062 6,9% 1045 7,0% 1077 7,3%   

Landelijk 

gemiddeld 

 
5%  5% 

 
4,6% 

 
4,71%   

Bron: Onderwijsincijfers.nl (2018)  

 

Conclusie 
Albeda zet maximaal in om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Sinds de start van 

dit beleid is het percentage vsv’ers meer dan gehalveerd (van 14,9% in 2005-2006 naar 6,9% in 

2016-2017). Het feit dat het percentage vsv’ers sinds drie jaar stabiliseert en de uitval op niveau 3 en 

4 stijgt, betekent dat er nieuwe instrumenten nodig zijn voor met name niveau 3 en 4 om te 

voorkomen dat het aantal vsv’ers weer gaat stijgen en we de ingezette daling kunnen doorzetten. 

                                                           
2 Toelichting van ‘Onderwijs in cijfers’: De vsv-aantallen van 2016-2017 zijn nagenoeg vergelijkbaar met die van 

de voorgaande jaren. Vanaf 2016-2017 wordt voortaan voor de berekening van de vsv-cijfers - als gevolg van 
een kwaliteitsslag- gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerde bestandskoppeling in het 
datawarehouse. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het landelijk aantal met zo’n 570.  Door deze 
verschillende reken-methodes is een één-op-één vergelijking van de cijfers over 2016-2017 met eerdere jaren 
niet geheel mogelijk. 
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2.3 Gelijke kansen 
 

Onze studenten (en hun ouders) vinden het niet altijd vanzelfsprekend om door te groeien naar een 

hoger kwalificatieniveau. Het beleid van Albeda is gericht op toegankelijkheid met behoud van 

kwaliteit om zo jongeren en volwassenen de kans te geven zich te ontwikkelen en op te stromen 

naar een hoger niveau. Dit vereist dat we de overgang van vo naar mbo, binnen het mbo en van 

mbo naar hbo versoepelen en verschillende trajecten ontwikkelen om verschillende groepen gelijke 

kansen te bieden op studiesucces. In deze paragraaf gaan we in op de ontwikkeling van het 

opleidingsniveau in Rotterdam en Rijnmond, de resultaten die we boeken als emancipatiemotor en 

de aansluiting met het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs.  

 

Ontwikkeling opleidingsniveau 
Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Rotterdam en Rijnmond stijgt geleidelijk:  

- Het percentage middelbaar opgeleiden blijft gelijk; 

- Het percentage hoogopgeleiden stijgt.  

Het is niet duidelijk of deze verschuiving veroorzaakt wordt door alle inspanningen in het onderwijs, 

of dat meer hoger opgeleiden kiezen om in Rotterdam te wonen.  

 

Albeda scoort, vergeleken met het landelijke gemiddelde, hoger op kwalificatiewinst: studenten 

verlaten Albeda met een diploma dat gelijk of hoger is dan op grond van hun vooropleiding mag 

worden verwacht.  

 
Afbeelding 2: Ontwikkeling kwalificatiewinst Albeda  

 
Bron: MBO Raad, benchmark mbo (2018) 

 

Emancipatiemotor 
We monitoren sinds een aantal jaren onze resultaten aan de hand van een aantal emancipatie 

indicatoren: indicatoren die een bijdrage leveren aan het verhogen van het opleidingsniveau: 

- Kwalificatiewinst: We diplomeren studenten vaker op of boven het verwachte niveau dan 

landelijk. Dit verschil is gegroeid van 0.1% in 2013 tot 1.7% in 2017. Deze indicator is 

geïntroduceerd door de mbo raad en een goede indicator voor onze doelstelling als 

emancipatiemotor. 

- Opstroom na diploma: Met uitzondering van 2013 stromen onze studenten vaker door naar een 

hoger niveau (binnen Albeda) dan landelijk. Dit verschil wordt kleiner: van 7.6% in 2014 naar 

3.4% in 2016. 

- Doorstroom naar hbo: Onze studenten stromen vaker door naar het hbo dan landelijk. Dit verschil 

is bijna verdwenen: van 5.9% in 2013 naar 0.5% in 2017. 

- Nominale opleidingsduur: Onze studenten doen langer over hun studie dan landelijk. Ook dit 

verschil wordt kleiner: van 3.4% in 2013 naar 1.0% in 2017. 

- Succes eerstejaars hbo’ers: Albeda scoort iets lager dan landelijk gemiddeld.  

 

Tabel 9: Onderwijsprestaties Albeda in vergelijking met roc’s gemiddeld 

Indicator  2013 2014 2015 2016 2017 
Verschil  

2013-2017 

  Albeda ROC’s Albeda ROC‘s Albeda ROC‘s Albeda ROC’s Albeda ROC’s Albeda Landelijk 

Kwalificatie 
winst 

85,0% 84,9% 84,5% 83,3% 85,4% 84,5% 86,3% 85,7% 88,7% 87,0% +3,70% +2,1% 

Opstroom 
na diploma 

36,4% 42,1% 40,3% 32,7% 39,0% 32,6% 39,3% 35,9% Niet bekend   

80,0%

85,0%

90,0%

11 12 13 14 15 16 17
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Nominale 
opleidings- 
duur 

85,2% 88,6% 85,5% 87,9% 89,1% 88,7% 89,4% 90,40% Niet bekend   

Doorstroom 
naar hbo 

41,9% 36,7% 43,4% 39,8% 36,3% 34,9% 35,1% 36,8% 36,6% 36,1% -5,30% -0,6% 

Succes 
eerstejaars 
hbo 

71,2% 73,2% 74,2% 76,4% 73,7% 77,0% Niet bekend Niet bekend   

Bron: MBO Raad, benchmark mbo 2017; bron succes eerstejaars hbo: Duo open onderwijsdata, bestand 2018 

 

De aansluiting met het VO en het HO  
Het aantal vo-locaties in de regio Rijnmond van waaruit leerlingen instromen in Albeda is groot (bijna 

200). Er zijn 100 vo-locaties waarvan tien of meer studenten instromen in Albeda. Van die 100 zijn er 

slechts 31 met een instroom in Albeda die hoger is dan 40 leerlingen. Dit maakt de afstemming van 

lesprogramma’s tussen vo en mbo complex. Vanwege de versplintering vindt het overleg veelal 

plaats met de koepels van scholen. Op locatieniveau hebben intakers ook persoonlijk contact met de 

toeleverende scholen. 

 
Het afgelopen jaar heeft Albeda samen met de mbo- en hbo-instellingen uit de regio “de 

Rotterdamse aanpak” uitgewerkt in twee doorstroomprogramma’s mbo-hbo voor het economisch 

domein en de pabo. Het Pabo-traject is erop gericht de doorstroom van met name mbo-studenten 

van niet-verwante opleidingen naar de pabo te stimuleren. In schooljaar 2017-2018 hebben 24 

studenten aan het Pabo-traject meegedaan, waarvan veertien van Albeda. Vanaf schooljaar 2018-

2019 is het traject ook toegankelijk voor studenten die reeds gediplomeerd zijn.  

Het project in het economische domein is ontwikkeld door Albeda, Zadkine en STC in samenwerking 

met Inholland en de hogeschool Rotterdam. In 2018-2019 starten circa 2000 mbo- en hbo-studenten 

met een doorlopende leerlijn mhbo vanaf eind tweede jaar mbo tot en met het propedeusejaar hbo. 

Aandacht voor een onderbouwde studiekeuze, studievaardigheden en extra ondersteuning en 

(peer)coaching staan centraal. De studenten lopende gedurende zes weken mee in het hbo. Vanuit 

de lectoraten studiesucces van de Hogeschool Rotterdam en Inholland wordt de effectiviteit van de 

interventies op het studiesucces onderzocht. 

 

Conclusie 
Ondanks de druk vanuit de overheid om meer studenten sneller te kwalificeren, is het Albeda gelukt 

om meer studenten op een hoger niveau te kwalificeren dan op grond van hun diploma mag worden 

verwacht. Wel zien we dat de verschillen met andere roc’s kleiner zijn geworden. Inzet is en blijft een 

goede balans tussen toegankelijkheid voor alle studenten, ook studenten in kwetsbare posities, en 

kwaliteit gericht op het bieden van gelijke kansen door het ontwikkelen van trajecten op maat voor 

verschillende groepen. Een goede samenwerking met het voortzet en het hoger onderwijs is daarbij 

cruciaal. 

 

2.4 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
 

Een goede aansluiting op de arbeidsmarkt is essentieel voor de kwaliteit en doelmatigheid van ons 

onderwijs. Dat doen we samen met onze partners, met als doel alle studenten die zich bij ons 

melden, toe te leiden naar een passende plek op de arbeidsmarkt. 

 

In deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op het bedieningsgebied van Albeda, de 

demografische ontwikkelingen, de ontwikkeling van de studentenpopulatie in Rotterdam en bij 

Albeda, de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Rotterdam en Rijnmond, opleiden voor de 

arbeidsmarkt van de toekomst, macrodoelmatigheid en samenwerking in de regio. 

 

Bedieningsgebied 
Albeda is een regionaal opleidingscentrum. Kenmerken van het bedieningsgebied van Albeda zijn: 

- 28 opleidingslocaties waarvan zestien in Rotterdam en twaalf in de regio: 

o de regiolocaties Nieuwe Waterweg Noord (Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Naaldwijk); 
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o de Zuid-Hollandse eilanden met opleidingslocaties in Middelharnis, Oude Tonge en 

Hellevoetsluis; 

o Nissewaard en Albrandswaard met opleidingslocaties in Spijkenisse, Rhoon en Poortugaal; 

o de BAR-gemeenten Barendrecht en Ridderkerk; 

- van de mbo-studenten die in de regio Rijnmond wonen, zit 39% bij Albeda en 32% bij Zadkine 

(bron: Sbb, 2018); 

- van de 19.733 studenten die in 2017/2018 op Albeda studeerden is 42% (8312) woonachtig in 

Rotterdam (bron: DUO, 2018), 22% woont buiten de regio Rijnmond (bron: Sbb, 2018), de 

resterende 36% komt uit de regiogebieden. 

 

Onderstaande afbeelding brengt deze dynamiek duidelijk in beeld.  

 
Afbeelding 3: Opleidingslocaties regionale mbo-instellingen  

  
Bron: DUO 

 
Bovenstaand dekkingsgebied wordt in deze kwaliteitsagenda aangeduid met ‘de regio’. Daar waar 

andere regio’s (bijvoorbeeld Rotterdam of Groot-Rijnmond) worden beschreven, is dit specifiek 

aangeduid.  

 

Ontwikkeling bevolking 
De bevolkingsgroei in Groot-Rijnmond en de gemeente Rotterdam is in de periode 2007-2017 

ongeveer even groot. Verschil is echter dat de bevolkingsgroei in de gemeente Rotterdam continu is, 

terwijl er in Groot-Rijnmond een duidelijke trendbreuk zichtbaar is in 2012, waarna de groei afvlakt.  

De prognose van het CBS is dat de groei in de gemeente Rotterdam zal doorzetten, terwijl de 

bevolkingstoename in de regio Groot Rijnmond naar verwachting veel kleiner zal zijn.  

 

De vergrijzing neemt ook in Rotterdam toe, maar dit gaat aanzienlijk minder snel dan gemiddeld in 

Nederland. Daarnaast is sprake van een verwachte toekomstige vergroening van de Rotterdamse 

bevolking. Naar verwachting zal dit in het Rotterdamse mbo niet leiden tot een toename van 

studenten, gezien de grotere doorstroom naar havo en vwo en de toename van het 

opleidingsniveau.  

 

Afbeelding 4: Ontwikkeling bevolking  Afbeelding 5: Prognose bevolking 

  
Bron: CBS (2018) 
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Als we kijken naar de groep 15-24 jarigen, dan zien we een lichte afname van de verwachte 

bevolkingsgroei.  

 

Tabel 10: Prognose aantal inwoners gemeente Rotterdam 2015 - 2025 

leeftijdscategorie 2015 2020 2025 

15-19 jaar 34.157 34.116 34.189 

20-24 jaar 49.712 48.526 48.110 

Totaal  626.653 640.215 650.141 

Bron: OBI, rapportage bevolkingsprognose Rotterdam 2013 - 2030 (2012) 

 

Ontwikkeling studentenpopulatie in Rotterdam en bij Albeda 
Op 1 oktober 2018 stonden er 17.546 studenten ingeschreven bij Albeda (excl. TCR). Hiermee is 

Albeda de grootste mbo-instelling in de regio. Het aantal studenten in het vo was in Rotterdam in de 

periode 2013-2017 redelijk stabiel ten opzichte van de G4 waar de vo-populatie duidelijk steeg. Ook 

voor de komende decennia verwacht het CBS geen grote schommelingen in het aantal vo-leerlingen 

in Rotterdam. 

 
Tabel 11: Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs  

Gebied 2013 2014 2015 2016 2017 
Ontwikkeling  

2013-2017 

Nederland 970.022 980.449 992.015 995.557 995.725 2,6% 

G4 108.843 111.795 113.709 114.958 116.869 7,4% 

Rotterdam 34.851 34.804 34.917 34.673 35.018 0,5% 

Bron: CBS (2018) 

 
Naast de demografische ontwikkeling speelt voor het mbo in Rotterdam ook de ontwikkeling in het 

opleidingsniveau van de bevolking. Hierin constateren we dat het vmbo in aantallen stabiel is 

gebleven in de afgelopen jaren. Havo en Vwo zijn gegroeid. Kijken we naar mbo, hbo en wo, dan 

zien we dat het aantal studenten op het mbo met bijna 10% is afgenomen en het aantal studenten in 

het wetenschappelijk onderwijs sterk is gestegen. Albeda zal dus rekening moeten houden met een 

afname van de instroom van jongeren. In onze meerjarenbegroting houden we derhalve sinds een 

aantal jaren rekening met een daling van 1% per jaar.  

 

Tabel 12: Ontwikkeling aantal studenten in Rotterdam naar onderwijstype 2010 – 2018 

Onderwijstype  2010 2012 2014 2016 2018 
Ontwikkeling 2010-

2018 in aantal en 
% 

vo praktijkonderwijs 1.324 1.305 1.356 1.429 1.462 138 10,4% 

 vmbo 13.559 13.905 14.509 14.242 13.715 156 1,2% 

 havo 5.711 6.195 6.126 6.261 6.737 1.026 18,0% 

 vwo 7.151 7.117 7.389 7.690 8.580 1.429 20,0% 

mbo mbo 1 2.114 2.219 1.736 1.412 1.351 -763 -36,1% 

 mbo 2 13.137 12.164 9.918 8.934 7.958 -5.179 -39,4% 

 mbo 3 13.614 13.503 12.202 11.777 10.964 -2.650 -19,5% 

 mbo 4 21.940 22.507 22.004 23.589 25.711 3.771 17,2% 

 totaal mbo 50.805 50.393 45.860 45.712 45.984 -4.821 -9,5% 

ho hbo 62.864 62.905 63.979 63.057 64.552 1.688 2,7% 

 wo 20.339 20.524 22.079 23.228 25.922 5.583 27,4% 

Bron: gemeente Rotterdam, Rotterdam buurtmonitor (2018) 

 

Bij Albeda is een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar. Ook al zijn de gegevens niet geheel 

vergelijkbaar (gegevens zijn vanaf 2014), is ook bij Albeda op niveau 4 vanaf 2014 een groei 

zichtbaar, terwijl op de niveaus 1 en 2 een daling plaatsvond. De daling van de studentenaantallen 

op niveau 1 is bij Albeda echter beduidend kleiner. Op zowel niveau 1 als 2 stijgt het aantal 

studenten zelfs weer in 2017. 
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Tabel 13: Ontwikkeling aantal studenten bij Albeda naar niveau 

Niveau 2014 2015 2016 2017 Ontwikkeling 2014 2016 

Niveau 1 994 897 894 958 -4 % 

Niveau 2 4.605 4.158 3.653 3.719 -19 % 

Niveau 3 6.514 6.525 5.850 5.637 -13 % 

Niveau 4 8.091 8.293 9.091 9.419 16 % 

Eindtotaal 20.204 19.873 19.488 19.733 -2 % 

Bron: DUO (2018) 

 

Bij Albeda had de afname vooral betrekking op het aantal bbl’ers, als gevolg van de financiële crisis 

waardoor leerplaatsen verloren gingen. De huidige economisch gunstige omstandigheid wordt 

zichtbaar in de groei van het aantal inschrijvingen in de bbl, werkgevers maken weer ruimte voor 

deze leerwerkplekken.  

 

Het aandeel bbl-studenten wordt voor een belangrijk deel bepaald door de conjunctuur. De grootste 

groepen bbl-studenten binnen Albeda zijn te vinden bij het Zorgcollege en het Techniek College 

Rotterdam. In de gesprekken met het werkveld is het belang van opleiden via de bbl-route een vast 

gespreksthema. 

 

Naar verwachting van de mbo-planningstool van DUO zet de groei van bbl-studenten de komende 

jaren niet door. 

 
Tabel 14: Ontwikkeling aantal studenten naar leerweg  

Leerweg 2013 2015 2017 Prognose 2019 Prognose 2021 

Bbl                 4.354              3.584              3.769              3.963              3.900  

Bol             15.892            16.289            15.964            15.225            14.881  

Totaal           20.284            19.873            19.733            19.188            18.781  

Bron: DUO open onderwijsdata (2018) 

 
Hieronder zijn de kerngegevens over de studentenpopulatie van Albeda weergegeven over 3 jaar, 

naar sectoren en domeinen. Krimp bij Albeda tot 2017 is opgetreden in het domein Handel en 

Ondernemerschap en Toerisme en Recreatie. Bij zorg is er sprake van een forse groei in 2017 na 

een daling in 2016.  

 
Tabel 15: Ontwikkeling aantal studenten Albeda 

Domein 2015 2016 2017 
Ontwikkeling 

2015-2017 

Techniek en procesindustrie 1.293 1.282 1.224 -6 % 

Bouw en infra 185 176 194 5 % 

Mobiliteit en voertuigen 534 516 476 -12 % 

Transport, scheepvaart en logistiek 592 693 742 20 % 

ICT 811 827 790 -3 % 

Afbouw, hout en onderhoud 70 76 73 4 % 

Media en vormgeving 82 81 89 8 % 

Horeca en bakkerij 1.237 1.154 1.086 -14 % 

Toerisme en recreatie 741 586 524 -41 % 

Handel en ondernemerschap 1.803 1.502 1.242 -45 % 

Economie en administratie 2.508 2.782 2.988 16 % 

Zorg en welzijn 7.597 7.443 7.828 3 % 

Uiterlijke verzorging 335 370 415 19 % 

Veiligheid en sport 1.200 1.104 1.101 -9 % 

Niet toebedeeld (entree en assistent) 885 894 958 8 % 

Totaal 19.873 19.486 19.730 -1 % 

Bron: DUO, open onderwijsdata (2018) 
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Ontwikkeling werkgelegenheid in Rotterdam en Rijnmond  
In deze paragraaf gaan we in op de economische ontwikkelingen in de regio Rijnmond en de stad 

Rotterdam, gebaseerd op werk en werken in de Rijnmond, editie 2018 en recente gegevens van de 

economische verkenning Rotterdam (EVR). 

 

De werkgelegenheid in de stad Rotterdam ontwikkelt zich sinds 2009 (significant dieptepunt) positief. 

De werkgelegenheid in de rest van de regio Rijnmond is iets gedaald. In de regio Rijnmond groeit de 

werkgelegenheid per saldo sinds 2013. De banengroei komt vrijwel volledig op het conto van tijdelijk 

werk, uitzendwerk en zzp (flexibilisering van de arbeidsmarkt). Van de banen is 66% vast en 34% 

tijdelijk, voltijd en deeltijd zijn ongeveer gelijk verdeeld. Het aantal banen in de regio groeide in 2018 

met 1,8 procent tot 661 duizend banen.  

 

Uit cijfers van het CBS (2018) blijkt dat het aantal bedrijven met meer dan 10 werknemers in de regio 

Rijnmond sinds de crisis (2009) veel harder gestegen is dan in de rest van Nederland (+13% in de 

regio versus +8% in NL). De meeste bedrijven concentreren zich in de branches specialistische 

zakelijke diensten en handel en in mindere mate in de branches bouwnijverheid en financiële 

dienstverlening.  

 

Afbeelding 6: Aantal bedrijven in Rijnmond naar branche 

 
Bron: CBS (2018) 

 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 
In het studiejaar 2017/2018 bood Albeda onderwijs aan in 15 domeinen met 93 beroepsopleidingen 

(BC’s) op 25 locaties door negen branches. Domeinen met 10-13 opleidingen zijn Economie en 

administratie, Informatie en communicatietechnologie, Mobiliteit en voertuigen, Techniek en 

procesindustrie, Zorg en welzijn. Zie bijlage 4 voor een overzicht van de opleidingen. 

 

Albeda levert als partner jaarlijks een bijdrage aan de publicatie van de Economische 

Verkenningen Rotterdam. In het curriculum wordt aandacht besteed aan werken in het mkb en als 

zzp’er. Daarbij zijn vaardigheden als ondernemendheid en ondernemerschap belangrijk. Met de 

ontwikkeling van de IT Campus zetten we samen met partners in op zowel het ontwikkelen van 

digitale vaardigheden als werken in de sector ICT. TCR werkt aan de kwantitatieve en kwalitatieve 

aansluiting van toekomstige werknemers in de ICT op de arbeidsmarkt, o.a. door het aanbieden 

van cloud engineering. Binnen het domein Economie en administratie gaan gediplomeerde 

studenten aan de slag in verschillende branches waaronder specialistische zakelijke diensten en 

handel. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan zorgpersoneel hebben bestuurders uit de 

zorg, het onderwijs en de gemeente Rotterdam met elkaar het Zorgpact Rotterdam gesloten met 

als doel de aansluiting tussen zorgonderwijs en het (zorg)werkveld te faciliteren. Voor 2030 

streven de partners naar vitale en duurzaam inzetbare medewerkers in een toekomstbestendige 

zorg. 

 

Kijken we naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt dan zien we dat het aandeel vacatures voor 

middelbare beroepen licht afneemt, het aandeel voor lagere beroepen iets meer afneemt en de 

vacatures voor de elementaire beroepen stabiel blijven. Het aandeel vacatures voor de hogere en 

wetenschappelijke beroepen neemt toe. 

 

Specialistische zakelijke diensten

Bouwnijverheid

Cultuur, sport en recreatie
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Tabel 16: Aandeel vacatures als percentage van het totaal in Rijnmond 

Beroepsniveau 2011 2016 
Verschil 

2011-2016 

Hogere en wetenschappelijke beroepen 22 29 7 

Middelbare beroepen 38 36 -2 

Lagere beroepen 30 25 -5 

Elementaire beroepen 9 9 0 

Bron: gemeente Rotterdam, Werk en werken in de Rijnmond (2018)  

 

Uit de onderstaande grafiek blijkt dat: 

- op laag beroepsniveau veruit de meeste vacatures te vinden zijn in de groot- en detailhandel, 

gevolgd door de verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening en de 

horeca; 

- op middelbaar beroepsniveau veruit de meeste vacatures te vinden zijn in de groot- en 

detailhandel, gevolgd de gezondheids- en welzijnszorg en advisering, onderzoek en overige 

specialistische dienstverlening; 

- op hoog beroepsniveau de meeste vacatures te vinden zijn in advisering, onderzoek en overige 

specialistische dienstverlening, gevolgd door de gezondheids- en welzijnszorg en het onderwijs.  

 

Volgens de cijfers van SBB zijn de arbeidsmarktperspectieven van de huidige studenten op Albeda 

over het algemeen gunstig. Steeds meer afgestudeerden vinden snel een baan, het percentage dat 

niet weet wat hij of zij wil doen neemt steeds verder af. Zie bijlage 5 voor een overzicht van de kans 

op werk per sectorkamer. Zie bijlage 6 voor de ontwikkeling van de studentenaantallen naar niveau 

en domein en bijlage 7 voor de ontwikkeling van de studentaantallen van de mbo-instellingen in de 

regio. 
 

Afbeelding 7: Ontstane vacatures per sector, naar beroepsniveau 2016 

 
Bron: UWV, bewerking CBS  
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De verbeteringen in de arbeidsmarkt hebben zich in 2018 voortgezet. Het aantal vacatures is hoog, 

wat zorgt voor kansen in veel beroepsgroepen. Uit de lijst van kansrijke beroepen van Randstad uit 

januari 2019 blijkt dat naast de aanhoudende vraag naar personeel met minimaal hbo-

opleidingsniveau er veel kansen zijn voor vakmensen en specialisten op mbo-niveau, vooral in de 

bouw, techniek en zorg. 3  

 

Tot de meest gevraagde functies in 2018, behoren onder meer:  

Commercieel:  Accountmanager, Commercieel Medewerker Binnendienst 

Techniek: Werkvoorbereider, Operator, Servicemonteur 

Administratief: Customer Service medewerker, Financieel administratief medewerker 

Bouw:  Timmerman, Installatiemonteur, Elektromonteur 

Onderwijs:  Docent Nederlands, Engels, Wiskunde 

Transport en Logistiek: Logistiek medewerker 

IT:  Projectmanager ICT, Software tester 

Financieel:  Assistent Accountant 

Zorg & Welzijn:  Verpleegkundige, Verzorgende ig 

 

Als gevolg van de verder groeiende vraag zien we een toenemende schaarste, waarbij bouw, ICT en 

techniek te maken hebben met de grootste krapte. In de regio zien we een grote vraag in de 

zakelijke dienstverlening. De verwachting is dat het aantal banen verder groeit in 2019 en de 

werkloosheid daalt naar het laagste aantal in jaren. 

 

 

Macrodoelmatigheid en samenwerking in de regio 
Sinds schooljaar 2014-2015 analyseert Albeda de in- en externe doelmatigheid van ons portfolio aan 
de hand van een analysemodel dat is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Berenschot.  

Het analysemodel van Berenschot bestaat uit twee variabelen: externe en interne doelmatigheid. 
Onder externe doelmatigheid verstaan we de arbeidsmarktrelevantie, doorstroom (naar arbeidsmarkt 
of hoger niveau) en tevredenheid. Onder interne doelmatigheid vallen de indicatoren die iets zeggen 
over de kosten en baten van een opleiding zoals: marktaandeel, ontwikkeling instroom en kans op 
stage. Door het maken van deze analyses op opleidingsniveau ontstond gaandeweg de behoefte aan 
meer specifieke informatie op locatieniveau. Om deze vragen te kunnen beantwoorden 
onderscheiden we naast de locaties in de stad (Noord, Zuid en centrum) drie regio’s (Zuid-Hollandse 
eilanden, Nieuwe Waterweg Noord en Westland, Nissewaard & Albrandswaard). Per locatie wordt 
jaarlijks een presentatie gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen (over de demografische 
ontwikkelingen in de omgeving van een locatie, over de school- en profielkeuze van de jongeren in 
het voortgezet onderwijs, over het aantal studenten dat kiest voor een opleiding op een locatie en 
hun herkomst, over de vervolgopleiding van deze studenten etc). Deze presentaties worden per 
gebied onder leiding van één van de leden van het college van bestuur met alle directies en 
onderwijsleiders die bij een locatie betrokken zijn besproken en vertaald naar keuzes ten aanzien van 
de gewenste vernieuwing van het portfolio. 

 
In diezelfde periode heeft het Albeda het initiatief genomen voor het Hoboken-overleg. Minimaal drie 
keer per jaar overleggen de bestuurders van de mbo-instellingen in dit overleg over de 
macrodoelmatigheid van het onderwijs in de regio. Hier vindt afstemming plaats en worden 
afspraken gemaakt over de regionale knelpunten en de uitdagingen waar het mbo voor staat.  
 
Dit heeft onder andere geleid tot: 
- Gesprek van Albeda met Mondriaan, Lentiz en Hoornbeeck over hun voornemen nieuwe 

opleidingen te starten in de regio;  
- Gesprek met SVO Vakopleiding food over het voornemen een nieuwe opleiding te starten in de 

regio; 
- Gesprek tussen STC, Zadkine en Albeda over de opleidingen Procestechniek en Allround 

Operationeel Technicus; 
- Gesprek Zadkine en Albeda over de doelmatigheid van de opleidingen Luchtvaartdienstverlener 

en Bakker. 

                                                           
3 Bron: Randstad, Hotlist 2018: de 27 meest gevraagde functies van dit jaar, 23 januari 2019 
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- Onderzoek van Albeda naar toekomstig aanbod bij de Focus beroepsacademie in Barendrecht in 
verband met kleine aantallen studenten, hierbij zijn ook de toekomstplannen van Da Vinci en 
Lentiz betrokken; 

- Overleg tussen Zadkine en Albeda over de beoogde start van de opleiding Kapper niveau 4 bij 
Zadkine; 

- Start IT-Campus Rotterdam per september 2018; 
- Uitwisseling van opleiding Luchtvaartdienstverlening van STC naar Albeda en opleidingen 

Logistiek teamleider en Logistiek supervisor van Albeda naar STC per augustus 2019. 
 
In de notitie ‘Kwaliteitsafspraken Hoboken’ van 2 juli 2018 zijn door Albeda, Zadkine, STC-group, 
Grafisch Lyceum en het Hout- en Meubileringscollege afspraken vastgelegd over samenwerking op 
de volgende thema’s met bijbehorende maatregelen:   

 
Bij het thema Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie werken we samen aan: Een 
passend traject voor iedere student in een kwetsbare positie en Kansen bieden aan studenten in 
kwetsbare posities op (het behouden van) een baan. 
Bij het thema Gelijke kansen werken we samen aan: Een passend traject voor iedere student en 
Stimuleren van doorstroom naar een bachelor of een associatie degree in het HO, ook voor wie dit 
niet vanzelfsprekend is. 
 

Arbeidsmarktrendement niveau 2 
In de beleidsmaatregel macrodoelmatigheid mbo worden de volgende signaleringswaarden 

gehanteerd voor niveau 2:  

- minimaal 70 procent van de gediplomeerde schoolverlaters op niveau 2 heeft ruim een jaar na 

afstuderen een baan van minimaal 12 uur per week; 

- minimaal 50 procent heeft een baan op het niveau van de gevolgde opleiding.   

 

Binnen Albeda voldoen alle bbl-opleidingen op niveau 2 aan de 70% norm. De bol-opleidingen 

kennen een relatief grote doorstroom naar niveau 3. De uitstroom naar de arbeidsmarkt en daarmee 

het arbeidsmarktrendement van deze opleidingen is (logischerwijs) laag.  

 

De omvang van de minder arbeidsmarktrelevante niveau 2 opleidingen is in de afgelopen vier jaar 

gedaald van 4.605 studenten (2014) naar 3.718 studenten  (2017). Dat is een afname van 19%. In 

deze zelfde periode groeide het percentage niveau vier met 16% (tabel 13 pagina 17, bron DUO). 

 

Iedereen die wil leren is welkom bij Albeda. Ook als dat voor een deel betekent dat studenten 

worden geplaatst in een opleiding waarvan landelijk gezien de arbeidsmarktrelevantie laag is. Een 

deel van deze groep studenten haalt alsnog een diploma en stroomt door naar een opleiding met 

een hogere arbeidsmarktrelevantie. Voor een deel van de studenten is een diploma niet haalbaar. 

Deze studenten zijn gebaat bij een mbo verklaring en certificaten waarmee ze op de arbeidsmarkt 

kunnen laten zien wat zij kunnen. Met het nieuwe toelatingsrecht zal het van nog groter belang 

worden om deze groep intensief te begeleiden bij de overstap van vmbo naar mbo. 
 

Conclusie 
De arbeidsmarkt is in beweging. De afname van het aantal studenten op niveau 1 en 2 past bij het 

dalende aantal vacatures op een laag beroepsniveau. De groei op niveau 4 past bij het groeiende 

aantal vacatures op middelbaar beroepsniveau. De tekorten in de techniek en de zorg vragen veel 

aandacht, evenals de doorstroom naar bijvoorbeeld de lerarenopleiding op hbo-niveau.  

Albeda kent een groot bedieningsgebied. Als gevolg van de demografische ontwikkelingen houden 

we in de begroting rekening met een krimp van 1% per jaar, ook al zien we op dit moment een lichte 

groei. Directies hebben de opdracht om van buiten naar binnen te kijken en de ontwikkelingen en 

veranderingen te vertalen naar eigentijds onderwijs, niet alleen voor jongeren, ook voor volwassenen 

in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen. 
 
Cijfers van gemeente Rotterdam en het CBS laten zien dat het aandeel vacatures voor lagere 
beroepen meer afneemt dan het aandeel vacatures op middelbaar niveau, terwijl het aandeel 
vacatures voor de elementaire beroepen stabiel blijft en het aandeel voor de hogere en 
wetenschappelijke beroepen toeneemt. Voor studenten niveau 1 en 2 zijn volgens het CBS (2016) 
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veruit de meeste vacatures te vinden in de groot- en detailhandel, gevolgd door de verhuur van 
roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening en de horeca. 
De meer recente gegevens van Randstad over 2018 laten zien dat de arbeidsmarkt in zijn geheel 
sterk aantrekt waarbij vooral in de bouw, techniek en zorg een grote vraag is aan specialisten en 
vakmensen op mbo-niveau. 
De arbeidsmarkt ontwikkelt zich dusdanig snel dat de beschikbare cijfers, in dit geval bijvoorbeeld 
van CBS, niet altijd het volledige beeld schetsen. Direct contact met onze partners in de stad is 
daarom voor ons van groot belang bij het duiden van de cijfers en het maken van keuzes met 
betrekking tot ons portfolio. 

 

 

2.5 SWOT-analyse 
 

SWOT Positieve factoren  Negatieve factoren 

Van 

binnenuit 

(intern) 

STERKE PUNTEN  ZWAKKE PUNTEN 

- Albeda beschikt - zeker regionaal - over 

een sterk merkimago. 

- De innovatiekracht van Albeda is van 

oudsher groot. Innovatief leren en werken 

is een van de speerpunten in de 

strategische visie. 

- Samenwerking in de regio, met andere 

onderwijsinstellingen, met gemeente en 

bedrijfsleven is structureel en zowel op 

team-, college- als Albedaniveau 

verankerd in de werkwijze. 

- De financiële positie van Albeda is solide. 

- De kernwaarde ‘persoonlijk’ is de basis 

van ons pedagogische visie en  dominant 

in onze kwaliteitscultuur. 

- Albeda heeft haar eigen Albeda 

Academie 

- Albeda heeft toegang tot een grote groep 

alumni in diverse sectoren. 

- Kwalificatiewinst (de mate waarin 

studenten op een hoger niveau worden 

gekwalificeerd dan op grond van hun 

diploma mag worden verwacht) stijgt en 

is hoger dan gemiddeld 

- De waardering van studenten stijgt. De 

waardering van medewerkers stijgt en ligt 

boven landelijk gemiddelde. 

- VSV: Aantal studenten op niveau 1 en 2 

is in drie jaar tijd met bijna duizend 

afgenomen.  

- De operational excellence is nog niet 

op het gewenste niveau. 

- Het percentage risicovolle opleidingen 

is volgens de normering van de 

inspectie bij Albeda en TCR gestegen 

ten opzichte van vorig jaar. 

- VSV: Aantal studenten op niveau vier 

is in drie jaar tijd met 300 

toegenomen. 

- De nominale opleidingsduur is bij 

Albeda langer dan landelijk. Dit 

verschil wordt kleiner. 

- De gemiddelde leeftijd van docenten is 

hoog, professionalisering vraagt veel 

aandacht.  

- De krapte op de arbeidsmarkt neemt 

toe, het wordt lastiger om goed 

personeel te vinden en te binden. 

- Pedagogische expertise docenten en 

teams is vooral gericht op doelgroep 

tot 18 jaar. 

 

Van 

buitenaf 

(extern) 

KANSEN  BEDREIGINGEN 

- De snel veranderende arbeidsmarkt 

heeft tot gevolg dat voor volwassenen 

permanent leren, of te wel, leven lang 

ontwikkelen, noodzakelijk wordt. 

- Het denken over (deel)certificaten 

ontwikkelt zich landelijk. Het besef dat 

een diploma niet voor iedereen haalbaar 

is stimuleert dit. Ruim de helft van 

studenten van Albeda is afkomstig is uit 

een armoedeprobleem-cumulatiegebied 

- Economie en werkgelegenheid groeien 

in de regio meer dan landelijk.  

- Albeda kent een iets groter 

percentage kwetsbare instroom dan 

landelijk. 

- De beoordeling van de 

onderwijskwaliteit vanuit het 

perspectief van de 

onderwijsrendementen, werkt 

belemmerend voor het innoveren van 

het onderwijs. 

- Toename afstandsleren 

- Toename eigen academies, grote 

bedrijven en instellingen 
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3. Albeda Kwaliteitsagenda 2019-2022 
 
 

3.1 Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie (thema 1) 
 

Wat is onze ambitie? 
In het Bestuursakkoord worden kwetsbare groepen omschreven als groepen waarvoor een diploma, 

een duurzame plek op de arbeidsmarkt en economische zelfstandigheid geen vanzelfsprekendheid 

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

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

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

doorstromen naar een goede vervolgopleiding.  

 

Als Albeda onderschrijven we deze ambitie, met dien verstande dat we niet alleen op niveau 1 en 2 

maar ook op niveau 3 en 4 jongeren in kwetsbare posities tegenkomen. In Albeda zet de toon! 

(2016) hebben we deze ambitie als volgt benoemd: Albeda wil een toegankelijke school zijn waar 

iedereen die wil leren welkom is. We zijn voor alle jongeren en (jong)volwassenen de toegangspoort 

naar de arbeidsmarkt of de schakel met het hoger onderwijs.  

 

Waar staan we?  
Albeda telt voor studenten in kwetsbare posities, op alle vier de niveaus. Veel jongeren in Rijnmond 

groeien op en omstandigheden die op een aantal punten negatief afwijken van de landelijke situatie. 

Met name Rotterdam kent een grote diversiteit en armoede. Door fysieke, psychische en sociale 

problemen heeft een groot aantal studenten moeite met het (zelfstandig) doorlopen en succesvol 

afronden van een opleiding, Dat verkleint hun kans op een stabiele startpositie op de arbeidsmarkt. 

Dat beeld zien we terug in het aantal vsv’ers. Na een aanvankelijke flinke daling zien we sinds 2015 

dat de daling stagneert en schommelt rond de 7%, met een steeds groter aandeel op niveau 3 en 4. 

Gezien de omvang van de groepen op deze niveaus is de kans groot dat het aantal vsv’ers in de 

komende jaren eerder zal stijgen dan dalen.  

 

Wat is ons doel? 
Jongeren en (jong)volwassenen in kwetsbare posities ronden een beroepsopleiding af en behalen - 

ondanks hun persoonlijke problemen - een passend mbo diploma. We voorkomen dankzij een aantal 

tijdige interventies dat de problematiek van deze studenten leidt tot uitval.  

 

Welke maatregelen nemen we? 
Om dit doel te bereiken nemen we drie maatregelen: 

1. Een krachtige ondersteuningsstructuur voor studenten in kwetsbare posities. 

2. Een passend traject voor iedere student in een kwetsbare positie. 

3. Kansen bieden aan studenten in kwetsbare posities op (het behouden van) een baan. 

De tweede en derde maatregel zijn vastgelegd in de notitie ‘Kwaliteitsafspraken Hoboken’ van 2 juli 

2018 door vijf Rotterdamse onderwijsinstellingen (Albeda, Zadkine, STC-group, Grafisch Lyceum en 

het Hout- en Meubileringscollege). 

 

Maatregel 1: Een krachtige ondersteuningsstructuur voor studenten in kwetsbare posities  

 Om de toegankelijkheid en de kansengelijkheid voor alle jongeren te waarborgen, zet het Albeda 

hoog in op een krachtige en instituutsbrede begeleidings- en ondersteuningsstructuur. Zo heeft 

iedere student in de opleiding een studieloopbaanbegeleider (slb’er), die samen met de student 

de studievoortgang bewaakt en helpt bij knelpunten en problemen. Als er sprake is van 

problematiek, die buiten de deskundigheid van de slb’er valt, kan de student een beroep doen op 

de ondersteuningsstructuur. Hierin werken interne medewerkers zoals zorgcoördinatoren en 

zorgdocenten, trajectbegeleiders nauw samen met specialisten zoals schoolmaatschappelijk 

werker, time4you’er/jeugdhulpverlener. Het schoolmaatschappelijk werk (smw) vervult een 

schakelfunctie tussen ondersteuning vanuit de school naar andere vormen van hulpverlening 

vanuit de gemeente voor meer niet school-gerelateerde problematiek. Deze schakelfunctie is 
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belangrijk vanwege het hoge percentage problemen dat niet school-gerelateerd is. In RMC 

verband is gewerkt aan afspraken over ondersteuning van mbo studenten met multiproblemen op 

of dichtbij het onderwijs, naar analogie van de inzet van de gemeente Rotterdam door subsidie 

smw en inkoop onderwijs-zorgarrangementen voor Startcolleges. 

 De Klas als werkplaats is een ondersteuningsaanpak4 voor jongeren op niveau 1 en 2 die door 

complexe problematiek moeite hebben om de opleiding (zelfstandig) succesvol af te ronden. In 

de aanpak zijn onderwijs en ondersteuning nauw verweven met heldere onderscheiden rollen. De 

ondersteuner is een schoolmaatschappelijk werker, een trajectbegeleider of een 

time4you’er/gedragscoach. Zij werkt nauw samen met de studieloopbaanbegeleider met wie zij 

een tandem vormt. Uitgangspunt van de Klas als werkplaats is het bieden van doelgerichte, 

snelle en effectieve ondersteuning.  Het accent ligt niet op de belemmeringen, maar op datgene 

wat wel mogelijk is. De tandem van studieloopbaanbegeleider en ondersteuner benadrukt daarin 

de opbouw van eigen kracht, weerbaarheid en zelfredzaamheid van de jongere.  

 Voor niveau 3 en 4 ontwikkelen wij de komende jaren team als werkplaats, ondersteuning gericht 

op empowerment van studenten. De ervaring heeft geleerd dat ondersteunende en begeleidende 

activiteiten verbonden aan en in de nabijheid van het onderwijs en de onderwijsteams positieve 

effecten hebben. Studenten met problematiek op het gebied van sociaal gedrag, thuissituatie 

of peergroup ervaren belemmeringen in hun (school)loopbaan. Er wordt tijdig de dialoog aan 

gegaan om te achterhalen wat de achterliggende oorzaken zijn. Belangrijk is het leren zelfsturend 

te zijn in de loopbaan, verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te kunnen opereren in de 

beroepspraktijk. In team als werkplaats werken zij aan deze vaardigheden. Met Inholland werken 

wij samen aan vormen van peercoaching waarbij hbo-stagiaires mbo-studenten begeleiden en 

tevens als rolmodel voor onze studenten niveau 3 en 4 fungeren. 

 

Maatregel 2: Een passend traject voor iedere student in een kwetsbare positie 

 Studenten die dreigen uit te vallen, worden zoveel mogelijk herplaatst binnen de eigen of 

verwante opleiding dan wel via een verkort traject op niveau 2 (de aanpak van de succesklas) 

opgevangen zodat ze alsnog een kwalificatie behalen en zo mogelijk doorstromen naar een 

vervolgtraject.  

 Studenten die niet herplaatsbaar zijn in de eigen onderwijsinstelling worden via een warme 

overdracht geplaatst binnen een ander roc of een andere vakinstelling. Bij de meest kwetsbare 

jongeren draagt de gemeente zorg voor passende ondersteuning. Als onderwijs (nog) niet 

mogelijk is, voorziet de gemeente in een passend traject. 

 De komende jaren gaat Albeda voor studenten in kwetsbare posities, die juist beter leren in de 

praktijk, onderzoek doen naar de randvoorwaarden om passende leerwerkplaatsen voor deze 

groep te realiseren. Zowel de mogelijkheden voor individuele plaatsingen binnen reguliere 

leerwerkplaatsen, als speciale leerwerkplaatsen voor deze doelgroep worden onderzocht.  

 

Maatregel 3: Kansen bieden aan studenten in kwetsbare posities op (het behouden van) een baan 

 Studenten krijgen een gedegen voorbereiding in het vinden van een baan door hen 

werknemersvaardigheden aan te leren en hun netwerk te vergroten. Voor studenten die geplaatst 

worden in het kader van passend onderwijs zijn aanpassingen nodig om de opleiding te kunnen 

voltooien. We zetten daarom in op passende begeleiding in de bpv voor deze doelgroep. 

 Starters in een kwetsbare positie worden overgedragen aan het jongerenloket en/of het UWV 

voor plaatsing op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt onderzocht welke zorg en coaching de student 

nodig heeft. De gediplomeerde student wordt gedurende het eerste jaar na plaatsing op de 

arbeidsmarkt intensief begeleid door de partners.  

 Voor de transitie naar de arbeidsmarkt voor jongeren in kwetsbare posities heeft Albeda 

samenwerking met partners in het sociaal domein: 

- Doorstroomprogramma Startcollege met de Buzinezzclub, waarbij jongeren in de leeftijd van 18 

tot 27 jaar een loopbaanprogramma aangeboden krijgen binnen de reguliere opleiding, waarbij 

het motto is: geen jongere zonder baan de school uit. Doel is voorkomen dat studenten – met of 

                                                           
4  Het ontwikkelen van een  krachtige ondersteuningsstructuur voor  niveau 1 en 2 , waaronder de inzet van klas 

als werkplaats voor niveau 1 en 2 is mogelijk gemaakt door de inzet van plusmiddelen van OCW. Het inzetten 
van plusmiddelen ook na 1-8-2020 is voorwaardelijk voor het in stand  houden van de huidige succesvolle 
aanpak  voor jongeren in kwetsbare posities op niveau 1 en 2. 
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zonder diploma- in een uitkering belanden. De Buzinezzclub is een reïntegratiebedrijf dat in 

opdracht van de gemeente Rotterdam werkt.  

- Albeda heeft zich aangemeld voor de pilot praktijkleren met Stroomopwaarts (voormalige WSW-

bedrijven in Waterweg Noord) in de eerste tranche. Doelgroep: jong volwassenen en 

volwassenen zonder diploma en/of kwalificatie met name uit het doelgroepenregister. Het is een 

praktijkleerroute in de derde leerweg en wordt op maat gemaakt.  

- BBL-trajecten Entree voor inburgeraars of degenen die net hun Inburgering hebben afgerond. 

Na een voortraject van 3 maanden, start het BBL-traject van de Entreeopleiding in combinatie 

met extra Nederlands of programma om de inburgering af te ronden. Gedurende 6 maanden 

krijgen werkgevers extra begeleiding vanuit het werkgeversservicepunt. Hiermee wordt de 

werkgever ontlast. Doel: behalen inburgering, Entree-opleiding en verlenging van het 

arbeidscontract.   

 

Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de acties die worden opgepakt om deze resultaten te 

bereiken: Albedabreed en per college.5 Deze acties zijn vastgelegd in de beleidsplannen en worden 

gemonitord via de tertaalrapportages. Elk college heeft op basis van een eigen SWOT-analyse haar 

prioriteiten bepaald. Niet alle acties worden derhalve door alle colleges opgepakt. 

 

Zie ook de aanvullingen in paragraaf 2.5 voor de Albedabrede SWOT-analyse en paragraaf 4.2 

voor een nadere toelichting op de sturing van het CvB en de werking van de PDCA-cyclus. 

 

Tabel 17: Jongeren en (jong)volwassenen in kwetsbare posities 
Thema 1: Jongeren en (jong)volwassenen in kwetsbare posities 

Maatregel 1: Een krachtige ondersteuningsstructuur voor studenten in kwetsbare posities 

Acties Albedabreed RTHA F&V Horeca T&L LSE CEO CSP ASC ZOC TCR 

 Elke student kan waar nodig een 
beroep doen op ondersteuning 

x x x x x x x x x x 

Acties per college RTHA F&V Horeca T&L LSE CEO CSP ASC ZOC TCR 

 De klas als werkplaats (*)  x x  x x  x x x 

 Het team als werkplaats (*)  x x x x x x  x x 

Maatregel 2: Een passend traject voor iedere student in een kwetsbare positie 

Acties per college RTHA F&V Horeca T&L LSE CEO CSP ASC ZOC TCR 

 Herplaatsen binnen het eigen 
college dan wel een verkort traject 
(succesklas) 

x x x x x x x x x x 

Acties Albedabreed RTHA F&V Horeca T&L LSE CEO CSP ASC ZOC TCR 

 Warme overdracht naar andere 
roc’s of vakinstellingen.  

x x x x x x x x x x 

 Onderzoek naar randvoorwaarden 
leerwerkplaatsen voor studenten 
in kwetsbare posities. 

x x x x x x x x x x 

 Realisatie Leerwerkplaatsen voor 
jongeren in kwetsbare posities  

    
 x x x   

Maatregel 3: Kansen bieden aan studenten in kwetsbare posities op (het behouden van) een baan 

Acties Albedabreed RTHA F&V Horeca T&L LSE CEO CSP ASC ZOC TCR 

 Realisatie van passende 
begeleiding in de bpv 

  x  x x  x x x 

 Transitie van jongeren in 
kwetsbare positie naar de 
arbeidsmarkt 

    x x  x x  

Bron: Beleidsplannen 2018-2020 colleges en staven  

(*) Inzet op basis van huidige stand van zaken   

                                                           
5 RTHA (Rotterdam The Hague Airport College); F&V (Facilitair & Veiligheidscollege); Horecacollege; T&L 

(Travel & Leisure College); Cluster LS&E (mbo theaterschool; danscollege; sportcollege; beauty& 
fashioncollege; college muzikant producer); CEO (College Economie & Ondernemen); CSP (College Sociaal & 
Pedagogisch werk); ASC (Albeda Startcollege); ZOC (Zorgcollege); TCR (Techniek College Rotterdam). 
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Wat zijn onze resultaten? 
Hoofddoel is het aantal vsv’ers de komende jaren te stabiliseren op 7.0%. Gezien de toenemende 

problematiek, ook op niveau 3 en 4, vergt het elk jaar opnieuw veel inspanning van veel partijen om 

deze doelstelling te realiseren. Samen met onze partners in de regio zetten we ons in om deze 

barrière de komende jaren te slechten. Tijdens de midterm review in 2020 bepalen we of de lat 

omhoog kan. 

 

Albeda heeft in het kader van de kwaliteitsagenda aangegeven het aantal vsv’ers te willen  

stabiliseren op 7%. In 2017 waren dat 1.050 studenten van de 15.000 studenten van 23 jaar en 

jonger zonder startkwalificatie. Gezien de groei van onze studentenpopulatie, de opwaartse druk in 

het vmbo en de effecten van het toelatingsrecht in het mbo, neemt de omvang van het potentiële 

aantal vsv’ers in de komende jaren toe, met name op niveau 3 en 4. Dat betekent dat er meer 

inspanning nodig is om hetzelfde resultaat (7% vsv Albedabreed) te realiseren. 

 

Om de effectiviteit van onze maatregelen te kunnen monitoren formuleren we de volgende meetbare 

en merkbare resultaten: 

 

 Merkbaar in 2020  

 Het concept ‘team als werkplaats’ is ontwikkeld en beschreven. 

 Colleges met veel uitval op niveau 3 en 4 hebben onderzocht op welke wijze zij dit concept 

kunnen invoeren.  

 

 Meetbaar in 2020  

 Het aantal Vsv’ers blijft binnen een bandbreedte van 7.0-7,5%. 

 Er zijn in de kalenderjaren 2019 en 2020 vier succesklassen gestart voor studenten die 

dreigen zonder diploma of startkwalificatie van school te gaan. 

 Het concept ‘team als werkplaats’ is voor drie onderwijsteams op niveau 3 en 4 

uitgeprobeerd. 

 

 Meetbaar in 2022  

 Het aantal Vsv’ers is maximaal 7%.  

 Er zijn gedurende de looptijd van de Kwaliteitsagenda (2019-2022, vier kalenderjaren), zeven 

succesklassen gestart voor studenten die dreigen zonder diploma of startkwalificatie van 

school te gaan.  

 Het concept ‘team als werkplaats’ wordt in tien onderwijsteams toegepast. 

 50 studenten die dreigen uit te vallen zonder diploma of startkwalificatie, verlaten de instelling 

met een (deel)certificaat. 

 

Albeda zet op alle niveaus in op de bestrijding van vsv. Daarnaast wordt ingezet op duurzame 

plaatsing waarbij wordt aangesloten op de Rotterdamse Leerwerkakkoorden. Op het moment dat het 

mogelijk wordt om alternatieve routes voor jongeren en (jong)volwassenen in kwetsbare posities op 

te starten waarbij uitval zonder startkwalificatie niet als één van de belangrijkste indicatoren wordt 

gezien, kunnen we als Albeda specifiekere ambities formuleren. 

 

In het kader van het leerwerkakkoord zijn in Rotterdam een aantal merkbare en meetbare afspraken 

gemaakt voor 2024, twee jaar na de afsluiting van deze Kwaliteitsagenda:  

 Nieuwe skills zijn verankerd in ons onderwijs. 

 In de regio gaat geen jongere meer van school zonder een opmaat naar de arbeidsmarkt: een 

diploma, certificaat of startkwalificatie. 

 De regio is rijk aan leeromgevingen waar onderwijs en bedrijfsleven samen de werknemers van 

de toekomst opleiden en investeren in vernieuwend onderwijs. 

 Wordt bij zo veel mogelijk opleidingen een garantie voor een werkplek na afronding van de 

opleiding afgegeven. Deze wordt zo veel mogelijk aangevuld met gerichte trajecten van na- en 

bijscholing op de werkvloer. 
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3.2 Gelijke kansen (thema 2) 
 

Wat is onze ambitie? 
Het Bestuursakkoord mbo is een stevig pleidooi voor gelijke kansen: “Het is noodzakelijk dat 

studenten met lager opgeleide ouders dezelfde kansen krijgen als studenten met hoger opgeleide 

ouders. Dat spreekt helaas niet altijd vanzelf. De overgangen in het beroepsonderwijs zijn voor 

sommige leerlingen en studenten lastig; juist bij die overgangen wordt de kansenongelijkheid onder 

studenten manifest. Het mbo vervult een cruciale rol voor veel jongeren met een 

migratieachtergrond, omdat juist uit deze groepen veel jongeren een onderwijsloopbaan in de 

beroepskolom doorlopen. Vergeleken bij autochtone jongeren ervaren deze jongeren meer moeite 

met het vinden van een stage en passende plek op de arbeidsmarkt.” 

 

Gelijke kansen bieden is voor Albeda één van haar bestaansredenen. In Albeda zet de toon! (2016) 

verwoorden we onze koers als volgt: “Albeda is dé emancipatiemotor van de regio Rijnmond. Als 

emancipatiemotor wil het Albeda een fundamentele bijdrage leveren aan het verhogen van het 

opleidingsniveau en het bestrijden van armoede en (jeugd) werkloosheid. Albeda wil toegankelijk zijn 

voor iedereen die wil leren. Dat impliceert dat we iedereen een gelijkwaardige kans geven om zijn 

doel te bereiken, dat heeft als gevolg dat we (meer) maatwerk zullen moeten bieden voor 

verschillende (groepen) studenten.” 

 

We geven de voorkeur aan de term gelijkwaardige kansen. Bij gelijke kansen krijgt iedereen met 

dezelfde achtergrond en capaciteiten hetzelfde aangereikt. Bij het bieden van gelijkwaardige kansen 

gaan we ervan uit dat iedereen met hetzelfde potentieel in staat moet worden gesteld hetzelfde doel 

of diploma te bereiken. Dit betekent dat bepaalde doelgroepen meer of andere handreikingen nodig 

hebben om hun doel of diploma te behalen dan andere doelgroepen. 

 

Waar staan we?  
We staan aan het begin van het ontwikkelen van meer trajecten op maat, aansluitend bij de 

vooropleiding van de student, gericht op zijn of haar volgende stap. Gezien de diversiteit van onze 

instroom en de vele doorstroommogelijkheden is het de kunst een goede balans te vinden tussen 

maatwerk en organiseerbaarheid, samen met onze partners. De ervaring leert dat als we weten 

waarom we iets willen we het ook voor elk krijgen. Een goede samenwerking met het voortgezet en 

het hoger onderwijs is daarbij cruciaal. 

 

Wat is ons doel?  
Onze studenten ronden een beroepsopleiding af en behalen een mbo diploma dat past bij hun 

ambities en talenten. Door beter samen te werken met het toeleverende onderwijs en het 

vervolgonderwijs, en ook binnen Albeda de samenwerking te intensiveren, ontstaan meer trajecten 

op maat voor specifieke doelgroepen.  

 

Welke maatregelen nemen we? 
Om dit doel te bereiken nemen we vier maatregelen. De eerste en tweede maatregel zijn vastgelegd 

in de notitie ‘Kwaliteitsafspraken Hoboken’ van 2 juli 2018 door vijf Rotterdamse 

onderwijsinstellingen:   

1. Een passend traject voor iedere student. 

2. Stimuleren van doorstroom naar een bachelor of een associatie degree in het HO, ook voor wie 

dit niet vanzelfsprekend is. 

3. Meer aandacht voor maatwerktrajecten voor (specifieke) groepen. 

4. Versterken burgerschap en LOB.   

 

Maatregel 1: Een passend traject voor iedere student 

 In tegenstelling tot de roc’s hebben de vakinstellingen niet de wettelijke plicht om een student bij 
een negatief advies een andere opleidingsplaats aan te bieden (wet Vervroegde aanmelddatum 
en toelatingsrecht). De leden van het Hobokenoverleg spreken af dat een student met een 
negatief bindend studieadvies altijd een passende onderwijsplaats krijgt aangeboden bij één van 
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de Rotterdamse onderwijsinstellingen. Hiermee wordt gezamenlijk gewerkt aan het terugdringen 
van het vsv. Het proces zal gefaseerd vorm krijgen.  

 Meer aandacht voor de excellente student door het aanbieden van maatwerktrajecten, waarmee 
het mbo meer toegankelijk wordt voor andere doelgroepen zoals havisten. 

 

Maatregel 2: Stimuleren van doorstroom naar een bachelor of een associatie degree in het HO, ook 

voor wie dit niet vanzelfsprekend is 

 Juist voor jongeren van laagopgeleide ouders is het niet vanzelfsprekend om na het mbo door te 
stromen naar het hoger onderwijs. Vaak zijn zij van mening dat dit niet voor hen is weggelegd. 
Middels een specifiek LOB-programma krijgen deze jongeren dezelfde kansen als jongeren van 
hoger opgeleide ouders. Dit doorstroomprogramma ‘de Rotterdamse aanpak’ wordt 
doorontwikkeld en vertaald naar andere domeinen.  

 In de regio wordt onder de vlag van de Rotterdam Academy (RAC), een samenwerkingsverband 

van Hogeschool Rotterdam, Zadkine en Albeda, Ad-trajecten ontwikkeld en aangeboden. In het 

bestuurlijk (Hoboken) overleg van juni 2018 stond het bevorderen van de doorstroom mbo-hbo en 

welke instrumenten werken op de agenda. De doorstroom naar de Ad vanuit Albeda is de 

afgelopen drie jaar gegroeid van 185 in 2015 naar 236 in 2017. 

 

Maatregel 3: Meer aandacht voor maatwerktrajecten voor (specifieke) groepen 

 Laaggeletterdheid is een groot knelpunt, zeker in grootstedelijk gebied. In bijna alle opleidingen 

op niveau 1 en 2 en een aantal op niveau 3, komen docenten voor het feit te staan dat een deel 

van de studenten over een zeer beperkte taalvaardigheid beschikt. Om hier in de reguliere 

opleidingen op in te kunnen spelen, is Albeda met het Radboud in’to Languages, het 

expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit, een 

samenwerkingsverband aangegaan. Zij biedt docenten de mogelijkheid om een modulair 

opgezette opleiding te volgen die naast basiskennis op NT2-gebied zich ook richt op taalgericht 

beroepsonderwijs, examinering en de taalzwakken. Albeda wil deze expertise in de 

arbeidsmarktrelevante opleidingen op alle niveaus ontwikkelen. 

 De afgelopen jaren is het aandeel vluchtelingen of (potentiële) studenten met een 

migratieachtergrond enorm toegenomen. Velen van hen beschikken over de capaciteit om op 

hogere mbo-niveaus in te stromen. Voorwaarde voor succes is dat de opleidingen specifiek 

georiënteerd zijn op de doelgroep, zowel qua opleidingsprogramma, begeleiding en coaching, als 

ondersteuning bij het vinden van een bpv-plaats.In 2016 zijn we gestart met de samenwerking 

met ISK-scholen voor gecombineerde trajecten taal, stage en beroepsonderwijs voor 

vluchtelingen.Albeda  ontwikkelt het concept geïntegreerde trajecten (GIT) in samenwerking 

tussen educatie en colleges. 

 

Maatregel 4: Versterken LOB en burgerschap 

 Albeda werkt nauw samen met de samenwerkingsverbanden vo en de mbo scholen in de regio 

aan een sluitende aanpak LOB. In de regio Rijnmond wordt gewerkt met een digitaal 

doorstroomdocument dat via Intergrip wordt uitgewisseld. Er is een gezamenlijke LOB kalender 

ontwikkeld gericht op de overstappende vo leerlingen. 

 Albeda organiseert proefstudeer- en meeloopactiviteiten voor vo leerlingen in het kader van hun 

loopbaanontwikkelproces. Om de contacten tussen scholen en de samenwerking met de vo 

scholen te verdiepen o.a. gericht op LOB en een soepele overgang  tussen vo en mbo heeft 

Albeda een programmamanager vo aangesteld. 

 Actief burgerschap staat hoog op onze agenda. Samen met een netwerk van docenten 

burgerschap en studenten ontwikkelen we een Albeda burgerschapsagenda. We participeren in 

de werkgroep ‘Democratisch Burgerschap’ van de gemeente. Centrale vraag van deze 

werkgroep: Hoe kunnen we het Rotterdamse onderwijsveld steunen en faciliteren als het gaat 

over de burgerschapsopdracht en de gezamenlijke ambities waar te maken? 

 Ouders spelen een belangrijke rol bij het versterken van LOB en burgerschap. De komende 

jaren gaan we extra inzetten op ouders, met name bij studenten van lager opgeleide ouders en 

studenten met een migratie-achtergrond. Om teams te ondersteunen bij het vergroten van de 

ouderbetrokkenheid wordt een leergang ontwikkeld. 

 

Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de acties die worden opgepakt om deze resultaten te 

bereiken. Deze acties zijn vastgelegd in de beleidsplannen en worden gemonitord via de 
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tertaalrapportages. Elk college bepaalt op basis van een swot-analyse haar prioriteiten. Niet alle 

acties worden derhalve door alle colleges opgepakt.  

 

Tabel 18: Gelijke kansen voor iedereen  
Thema 2: Gelijke kansen voor iedereen  

Acties colleges  RTHA F&V Horeca  T&L LS&E  CEO CSP ASC ZOC TCR 

Maatregel 1: Een passend traject voor iedere student 

 Passende ondersteuning en 

begeleiding voor alle studenten, 

ook op niveau 3 en 4. 

x x x x x x x x x x 

 Iedere jongere een passende 

opleidingsplaats. 
x x x x x x x x x x 

Maatregel 2: Stimuleren van doorstroom naar een bachelor of een associate degree in het HO, ook voor 

wie dit niet vanzelfsprekend is 

 LOB: bevorderen doorstroom 

naar hbo of Ad, herkennen 

potentie. 

    x x   x  

 Uitbreiding Ad-trajecten      x   x  

Maatregel 3: Maatwerktrajecten voor (specifieke) groepen (vluchtelingen, laaggeletterden) 

 Potentiële uitvallers niveau 2,3 

of 4 krijgen maatwerktraject, 

minstens mbo 2. 

    x x   x x 

 Realisatie expertise 

“laaggeletterdheid” in 

opleidingen. 

     x x O x  

Maatregel 4: Versterken burgerschap en LOB  

Acties Albedabreed RTHA F&V Horeca  T&L LS&E  CEO CSP ASC ZOC TCR 

 Regionale ambitie LOB x x x x x x x x x x 

 Burgerschap  x x x x x x x x x x 

Acties colleges  RTHA F&V Horeca  T&L LS&E  CEO CSP ASC ZOC TCR 

 Vergroten ouderbetrokkenheid.     x x x  x  

 

Wat zijn onze resultaten?   
In het kader van gelijke kansen bieden, hechten we grote waarde aan kwalificatiewinst en de daarbij 

behorende opstroom naar een hoger niveau: van educatie en inburgering naar mbo, binnen het mbo 

naar een hoger niveau en van mbo naar hbo. 

 

We monitoren sinds een aantal jaren via de Toetsingsrapportage onze resultaten aan de 

hand van een aantal emancipatie indicatoren.  

- Kwalificatiewinst: We diplomeren studenten vaker op of boven het verwachte niveau dan 

landelijk. Dit verschil is gegroeid van 0.1% in 2013 tot 1.7% in 2017. 

Startsituatie: Albeda 88,7% t.o.v. landelijk 87% (2017) (MBO Raad Benchmark mbo 2017) 

Opstroom na diploma: Met uitzondering van 2013 stromen onze studenten vaker door 

naar een hoger niveau (binnen Albeda) dan landelijk. Dit verschil wordt kleiner: van 7.6% 

in 2014 naar 3.4% in 2016. 

Startsituatie: Albeda 39,3% t.o.v. landelijk 35,9% (2016) 

 

Om de effectiviteit van onze maatregelen te kunnen monitoren hebben we een aantal 

merkbare en meetbare resultaten geformuleerd: 

 

 Merkbaar in 2020  

 Het kader voor (S)LOB is vastgesteld evenals het kader voor Burgerschap. 

 Voor alle studenten van het economisch domein is een geïntegreerd lob programma 

ontwikkeld samen met de hogeschool Rotterdam en Inholland. 
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 Op basis van de behaalde resultaten wordt onderzocht in hoeverre we de opzet van 

het doorstroomprogramma mbo/hbo voor het economisch domein kunnen vertalen 

naar andere relevante domeinen. 

 Er zijn vier leergangen ontwikkeld voor docenten en instructeurs, over: 1. (S)LOB; 2. 

Burgerschap; 3. Ouderbetrokkenheid en 4. Laaggeletterdheid. 

 Alle vier de leergangen worden in 2020 aangeboden en uitgevoerd via de Albeda 

Academie. 

 Merkbaar in 2022 

 Het doorstroomprogramma mbo/hbo in het economische domein is geëvalueerd en 

bijgesteld. 

 Docenten van mbo en hbo hebben het studiesucces van mbo’ers in Ad en Bachelor 

in beeld en overleggen regelmatig over maatregelen om het studiesucces te 

verhogen. 

 De vier leergangen zijn geëvalueerd en bijgesteld.  

 

 Meetbaar in 2020  

 De kwalificatiewinst en de opstroom na diplomering zijn hoger dan het landelijk 

gemiddelde. 

 De maatregelen dragen bij aan het stabiliseren van het aantal vsv-ers tussen 

de 7% - 7.5%.  

 

 Meetbaar in 2022 

 De kwalificatiewinst is hoger dan het landelijk gemiddelde. 

 De opstroom na diplomering is gelijk of hoger dan de opstroom zoals vastgesteld in 

2020. 

 De maatregelen dragen bij aan het stabiliseren van het aantal vsv-ers op 

maximaal 7%. 

 

3.3 Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst (thema 3) 
 

Wat is onze ambitie? 
“De arbeidsmarkt verandert steeds sneller onder invloed van onder andere robotisering en 

digitalisering. Voor volwassenen is permanent leren de nieuwe vorm van zekerheid om grip te krijgen 

op hun loopbaan en hun eigen ontwikkeling” (Bestuursakkoord mbo). 

 

In Albeda zet de toon! (2016) verwoorden we onze koers als het gaat om toekomstgericht opleiden, 

als volgt: “We leren en werken innovatief en toekomstgericht. Leerwerkplaatsen hebben daarbij een 

prominente rol. Dit vraagt om een flexibele structuur waarin kennisdeling en ‘over de eigen grenzen 

heen kijken’ worden gestimuleerd. We versterken de allianties met bedrijven, instellingen en 

overheden. Flexibiliteit en wendbaarheid zijn hierbij belangrijk.”  

 

Waar staan we?  
In Rijnmond zijn de (relatieve) vergroening, snelle veranderingen, transitie naar een 

kenniseconomie, technologische ontwikkelingen en flexibilisering van de arbeidsmarkt duidelijk 

zichtbaar. De positie van onze mbo-studenten is kwetsbaar. Ze worden verdrongen op de 

arbeidsmarkt, zowel door medewerkers zonder mbo-opleiding als door medewerkers met een 

hogere opleiding. De huidige situatie op de arbeidsmarkt laat zich omschrijven als ‘de zekerheid dat 

er onzekerheid is op de arbeidsmarkt’. De baan voor het leven is verleden tijd. Albeda staat voor de 

uitdaging om samen met haar stakeholders op deze ontwikkelingen in te spelen en (toekomstig) 

medewerkers vaardigheden mee te geven waarmee ze een leven lang banen (of werk) kunnen 

verwerven en behouden. Dit heeft gevolgen voor het portfolio. 

 

Om onze ambitie waar te kunnen maken hebben we verschillende samenwerkingsverbanden 

gevormd met mbo’s, hbo’s, grote bedrijven en instellingen, waaronder Rabobank en Randstad, MKB 

Rijnmond, VNO-NCW, en gemeenten. Zo wordt de samenwerking met Randstad de komende jaren 



Pagina 32 van 49 
 

geïntensiveerd. Met de leerwerkplaats Albeda@work zijn gezamenlijk de eerste stappen gezet. 

Randstadmedewerkers, Albedastudenten en -docenten gaan hier concreet aan de slag met het 

creëren van en inzetten op werkaanbod voor mbo-studenten. Randstad speelt daarbij een 

nadrukkelijke rol in het trainen van beroepscompetenties van studenten van de opleiding 

Intercedent. Albeda docenten begeleiden de studenten bij hun opleiding en de integratie van theorie 

en beroep. Beide organisaties willen elkaar nog meer versterken in de wereld van leren en werk. 

Daarbij staat ‘Een leven lang ontwikkelen’ centraal. Ook de IT-Academie Rotterdam is een mooi 

voorbeeld van hoe onderwijs, bedrijven en overheid de handen in elkaar hebben geslagen om de 

kwantitatieve en kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. Albeda vervult een 

voortrekkersrol in deze samenwerking. Feyenoord City, tot slot, is één van de multidisciplinaire 

leerwerkplaatsen waarin we als Albeda samen met onze partners op Zuid gaan investeren. 

 

Wat is ons doel?  
Studenten (nog beter) opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst door het vergroten van de 

kans op een baan en het ontwikkelen van de skills die ze nodig hebben als werknemer of 

ondernemer en als burger.  

 

Welke maatregelen nemen we? 
Om ons doel te bereiken nemen we drie maatregelen: 

1. Versterken van de binding tussen arbeidsmarkt en onderwijs. 

2. Vernieuwen van het onderwijsaanbod. 

3. Investeren in Leven Lang Ontwikkelen. 

 

Maatregel 1: Versterken van de binding tussen arbeidsmarkt en onderwijs 

Door jaarlijks een analyse te maken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: op basis van deze 

analyse bepalen directies in overleg met het CvB welke opleidingen worden afgebouwd en welke 

opgestart. Waar nodig wordt een numerus fixus ingesteld.  

 

Bij het versterken van de verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs gaat het niet alleen om 

doelmatigheid, maar ook om het vernieuwen van opleidingen, doorstroomprogramma’s mbo-hbo 

en maatwerktrajecten o.b.v. vragen van de arbeidsmarkt.  

 

Dit draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van studenten. Onder de noemer Onderwijspower, een 

samenwerkingsverband van VNO-NCW met het onderwijs, ondersteund door SBB en gemeente, 

gaan we deze onderzoeken professionaliseren.  

 

Door studenten niet alleen een kans te bieden op een plaats op de arbeidsmarkt, maar steeds vaker 

ook een garantie op een baan: de komende jaren verkennen we samen met Randstad hoe we dit het 

beste kunnen aanpakken. In de afgelopen twee jaar hebben we ervaring opgedaan met de carrière 

startgaranties in het kader van het Nationaal Programma op Zuid. Ook deze aanpak wordt 

gecontinueerd. 

 

Door de optimale verbinding van leren en werken als uitgangspunt te gebruiken voor het inrichten 

van ons onderwijs: daarmee geven we structureel invulling aan de leerprocessen die nodig zijn om 

een beroep te leren. De afgelopen jaren hebben we ingezet op het ontwikkelen van 

leerwerkplaatsen. Docenten ervaren dat studenten zich door het leren in de praktijk sneller 

ontwikkelen en benutten de leerwerkplaats als middel om onderwijs te flexibiliseren. De huidige 

studenten vragen om maatwerk. Zij hebben scholing, begeleiding en ondersteuning nodig die 

aansluit bij hun behoeften.  

 

Eind 2017 presenteerde de voorzitter van VNO-NCW Regio Rotterdam het manifest voor de 

economie van Rotterdam: Next level Rotterdam. “De regio is een ondernemend internationaal 

gebied met een enorm potentieel. De noodzaak tot transitie naar de next economy en de gunstige 

economische omstandigheden maken dit hét moment voor Rotterdam om serieus te investeren in 

IT Onderwijs (in augustus 2018 is de IT Campus geopend), ambitieus bouwen, slimme zorg, 

cultuur overal, duurzaam bereikbaar, circulaire economie en urban food.” Binnen Onderwijspower 

wordt gewerkt aan een monitor onderwijs-arbeidsmarkt. Daarbij wordt voor een periode van vijf 
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jaar gekeken in welke beroepen regionale tekorten worden verwacht op de arbeidsmarkt 

(kwantitatieve vraag) en welke kansen dat biedt voor de mbo’ers op werk. En ook welke 

mogelijkheden er zijn voor een soepele doorstroom naar een hoger niveau. Daarnaast  gaat het 

om de mismatch dat werkgevers niet de juiste mensen kunnen vinden (kwalitatieve vraag van de 

arbeidsmarkt). Vaardigheden als probleemoplossend vermogen en interpersoonlijke vaardigheden 

spelen hierin een belangrijke rol. 

Om de aansluiting met de arbeidsmarkt te verbeteren en tegemoet te komen aan de leerstijl van 

de student is de Praktijkroute dienstverlening ontwikkeld. Studenten doen hun niveau 2-opleiding 

dienstverlening volledig in de praktijk in de vorm van leerwerktaken gekoppeld aan het 

kwalificatiedossier. Ze kunnen kiezen voor de richting sport & recreatie, facilitaire dienstverlening, 

zorg of welzijn. Tijdens hun  opleiding werken ze op verschillende leerwerkplekken. Na hun 

diplomering gaan ze aan het werk of stromen door naar niveau 3.  

Een ander voorbeeld is dubbelkwalificering. Het Albeda Zorgcollege biedt de 3-jarige bbl-opleiding 

Verzorgende-IG & maatschappelijke zorg (VIG/MZ) in company aan bij ouderenzorglocaties van 

een zorginstelling in Middelharnis, zodat theorie en praktijk goed op elkaar aansluiten. Bij het MZ-

gedeelte van de opleiding ligt de nadruk op het welzijn van zorgvragers en bij het VIG-gedeelte op 

het verzorgen van zorgvragers. Deze brede opleiding sluit goed aan op thema’s die de praktijk 

vraagt. Studenten hebben na het afronden van hun opleiding veel kansen en mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt. 

 

Maatregel 2: Vernieuwen van het onderwijsaanbod 
We intensiveren de aandacht in ons onderwijs voor een aantal skills voor de toekomst: 

 Door het integreren van internationale stages in het curriculum: vanuit het netwerk 

Internationalisering is voor de periode 2017-2021 een beleidskader geschreven. Hierin staat de 

inbedding van het internationaliseringsbeleid van het onderwijs centraal. Albeda richt zich daarbij 

op internationale mobiliteit, curriculumontwikkeling, ontwikkelen van Europese hotspots, 

aansluiting bij de behoefte van het werkveld en deelname aan strategische allianties. De 

uitgaande mobiliteit van studenten in Europa is in de afgelopen drie jaar gestegen van 329 

studenten in 2015 naar 448 studenten in 2017. 

 Door te investeren in vakwedstrijden (als onderdeel van excellentieprogramma’s): de werknemer 

van de toekomst moet kansen kunnen zien, stappen durven te ondernemen, durven te 

excelleren, kunnen werken onder druk en uiteindelijk boven zichzelf kunnen uitstijgen. Albeda en 

Techniek College Rotterdam zien deelname aan vakwedstrijden zoals Skills als een instrument 

om deze competenties te ontwikkelen. Albeda haakt aan bij het plan van Skills Netherlands om 

vakwedstrijden naar een hoger plan te tillen. In 2014 is gestart met een pilot met 4 wedstrijden. 

Komend jaar gaan 25 opleidingen (inclusief TCR) participeren en is elk college 

vertegenwoordigd. Studenten zijn tevreden over deze vorm van onderwijs. Naast uitbreiding van 

het aantal opleidingen dat deelneemt aan de vakwedstrijden, streeft Albeda ernaar skills in te 

bouwen in het curriculum. 

 Door het ontwikkelen van programma’s voor 21ste eeuwse vaardigheden: in KOMPAS21 werken 

twaalf mbo-scholen samen om 21ste eeuwse vaardigheden helder te krijgen en antwoord te 

geven op de vraag welke vaardigheden werknemers precies nodig hebben en hoe je studenten 

die vaardigheden kunt aanleren. Albeda biedt studenten de mogelijkheid om de competenties die 

hiervoor nodig zijn te ontwikkelen. We organiseren hiervoor verschillende activiteiten waaronder 

de MBO Bedrijvendag 010. De deelname van zowel het aantal studenten als het aantal colleges 

is de afgelopen jaren uitgebreid. De uitdaging voor de komende vier jaar is de inbedding in het 

onderwijs. 

 

 

Tabel 19: deelname van bedrijven en studenten aan Big Day/ Mbo Bedrijvendag 010 

Aantal 
Big Day MBO Bedrijvendag 010 

2014 2015 2016 2018 

Bedrijven 200 300 300 275 

Studenten 400 596 595 814 

Branches/colleges nvt 4 5 6 
N.B. In november 2017 is de samenwerking met Big Day beëindigd en vervangen door MBO Bedrijvendag 010 in maart 2018.  
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Maatregel 3: Investeren in Leven Lang Ontwikkelen 
We investeren in permanente ontwikkeling en educatie verbonden met onze snel veranderende 
maatschappij en arbeidsmarkt: 

 De gemeente Rotterdam, vo, mbo, hbo, Havenbedrijf Rotterdam en andere bedrijven willen 
samen een trendbreuk bewerkstelligen in de trajecten ’van bank naar werk’, van school naar 
werk’ en ‘van werk naar werk’. Dit Rotterdams Leer-Werkakkoord behelst afspraken over: 1. 
Omscholingsaanbod voor mensen die als gevolg van de energietransitie hun baan verliezen; 2. 
Extra werk voor kwetsbare Rotterdammers; 3. Vrijwilligerswerk als motor naar werk. 

 Ontwikkelen certificeerbaar aanbod. Het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van 
deelkwalificaties, modulaire opleidingen en contractactiviteiten op basis van de afspraken binnen 
het Rotterdams Leer-Werkakkoord, voortkomend uit het Platform Regionaal overleg Onderwijs-
Arbeidsmarkt en uit samenwerkingsverbanden met bedrijven. 

 Alumni vormen als Albeda-ambassadeurs de verbindingen tussen Albeda en de maatschappij en 
tussen de beroepstheorie en de beroepspraktijk. Dit leidt, mede in het kader van een Leven Lang 
Ontwikkelen, tot het onderhouden van wederzijdse zinvolle relaties met gediplomeerde 
studenten. Alumni dragen bij aan een reflectie op het bestaande curriculum, het ontwikkelen van 
een flexibel aanbod, het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs van Albeda en de 
versterking van de banden met het werkveld. Deze relatie is niet in het laatste jaar op te bouwen. 
Om een stevige basis voor alumnicontacten te creëren, is het belangrijk om vanaf de intake een 
goede relatie met studenten op te bouwen en deze goed te onderhouden tot ver na hun 
diplomering onder het motto: Albeda laat je niet meer los.  

 

Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de acties die worden opgepakt om deze resultaten te 

bereiken: Albedabreed en per college. Deze acties zijn vastgelegd in de beleidsplannen en worden 

gemonitord via de tertaalrapportages. Elk college bepaalt op basis van een SWOT-analyse haar 

prioriteiten. Niet alle acties worden derhalve door alle colleges opgepakt.  

 

Tabel 20: Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 
Thema 3: Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

Maatregel 1: Versterken van de binding tussen arbeidsmarkt en onderwijs. 

Acties Albedabreed RTHA F&V Horeca T&L LS&E CEO CSP ASC ZOC TCR 

Versterken onderzoek 
aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt  

x x x x x x x x x x 

Uitbreiding, verbreding of 
verdieping van de 
Leerwerkplaatsen 

x x x x x x x x x  

Acties per college  RTHA F&V Horeca T&L LS&E CEO CSP ASC ZOC TCR 

IT-campus: dé innovatie- 
en opleidingsplaats en hét 
Kenniscentrum 

         x 

Feyenoord City als 
Leerwerkplaats 

 x x  x      

Maatregel 2: Vernieuwen van het onderwijsaanbod 

Acties per college  RTHA F&V Horeca T&L LS&E CEO CSP ASC ZOC TCR 

Ontwikkelen van hotspots 
in het buitenland (de 
mondiale werknemer) 

    x x x  x  

Uitbouwen van 
vakwedstrijden (door 
competitie boven jezelf 
uitstijgen) 

  x  x x x  x  

Kompass21, de netwerker 
van de toekomst 

    x x     

Maatregel 3: Versterken leven lang ontwikkelen 

Acties Albedabreed RTHA F&V Horeca T&L LS&E CEO CSP ASC ZOC TCR 

Rotterdams Leer-
Werkakkoord 

x x x x x x x x x x 

 Ontwikkelen 
certificeerbaar aanbod 

x x x x x x x x x x 

Acties per college  RTHA F&V Horeca T&L LS&E CEO CSP ASC ZOC TCR 

Alumnibeleid     x x x  x  
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Wat zijn onze resultaten? 
Bij het bepalen van de doelmatigheid van een opleiding kijken we niet alleen naar het 

arbeidsmarktrendement (één van de indicatoren op dit thema) maar nadrukkelijk ook naar de 

doorstroompotentie van studenten.  

 

Om de macrodoelmatigheid van ons aanbod te verhogen, monitoren we de ontwikkeling van 

het aantal gediplomeerde uitstromers dat een jaar na afstuderen een baan heeft van minimaal 

12 uur per week. Aanvullend gaan we kijken of de baan op het niveau ligt van de gevolgde 

opleiding.  

Startsituatie: 33 opleidingen (BC) hebben een arbeidsmarktrendement van < 70% in 

2015/2016 (DUO open onderwijsdata bestand 2018). Zie bijlage 5 voor een overzicht van de 

deze opleidingen. 

 

Om de effectiviteit van onze maatregelen te kunnen monitoren hebben we bovengenoemde 

resultaten bewerkt tot meetbare en merkbare resultaten: 

 

 Merkbaar in 2020  

 Het kader voor (S)LOB is vastgesteld evenals het kader voor Burgerschap. 

 Er zijn vier leergangen ontwikkeld voor docenten en instructeurs, voor: 1. (S)LOB; 2. 

Burgerschap; 3. Ouderbetrokkenheid en 4. Laaggeletterdheid. 

 Alle vier de leergangen worden in 2020 aangeboden en uitgevoerd via de Albeda 

Academie. 

 Voor alle studenten van het economisch domein is een geïntegreerd LOB programma 

ontwikkeld samen met de hogescholen. 
 Docenten en praktijkopleiders zijn geschoold in het begeleiden van studenten op de 

leerwerkplaatsen. 

 Aanpak internationale samenwerking via de hotspots is Albedabreed vastgesteld. 

 Een voorbereidingsmodule voor opleidingen die deelnemen aan vakwedstrijden is 

gereed. 
 Een voorbereidingsmodule voor studenten die deelnemen aan de MBO Bedrijvendag 

010 en de Goede-doelen-dag is gereed. 
 Afspraken tussen de samenwerkingspartners Rotterdams Leer-Werkakkoord zijn 

uitgewerkt. 
 Certificeerbare aanbod per college is vastgesteld. 
 Alumnibeleid is vastgesteld. 

 Albeda organiseert elk jaar bijeenkomsten voor (externe) stakeholders. 

 

 Merkbaar in 2022 

 Albeda werkt samen met bedrijfsleven en gemeenten aan een soepele transitie van 

school naar werk. 

 De leerwerkplaatsen zijn geborgd in het curriculum van de opleidingen. 

 De IT-campus fungeert als innovatie- en opleidingsplaats en Kenniscentrum voor de 

hele onderwijskolom en het bedrijfsleven.  

 Feyenoord City fungeert als Leerwerkplaats. 

 Voorbereiding op deelname aan de MBO Bedrijvendag 010 en de Goede-doelen-dag 

is onderdeel van het curriculum van de colleges. 

 Mbo-instellingen bieden een omscholingsaanbod dat past binnen de afspraken van 

het Rotterdams Leer-Werkakkoord. 

 Certificeerbaar aanbod Albeda is uitgebreid. 
 Colleges benutten de ervaring van alumni om hun onderwijs te evalueren en te 

vernieuwen. 
 Colleges organiseren kenniscreatie en afstemming door werkveldbijeenkomsten of 

adviesraden voor elk college. 
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 Meetbaar in 2020 

 Alle bbl-opleidingen op niveau 2 voldoen aan de 70% norm (een jaar na afstuderen 

een baan van minimaal 12 uur per week). 

 De arbeidsmarktrelevantie van de bol-opleidingen op niveau 2 is minimaal gelijk of 

hoger dan de arbeidsmarktrelevantie in 2016. 

 De opstroom na diplomering is minimaal gelijk aan de opstroom in 2016 (zie ook 

thema 2). 

 De maatregelen dragen bij aan het stabiliseren van het aantal vsv-ers tussen de 7%-

7.5%.  

 

 Meetbaar in 2022  

 Alle bbl-opleidingen voldoen aan de 70% norm (een jaar na afstuderen een baan van 

minimaal 12 uur per week). 

 De arbeidsmarktrelevantie van de bol-opleidingen op alle niveaus  is minimaal gelijk of 

hoger dan de arbeidsmarktrelevantie in 2020. 

 De opstroom na diplomering is minimaal gelijk aan de opstroom in 2020. 

 De maatregelen dragen bij aan het stabiliseren van het aantal vsv-ers tot 

maximaal 7%.  
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4. Begroting en monitoring 
 

4.1 Verdeling van de middelen 
 

Directies en onderwijsleiders hebben in 2017 in het kader van de PDCA-cyclus onderwijs driejarige 

college- en teamplannen opgesteld voor de periode 2018-2020. In deze plannen is uitgewerkt op 

welke punten colleges en teams investeren om de ambities uit Albeda zet de toon! te realiseren.  

 

Tabel 21: Inzet middelen kwaliteitsagenda 2019-2022 
Middelen Kwaliteits-

agenda 

Trekker 2019 2020 2021 2022 Totaal 

Totaal Albeda 15.700.000 16.300.000 16.300.000 16.300.000 64.600.000 

Uitvoeren Kwaliteitsagenda door de colleges 

Jongeren en 

(jong)volwassenen in 

een kwetsbare positie 

(Cluster van) 

colleges 

5.000.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 20.750.000 

Gelijke kansen  (Cluster van) 

colleges 

4.656.000 4.256.000 4.256.000 4.256.000 17.424.000 

Opleiden voor de 

arbeidsmarkt van de 

toekomst  

(Cluster van) 

colleges 

4.000.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 16.750.000 

Totaal uitvoering Kwaliteitsagenda  13.656.000 13.756.000 13.756.000 13.756.000 54.924.000 

Ondersteunen Kwaliteitsagenda van de colleges  

Trajectbegeleiding Trajectbureau 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 5.500.000 

Schoolmaatschappelijk 

werk  

Trajectbureau 800.000 800.000 800.000 800.000 3.200.000 

Skills  O&K 244.000 244.000 244.000 244.000 976.000 

Totaal aanvullende ondersteuning  2.044.000 2.544.000 2.544.000 2.544.000 9.676.000 

Bron: Albeda Finance & Control 

 

 

In de Kwaliteitsagenda 2019-2022 staan drie doelen centraal: 

 Jongeren en (jong)volwassenen in kwetsbare posities ronden een beroepsopleiding af en 

behalen - ondanks hun persoonlijke problemen - een passend mbo diploma. We voorkomen 

dankzij een aantal tijdige interventies dat de problematiek van deze studenten leidt tot uitval. 

 Onze studenten ronden een beroepsopleiding af en behalen een mbo diploma dat past bij hun 

ambities en talenten. Door beter samen te werken met het toeleverende onderwijs en het 

vervolgonderwijs, en ook binnen Albeda de samenwerking te intensiveren, ontstaan meer 

trajecten op maat voor specifieke doelgroepen.  

 Studenten (nog beter) opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst door het vergroten van 

de kans op een baan en het ontwikkelen van de skills die ze nodig hebben als werknemer of 

ondernemer en als burger.  

 

Om deze doelen te bereiken nemen we de volgende maatregelen: 

 Jongeren in kwetsbare posities: 

 Een krachtige ondersteuningsstructuur voor studenten in kwetsbare posities. 

 Een passend traject voor iedere student in een kwetsbare positie. 

 Kansen bieden aan studenten in kwetsbare posities op (het behouden van) een baan. 

 Gelijke kansen: 

 Een passend traject voor iedere student. 

 Stimuleren van doorstroom naar een bachelor of een associatie degree in het HO, ook voor 

wie dit niet vanzelfsprekend is. 

 Meer aandacht voor maatwerktrajecten voor (specifieke) groepen. 

 Versterken burgerschap en LOB.   

 Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst: 

 Versterken van de binding tussen arbeidsmarkt en onderwijs. 

 Vernieuwen van het onderwijsaanbod. 

 Investeren in Leven Lang Ontwikkelen 
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De inzet van het trajectbureau is vooral gericht op het versterken van thema 1 (studenten in 

kwetsbare posities) en thema 2 (gelijke kansen). De inzet van de middelen voor skills zijn onderdeel 

van thema 3 (opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst). 

 

Alle colleges investeren in elk van de drie thema’s. De maatregelen die de colleges nemen zijn 

vastgelegd in hun beleidsplan en de managementafspraak 2019. De accenten binnen de colleges 

verschillen. De middelen voor TCR vanuit Albeda zijn integraal onderdeel van deze begroting. Op 

basis van de resultaten van de mid term review in 2020 kan de inzet van de middelen worden 

aangepast. 

 

De middelen van de kwaliteitsagenda 2019 worden toegekend volgens de volgende criteria: 

Twee derde van de middelen wordt verdeeld volgens de reguliere verdeling van de lumpsum, naar 

gewogen aantallen. Ook bij de overige één derde vindt de verdeling plaats volgens de reguliere 

lumpsum, maar tellen niveau 2-studenten twee keer mee. In onderstaand schema staat de 

verdeling van middelen per college.  

 

 

Tabel 22: Verdeling middelen kwaliteitsagenda 2019-2022 onder colleges 

Colleges  2/3 van 

kwaliteitsmiddelen: 

 

verdeling conform 

reguliere verdeling 

lumpsum naar 

gewogen studenten 

1/3 van 

kwaliteitsmiddelen:  

 

verdeling conform 

reguliere verdeling 

lumpsum naar gewogen 

studenten waarbij niveau 

2-studenten 2 x telt  

Totaal 

Albeda Startcollege  431.601 186.414 618.015 

Albeda Danscollege  85.311 36.847 122.158 

Albeda Beauty & Fashioncollege 289.538 133.519 423.057 

Albeda Sportcollege 432.262 214.640 646.902 

Albeda College Muzikant Producer 75.437 32.582 108.019 

Albeda MBO Theaterschool 118.202 51.053 169.255 

Albeda Horecacollege 442.736 285.217 727.953 

Albeda Travel & Leisure College 313.347 167.340 480.687 

Albeda Rotterdam The Hague AirPort 

College 

224.997 97.179 322.176 

Albeda Facilitair & Veiligheidscollege 239.732 163.323 403.055 

Albeda College Economie & 

Ondernemen 

1.916.193 1.002.505 2.918.698 

Albeda College Sociaal & Pedagogisch 

werk 

800.329 356.051 1.156.380 

Albeda Zorgcollege 2.507.130 1.280.642 3.787.772 

Techniek College Rotterdam 1.145.851 626.022 1.771.873 

Totaal 9.022.667 4.633.333 13.656.000 

Bron: Albeda Finance & Control 
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4.2 Sturing en monitoring 
 

Het CvB rapporteert jaarlijks aan de RvT over de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs aan 

de hand van een aantal indicatoren in de vorm van een Toetsingsrapportage. In de Toetsings-

rapportage 2019 en 2020 rapporteren we over de resultaten van de Kwaliteitsagenda 2019-2020. 

 
Cvb en directies voeren drie keer per jaar voortgangsgesprekken (de zogenaamde 
tertaalgesprekken) aan de hand van een tertaalrapportage met kwantitatieve en kwalitatieve analyses 
op college- en teamniveau. Vertrekpunt voor deze gesprekken is de mate waarin de 
managementafspraak wordt gerealiseerd. In de managementafspraak 2019 krijgen directies expliciet 
de opdracht om opleidingstrajecten te ontwikkelen voor jongeren in kwetsbare posities, voor jongeren 
die willen versnellen en voor jongeren die dreigen uit te vallen. Stafdirecties hebben de opdracht om 
het onderwijs actief te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen, ieder vanuit zijn of haar 
vakgebied, onderling afgestemd. Opdracht is samen resultaten boeken. Eén keer per jaar informeert 
het CvB de Raad van Toezicht over de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs aan de hand 
van de speerpunten uit Albeda zet de toon en het waarderingskader zoals dat is vastgesteld. Deze 
interne rapportage is de basis voor externe rapportages zoals het jaarverslag en de 
voortgangsrapportage over de Kwaliteitsagenda.  
 
De directies en hun onderwijsleiders hebben de plannen voor 2018-2020 aangevuld, daar waar ze de 
maatregelen uit deze Kwaliteitsagenda nog niet hadden opgenomen. In 2020, gelijktijdig met de 
midterm review van deze Kwaliteitsagenda, evalueren directies en onderwijsleiders de plannen op 
team- en collegeniveau. De colleges evalueren elk jaar de kwaliteit van hun onderwijs op basis van 
het waarderingskader onderwijs (aan de hand van de criteria voor basiskwaliteit van de inspectie). 
Elke drie jaar wordt een uitgebreidere evaluatie gepland, waarin colleges en hun teams ook kijken 
naar de doelen uit de plannen en de ontwikkelingen die op hun af komen. Op basis van deze 
evaluatie wordt in het najaar van 2020 de Kwaliteitsagenda bijgesteld voor de tweede periode (2021-
2022) en de plannen van de colleges voor een nieuwe periode van drie jaar (2021-2023).  
 
CvB en directies zijn goed op de hoogte van de voortgang van afspraken doordat resultaten 
(kwantitatief en kwalitatief) tot op team- en opleidingsniveau breed worden gedeeld en besproken en 
studenten, docenten en externe partners regelmatig om hun mening wordt gevraagd. Ook door zelf 
actief te participeren in het onderwijs is CvB en management goed geïnformeerd over de mate 
waarin teams erin slagen verbeteringen en vernieuwingen te realiseren. 
 
De maatregelen die in deze Kwaliteitsagenda staan, zijn niet alleen gericht op de periode 2019-2022, 
maar zullen ook daarna in het onderwijs zichtbaar blijven. Deze verduurzaming is logisch gezien het 
feit dat de doelen en maatregelen naadloos aansluiten op de strategische visie van Albeda. 
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Bijlage 1: Organisatiestructuur 
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Bijlage 2: Totstandkoming Kwaliteitsagenda 2019-2022  
 

De ambities en maatregelen uit deze kwaliteitsagenda van Albeda sluiten naadloos aan op de 

strategische visie Albeda zet de toon! en het Uitvoeringsplan Onderwijs.  

 

Albeda zet de toon! en het uitvoeringsplan onderwijs zijn tot stand gekomen in en na overleg met 

een groot aantal stakeholders. Onderstaand een overzicht van een aantal bijeenkomsten die in 2018 

hebben plaatsgevonden, ter ondersteuning van het uitvoeringsplan onderwijs en de ontwikkeling van 

de Kwaliteitsagenda, aanvullend op de overleggen die we hebben gevoerd met onze partners zoals 

beschreven in paragraaf 2.2 (pag. 8-10). 

 

Uitvoeringsplannen Albeda zet de Toon: 
- Voor elk uitvoeringsplan zijn in 2018 een aantal klankbordsessies georganiseerd. Voor onderwijs 

evenals HRM ging het om een viertal bijeenkomsten, met gemiddeld 20 personen per sessie. 
- Voor onderwijs zijn aanvullend drie bijeenkomsten georganiseerd met alleen docenten, met gemiddeld 

25 personen per sessie. 
- Conferentie Leren & Innoveren: the Next Step, april 2018, met 400 medewerkers.  
- Stakeholdersbijeenkomst Albedabreed ‘the Next step’, september 2018, met 100 vertegenwoordigers 

vanuit alle colleges, september 2018. 
- Bijeenkomsten voor docenten met interesse in onderzoek, georganiseerd door het practoraat 

Leerwerkplaatsen. 
- Train-de-trainer teamworkshop pedagogisch kader: vijf trainingen met gemiddeld 15 trainers per sessie. 
- Teamworkshop pedagogisch kader in alle colleges en staven.  
- Gezamenlijke presentatie en intercollegiale consultatie bpv met TCR en de colleges van Zadkine.  

 

Kwaliteitsagenda Albeda 2019-2022 

- Twee bijeenkomsten over studenten in kwetsbare posities en het belang van het versterken van 

het pedagogisch en didactisch vakmanschap in het belang van alle mbo’ers. 

- Conferentie met de hogeschool Rotterdam en Inholland over de ontwikkelingen in het 

economisch domein. 

- Diner Pensant Onderwijs Arbeidsmarkt georganiseerd in samenwerking met de 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en de Gemeente Rotterdam. Tijdens 

deze bijeenkomst stonden twee vragen centraal: 1. Wat betekenen de ontwikkelingen op 

intersectorale thema’s als digitalisering, energietransitie, publiek-private samenwerking, learning 

communities en leven lang ontwikkelen voor de ontwikkeling van ons portfolio op de korte en de 

middellange termijn? 2. Wat vraagt dit van het onderwijs en wat van werkgevers? Hoe kunnen we 

elkaars expertise beter benutten? 

- Gesprek over de opzet van de Kwaliteitsagenda met mw. P. Grimbilas, RMC coördinator 

Rijnmond en mw. L.Vermeulen-Kerstens, afdeling onderwijs gemeente Rotterdam. 
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Bijlage 3: Maatregelen TCR 2019-2022 
 

Techniek College Rotterdam (TCR) is een samenwerkingsschool van Albeda (40%) en Zadkine 

(60%) met ruim 7.000 bol- en bbl-studenten verspreid over vijftien locaties in de regio Rijnmond. De 

maatregelen die TCR neemt zijn gebaseerd op het TCR onderwijsplan 2018-2020 zoals dat recent is 

vastgesteld door de bestuurders van Albeda en Zadkine. Zowel Albeda als Zadkine hebben de 

acties van de directie TCR 1-op-1 verwerkt in hun Kwaliteitsagenda. In deze bijlage is een overzicht 

opgenomen van de kwaliteitsmaatregelen die TCR zal nemen. Albeda en Zadkine zullen voor TCR 

gezamenlijk verantwoording afleggen over de behaalde resultaten. 

 

TCR kent ongeveer honderd opleidingen, geclusterd in zes werelden die voor studenten en bedrijven 

in de regio herkenbaar zijn: Lab & Research; Mobiliteit; Maakindustrie & Onderhoud; Bouwen & 

Wonen; IT & Online; Proces & Maintenance. 

 

Het onderwijs wordt verzorgd door 26 (sub)teams die iedere dag samenwerken aan de doelen zoals 

geformuleerd in de samenwerkingsovereenkomst van TCR (april 2016): 

 De herkenbaarheid van het techniekonderwijs voor (toekomstige) studenten, ouders en personeel 

verbeteren. 

 De macrodoelmatigheid en het arbeidsmarktperspectief van het opleidingsaanbod versterken. 

 De samenwerking in het onderwijs met het betrokken bedrijfsleven intensiveren en zodoende het 

eigenaarschap vergroten. 

 Verhogen van de menselijke maat bij de invulling van het onderwijs vanuit het principe van 

resultaatverantwoordelijke teams. 

 

De ambitie van TCR is om aansprekend technisch onderwijs in de regio te bieden met enthousiaste 

studenten, docenten, praktijkbegeleiders en leidinggevenden (school en bedrijfsleven) zodat: 

 Studenten een beroepsgerichte opleiding krijgen waarmee ze een goede toekomst tegemoet 

kunnen gaan (werk of vervolgopleiding). 

 Bedrijven goed opgeleide vakmensen krijgen, zowel kwalitatief als kwantitatief, in de techniek & 

technologie op mbo-niveau. 

 

Het onderwijs is gebaseerd op vier pijlers die per team een eigen invulling en kleuring kennen: 

 Herkenbaarheid en sfeer van de branche: De sfeer van de branche is herkenbaar binnen de 

school. Studenten worden benaderd als beginnend beroepsbeoefenaar. De leeromgeving is een 

afspiegeling van het beroep waarvoor geleerd wordt. 

 Focus op (succesvol) leren van de student: We dagen de student uit om het beste uit zichzelf te 

halen en tegelijkertijd bieden we hem/haar voldoende structuur en geborgenheid om deze 

uitdaging aan te kunnen en durven gaan. Ons onderwijs stemmen we af op verschillen in niveau, 

interesses en manieren van leren. 

 Innovatief onderwijs: We anticiperen op nieuwe technologische ontwikkelingen in het 

bedrijfsleven, zoals duurzaamheid en digitalisering, door nauw samen te werken met het 

bedrijfsleven. Alleen zo kunnen we technisch relevante opleidingen blijven aanbieden qua inhoud 

en aanbod. Inzet van ICT-hulpmiddelen draagt bij aan vergroting van de attractiviteit en 

effectiviteit van het onderwijs en zorgt ervoor dat studenten groeien in hun vakmanschap en 

burgerschap en worden voorbereid op een leven lang leren. 

 Samenwerking met bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen: We combineren het beste van 

twee werelden: de sterke kanten van het ‘schoolse/theoretische’ leren en de sterke kanten van 

leren op de werkplek (de beroepspraktijk of een simulatie hiervan). We streven naar een zo 

realistisch mogelijke beroepspraktijk waarbij de student zich ontwikkelt tot beginnend 

beroepsbeoefenaar. Daarnaast verzorgen we samen met andere onderwijsinstellingen 

doorlopende leerlijnen, van voortgezet onderwijs naar mbo en van mbo naar hbo met als doel de 

aansluiting te verbeteren en de in-/doorstroom te vergroten. 

 

Deze vier pijlers sluiten naadloos aan op de drie thema’s van het Bestuursakkoord mbo. 

Onderstaand een overzicht van de maatregelen die TCR in het kader van de Kwaliteitsagenda zal 

nemen. 
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Thema 1: Jongeren en (jong)volwassenen in kwetsbare posities 

De doelgroep van TCR is een afspiegeling van de regio Rijnmond. Bijna de helft van de studenten 

combineert werken en leren en volgt een bbl-opleiding. Daarvan is ongeveer een derde 23 jaar of 

ouder. TCR kent een relatief groot aantal studenten dat behoefte heeft aan een passend 

ondersteuningsaanbod. Studenten worden geholpen bij het vinden van een stageplaats en door de 

opleidingen voorbereid op de bpv. De teams kennen een bpv-programma en studenten worden 

tijdens de bpv op de werkplek bezocht en beoordeeld. Bij de beoordeling is sprake van een 

driehoeksgesprek. De eindbeoordeling van de bpv komt tot stand in overleg tussen de bpv-

begeleider van de school en de praktijkopleider van het leerbedrijf. 

 

Binnen dit thema ligt het accent op het realiseren van een passende begeleiding in de bpv: 

 Inrichten van een TCR-breed bpv-netwerk met externe partijen. 

 Inrichten van een intern leernetwerk bpv en uitvoeren van uitwisseling van informatie, kennis en 

kunde. 

 

Aanvullend gelden ook voor TCR de afspraken die in het kader van Hoboken zijn gemaakt: 

 In samenwerking met de roc’s en vakinstellingen krijgt elke jongere die een negatief bindend 

studieadvies heeft gekregen een alternatieve plek aangeboden. 

 Afspraken met de gemeenten over passende ondersteuning voor de jongeren in een kwetsbare 

positie zijn gemaakt. 

 Gemeenten hebben een passend aanbod voor de jongeren die (nog) niet schoolbaar zijn. 

 In de triple helix (onderwijs, overheid, ondernemers) zijn afspraken gemaakt over begeleiding en 

plaatsing van jongeren in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. 

Indicator: vsv 

 

Thema 2: Gelijke kansen 

De teams organiseren voorlichtings- en intakeactiviteiten met het doel een zo passend mogelijke 

plaatsing van studenten (cf. toelatingsrecht). Voor het registreren en monitoren van de 

studievoortgang wordt gebruik gemaakt van de formatieve structuur in Eduarte. De voortgang van de 

studenten wordt in het team en met de student besproken. Er is een ondersteuningsaanbod voor 

studenten met extra ondersteuningsbehoefte. Meerdere opleidingen geven aan dat het extra aanbod 

voor studenten met taalachterstanden verbreed moet worden, waardoor meer studenten van het 

aanbod gebruik kunnen maken. Andere aandachtspunten zijn: communicatie over voortgangscriteria 

en aandacht voor de goede studenten. 

 

Binnen dit thema ligt het accent op passende ondersteuning en begeleiding voor alle studenten, ook 

de goede studenten en ook de studenten op niveau 3 en 4: 

 Ontwikkelen van een aanbod remedial teaching voor studenten met achterstanden in taal en 

rekenen. 

 Ontwikkelen van een aanbod Nederlands als tweede taal (NT2). 

 Inrichten en uitvoeren van het leernetwerk taal en rekenen. 

 Goede studenten wordt de mogelijkheid geboden tot: 

- examinering van taal en rekenen op een hoger niveau dan het KD-niveau; 

- versnellen van de opleiding waar van toepassing; 

- Bbl+-trajecten met verdiepend/verbredend aanbod bij sommige opleidingen (1 dag per week). 

 Burgerschapsvorming is in samenspraak met studenten en burgerschapsplatform versterkt. 

Indicatoren: succes eerstejaars, opstroom na diploma, doorstroom mbo-hbo. 

 

Thema 3: Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst 

De programma’s worden vanaf augustus 2016 uitgevoerd op basis van de nieuwe 

kwalificatiedossiers. Vanaf die datum is er één examenplan per crebo. De mate waarin teams die 

dezelfde opleidingen uitvoeren, in overleg de inhoud van de opleiding afstemmen, loopt uiteen. 

Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid van het regionale bedrijfsleven bij het ontwikkelen van de 

opleidingen. Over het algemeen is de organisatie en ontwikkeling van de keuzedelen (incl. 

examinering) nog in ontwikkeling. ‘De arbeidsmarkt van morgen’ vraagt van vakmensen dat zij 

steeds sneller kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en zich blijvend ontwikkelen om te 

voldoen aan de eisen die horen bij innovatief vakmanschap. Werkzaamheden bevatten diverse 

disciplines en zijn ‘cross sectoraal’. Bovendien is er steeds meer behoefte aan vakmensen die, naast 
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technische kennis en vaardigheden, ook competenties bezitten zoals klantgerichtheid, commercieel 

handelen, ondernemersvaardigheden en creativiteit. 

 

Binnen dit thema ligt het accent op het vernieuwen van het onderwijsaanbod van met name de 

wereld van Mobiliteit (41 crebo’s), Maakindustrie & Onderhoud (47 crebo’s) en Bouwen & Wonen 

(101 crebo’s) met als doel een actueel en beheersbaar aanbod: 

 (Structureel) Toetsen van de tevredenheid van bedrijven met behulp van het 

bedrijventevredenheidsonderzoek uit de bpv-module in Eduarte, aanvullend op de persoonlijke 

contacten met bedrijven. 

 Doorontwikkelen van portfoliomanagement: waaronder afbouwen van te kleine opleidingen op 

basis van systematisch onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van 

opleidingen waar te weinig studenten gebruik van maken. 

 Digitale innovatie in de ontwikkeling van onderwijs als structurele component. 

 Versterkte positie van werkveld bij de opleidingen door middel van samenwerkingsverbanden als 

werkveldcommissies, deelname aan examencommissies praktijkdocenten. 

Indicatoren: arbeidsmarktrendement, tevredenheid studenten, tevredenheid bedrijven. 
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Bijlage 4: Aantal beroepsopleidingen per domein 
 

Tabel 22: Aantal beroepsopleidingen Albeda naar domein (2017)  
Hoofdgroep/domein Aantal Bc <20 inschrijvingen 2017  

Afbouw, hout en onderhoud 2  

Bouw en infra 4  

Economie en administratie 10  

Entree 1 Patisserie 6 

Handel en ondernemerschap 8  

Horeca en bakkerij 11  

Informatie en communicatietechnologie 4  

Media en vormgeving 2  

Mobiliteit en voertuigen 11 Autospuiten 18 

Techniek en procesindustrie 13 Mechatronica 8 

Toerisme en recreatie 2  

Transport, scheepvaart en logistiek 4  

Uiterlijke verzorging 5  

Veiligheid en sport 4  

Zorg en welzijn 12  

Eindtotaal 93  

Bron: DUO (2018) 
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Bijlage 5: Arbeidsmarktperspectief 
 

Tabel 23: Arbeidsmarktperspectief studenten Albeda  

Opleiding (sectorkamer) Kans op werk 

Techniek en gebouwde 

omgeving 

Ruim voldoende / goed 

Mobiliteit, transport, logistiek, 

maritiem 

Over het algemeen ruim voldoende, voor transport en logistiek voldoende 

luchtvaart matig 

Zorg en welzijn Voor zorg niveau 3/4 ruim voldoende, voor lage niveaus zorg, welzijn, sport 

en bewegen en uiterlijke verzorging matig / gering, voor assistent 

voldoende. 

Handel Over het algemeen voldoende, goed voor verkoper, voor enkele segmenten 

ook matig/gering 

ICT en creatieve industrie Voldoende voor ICT, gering voor kunsten en medewerker ICT.  

Voedsel, groen en gastvrijheid Over het algemeen ruim voldoende / voldoende, goed voor zelfstandig 

werkend kok, matig/gering voor facilitair leidinggevende/hospitality  

Zakelijke dienstverlening en 

veiligheid 

Over het algemeen voldoende, voor enkele segmenten matig/gering 

Bron: SBB, kans op werk (2018) 

 

 

Tabel 24: Top tien kans op werk regio Rijnmond naar opleiding en niveau 

Nr. Mbo-niveau 2 Mbo-niveau 3 Mbo-niveau 4 
1. Verkoper Verzorgende IG Mbo-Verpleegkundige 

2. Medewerker Havenoperaties Verkoopspecialist Technicus engineering 

3. Monteur elektrotechnische 
installaties Begeleider gehandicaptenzorg Opticien 

4. Constructiewerker Zelfstandig werkend kok Middenkaderfunctionaris Bouw 

5. 

Matroos binnenvaart 

Eerste monteur elektrotechnische 
industriële installaties en 
systemen 

Technicus service en onderhoud 
elektrotechniek en instrumentatie 

6. Aankomend medewerker 
grondoptreden 

Gevorderd medewerker 
Havenoperaties Technisch Specialist Personenauto's 

7. Uitvoerend bakker Procesoperator B Salonmanager 

8. 
Timmerman 

Zelfstandig werkend gastheer/-
vrouw Junior assistent-accountant 

9. Monteur werktuigkundige 
installaties Eerste verkoper 

Technicus service en onderhoud 
werktuigbouw 

10. Allround medewerker 
afvalbeheer Eerste Autotechnicus 

Medewerker human resource 
management (HRM) 

Bron: SBB 2018 

 

Tabel 24A: Opleidingen met arbeidsmarktrendement minder dan 70% (2017)  
Beroepsopleiding-naam Domein Niv. Aandeel 

werkend >12 
uur (cbs) 

Aandeel 
doorstroom 

Totaal 
in 2017 

Bol / bbl 

Entree Entree 1 0,46 0,77 966 BOL & BBL 

Ondersteunende 
administratieve beroepen 

Economie en 
administratie 

2 0,50 0,63 284 BOL 

Kleding-, confectie- en 
veranderatelier 

Handel en 
ondernemerschap 

2 0,00 0,79 37 BOL 

Verkoop Handel en 
ondernemerschap 

2 0,62 0,58 380 BOL & BBL 

Bediening Horeca en bakkerij 2 0,55 0,70 131 BOL & BBL 

Brood en banket Horeca en bakkerij 2 0,67 0,63 36 BOL & BBL 

Keuken Horeca en bakkerij 2 0,61 0,50 177 BOL & BBL 
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Beroepsopleiding-naam Domein Niv. Aandeel 
werkend >12 
uur (cbs) 

Aandeel 
doorstroom 

Totaal 
in 2017 

Bol / bbl 

ICT support Informatie en 
communicatie-
technologie 

2 0,00 0,54 186 BOL 

Voertuigenw en mobiele 
werktuigen 

Mobiliteit en voertuigen 2 0,64 0,54 115 BOL & BBL 

Elektrotechnische 
installaties 

Techniek en 
procesindustrie 

2 0,68 0,53 112 BOL & BBL 

Haarverzorging Uiterlijke verzorging 2 0,00 0,70 5 BOL 

Particuliere beveiliging Veiligheid en sport 2 0,63 0,22 328 BOL & BBL 

Dienstverlening Zorg en welzijn 2 0,60 0,57 1508 BOL & BBL 

Commercie Economie en 
administratie 

3 0,67 0,49 79 BOL & BBL 

Bediening Horeca en bakkerij 3 0,67 0,46 144 BOL & BBL 

ICT support Informatie en 
communicatie-
technologie 

3 0,43 0,60 124 BOL 

Travel, leisure & 
hospitality 

Toerisme en recreatie 3 0,50 0,61 194 BOL 

Schoonheidsverzorging Uiterlijke verzorging 3 0,00 0,25 86 BOL 

Sport en bewegen Veiligheid en sport 3 0,68 0,72 507 BOL & BBL 

Pedagogisch werk Zorg en welzijn 3 0,59 0,49 469 BOL 

Commercie Economie en 
administratie 

4 0,63 0,69 760 BOL & BBL 

Financiële dienstverlening Economie en 
administratie 

4 0,00 0,58 68 BOL 

Juridisch-administratieve 
beroepen 

Economie en 
administratie 

4 0,50 0,76 334 BOL 

Secretariële beroepen Economie en 
administratie 

4 0,67 0,40 309 BOL & BBL 

Mode/maatkleding Handel en 
ondernemerschap 

4 0,00 0,31 62 BOL 

Ondernemerschap retail Handel en 
ondernemerschap 

4 0,64 0,53 101 BOL 

Applicatieontwikkeling Informatie en 
communicatie-
technologie 

4 0,00 0,51 102 BOL 

ICT- en mediabeheer Informatie en 
communicatie-
technologie 

4 0,64 0,41 379 BOL 

Mediavormgeving Media en vormgeving 4 0,00 0,33 63 BOL 

Schoonheidsverzorging Uiterlijke verzorging 4 0,63 0,09 45 BOL 

Sport en bewegen Veiligheid en sport 4 0,68 0,52 224 BOL 

Artiesten Zorg en welzijn 4 0,41 0,19 224 BOL 

Sociaal werk Zorg en welzijn 4 0,69 0,47 407 BOL & BBL 
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Bijlage 6: Portfolio Albeda  
Tabel 25: Ontwikkeling studentenaantallen naar niveau, DOMEIN, BC  (BRON: DUO OPEN ONDERWIJSDATA)

 2015 2016 2017 
Niveau 1 947 947 966 
Entree 947 947 966 
Entree 947 947 966 
Niveau 2 4229 3751 3783 
Afbouw, hout en onderhoud 36 36 39 
Schilderen 36 36 39 
Bouw en infra 49 45 36 
Metselen 1   
Tegelzetten   1 
Timmeren 48 45 35 
Economie en administratie 232 245 284 
Ondersteunende adm.beroepen 232 245 284 
Handel en ondernemerschap 548 457 417 
Kleding-, confectie- en 
veranderatelier 37 36 37 
Verkoop 511 421 380 
Horeca en bakkerij 414 363 344 
Bediening 139 125 131 
Brood en banket 57 48 36 
Keuken 218 190 177 
Informatie en comm.technologie 124 156 186 
ICT support 124 156 186 
Media en vormgeving 1   
Podium- en evenem.techniek 1   
Mobiliteit en voertuigen 312 229 197 
Autoschadehersteltechniek 27 23 27 
Autospuiten 29 15 18 
Fietstechniek 13 10 7 
Gemotoriseerde tweewielers 22 24 20 
Verbrandingsmotortechniek 17 7 10 
Voertuigen en mob.werktuigen 204 150 115 
Techniek en procesindustrie 459 335 288 
Elektrotechnische installaties 167 117 112 
Mechatronica 5   
Metaalbewerken 229 159 131 
Precisietechniek 36 36 20 
Service- en onderhoudstechniek 22 23 25 
Transport, scheepv. en logistiek 127 145 151 
Logistiek 127 145 151 
Uiterlijke verzorging 87 38 5 
Haarverzorging 87 38 5 
Veiligheid en sport 445 354 328 
Particuliere beveiliging 445 354 328 
Zorg en welzijn 1395 1348 1508 
Dienstverlening 1395 1348 1508 
Niveau 3 6623 5956 5728 
Afbouw, hout en onderhoud 34 40 34 
Schilderen 34 40 34 
Bouw en infra 11 28 35 
Timmeren 11 28 35 
Economie en administratie 755 595 450 
Commercie 220 100 79 
Financieel adm. beroepen 324 284 194 
Secretariële beroepen 211 211 177 
Handel en ondernemerschap 416 313 242 

      389 281 209 
Kleding-, conf. & veranderatelier 16   
Mode/maatkleding 11 32 33 
Horeca en bakkerij 417 492 475 
Bediening 107 121 144 
Brood en banket 103 95 91 
Keuken 207 276 240 
Informatie en comm.technologie 251 164 124 
ICT support 251 164 124 
Mobiliteit en voertuigen 119 175 202 
Fietstechniek 9 13 16 
Verbrandingsmotortechniek 35 55 55 
Voertuigen en mob. werktuigen 75 107 131 
Techniek en procesindustrie 433 524 514 
Elektrotechnische installaties 168 200 230 
Mechatronica 33 18 8 
Metaalbewerken 64 105 134 
Precisietechniek 17 32 46 
Service- en onderhoudstechniek 151 169 96 

 2015 2016 2017 
Toerisme en recreatie 394 242 194 
Travel, leisure & hospitality 394 242 194 
Transport, scheepv. en logistiek 80 83 84 
Logistiek 80 83 84 
Uiterlijke verzorging 187 207 266 
Haarverzorging 125 145 180 
Schoonheidsverzorging 62 62 86 
Veiligheid en sport 472 490 552 
Particuliere beveiliging    
Publieke veiligheid 40 39 45 
Sport en bewegen 432 451 507 
Zorg en welzijn 3054 2603 2556 
Maatschappelijke Zorg 802 644 569 
Pedagogisch werk 667 523 469 
Sociaal werk    
Verzorgende IG 1585 1436 1518 
Niveau 4 8355 9167 9482 
Bouw en infra 125 107 124 
Middenkader bouw en infra 121 104 124 
Werkvoorbereiden/uitvoeren 4 3  
Economie en administratie 1952 2281 2400 
Commercie 445 688 760 
Financieel adm. beroepen 448 439 508 
Financiële dienstverlening 96 91 68 
Juridisch-adm. beroepen 289 320 334 
Marketing, comm. en evenem. 404 424 421 
Secretariële beroepen 270 319 309 
Handel en ondernemerschap 450 449 459 
Fashion design & prod.manag.t  12 34 
Kleding-, conf.- & veranderatelier 24   
Leidinggeven obv vakmanschap 1   
Management retail 327 292 262 
Mode/maatkleding 50 62 62 
Ondernemerschap retail 48 83 101 
Horeca en bakkerij 284 298 262 
Bediening 5 9 21 
Facilitair Leidinggeven 117 156 141 
Keuken 22 12 21 
Ondernemer horeca/bakkerij 140 110 73 
Patisserie  11 6 
Informatie en comm.technologie 441 512 481 
Applicatieontwikkeling 115 132 102 
ICT- en mediabeheer 326 380 379 
Media en vormgeving 82 81 89 
Mediavormgeving 60 59 63 
Podium- en evenem.techniek 22 22 26 
Mobiliteit en voertuigen 116 120 106 
Verbrandingsmotortechniek 14 13 5 
Voertuigen en mob. werktuigen 102 107 101 
Techniek en procesindustrie 413 457 428 
Mechatronische systemen 15 31 47 
Middenkader engineering 289 275 238 
Precisietechniek  10 8 
Service- en onderhoudstechniek 109 141 135 
Toerisme en recreatie 276 312 337 
Travel, leisure & hospitality 276 312 337 
Transport, scheepv. en logistiek 395 472 507 
Dienstverlening in de luchtvaart 331 373 407 
Supervisors logistiek 64 99 100 
Uiterlijke verzorging 62 125 147 
Haarverzorging 16 73 102 
Schoonheidsverzorging 46 52 45 
Veiligheid en sport 211 238 224 
Sport en bewegen 211 238 224 
Zorg en welzijn 3548 3715 3918 
Apothekersassistent 180 178 177 
Artiesten 250 242 224 
Doktersassistent 142 153 147 
Maatschappelijke Zorg 730 719 761 
Mbo-Verpleegkundige 1287 1308 1373 
Pedagogisch werk 482 682 813 
Praktijkopleider  15 16 
Sociaal werk 477 418 407 
Totaal 20154 19821 19959 



Pagina 49 van 49 
 

Bijlage 7: Aantal studenten Rotterdamse mbo-instellingen 
 

Tabel 26: Studentenaantallen naar leerweg van de Rotterdamse mbo-instellingen 2013/2017 

 MBO 2013 2014 2015 2016 2017 
2016 min 

2013 

2017 min 

2016 

Bbl 8348 7356 7171 7080 7518 -1268 438 

Grafisch Lyceum R'dam 22 13 7     -22 0 

Hout en Meubileringscoll 141 185 246 239 247 98 8 

ROC Albeda College 4354 3829 3584 3553 3769 -801 216 

STC 1110 1073 1161 1200 1119 90 -81 

Zadkine 2721 2256 2173 2088 2383 -633 295 

Bol 40671 41816 42220 42069 41655 1398 -414 

Grafisch Lyceum R'dam 3989 3976 4044 4093 3923 104 -170 

Hout en Meubileringscoll 2706 2947 3124 3406 3522 700 116 

ROC Albeda College 15892 16375 16289 15935 15964 43 29 

STC 3781 4389 4958 4997 4590 1216 -407 

Zadkine 14303 14129 13805 13638 13656 -665 18 

Bol deeltijd 484 124 26 2   -482 -2 

Hout en Meubileringscoll 185 1       -185 0 

ROC Albeda College 38         -38 0 

Zadkine 261 123 26 2   -259 -2 

Eindtotaal 49503 49296 49417 49151 49173 -352 22 

Bron: DUO open onderwijsdata 

 

 

Tabel 27: Ontwikkeling studentenaantallen Rotterdamse mbo-instellingen 

MBO 2013 2014 2015 2016 2017 
2016 min 

2013 

2017 min 

2016 

Grafisch Lyceum 4011 3989 4051 4093 3923 82 -170 

Hout en Meubileringscollege 3032 3133 3370 3645 3769 613 124 

ROC Albeda College 20284 20204 19873 19488 19733 -796 245 

STC 4891 5462 6119 6197 5709 1306 -488 

Zadkine 17285 16508 16004 15728 16039 -1557 311 

Eindtotaal 49503 49296 49417 49151 49173 -352 22 

Bron: DUO open onderwijsdata 


