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Voorwoord 

  
Voor u ligt de Kwaliteitsagenda van STC Group. Hier is de afgelopen maanden door 
collega’s, studenten en onze partners uit het bedrijfsleven hard aan gewerkt. Het 
bestuursakkoord en de afspraken om deze te vertalen in een kwaliteitsagenda per 
instelling, zijn voor STC Group aanleiding geweest om onze strategie uit 2016 te 
actualiseren, aan te vullen en te concretiseren. Wij zijn er van overtuigd dat we daarin 
geslaagd zijn.  
 
We hebben een goede manier gevonden om de sectorale akkoorden die gesloten zijn in 
het vo, mbo en hbo te vertalen in een kwaliteitsagenda voor onze hele verticale 
vakinstelling. Hoewel de nadruk in de voorliggende agenda ligt op het mbo (zeker daar 
waar het gaat om de resultaten) kunnen we onze ambities niet realiseren zonder ‘ons’ vo, 
hbo en onze private organisatieonderdelen. We hopen op begrip en waardering van de 
beoordelingscommissie voor deze keuze.  
 
Er is door alle betrokkenen met veel plezier gewerkt aan dit document. Maar natuurlijk 
geldt ook hier het Rotterdamse adagium “geen woorden maar daden”. We gaan de 
maatregelen daarom met energie uitvoeren om de beoogde resultaten te bereiken.  
 
Namens STC Group, 
College van Bestuur,  
 
Astrid Kee, Frits Gronsveld en Jan Kweekel   
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 1     Inleiding 
 

Eind 2016 heeft STC Group haar strategisch plan vastgesteld. De horizon voor deze strategie is 
2025. Het plan is tot stand gekomen in nauw overleg met een groot aantal interne en externe 
stakeholders waaronder medewerkers, bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen, 
studentenraad, lokale overheden en maatschappelijke organisaties. De hoofdlijnen van deze 
strategie sluiten goed aan bij het bestuursakkoord voor het mbo en het bestuursakkoord hbo.  
 
Er is in het bestuursakkoord een aantal voor ons nieuwe thema’s geagendeerd. Daarnaast 
ontwikkelt de organisatie zich. Dit leidt tot nieuwe inzichten. Dat heeft gemaakt dat het College 
van Bestuur (CvB) van STC Group ervoor kiest om de oproep uit het bestuursakkoord en de 

aanwijzingen uit de regeling1 om te zetten in deze uitvoeringsagenda van haar strategie. Die 
daarmee dus niet alleen het mbo raakt maar ook het vo (vmbo en Haven Havo), het hbo en 
onze private organisatieonderdelen. Onderdeel van dit document is een gezamenlijke visie op 
Maritiem onderwijs, ontwikkeld met Landelijke Maritieme scholen (11) en een gezamenlijke visie  
in de regio met vakinstellingen, ROC’s en de gemeente Rotterdam over de manier waarop wij in 
Rotterdam onderling afstemmen, bijvoorbeeld over de thema’s macrodoelmatigheid en  
kwetsbare jongeren. Additionele informatie is terug te vinden in bijlage 2. 

 
Dit document is als volgt opgebouwd: 
1. Inleiding. 
2. De analyse, een beschrijving van de startsituatie waarin we de aanwijzingen uit de regeling 

zoveel mogelijk volgen. 
3. Jongeren en jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Dit hoofdstuk is toegevoegd naar 

aanleiding van de landelijke speerpunten. De indicatoren arbeidsmarktrendement zijn 

opgenomen in dit hoofdstuk. 
4. Een leven lang leren. In dit hoofdstuk gaan we in op de landelijke prioriteit gelijke kansen. 

Wij behandelen niet alleen de thema’s instroom, doorstroom en opstroom maar ook de 
kansen voor werkenden. De indicator aandeel bbl’ers is opgenomen in dit hoofdstuk. 

5. Eigentijds en toekomstbestendig onderwijs. Innovatief onderwijs is een uitgangspunt van 
het bestuursakkoord. Dit sluit naadloos aan bij het speerpunt eigentijds en 
toekomstbestendig onderwijs uit onze strategie. 

6. Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt. STC Group is een vakinstelling en daardoor 
een belangrijke kennishouder voor de sector. In dit hoofdstuk gaan we in op de manier 
waarop wij voorop wil lopen in het vergaren en verrijken  van innovatieve vakkennis en de 
manier waarop we deze vertalen in een passend leeraanbod.  

7. Voor en met wereldburgers. Het onderwerp internationalisering komt nauwelijks voor in het 
bestuursakkoord. De arbeidsmarkt waar STC Group voor opleidt, is echter zeer 
internationaal. In dit hoofdstuk gaan we in op dit belangrijke thema. 

8. Eigen vakmanschap. Naast het vakmanschap dat we onze leerlingen en studenten 
bijbrengen is ook het vakmanschap van onze medewerkers (eigen vakmanschap) van groot 
belang. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we dit thema willen invullen.  

9. Basiskwaliteit en kwaliteitszorg. Voor het mbo-onderwijs binnen STC Group blijkt dat het 
geen vanzelfsprekendheid is dat aan de inspectiekaders wordt voldaan. Om dit belangrijke 
onderwerp goed te positioneren is beschreven wat de activiteiten zijn om hieraan blijvend 
invulling te geven.  

 

Alle hoofdstukken beschrijven de uitgangsituatie van het betreffende thema of speerpunt, het 
kan gelezen worden als een SWOT-analyse. Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 
relevante kwantitatieve gegevens zoals ook in de regeling bedoeld. Vervolgens zijn de ambities 
en verwachte resultaten beschreven en tenslotte de maatregelen beschreven. Er is een aparte 
financiële bijlage waarin de begroting wordt toegelicht.  

                                       

 

1 Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, regeling kwaliteitsafspraken 2019 – 2022, 14 juni 2018 
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2  Het vertrekpunt van onze reis 

Dé verticale vakinstelling voor scheepvaart, transport en het havenindustrieel 
complex 

Jongeren die carrière willen maken in de scheepvaart, het transport of het havenindustrieel 
complex vinden de weg naar STC Group. Zij komen al lang niet alleen meer uit (de directe 
omgeving van) Rotterdam, hoewel onze verbondenheid met de stad en de regio groot is. 
In onze scholen zitten ook jongeren uit bijvoorbeeld Groningen, Heerlen, Utrecht en Zwolle. 
Wat dat betreft zijn we een echte vakinstelling met een landelijke uitstraling. Een verticale 
vakinstelling zelfs, waar we onderwijs aanbieden op de niveaus van vmbo – havo – mbo – 

hbo – hbo-master. Daarnaast bieden wij met onze internationale scholingsactiviteiten 
jongeren en jongvolwassenen in onder andere Vietnam, Zuid-Afrika, de Filipijnen en 
Kazachstan kansen op een mooie loopbaan en de bijbehorende economische 
zelfstandigheid. 

 

In Rotterdam kiezen sommige jongeren al jong voor een opleiding van het STC. Zij starten 
op ons vmbo binnen het profiel ‘Maritiem en Techniek’ of met de Haven Havo die we dit 
jaar samen met het Calvijn zijn gestart.  Anderen ontmoeten wij pas rond hun zestiende 
als zij starten met een van de circa dertig mbo-opleidingen die wij aanbieden vanuit vier 
colleges: Maritiem & Techniek, Procestechniek & Maintenance, Havens en Logistiek & 
Vervoer. Ook stromen steeds meer jongeren in op hbo-niveau. Zij hebben keuze uit vier 
hbo-opleidingen: Chemische Technologie, Maritiem Officier, Maritieme Techniek en 

Logistics Engineering, die we samen met Hogeschool Rotterdam aanbieden onder de vlag 
van het Rotterdam Mainport Institute (RMI). Een select groepje studenten uit binnen- en 
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buitenland volgt ons internationale hbo-masterprogramma, Master of Science Shipping and 
Transport. Het uitgebreide aanbod van STC Training & Consultancy aan om-, her- en 
bijscholingsprogramma’s voor volwassenen completeert het opleidingsaanbod en maakt 
ons niet alleen dé opleider van de haven, maar vooral een unieke speler in het 

(inter)nationale onderwijsbestel. Een leven lang ontwikkelen is hiermee en een vanzelf 
sprekend onderdeel van ons dagelijks handelen en een houding die we aan al onze 
studenten meegeven. 

Ontwikkelingen in omvang  
Het voorspellen van de ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten blijft complex. 
Vijf jaar lang is STC Group snel gegroeid. Deze groei is afgevlakt en in 2017 was voor het 
eerst een lichte krimp te zien. Uit analyses en gesprekken is gebleken dat dit te maken 

heeft met percepties van studenten en ouders op de arbeidsmarkt, de prestaties van de 
ROC’s en andere vakscholen in de regio en natuurlijk de percepties van de kwaliteit van 
het onderwijs van STC Group. Enerzijds varen we mee op de economische groei van de 
haven, anderzijds hebben we te maken met een regio buiten Rotterdam (met name op de 
Zuid-Hollandse eilanden) waar sprake is van krimp. In de continuïteitsparagraaf 
opgenomen in ons jaarverslag gaan we voor de periode 2019 – 2022 uit van een stabiel 
leerlingen- en studentaantal. Aan het eind van dit hoofdstuk  benaderen we dit vraagstuk 
ook vanuit de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

 

Tabel 1 – ontwikkeling aantallen leerlingen en studenten  

2.1 Analyse externe ontwikkelingen  

STC Group wil ook de komende decennia jongeren helpen hun weg te vinden op de (inter) 
nationale arbeidsmarkt. Dat is in een snel veranderende wereld een uitdagende ambitie. 
Er zijn diverse ontwikkelingen die een flinke impact hebben op de bedrijven waar onze 
leerlingen en studenten (later) aan de slag gaan. Ontwikkelingen die ook hun weerslag 
hebben op onze onderwijsorganisatie en collega’s. We beschrijven de meest relevante 
ontwikkelingen vanuit de technologie, automatisering en maatschappelijk en demografisch 

perspectief en trekken conclusies over wat dit betekent voor de arbeidsmarkt.  De voor 
ons relevante ontwikkelingen zijn onder andere beschreven in de mede met EU-fondsen 
mogelijk gemaakte Desk Study van het project ‘Samen Sterk voor de toekomst van 
Rotterdam Zuid’ en het RIF-project Plant of the Future.   

2.1.1  Technologische invalshoek  

Relevante technologische ontwikkelingen zijn automatisering, informatisering, synchro-
modaliteit en ketenintegratie, nieuwe productietechnologieën en –materialen. De 
waarschijnlijkheid hiervan en de impact op de sectoren, en dus onze leerlingen en 
studenten, is groot.  

Automatisering  
Automatisering lijkt de komende jaren de meeste invloed te gaan hebben op de 

samenleving. De reden hiervoor is economisch: de som van arbeid en grondstofverbruik is 
na automatisering kleiner dan daarvoor. Door automatisering veranderen 
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bedrijfsprocessen en bedrijfstakken in een razend tempo. Banen veranderen, banen 
verdwijnen en andere, nieuwe banen en beroepen, ontstaan. De onderhoudsrobot, 
onbemande werf en autonoom transport (schepen, treinen en vrachtwagens) zijn  
voorbeelden van deze ontwikkeling.  

Informatisering 
Het gebruik van gegevensverwerkende apparatuur en de daaruit voortkomende informatie, 
leidt tot nieuwe mogelijkheden zoals preventief onderhoud en ‘Just In Time’ vervangen van 
machineonderdelen. Deze technieken worden nu al volop ingezet in de procesindustrie en 
zullen ook hun weg gaan vinden naar andere sectoren.   

Synchromodaliteit en verdere ketenintegratie  
Dankzij ketenintegratie zijn het niet langer individuele bedrijven die met elkaar 
concurreren, maar ketens van bedrijven. Daarnaast is het volgens de Topsector Logistiek 
mogelijk om vanaf 2020 vervoersconcepten aan te bieden tussen verschillende 
modaliteiten (synchromodaliteit). Hiervoor is transparantie nodig over wat er zich in de 
keten afspeelt (track & trace) en de ontwikkeling van een gezamenlijke coördinatie van 
ketens in cross chain control centers (4C), ondersteund door ICT-faciliteiten.  

Nieuwe productietechnieken, materialen en ontwerpen 
3D-printen en 4D-printen, nanotechnologie, composieten en multi materials, nieuwe 
ontwerpen voor ‘slimme’ schepen, modulair opgebouwde schepen zijn relevante trends en 
ontwikkelingen op het gebied van nieuwe productiemiddelen en –materialen. 

2.1.2  Maatschappelijke invalshoek 

De maatschappij verandert in snel tempo. Ontwikkelingen als mondialisering, 
veranderende wereldwijde machtsverhoudingen, verduurzaming, energietransitie en de 
circulaire economie transformeren de samenleving zoals wij die kennen. De impact hiervan 
op onze sectoren en leerlingen en studenten is groot.  

Mondialisering  
Informatie- en communicatietechnologieën hebben de wereld tot een ‘netwerk-

samenleving’ gemaakt. Het leggen van contact en het aangaan  van relaties met mensen 
en organisaties ver achter de fysieke horizon gaat sneller en makkelijker dan ooit. De 
betekenis van ruimte en tijd is veranderd. De bemanning aan boord van 
(binnenvaart)schepen komt uit alle windstreken van de wereld, chauffeurs zijn binnen twee 
uur in een ander taalgebied, bedrijven bedienen klanten op alle continenten en er zijn 
steeds minder kantoren, laat staan in de haven, waar de voertaal Nederlands is. 
Mondialisering speelt zich ook af bij ons op school. Hoewel we nog niet alle 170 

verschillende nationaliteiten die in de stad Rotterdam wonen ontmoeten op onze scholen, 
vormt onze studenten- en docentenpopulatie een steeds betere afspiegeling van de 
Rotterdamse en Nederlandse samenleving. Hierdoor neemt de diversiteit in achtergronden, 
leerstijlen, kennisniveaus en affiniteit met de sectoren toe. Een belangrijke ontwikkeling 
voor onze sector is de toenemende harmonisatie van wet- en regelgeving. Deze kennen 
we traditioneel in de zeevaart en onderdelen van het wegtransport, maar ook in sectoren 
waar nationale wetgeving vanuit staatmonopolies nog dominant is. In de railsector 

bijvoorbeeld, worden technologieën (ERTMS) en regelgeving steeds meer op elkaar 
afgestemd. Dit zal leiden tot verdere internationalisering van de arbeidsmarkt.  

Energietransitie 
Hernieuwbare en schone energiebronnen winnen aan terrein: we bevinden ons, ook in de 
scheepvaart-, transport- en logistiek sectoren, in een energietransitie. Transport wordt 
steeds duurzamer en schoner door de inzet van zuinigere en efficiëntere motoren die 

draaien op schonere brandstoffen en minder uitstoot genereren. De Europese en 
wereldwijde milieuafspraken en ontwikkelingen op technologisch gebied maken dat deze 
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trend zich voortzet in de komende decennia. In 2030 maken we, veel meer dan nu, gebruik 
van schonere brandstoffen. Wel blijven fossiele brandstoffen voorlopig dominant. 
 

De energietransitie binnen de scheepvaart-, transport- en logistieke sector verloopt langs 
drie lijnen: het ontwikkelen van alternatieve brandstoffen, opwekking van hernieuwbare 
en vermindering van energiegebruik door zuinigere processen. 

 
 
2.1.3 Demografische invalshoek 
 
Vergrijzing en ontgroening zijn voor onze sectoren relevante en impactvolle 
ontwikkelingen.  
 

Bevolkingsprognose 2015-2035 Rotterdam  
In de bevolkingsprognose 2015-2035 wordt verwacht dat het totale aantal Rotterdammers 
in de eerste prognosejaren nog vrij sterk groeit, maar minder dan in de afgelopen jaren 
het geval was. De lagere bevolkingsgroei houdt verband met twee verwachtingen, namelijk 
dat het buitenlands saldo minder sterk positief wordt en dat het saldo van de binnenlandse 
migratie licht negatief wordt, dus wat meer vertrek naar andere gemeenten dan 
omgekeerd. Deze verwachtingen zijn in lijn met recente prognoses van het CBS en het 
Planbureau voor de Leefomgeving.  Voor STC Group geldt dat onze leerlingen en studenten 
uit heel Nederland komen, met de nadruk op de regio Rijnmond en Drechtsteden. Uit de 
demografische ontwikkelingen in het voedingsgebied vallen geen goede conclusies te 
trekken voor beleid.  

 
     Tabel 2 – bevolkingsprognose 2015 – 2035  
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2.2  Conclusies voor de arbeidsmarkt en portfolio 

 
Op basis van bovenstaande analyse kunnen we kwalitatieve conclusies trekken over de 
toekomstige arbeidsmarkt en dan specifiek de sectoren waar wij voor opleiden. Een 

kwantitatieve conclusie is minder eenvoudig te trekken.  
 
Banen zullen veranderen en verdwijnen. In de ene bedrijfstak gaat het sneller dan in de 
andere. Sommige veranderingen zijn heftiger, maar de meeste gaan toch geleidelijk en 
nemen (tientallen) jaren in beslag. De ontwikkelingen naar autonoom transport of 
autonoom varen zullen zich in stappen gaan voltrekken. Eerst geautomatiseerd transport 
op gesloten bedrijfsterreinen, kleinere bemanningen op schepen en bij platooning zijn er 
minder chauffeurs nodig.  Of dit ook leidt tot minder banen in de Rotterdamse haven, de 

zeevaart en de industrie laat zich moeilijker voorspellen. De geschiedenis leert dat de 
toenemende arbeidsproductiviteit heeft geleid tot een toenemende productie, die weer 
voor meer banen heeft gezorgd. De Rotterdamse haven is hiervan een sprekend voorbeeld. 
Ondanks dat de haven sinds de tweede wereldoorlog sterk geïndustrialiseerd, 
geautomatiseerd en gerobotiseerd is, blijft de Rotterdamse haven voor de stad en de 
omliggende regio een belangrijke werkgever. De direct aan de Rotterdamse toe te rekenen 
werkgelegenheid bedraagt op dit moment zo’n 180.000 banen (bron: Port of Rotterdam).  

 

 
 

 
Tabel 3 – ontwikkeling werkgelegenheid Havenindustrieel complex. Bron: Economische verkenning Rotterdam  

 

 
STC Group vaart een voorzichtige koers en past haar opleidingenportfolio voortdurend aan 
aan de vraag van de markt. Zo zijn we in overleg met het bedrijfsleven gestopt met de 
opleiding ‘Baggermeester’ en zijn we, vanuit het oogpunt van macrodoelmatigheid en in 
goed overleg met de Rotterdamse ROC’s gestopt met de mbo-opleiding 
‘Luchtvaartdienstverlener’. Op verzoek van de maritieme maakindustrie ontwikkelen we op 

dit moment een mbo niveau 2 en 3 opleiding Scheeps- en jachtbouw. Een ander goed 
voorbeeld van het laten aansluiten van het portfolio op de arbeidsmarkt is de recent 
gestarte niveau 3 opleiding machinist railvervoer. Dit is een combinatie van bol en bbl die 
is ontwikkeld in samenwerking met NS Reizigers. Daarnaast is gekozen voor een keuzedeel 
‘offshore wind’ als onderdeel van een bestaande opleiding  en niet voor een volledig nieuwe 
opleiding. Om meer meisjes te interesseren voor een loopbaan in de maritieme sector 
wordt overwogen om een opleiding te starten die zich richt op het ontwerpproces van 
schepen en jachten en wordt gekeken naar een bedrijfseconomisch logistiek brede 
opleiding.  
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2.3 Veranderende competenties en het opleiden daarvoor 
Niet alleen het opleidingsaanbod moet flexibel en adaptief zijn. Ook de inhoud en het 
karakter van onze opleidingen moeten zich voortdurend aanpassen. Al in het komend 
decennium zal naar verwachting een derde van de gevraagde vaardigheden bestaan uit 
vaardigheden waarvan we nu nog niet goed het belang kunnen inschatten. Dat vraagt om 
werknemers die flexibel zijn en snel kunnen inspelen op veranderingen in hun werk en op 
de arbeidsmarkt. De carrière voor het leven is definitief passé. Een leven lang ontwikkelen 
is straks niet meer slechts devies maar ook praktijk. Aan ons de taak om leerlingen en 
studenten op tijd voor te bereiden op deze voortdurend veranderende arbeidsmarkt. Dat 
betekent het aanleren van 21ste-eeuwse skills zoals mediawijsheid en  

informatievaardigheden, denkvaardigheden en inter- en intrapersoonlijke vaardigheden. 
Daarnaast blijft er behoefte aan en ruimte voor vakmanschap. Hoe we onze leerlingen en 
studenten helpen dit brede pallet aan vaardigheden onder de knie te krijgen, is uitgewerkt 
in de volgende hoofdstukken.   
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3 Jongeren en (jong) volwassenen in een kwetsbare positie 
 

3.1 Uitgangssituatie en analyse  
Wij kiezen er voor om ons met beleid niet alleen te richten op de jongeren die volgens de 
landelijke definitie vallen in de groep ‘Jongeren in kwetsbare positie’ maar op álle jongeren 
die instromen in een mbo niveau 1 of 2 opleiding. Deze keuze is bewust omdat we 
constateren dat alle jongeren die instromen zonder daarvoor een formele vmbo-opleiding 
te hebben afgerond, vaak extra aandacht nodig hebben en verdienen. Waar wij in dit 
document dus spreken van jongeren in kwetsbare positie, spreken wij over onze jongeren 
in mbo 1 en mbo 2. 
 
In het schooljaar 2016-2017 volgden 31 jongeren een niveau 1 opleiding, waarvan er 20 
onder de landelijke definitie van kwetsbare jongeren vielen. 867 studenten volgen een 
niveau 2 opleiding bij ons.   
 
 

 
 
Tabel 4 – instroom van 2015-2016 naar 2016-2017 jongeren in een kwetsbare positie. Bron: DUO.  

 
Het STC mbo college biedt één opleiding aan op niveau 1 en negen opleidingen op niveau 
2. Het aanbod op niveau 2 is verdeeld over alle colleges; alleen het mbo college Logistiek 
& Vervoer biedt een niveau 1 opleiding aan.  Voor deze analyse van de kwetsbare jongeren 
is er gekeken naar de indicatoren op VSV, doorstroom en arbeidsmarktrendement. 
Daarnaast vanuit de ervaringen die zijn opgedaan. 
 
VSV  
De door ons ingezette interventies in het kader van Voortijdig Schoolverlaters (VSV) 
hebben effect. Het totaal aantal VSV’ers is in het schooljaar 2016-2017 gedaald met 7,24% 
ten opzichte van 2015-2016. Daarmee voldoen we aan de regionale afspraken en laten we 
de grootste daling onder mbo-instellingen zien binnen de regio Rijnmond. De daling die 
een aantal jaar geleden is ingezet, zet door.  
 

 

Tabel 5 – totaal aantal VSV’ers STC mbo college.  
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Ondanks die stabiele totaaldaling en alle inspanningen, zijn we er helaas nog niet in 

geslaagd om ook voor niveau 1 een stabiel laag cijfer te realiseren en om niveau 2 onder 

de norm van 9,5% te brengen. 

 

Tabel 6 – VSV percentage STC per mbo-niveau  

Conform regionale afspraken is er extra ingezet op het verlagen van VSV bij de opleidingen 
assistent logistiek medewerker (niveau 1), logistiek medewerker en medewerker 
havenlogistiek (niveau 2). Deze inzet betreft met name aanwezigheidsbeleid, een 
verbeterde intake op niveau 1, intensivering van de studentenbegeleiding en 
deskundigheidsbevordering onder docenten en mentoren. Het effect van deze interventies 
op de VSV-cijfers wordt de komende jaren duidelijk. Uit een eerste analyse blijkt dat de 
betere intakeprocedure op niveau 1 direct bij start schooljaar meer inzicht geeft in de 
behoefte aan ondersteuning van de student. Mentor en begeleider kunnen daardoor sneller 
en proactief actie ondernemen richting student.  

 
Doorstroom 
Er is een analyse gemaakt van de doorstroom vanuit de niveau 1 opleiding naar de niveau 
2 opleidingen en van de niveau 2 opleidingen naar niveau 3 opleidingen. 84% van de 
niveau 1 studenten stroomt door naar een niveau 2 opleiding. Voor de doorstroom van 
niveau 2 naar niveau 3 opleidingen zien we in schooljaar 2016 – 2017 flink van elkaar 
afwijkende percentages.  
 

 
Tabel 7 – doorstroom STC  

 
Een deel van de verklaring ligt in de uitstroom naar een baan. Studenten die gekozen 
hebben voor een opleiding tot vrachtwagenchauffeur of buschauffeur gaan direct na of al 
tijdens hun opleiding aan het werk en stromen niet door naar een niveau 3 opleiding. In 
verband met de kwalificatieplicht stimuleren we studenten op niveau 1 actief tot het kiezen 
van een vervolgopleiding op niveau 2. Dat geldt ook voor studenten die de opleiding 
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matroos hebben afgerond. In verband met hun beperktere kansen op de arbeidsmarkt is 
er veel aandacht voor het enthousiasmeren van deze studenten voor een vervolgopleiding.  
 
Arbeidsmarktrendement 

Het arbeidsmarktrendement betreft het aandeel werkenden in 2016 van alle 
gediplomeerde schoolverlaters die op 1 oktober 2015 nog wel en per 1 oktober 2016 niet 
meer stonden ingeschreven voor een bekostigde mbo-opleiding. De cijfers voor 2017 zijn 
op dit moment nog niet beschikbaar. Wel is de verwachting dat de percentages van een 
aantal opleidingen zoals de medewerker havenoperaties flink hoger zullen zijn in verband 
met een stijgend aantal vacatures.  
 

 
Tabel 8 – arbeidsmarktrendement STC mbo 

 

Het gemiddelde arbeidsmarktrendement van STC bedraagt 84,6%. Helaas scoren er drie 
opleidingen onder de signaalwaarde van 70%. Het beeld dat het voor jongeren die een 
niveau 1 opleiding hebben afgerond lastig is om een baan te vinden, is herkenbaar. Zij zijn 
vaak wat beperkt in hun ontwikkelmogelijkheid en arbeidsvaardigheden en raken daardoor 
vaker dan anderen, hun baan kwijt. De arbeidsmarktrendementen voor de opleidingen 
medewerker havenoperaties en medewerker logistiek vragen om verder onderzoek en 
zullen door ons vergeleken worden met de percentages van 2017.  
 
Knelpunten 
Bovenstaande cijfers maar zeker ook praktijkervaring leert dat er een aantal knelpunten is 
die van invloed zijn op doorstroom en arbeidsmarktrendement. Een deel van deze 

knelpunten ligt binnen het onderwijs maar een deel ook daarbuiten: 
 
 De intensivering van de ingezette studentenbegeleiding heeft effect op de individuele 

student, maar lijkt in de klassensituatie nog onvoldoende effectief; 
 Samenwerking tussen hulpverleners is van groot belang voor studenten met complexe 

problematieken. Als landelijk opererende vakinstelling hebben wij te maken met een 
groot aantal gemeenten. De aanpak per gemeente verschilt waardoor studenten 
verschillende behandelingen krijgen; 

 De groep kwetsbare studenten heeft vaak complexe problematieken die vragen om 
specifieke zorg. De wachtlijsten binnen de zorg zorgen vaak voor vertraging in aanpak; 

 Een gerichte en tijdige aanpak van problemen vraagt om een goede registratie. Dit 
gebeurt helaas niet in alle gevallen. Zo is niet altijd juist geregistreerd waar studenten 
vandaan komen, wordt er onnodig informatie geregistreerd of wordt informatie 
verkeerd geregistreerd; 

 De afstemming met docenten komt soms moeilijk tot stand;  
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 Dankzij de komst van het digitaal doorstroom dossier (DDD) in de regio Rotterdam en 
de verbeterde intake is er steeds sneller beter zicht op de ondersteuningsbehoefte van 
studenten. Er is helaas geen structurele afstemming met de voorschool waardoor 
handige informatie niet overgedragen wordt. Anderzijds willen studenten soms ook 

gewoon starten met een schone lei en kiezen zij er zelf voor om informatie niet te 
delen; 

 Niet alle docenten zijn in staat of hebben de tijd om signalen van studenten op te 
vangen en een goede band op te bouwen met studenten. Zij missen noodzakelijke 
expertise en in de beperkte lestijd is het helaas niet mogelijk om iedereen op maat te 
bedienen.     

 
 

3.2 Ambitie en beoogde resultaten 

 
Ambitie 
STC Group heeft de ambitie om iedere student die een toekomst ambieert in de 
scheepvaart, transport of het havenindustrieel complex een kans te geven om zijn of haar 
talenten te ontwikkelen en ambities te realiseren.  
 
De huidige, kleine groep niveau 1 studenten vraagt om veel aandacht en de resultaten van 
onze inspanningen zijn wisselend. Het diploma leidt op tot een specifieke kwalificatie 
(assistent logistiek medewerker) waardoor de kansen op een baan én doorstroom beperkt 
zijn. Gedurende de looptijd van dit plan gaan we verkennen of het mogelijk is om de 
huidige opleiding om te vormen tot een algemenere opleiding ‘Entree tot de Haven’ waarbij 
we niet alleen aansluiting gaan organiseren op de arbeidsmarkt maar vooral willen gaan 

inzetten op het verbeteren van de doorstroom naar onze eigen niveau 2 opleidingen. 
Mochten wij niet in staat zijn dit te realiseren, dan bouwen we de niveau 1 opleiding af. Dit 
gebeurt in goed overleg met Rotterdamse ROC’s.  
 
We streven naar een verdere daling van het VSV, een betere doorstroom naar hogere mbo- 
opleidingsniveaus en een hoger arbeidsmarktrendement. Bij het verbeteren van de VSV-
resultaten richten wij ons op het behalen van de OC&W normen die zijn vastgesteld voor 
de komende jaren. Voor een vakinstelling in Rotterdam met een grote populatie aan 

jongens is dit een behoorlijke uitdaging, zeker  om dit stabiel en structureel te behouden.  
 
Beoogde resultaten 

 
Tabel 9 – ontwikkeling VSV 

 

 
Tabel 10 – ontwikkeling doorstroom 
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   Arbeidsmarktrendement 

 

 
Tabel 11 – ontwikkeling arbeidsmarktrendement 

 
 
3.3 Maatregelen  
 
Om bovenstaande resultaten te bereiken en te continueren wat reeds is ingezet, zetten 
we de volgende maatregelen in: 
 
1. Realiseren van passende begeleiding voor de individuele ondersteunings-

vragen van studenten: 

 Een continuering van het aanbod op de probleemgebieden school, thuis en diagnostiek, 
door inzet van specifieke begeleiders zoals schoolmaatschappelijk werk en BPO; 

 Eenduidige werkwijze voor aanmelding en benoeming voor de verschillende disciplines 
in begeleiding; 

 Duidelijke weergave en toegankelijkheid van het begeleidingsaanbod voor studenten 
en docenten, zowel online als door aanwezigheid en het bieden van lessen tijdens 
Studieloopbaanbegeleiding;  

 Groepsaanbod op specifieke onderwerpen vergroten. Waardoor er meer peer-to-peer 
ondersteuning kan ontstaan (bijvoorbeeld faalangst, assertiviteit, reguleren van 
emoties en werknemersvaardigheden); 

 Aangepaste scholing voor begeleiders naar aanleiding van de analyse van de gestelde 
hulpvragen en sociale ontwikkelingen; 

 Samenwerking met Horizon ((voortgezet) speciaal onderwijs) om de aansluiting in het 
vmbo te maken en zo de doorstroom vso-mbo te bevorderen. Door een actieve 
samenwerking aan te gaan kan de expertise vanuit het vso vertaald worden in het mbo 
en de jongeren een grotere kans van slagen krijgen; 

 Project in navolging op motie Kwint. Inzet op mbo 1 met als doel de voorbereiding en 
begeleiden naar en op de arbeidsmarkt. Bij bbl in de aansluiting met het bedrijfsleven, 
bij bol in de voorbereiding op een baan, de ondersteuning bij het zoeken van een baan 
en het ondersteunen bij het verhelderen van de ondersteuningsbehoefte. Aansluitend 
op de opleiding nog een jaar de begeleiding op de werkplek om ook een vaste werkplek 
te kunnen behouden; 

 Samenwerking met wijkteams in Regio Rotterdam voor eenduidigheid in verwijzing, 
duidelijke contactpersonen en nauwe aansluiting op begeleidingstraject van de school. 

 
2. Versterken expertise en vaardigheden docenten en mentoren, waarbij zij 

zelfredzamer zijn in de begeleiding en ondersteuning van studenten: 
 Het huidige ondersteuningsaanbod continueren; 
 Een vaste begeleider koppelen aan de mentor. Deze zorgt voor het gezamenlijk 

bespreken van de klas, bijtijds signaleren en coachen van de mentor bij het 
ondersteunen van de student (naar het model van de klas als werkplaats). Deze vaste 
begeleider zorgt ook voor de communicatie tussen eventueel andere betrokken 
begeleiders voor studenten en is regelmatig bij SLB-lessen en mentoruren aanwezig 
om zo een goede relatie op te bouwen met de klas en het groepsproces te 
ondersteunen. 
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3. Verbeteren informatievoorziening: 
 Een toegankelijk en toekomstbestendig registratiesysteem gericht op begeleiding met 

een duidelijk dashboard met relevante gegevens voor studenten, mentoren, CvB, 
Colleges, verantwoording en begeleiders; 

 Het vernieuwde Protocol Verzuim vanuit de regio Rijnmond vertalen naar een STC- 
breed beleid waarbij ook de buitenlocaties bediend worden; 

 Afspraken met de verschillende leerplichtambtenaren van de voor het STC betrokken 
gemeentes voor een gezamenlijk uitvoerbaar beleid; 

 Er wordt een passend LOB-traject ontwikkeld waarbij vooral de focus op de studiekeuze 
en werknemersvaardigheden zodat studenten beter geïnformeerd keuzes kunnen 

maken.  
 
 
3.4 Merk- en meetbare resultaten 2020 
 

- Verbetering van de passende begeleiding voor individuele ondersteunings-vragen 
van studenten, waardoor minder studenten voortijdig het onderwijs verlaten;  

- De expertise en vaardigheden van docenten en mentoren verbetert, waardoor zij 
     aantoonbaar zelfredzamer zijn in de begeleiding en ondersteuning van studenten; 
- De informatievoorziening naar stakeholders verbetert.   

 
In 2020 zullen de maatregelen leiden tot de hierboven vermelde merkbare verbeteringen  
en tot de beoogde meetbare resultaten in tabellen 9, 10 en 11.   
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4     Een leven lang leren: ontwikkelen met gelijke kansen 
 

De startsituatie van STC Group ten aanzien van dit onderwerp is anders dan bij de meeste 
andere onderwijsinstellingen. In de eerste plaats omdat STC Group een verticale 
vakinstelling is waarbij een leven lang leren in het DNA zit. Ten tweede omdat STC Group 
het her-, om- en bijscholen van professionals al een flink aantal jaren georganiseerd heeft 
in een zelfstandig bedrijfsonderdeel: STC Training & Consultancy. In paragraaf 4.1 wordt 
ingegaan op de analyse, doelstelling en maatregelen voor het initiële bekostigde onderwijs. 
In paragraaf 4.2 wordt dit beschreven voor STC Training & Consultancy.  

 
4.1 Kansen voor bekostigd onderwijs 

4.1.1 Uitgangssituatie en analyse  

De in hoofdstuk 2 gemaakte analyse laat zien dat de sectoren waarin onze leerlingen en 
studenten straks komen te werken, in razend tempo veranderen. Dit vraagt om andere 
vaardigheden. Aan STC Group de taak ervoor te zorgen dat elke student en iedere leerling 
een gelijke kans krijgt om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomstige 

carrière. Eenmaal actief op de arbeidsmarkt is het ook van belang dat medewerkers 
wendbaar blijven en daarmee op toekomstbestendige wijze inzetbaar zijn. Een leven lang 
kunnen en willen blijven leren is hierbij cruciaal. Wij stimuleren alle jongeren actief om het 
voor hen maximale opleidingsniveau te bereiken. Het opleidingspallet van STC Group is 
dakpansgewijs opgebouwd waardoor de mogelijkheden bestaan om de pedagogiek, 
didactiek en curricula van de ene op de andere leerlijn goed op elkaar te laten aansluiten 
en daarmee de doorstroom tussen niveaus en het studiesucces van eerstejaars mbo- en 
hbo-studenten te vergroten. Aansluiten bij ontwikkelingen in het bedrijfsleven is daarbij 
onontbeerlijk. Zo biedt STC mbo college vanaf komend schooljaar een bbl-variant aan voor 
de opleiding Logistiek Supervisor. Hiermee helpt STC het bedrijfsleven met het aan zich 
binden van professionals en biedt het jongeren binnen het bedrijfsleven de kans zich te 
blijven ontwikkelen.  
 
Ontwikkeling aantal bbl’ers  

STC Group biedt vijftien mbo-opleidingen aan in alleen een bol-variant en acht opleidingen 
in alleen een bbl-variant. Zeven opleidingen worden in zowel een bol- als een bbl-variant 
aangeboden. De keuze voor een bol- of bbl-opleiding is vaak conjunctuurafhankelijk. Het 
aantal bbl-opleidingen dat STC mbo college aanbiedt wordt daarom afgestemd in nauw 
overleg met het bedrijfsleven.  
 
Door een leven lang leren verandert ook de rol van de docenten. Zo wordt de docent steeds 

meer een coach die de student stimuleert en motiveert het voor hen maximale uit hun 
opleiding te halen. De begeleiding, in de vorm van studieloopbaanbegeleiding of LB-lessen, 
van studenten is cruciaal. Daarnaast moet er worden gekeken naar het aanbieden van 
afgestemde vervolgtrajecten om de op- en doorstroom optimaal te benutten en te 
faciliteren.  
 
In onderstaande tabel worden de doorstroomindicatoren van de opleidingen weergegeven. 
Met deze cijfers in gedachten zijn de doelstellingen en beoogde resultaten geformuleerd. 
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Naam opleiding Code Niveau Succes 

eerstejaars mbo 

Kwalificatie-winst Opstroom na 

diploma 

Doorstroom 

mbo-hbo 

Succes 

doorstromers in 

eerste jaar hbo 

Goederenvervoer bc047 2 78,5% 44,7% 1,9%   

Personenvervoer bc048 2 90,6% 32,5% 0,0%***   

Havenlogistiek bc075 2 80,6% 48,8% 60,3%   

Havenlogistiek bc075 3 80,2% 44,4% 0,0%***   

Havenlogistiek bc075 4 87,2%  37,0% 18,30% 68,9% 

Dienstverlening in de 

luchtvaart 

bc102 4*) 68,6%  19,0% 9,50% 83,3% 

Railvervoer bc108 3 95,2% 54,1% 0,0%***   

Industrieel onderhoud bc124 2 95,0% 64,0% 68,4%   

Operationele techniek bc155 3 86,1% 45,2% 9,2%   

Operationele techniek bc155 4 88,8%  9,2% 8,50% 45,5% 

Transportplanning bc170 3 90,0% 42,9% 0,0%***   

Maritieme techniek bc184 4 82,4%  36,8% 21% 62,5% 

Koopvaardij SMBW bc186 2 76,7% 44,4% 52,8%   

Zeevisvaart SW6 bc202 2 88,9% 33,3% 33,3%   

Visserij officieren bc224 3 83,3% 100,0%**    

Visserij officieren bc224 4      

Middenkader transport en 

logistiek 

bc287 4 80,7%  25,0% 46% 62,9% 

Havenoperaties bc293 2 85,7% 50,0% 48,8%   

Havenoperaties bc293 3 100,0%** 64,3% 12,9%   

Havenoperaties bc293 4 87,5%     

Entree bc365 1 52,8%  84,2%   

Koopvaardij bc403 3 81,1% 55,9% 9,6%   

Koopvaardij bc403 4 82,1%  16,5% 17,40% 89,5% 

Logistiek bc416 2 74,2% 65,5% 46,2%   

Logistiek bc416 3 64,7% 68,4% 32,9%   

Supervisors logistiek bc417 4 89,0%  50,0% 26,30% 64,7% 

Bootmannen bc418 3 100,0%** 41,7% 0,0%***   

Binnenvaart bc419 2 91,9% 66,1% 86,4%   

Binnenvaart bc419 3 75,4% 53,7% 18,6%   

Binnenvaart bc419 4 96,9%  11,8%   

Maritieme waterbouw bc420 4 76,2%  14,3% 14,30% 0,0% 

Baggeren bc421 4 75,0%  0,0%***   

 
*)  Deze opleiding wordt gefaseerd beëindigd en gaat naar ROC Albeda na bestuurlijke afspraken in het 

kader van de doelmatigheid.  

**)  Deze opleidingen hebben de bovengrens bereikt. De resultaten genoemd in hoofdstuk 4 kunnen hier 

niet worden nagestreefd.  

***)  Deze opleidingen hebben geen aansluitende vervolgopleidingen binnen een STC mbo colleges 

Tabel 11 – overzicht op- en doorstroom  

 

  



   
 

19 

 

Knelpunten doorstroom  
Uit deze gegevens en op basis van de analyse eerder gemaakt in hoofdstuk 3 kan worden 
geconcludeerd dat de doorstroom bij een aantal opleidingen verbeterd kan worden. 
Onderstaande analyse geeft inzicht in knel- en verbeterpunten: 

 
 We bieden niet voor alle opleidingen een juiste vooropleiding danwel een 

aansluitende opleiding aan. Ons portfolio is niet helemaal compleet. Er ontbreken 
een mbo niveau 2 en 3 opleiding Scheeps- en jachtbouw in het portfolio van STC 
Group waardoor de doorstroom van eigen vmbo-leerlingen die gekozen hebben voor 
deze richting, bemoeilijkt wordt; 

 Er zijn nog teveel onvolledige dossiers bij de warme overdracht tussen de 
opleidingen / niveaus waardoor mentoren onvoldoende op de hoogte zijn van 

persoonlijke ontwikkelingen bij leerlingen en studenten.  
 Studenten en leerlingen hebben nog een onvoldoende goed beeld van zichzelf en 

de vervolgopleiding; 
 Er is door studenten nog geen assessment of keuzedeel mbo-hbo doorstroom 

gevolgd waardoor een goed beeld van de persoonlijke capaciteiten en de inhoud 
van de hbo-opleiding ontbreekt; 

 Er wordt nog onvoldoende samengewerkt tussen vmbo-mbo en mbo-hbo waardoor 

de mogelijkheid om studenten op projectbasis te laten leren/ ontwikkelen 
ontbreekt; 

 Curricula tussen de verschillende opleidingsniveaus (vmbo-mbo-hbo) en 
onderwijsniveaus (mbo niveau 1, 2, 3 en 4) zijn onvoldoende op elkaar afgestemd; 

 
Knelpunten gelijke kansen  

 Niet alle opleidingen binnen STC Group werken aan de 'flexibele schil' waarin brede 

(sociale) vaardigheden worden ontwikkeld. Reflecteren op het eigen 
ontwikkelingsproces, nieuwsgierig, kritisch en enthousiast zijn wordt nog niet 
optimaal ontwikkeld; 

 Niet alle docenten zijn zich voldoende bewust van de veranderende rol van docent 
naar coach; 

 De coaching- en begeleidingssystematiek door middel van bekwame 
studieloopbaanbegeleiders is nog onvoldoende uitgebreid. Hierdoor is er nog sprake 
van een te beperkt ontwikkel- en vorderingsproces voor de leerling / student en 
ontbreken  concrete afspraken en doelstellingen; 

 Er zijn op dit moment te weinig excellente trajecten in de vorm van versnelde 
opleidingen of structureel aanbieden van verdiepende en verbredende lessen 

 
4.1.2 Ambitie en beoogde resultaten 
 
Doorstroom 

Binnen twee jaar is de doorstroom binnen STC Group geoptimaliseerd, waardoor studenten 
een prettige en soepele overstap ervaren van het ene opleidingsniveau en / of –vorm naar 
de andere.   
 
Gelijke kansen 
STC Group stimuleert en motiveert studenten op school én in hun verdere carrière het 
beste uit zichzelf te halen, door studenten te coachen naar het voor hen hoogst haalbare 

niveau en hen voor te bereiden op een leven lang leren.  
 
Bbl’ers  
We hebben de ambitie om in ieder geval het huidige onderwijsaanbod te handhaven en, 
zo nodig en na overleg met het bedrijfsleven en regionale onderwijspartners, te innoveren 
en uit te breiden.  
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Beoogde resultaten 
 

 
Tabel 12  - beoogde resultaten leven lang leren 

 
 
4.1.3 Maatregelen  
 
Maatregelen doorstroom  

 In 2019 starten we met de Haven Mavo (theoretische leerweg) zodat de 
instroommogelijkheden in mbo niveau 4 worden vergroot; 

 In 2019 starten we met een niveau 3 opleiding Scheeps- en jachtbouw;  
 We onderzoeken samen met Hogeschool Rotterdam de mogelijkheden voor 

aansluitende Associate Degree opleidingen;  
 Binnen twee jaar is er een warme overdracht gerealiseerd tussen opleidingsniveaus, 

zowel tussen vmbo-mbo-hbo als binnen de eigen mbo-colleges. Dossiers worden 

volledig overgedragen en doorgesproken door mentoren van beide niveaus. Good 
practices van opleidingen zijn onderzocht en de positieve punten zijn toegepast in 
andere opleidingen; 

 Door middel van de AMN-test wordt er een duidelijk beeld geschetst van de leerling 
/ student. Daardoor heeft de student een duidelijk beeld bij de opleiding (vmbo-
mbo), zodat een advies van de match tussen student en opleiding optimaal kan 
worden gemaakt. Daarnaast krijgt de mbo-student met het assessment 

Voorbereiding op het hbo (onderdeel van een keuzedeel), een duidelijk beeld van 
de vervolgopleiding op het hbo (mbo-hbo); 

 Binnen drie jaar werken mbo (en tussen de verschillende niveaus binnen het mbo) 
en hbo binnen STC Group op projectbasis samen. Hiervoor worden projecten 
ontwikkeld (per college minimaal één), waarbij het uiteindelijke resultaat een 
resultaat is voor de verschillende niveaus; 

 Binnen één jaar is er minimaal één interne introductiedag (vmbo-mbo én mbo-hbo), 

waar leerlingen en studenten van verschillende niveaus en opleidingen bij elkaar in 
de klas mogen kijken; 

 Binnen vijf jaar zijn de verschillende opleidingsniveaus (vmbo-mbo-hbo) en 
onderwijsniveaus (niveau 1, 2, 3 en 4) op elkaar afgestemd, zodat de op- en 
afstroom optimaal kan worden bevorderd om de kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten; 

 Binnen twee jaar wordt de ontwikkeling en positionering van de keuzedelen 
Doorstroom hbo bevorderd waarbij iedere mbo-niveau 4 opleiding het keuzedeel 

uitvoert.  
 

Maatregelen gelijke kansen  
 
 Binnen twee jaar wordt er binnen de gehele STC-organisatie een uniforme coaching- 

en begeleidingssystematiek gehanteerd door bekwame studieloopbaanbegeleiders 
of mentoren. De studieloopbaanbegeleider of docent heeft een begeleidende taak 

in het ontwikkel- en vorderingsproces van de student en maakt concrete afspraken 
en doelstellingen; 
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 Om studenten de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen bieden we binnen 
twee jaar per college minimaal één excellentietraject aan. Dit kunnen versnelde 
opleidingen zijn, maar ook een structureel aanbod aan verdiepende en verbredende 
lessen of trajecten;  

 Binnen twee jaar zijn leerlingen en studenten bekend met de term 'flexibele schil'. 
LOB ondersteunt de uitvoering hiervan; 

 Docenten krijgen scholing / training om hen bewust te maken van hun 
veranderende rol (van docent naar coach).  

 
4.2   Opleiden van en voor professionals 

4.2.1 Uitgangssituatie en analyse  

 
STC Group heeft een stevige traditie in het ontwikkelen en aanbieden van om-, her- en 
bijscholingstrajecten voor professionals. Dit is de taak van STC Training & Consultancy die 
daarmee het concept Leven Lang Leren binnen STC Group completeert. Dat hier vanuit het 
bedrijfsleven behoefte aan is, blijkt bijvoorbeeld uit een recent uitgevoerd onderzoek dat 
uitgevoerd is op verzoek van het maritieme en logistieke bedrijfsleven in de regio 
Hardinxveld-Giessendam. 
 

Eind 2018 heeft STC Training & Consultancy (STC T&C) daarnaast het digitale 
productportfolio met minstens vijftien cursussen uitgebreid door het omvormen van 
bestaande klassikaal aangeboden producten of het ontwikkelen van nieuwe producten. Om 
op grotere schaal dergelijke producten te realiseren op efficiënte wijze en inclusief borging 
van kwaliteit is in 2018 een innovatieteam opgericht met specialistische kennis op onder 
meer onderwijskundig, technisch en grafisch gebied. Met de kansen die er zijn voor onder 
meer de zeevaart gerelateerde mbo-opleidingen kan het digitale productportfolio in de 
komende jaren worden uitgebreid. 
 
De hedendaagse technologie biedt tal van mogelijkheden waarmee een leven lang 
ontwikkelen gefaciliteerd kan worden. STC Training & Consultancy maakt bij diverse 
cursussen gebruik van vormen van e-learning, blended en distance learning en heeft 
daarbij een modern Learning Management Systeem inclusief mogelijkheden tot adaptief 
leren ter beschikking. Er wordt geëxperimenteerd met bijvoorbeeld microlearning, 
examentrainers en een memotrainer app, mogelijkheden voor bijvoorbeeld online 
proctoring worden geïnventariseerd, en nieuwe ontwikkelingen op de markt worden 
gemonitord.  
 
Dergelijke digitale tools maken afstandsleren en het personaliseren van standaard 
opleidings- en trainingsaanbod mogelijk. Daarbij kan ook gefaciliteerd worden in het 
mogelijk maken van versnelde of verkorte opleidingstrajecten. 

Bij dit onderwerp is de startpositie van STC Group dus fundamenteel anders dan bij de 
meeste ROC’s of vakinstellingen. Maar de synergie tussen het publiek gefinancierde 
onderwijs en STC T&C kan verder worden vergroot waardoor bedrijven en studenten nog 
meer kunnen profiteren van de prachtige infrastructuur en kennis die beschikbaar is.  

Daarnaast zal meer geïnvesteerd worden in vormen van blended learning die modulair 
kunnen worden aangeboden. Op dit moment is het aanbod toch nog teveel gebaseerd op 
traditionele ‘klassikale’ vormen van onderwijs en kennisoverdracht. 

4.2.2 Ambitie en beoogde resultaten  

De belangrijkste ambities zijn:  

 Nog meer synergie tussen STC T&C en het publiek gefinancierde onderwijs, waarbij 
van elkaars kennis en infrastructuur gebruik wordt gemaakt. Overigens met 

instandhouding van onderscheid tussen de publieke en private activiteiten; 
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 Een zeer flexibel, modulair aanbod van het onderwijs, waarmee snel kan worden 
ingespeeld op de vragen van de industrie en de professionals; 

 Dit aanbod van onderwijsmodules wordt zodanig vormgegeven dat steeds kan worden 
ingespeeld op de wensen van het bedrijfsleven en de professionals als het gaat om 

verschillende vormen en stijlen van leren (blended learning). 

Het resultaat is een nieuw aanbod aan opleidingen, cursussen en trainingen dat het 
mogelijk maakt voor bedrijven en professionals om “op elke plaats, op elk tijdstip en op 
elke manier” te kunnen leren. Uiteraard wel met een gewaarborgde kwaliteit. Het is op dit 
moment moeilijk om deze ambitie en dit resultaat te kwantificeren. De bedoeling is om elk 
jaar een aantal cursussen, opleidingen of trainingen te vernieuwen of nieuw aan te bieden.  

 

4.2.3 Maatregelen 

Hieronder volgen de maatregelen van STC T&C  voor de periode 2019-2022 die behoren 
bij de succesvolle realisatie van de eerder beschreven doelstellingen: 
 
 Het opstellen van een intern Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen binnen STC Group 

met STC Training & Consultancy in de lead. Hierbij wordt op korte termijn een 
projectteam opgesteld en een SharePoint omgeving ingericht;  

 Het opstellen/uitvoeren van een benchmark, waarbij inzichtelijk wordt hoe andere 
opleidings- en trainingsinstituten omgaan met LLO en best practices in kaart worden 
gebracht. Hierbij wordt samengewerkt met koplopers op zowel nationaal als 
internationaal gebied. De uitkomst hiervan is een onderzoeksrapport; 

 Het opstellen van een plan van aanpak, waarbij in kaart wordt gebracht welke 
opleidingen/trainingen/cursussen nieuw gaan worden ontwikkeld en welke vernieuwing 

daarbij wordt geïmplementeerd; 
 Het organiseren van masterclasses, bootcamps, specialisaties, refresher trainingen 

inclusief inzet van digitale tools zoals micro-learning of memotrainer app. Hierbij 
worden twee activiteiten per jaar georganiseerd aan de hand van actuele en 
innovatieve thema’s, zoals LNG, smart shipping of smart port. 
 

4.3 Merk- en meetbaar resultaat 2020 

Bekostigd onderwijs: 

- De overgang van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo verloopt soepeler; 
- De samenwerking tussen de opleidingen en instellingen zijn verbeterd; 
- Studenten (met minder gelijke kansen) verbeteren hun studiesucces; 
- Aanbod aan BBL opleidingen is afgestemd met het bedrijfsleven. 

 Volwassenen: 

- Er is meer synergie tussen STC T&C en het publiek gefinancierde 

  onderwijs; 

- Het onderwijsaanbod van T&C is zeer flexibel en modulair; 

- De vormen en stijlen van leren passen bij de wensen van het bedrijfsleven.    

In 2020 zullen de maatregelen leiden tot de hierboven vermelde merkbare verbeteringen  
en tot de beoogde meetbare resultaten in tabel 12. Voor het onderwijs voor volwassen is 
geen meetbaar resultaat aangegeven omdat het aanbod afhankelijk is van de vraag 
vanuit van het bedrijfsleven.    
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5 Eigentijds en toekomstbestendig onderwijs  

 

5.1 Uitgangssituatie en analyse  

Het vinden van de juiste balans tussen verschillende werkvormen is een belangrijke taak 
van de docent. Daarmee stelt de docent leerling of student in staat het maximale uit 
zichzelf halen. De gebruikte werkvormen moeten de nieuwsgierigheid opwekken en 
studenten stimuleren hun kennis en vaardigheden uit te breiden (intrinsieke motivatie). 
Dit vergroot het leerresultaat en maakt de leerling en student eigenaar van het eigen 
leerproces.  

 
Dat we als STC-organisatie deze ideale situatie nog niet bereikt hebben blijkt onder andere 
uit een citaat uit een recent rapport van de Inspectie van het Onderwijs: “We zien bij een 
deel van de lessen overwegend klassikaal en frontaal onderwijs. Zo blijft de aandacht voor 
de kwaliteit van het onderwijsproces en de onderwijsresultaten achter. Daarbij constateren 
we onvoldoende kennisoverdracht, te weinig aantrekkelijk en motiverend onderwijs en 
onvoldoende leereffect bij studenten”. 
 
Docenten en teams kunnen meer en beter reflecteren op het eigen handelen, kunnen vaker 
kiezen voor alternatieve vormen van onderwijs en gaan daardoor voorbij aan de vraag of 
andere vormen ook kunnen leiden tot een hoger leerrendement. Ook willen we stimuleren 
om meer in teamverband te werken aan de ontwikkeling van het onderwijs. Zo zien we 
bijvoorbeeld dat vakgroepen niet de stimulerende rol vervullen die ze wel zouden kunnen 
vervullen. 
 

We zien dan ook dat het aanbod van keuzedelen vooral is ontwikkeld vanuit het eigen 
vakgebied en de opleiding, maar veel minder vanuit het bredere ontwikkelingsperspectief 
van de student. Er worden bijvoorbeeld nauwelijks keuzedelen gevolgd bij andere 
opleidingen en het er zijn maar weinig studenten die zich inschrijven voor het keuzedeel 
dat voorbereid op het hbo. 

 

5.2 Ambities en beoogde resultaten 

Naast de traditionele, klassikale leeromgeving, willen wij leerlingen en studenten een breed 
spectrum aan andere, meer innovatieve leeromgevingen bieden. Leeromgevingen die 
invulling geven aan de specifieke leerbehoefte van de individuele student, zoals 
projectmatig werken, leerarrangementen, hybride leren en ‘flipping the classroom’. Het 
vergroten van de didactische vaardigheden van docenten is een belangrijke ambitie om 
daarmee zo passend mogelijk te kunnen opleiden zoals leerklimaat, leerdoelen met 

succescriteria, feedback en leerstrategieën. 

Daarnaast gaan we de reflectie van docenten op eigen handelen verbeteren om zo continu 
de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, te experimenteren met lesmethoden en te 
meten of de aanpak werkt.  

We willen naar een flexibeler onderwijsaanbod, zowel in de vakken als in de onderwijsvorm. 
Door het beter mogelijk maken van het volgen van keuzedelen die bij een andere opleiding 
worden gegeven, is het de ambitie om competenties van studenten te verbreden.  
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Beoogde resultaten 

 

Tabel 13 – beoogde resultaten Eigentijds en toekomstbestendig onderwijs. 

 
Daarnaast willen we bij het Inspectieonderzoek in 2020 bij minstens 50% van de 
onderzochte opleidingen een ‘goed’ op de standaard ‘onderwijsproces’.  

 

5.3 Maatregelen  

Didactische vaardigheden 

 Het ontwikkelen en aanbieden van een excellentietraject didactisch handelen 

(opleiding); 

 Het aanbieden van diverse masterclasses en praktische workshops over vernieuwde 

werkvormen; 

 Het bieden van inspiratie door middel van best practices die we digitaal beschikbaar 

maken voor collega’s . 

Reflectie docenten 

 Opzetten van een pilot Ontwikkelingsgericht Toetsen bij één opleiding om hiermee 

ervaring op te doen met het inzichtelijk maken hoeveel leerlingen of studenten geleerd 

hebben in een periode en dit te gebruiken als input voor de docenten over de impact 

van hun handelen c.q. van bepaalde werkvormen op het leerrendement van studenten. 

 Mobiele applicatie ontwikkelen voor het volgen van leerdoelen en succescriteria. De 

student kan zelf aangeven welke leerdoelen beheerst worden en dit geeft de docent  

inzicht waar alle studenten zijn. Hierdoor verbetert het inzicht van het leerproces voor 

de docent en student; 

 Trainingsaanbod via onze interne scholingen voor teams: leren van en met elkaar in 

professionele leergemeenschappen. Dit ter stimulering van reflectie en samenwerking 

tussen docenten. 

Flexibilisering onderwijsaanbod / vergroten competenties  

 Ontwikkelen van een serious game, inclusief onderzoek leerrendement; 

 Gemeenschappelijk organiseren van keuzedelen, excellente keuzedelen, certificering 

van keuzedelen en een platform voor kiezen en inschrijven keuzedelen.  
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5.4   Merk- en meetbaar resultaat 2020 

- De didactische vaardigheden van docenten zijn toegenomen; 

- De reflectie van docenten op het eigen handelen is verbeterd; 

- Door flexibeler onderwijs (vorm en aanbod) zijn de competenties van de 

  studenten vergroot. 

In 2020 zullen de maatregelen leiden tot de hierboven vermelde merkbare verbeteringen  

en tot de beoogde meetbare resultaten in tabel 13.    
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 6 Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt 

 
6.1 Uitgangssituatie en analyse  

Een van de drie centrale uitgangspunten uit het bestuursakkoord ‘OCW – MBO Raad’ is dat 
mbo-scholen hun onderwijs voortdurend innoveren en een bijdrage leveren aan de 
innovatie van hun werkgebied of de ontwikkelingen in hun branches. STC Group is nauw 
verbonden met het bedrijfsleven en de vakgebieden waarvoor wij opleiden. Dit is onder 
andere georganiseerd via formele manieren zoals de Raad van Toezicht en de 
Bedrijfstakcommissies (bijlage 3, bestuurlijke structuur STC Group). Maar ook op minder 

formele manier en in projecten zoeken en vinden wij aansluiting bij het bedrijfsleven en 
verzamelen en verrijken wij gezamenlijk noodzakelijke kennis. STC Group opereert in een 
groot aantal netwerken en onderzoeksprojecten, zowel nationaal als internationaal. Een 
paar voorbeelden ter illustratie: 

 Deelname in diverse vakgerelateerde gremia zoals Blocklab, NML, SWZ maritime, 
IRO, vereniging van waterbouwers en de Botlek studiegroep; 

 STC Group is coördinator bij diverse Europese projecten zoals ReaLNG,  PROMINENT 

en Blue Careers; 
 Organiseren van seminars en het geven van lezingen over de impact van 

technologische ontwikkelingen op het gebied van scheepsbouw, maritieme industrie 
met focus op gespecialiseerde schepen en slimme oplossingen voor de toekomst en 
voor transport & logistics de laatste trends en ontwikkelingen op de logistieke 
markt; 

 Gastheerschap voor de Blue week. Dit is een initiatief van MARIN om slim en 

duurzaam gebruik van het milieu in de maritieme transport en maritieme industrie 
te bevorderen. Hiertoe worden presentaties gegeven over lopende innovaties en 
projecten. 

 

6.2 Ambitie en beoogde resultaten 

STC Group hecht groot belang aan de band met het bedrijfsleven, maakt vaak en graag 
gebruik van de in het bedrijfsleven aanwezige kennis en heeft fors ingezet op innovatie. 
Toch zien wij nog ruimte voor verbetering en een nog betere onderbouwing van het begrip 
innovatieve vakinstelling. Dit kunnen we realiseren door middel van effectievere 
kennisdeling en het vergroten van het bewustzijn dat het inspelen op verandering geen 
keuze, maar een noodzaak is. Het vergaren van kennis is ook geen doel op zich, maar 
moet worden vertaald in het curriculum, de lesstof en de kennis van docenten. Om dit te 
bereiken is de volgende ambitie opgesteld: 

STC Group blijft de internationale innovatieve kennisinstelling voor hoogwaardige 

vakkennis over de sectoren waarvoor wij opleiden.  

We vertalen de ambitie in de volgende doelstellingen en passend resultaat: 

Verzamelen en verrijken vakkennis 
STC Group ontwikkelt aanvullende mogelijkheden om de laatste ontwikkelingen en 
innovaties in de procesindustrie en de maritieme- en logistieke branches te volgen en  
actief te delen met alle medewerkers, leerlingen en studenten. 
 
Ontwikkelingen en innovatie in het leeraanbod 
Wij dragen actief bij aan innovaties in de sectoren door het uitvoeren van toegepast 
onderzoek. Van vakkennis, relevante ontwikkelingen in het vakgebied en resultaten van 
het toegepast onderzoek maken wij een vertaalslag die toegankelijk en begrijpelijk is voor 
alle relevante opleidingsniveaus. 
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Resultaten  
De resultaten voor het thema Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt is niet 
eenvoudig te meten, maar wel merkbaar in beter ontwikkelde competenties van leerlingen, 
studenten, docenten en overige medewerkers. Aangezien het een langere tijd duurt 

voordat de resultaten sterk merkbaar zijn, is er voor de kortere termijn vooral gefocust op  
het realiseren van de maatregelen. 

 

Tabel 14 – beoogde resultaten Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt. 

 

6.3 Maatregelen  

Verzamelen en verrijken vakkennis 
 Jaarlijks organiseren we op eigen locaties studiedagen. Daarnaast organiseren we 

studiedagen (hele dag of dagdeel) bij bedrijven in het betreffende vakgebied. Hierdoor 
ontstaat er een natuurlijk moment voor wederzijdse inspiratie en het uitwisselen van 
kennis over relevante ontwikkelingen; 

 We gaan jaarlijks een zomercursus voor docenten organiseren. Met name voor 
docenten in de algemeen vormende vakken biedt dit goede mogelijkheden de context 
van het werkveld te incorporeren in hun lessen. Het reisdoel, het vervoermiddel en het 

thema zijn college- of opleidingsniveau specifiek in te vullen; 
 Ook docenten willen we meer en structureler activeren om niet alleen de verbinding te 

maken met de praktijk maar ook om hun kennis te delen. Dit bereiken we door middel 
van de ontwikkeling van een kennisplatform, toegankelijk voor alle medewerkers en 
studenten van STC Group. Hierop worden onderzoeken, verslagen, relevante 
evenementen, instructies en andere vakgerelateerde content geplaatst. 

 Voor continue ontwikkeling van vakkennis en vakkundigheid zijn docentenstages 

belangrijk. Docenten en medewerkers die betrokken zijn bij onderwijsontwikkeling 
lopen periodiek bij bedrijven stage, om de ontwikkelingen in de betreffende 
vakgebieden bij te houden. De opgedane kennis delen zij direct met hun leerlingen en 
studenten en via het kennisplatform, zodat deze ook voor de collega’s beschikbaar is; 

 STC Group organiseert jaarlijks een grote innovatieconferentie met presentaties door 
bedrijven en studenten. Tijdens deze conferenties wordt verdieping gezocht op thema’s 
zoals blockchain, maatschappelijk verantwoord ondernemen, machine learning en 

autonoom vervoeren. Ook hierin wordt, door het samenbrengen van bedrijven, 
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docenten en studenten, de inspiratie gevonden om vakkundigheid, vakkennis en 
innovaties te ontwikkelen, die het onderwijs verder verrijken.  

Ontwikkelingen en innovatie in het leeraanbod  

Per college wordt ingezet op de installatie van een (deeltijd)practoraat. STC wil toegepast 
onderzoek naar innovaties in de branche stimuleren en faciliteren. In deze onderzoeken 
wordt het betrekken van het bedrijfsleven (en regionale publieke instanties) een 
speerpunt, evenals het vertalen ervan naar bruikbare leerproducten voor studenten en de 
buitenwereld. 

Onderzoekende houding 

Een onderzoekende houding is van belang op 
alle onderwijsniveaus. In een aantal 
kwalificatiedossiers zijn, ten behoeve van het 
doen van onderzoek, onderliggende 
competenties opgenomen. We willen deze 
competenties in het mbo breed  beleggen in 
het curriculum. Voor het aanleren van een 
onderzoekende houding heeft  STC Group al 

de nodige faciliteiten beschikbaar, zoals het 
Skillslab Maritiem en de experimentele 
omgeving ‘mens en robot in het magazijn’. 

 
Bestaande innovatieve projecten  
Op het gebied van technologische innovaties is STC Group onlangs een project gestart om 
een Plant of the Future te ontwikkelen en bouwen. Hierin zullen de ontwikkelingen van de 
toekomst in de procesindustrie worden verwerkt, zoals industrieel internet, slimme 
sensoren, draadloze operator devices, operator apps, data-analyse en virtuele 
veiligheidszones. Deze oplossingen kunnen geïdentificeerd worden door studenten, 
docenten, eindgebruikers in de industrie of toeleveranciers. Het nieuw te ontwikkelen 
Practoraat Energietransitie gaat hierin een belangrijke rol spelen.  

In de logistieke sector is een samenwerking tussen STC Group en de Rotterdam School of 

Management van de Erasmus Universiteit opgezet voor een experiment ‘Mens en Robot in 
het Magazijn’. Tijdens dit experiment kunnen studenten kennismaken met de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van warehouse en order picking, namelijk de zogenaamde 
Automatic Guided Vehicle (AGV). Studenten gaan de AGV’s testen in de rol van 
magazijnmedewerker en ze zullen hiermee op verschillende manieren orders verzamelen. 
Doel is te onderzoeken op welke wijze de persoonlijkheid van mensen van invloed is op de 
snelheid en accuratesse van het order verzamelen wanneer AGV’s leidend of volgend zijn 

in het proces. 

Verder heeft STC Group in 2017-2018 het NauTech lokaal ontwikkeld. Dit concept speelt 
in op de zelfredzaamheid en het eigen initiatief van studenten. Dit zijn vooral voor 
zeevarenden belangrijke vaardigheden. Een van de speerpunten binnen NauTech is het 
visueel aanbieden van nieuwe kennis over processen en systemen. Door de verschillende 
machinekameronderdelen, opstellingen, simulatoren, modellen en Virtual Reality is de link 
met de praktijk alom aanwezig.  

Er is de afgelopen jaren ook gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘Skillslab Maritieme 
Techniek’. Hier krijgen leerlingen en studenten de mogelijkheid te werken met moderne 
machines en technieken, zoals 3D printers en een lasersnijder. Het NauTech lokaal en 
Skillslab Maritiem zijn door docenten bedacht en mede vormgegeven; zij zagen een aantal 
technologische ontwikkelingen in de beroepspraktijk die zij wilden gebruiken in het 
onderwijs. De komende jaren moeten de vruchten uit deze innovaties duurzaam worden 
ondergebracht in het onderwijs. 
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6.4   Merk- en meetbaar resultaat 2020 

- De mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten die gericht zijn op het 

  volgen van innovatieve ontwikkelingen zijn toegenomen; 

- Recente ontwikkelingen en innovaties zijn vertaald in een passend leeraanbod. 

In 2020 zullen de maatregelen leiden tot de hierboven vermelde merkbare verbeteringen  
en tot de beoogde meetbare resultaten in tabel 14.   

 

  



   
 

30 

 

7     Voor en met wereldburgers 

 

7.1 Uitgangssituatie en analyse  

Internationalisering is voor STC Group een belangrijke pijler binnen de strategie van onze 
organisatie, zowel binnen de publieke als de private kant. We willen goede, op de 
(inter)nationale arbeidsmarkt voorbereide studenten opleiden die daardoor een 
concurrerende positie op de arbeidsmarkt kunnen innemen. Bij haar plannen sluit STC-
Group zowel aan bij het nationale als Europese internationaliseringsbeleid. 

Nationaal beleid 
De Nederlandse overheid ondersteunt het vergroten van de internationale 
concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit en de toenemende globalisering 
vragen om competente werknemers. Een internationale blik is cruciaal. Dit geldt zowel 
voor leerlingen en studenten als docenten en staf. Internationalisering draagt bij aan 
uitdagend onderwijs en prikkelt en stimuleert jongeren om letterlijk en figuurlijk over de 
eigen grenzen heen te kijken. Of, zoals de toenmalige minister van Onderwijs het in 2014 

verwoordde: “competente rebellen, grensoverschrijdende denkers en doeners die door 
creativiteit, lef en ambitie verandering teweeg brengen.” In de visiebrief en de recentere 
voortgangsbrief aan de tweede kamer (28 november 2016) zijn drie lijnen te 
onderscheiden: de bevordering van de mobiliteit voor studenten en docenten, verbreding 
van internationalisering at home en de verankering van internationalisering in het 
curriculum.   
 
Europees beleid 

Het thema bevorderen van mobiliteit kan al langere tijd rekenen op steun van de Europese 
Unie. De EU wil de communicatie en integratie tussen lidstaten stimuleren door studenten 
levens- en beroepservaring op te laten doen in buitenlandse instellingen en bedrijven en 
uitwisselingen tussen beroepsopleidingen op gang te brengen. Dit wordt  gefinancierd 
vanuit het Erasmus+ programma. Dit programma is het subsidieprogramma van de EU 
voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om 
kennis en ervaring op te doen binnen Europa of om die te delen bij organisaties en 
instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de 
jeugd- en jongerensector. STC Group is één van de onderwijsinstellingen die sinds de start 
van het programma een VET–mobility charter heeft. 
 
Internationalisering  
Internationalisering is binnen STC Group enerzijds vanzelfsprekend, maar anderzijds een 
te weinig expliciet onderdeel van het curriculum. Vanzelfsprekend omdat wij opleiden voor 

het internationale bedrijfsleven. Er is vrijwel geen bedrijf waar onze leerlingen of studenten 
terecht komen dat niet direct of indirect internationaal opereert. Tegelijkertijd is dit 
internationale en interculturele aspect lang niet altijd een expliciet onderdeel van onze 
opleidingen. Dit moet verder ontwikkeld worden binnen het curriculum van de verschillende 
sectoren. 
 
Overigens willen we in deze analyse niet onvermeld laten dat STC Group zeer actief is in 
het buitenland. Op verzoek van de Nederlandse of buitenlandse overheden adviseert of 
ondersteunt STC Group bij het inrichten van een onderwijsinfrastructuur rond de sectoren 
waarin wij actief zijn. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot blijvende samenwerking 
met overheden of onderwijsinstelling met name in landen buiten Europa. Deze activiteiten 
zijn ondergebracht in een apart bedrijfsonderdeel (STC International). Hier wordt in het 
kader van dit plan niet verder op in gegaan.  
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7.2 Ambities en beoogde resultaten  
 

De ambitie van STC Group op het gebied van internationalisering richt zich op het 
realiseren van vijf concrete doelgebieden.  

Internationalisering van het curriculum 
Het curriculum wordt zodanig aangepast dat ook zonder dat studenten naar het buitenland 
gaan, ze nog beter worden voorbereid op de internationale arbeidsmarkt. 

Internationale stages en studiereizen studenten 
Zoveel mogelijk mbo-studenten hebben tijdens de opleiding een internationale ervaring 

opgedaan binnen of buiten Nederland door middel van een stage of studiereis.  

Internationale stages en studiereizen docenten, instructeurs en medewerkers 
Iedere docent, instructeur of (trainee) medewerker die kan en wil gaat (tijdelijk) relevante 
buitenland ervaring opdoen door middel van werken op de buitenlandse vestigingen, 
werken aan internationale projecten, stage lopen in het buitenland of bij een internationaal 
bedrijf in Nederland of door middel van een buitenlandse studiereis.  

Uitbreiding Europees en internationaal netwerk 
STC Group heeft een uitgebreid Europees en internationaal netwerk van 
samenwerkingspartners en vestigingen die wordt ingezet om internationale projecten, 
internationale stages en studiereizen voor medewerkers en studenten te realiseren. STC 
Group is hierdoor voorloper in het actief zoeken naar kansen op internationaal gebied. STC 
Group heeft tot doel om de komende jaren het aantal Memoranda of Understanding met 
buitenlandse instellingen en bedrijven uit te breiden voor de uitwisseling van studenten en 

docenten. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het Hugh Baird College in 
Liverpool. 
 
Traineeships en inzet personeel op buitenlandse vestigingen en projecten 
Medewerkers (en trainees ten behoeve van onderzoek) van STC Group worden via de 
private activiteiten van STC Group op buitenlandse vestigingen ingezet voor internationale 
activiteiten aan de publieke en private kant. 

 

Tabel 15 – beoogde resultaten Voor en met Wereldburgers  

7.3 maatregelen  

Internationalisering curriculum  
Internationalisering wordt opgenomen in het curriculum van de opleidingen binnen de 
verschillende colleges. Opleidingen (of delen daarvan) worden in het Engels aangeboden, 
studenten krijgen via keuzedelen relevante talen (Spaans, Duits) aangeboden, binnen de 
kwalificatiedossiers waar dit nuttig en mogelijk is worden de keuzedelen internationaal I 
en internationaal 2 opgenomen. 
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Naar het buitenland gaan om internationale ervaringen op te doen is niet altijd nodig. 
Internationalisering at home is hiervoor een alternatief doordat de leeromgeving wanneer 
passend, zodanig wordt ingericht dat studenten (op afstand) optimaal van elkaar kunnen 
leren, alsof ze fysiek bijeen zijn in een ‘international classroom’ bijvoorbeeld met e-

twinning (https://www.nuffic.nl/onderwerpen/etwinning/) en het jaarlijks organiseren van 
lezingen, evenementen, debatten et cetera met (internationale/internationaal) opererende 
gastsprekers.  
 

 
7.4   Merk- en meetbaar resultaat 2020 

- De voorbereiding op de internationale arbeidsmarkt is verbeterd door de 

  aanpassingen in het curriculum; 

- Het aantal internationale stages en studiereizen voor studenten, docenten, 

  instructeurs en medewerkers is toegenomen; 

- Het Europese en Internationale netwerk is uitgebreid; 

- Traineeships (indien aanwezig)/ personeel zijn voor projecten ingezet op de 

  buitenlandse vestigingen van STC.  

In 2020 zullen de maatregelen leiden tot de hierboven vermelde merkbare verbeteringen  
en tot de beoogde meetbare resultaten in tabel 15.   
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8 Eigen vakmanschap (professionalisering)  
 

8.1 Uitgangssituatie en analyse 

STC Group bindt de beste mensen aan zich door aandacht te geven aan hun professionele 
en persoonlijke ontwikkeling en -welbevinden. Dit streven komt tot uiting in een zestal 
strategische HRM- thema’s: aantrekkelijk werkgeverschap, authentiek leiderschap, 
betrouwbare data en processen, bekwame en gekwalificeerde docenten, vitale 
medewerkers en een wendbare en lerende organisatie. 

Ons motto is ‘Leading in Learning’ en we zijn er trots op - steeds meer-  ook intern een 
lerende organisatie te zijn. Onze medewerkers zijn leidend in hun eigen leerproces en 
hebben de regie op hun eigen vakmanschap. Hoogwaardig vakmanschap van de docenten 
en het onderwijs ondersteunend personeel is wat de student én het bedrijfsleven van STC 
Group verwachten. STC Group heeft voor ogen deze kwaliteit te blijven bieden, nu én in 
de toekomst.  

Het onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen zich snel. Van onze medewerkers verwachten 
wij dus dat zij wendbaar zijn en continu hun vaardigheden en kennis bijhouden. Door de 
diverse vormen van leren en ontwikkelen binnen STC Group onderhouden en ontwikkelen 
zij de competenties die nodig zijn om hoogwaardig innovatief, eigentijds en kwalitatief 
onderwijs te kunnen blijven bieden. Binnen het thema Eigen Vakmanschap staat met name 
deze ontwikkeling van docenten, instructeurs en ondersteunende medewerkers centraal. 
Daarmee ondersteunt ons thema  de overige thema’s waarmee STC Group haar ambitie 

vorm en inhoud geeft.   STC Group biedt diverse mogelijkheden, zowel on- als off the job, 
die medewerkers kunnen aanwenden om de regie op hun eigen ontwikkeling te nemen, 
waarvan we er vier uitwerken. 

Docentstages 
STC Group onderscheidt bedrijfs- en onderwijsstages (nationaal en internationaal). 
Hiermee beogen we om de meest up-to-date kennis van de vakinhoud of de 

beroepsuitvoering op te doen, en vervolgens in de lespraktijk te implementeren. In het 
huidige HRM-beleid zijn kwantitatieve afspraken gemaakt over het lopen van 
docentstages: Elke docent gaat eens per drie jaar op externe stage, richtlijn vijf dagen (al 
dan niet aaneengesloten).  Ondanks dat wordt erkend dat docentstages een belangrijke 
aanvulling zijn op het professionaliseringspallet, wordt het beleid op docentstage op dit 
moment minimaal uitgevoerd: slechts 10% van de docenten heeft afgelopen schooljaar 
een stage gelopen. Het verder uitwerken van het beleid én de naleving ervan verdient de 
komende jaren onze volle aandacht.  

Coaching en begeleiding (startende) docenten 
Binnen STC Group ervaren we een grote uitval en een hoog ziekteverzuim onder startende 
docenten. We weten dat docenten de start van hun docentschap veelal als cultuurshock 
ervaren. Daarbij komt een hoge werkdruk kijken en missen ze ondersteuning op 
onderdelen die tijdens de opleiding in mindere mate aan de orde zijn gekomen. Bij STC 
Group hebben wij, vanwege het feit dat we een vakinstelling zijn, niet alleen te maken met 
de docenten die van de lerarenopleiding afkomen, maar bestaat het grootste gedeelte 
nieuwe docenten uit zij-instromers.  Deze groep zij-instromers, die een opleiding volgt 
voor het behalen van het PDG, bestaat op dit moment uit 57 personen. Uit landelijke cijfers 
blijkt dat 15 tot 25 procent van de leraren in het MBO na één jaar stopt met lesgeven, 
oplopend tot een uitstroom van 45 procent na vijf jaar. Dit negatieve gegeven ervaren wij 
ook. Met een verwacht lerarentekort en hoge uitstroom van docenten (door vergrijzing) bij 
STC Group is het voor onze organisatie van groot belang (beginnende) docenten te 

behouden en doorgroeimogelijkheden te creëren voor de instructeurs en 
onderwijsassistenten, zodat zij het best mogelijke onderwijs kunnen bieden.  
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Gebleken is dat het op een juiste manier coachen en begeleiden van docenten in 
belangrijke mate kan bijdragen aan het verminderen van docentuitval op korte en 
middellange termijn.  De coaching en begeleiding van (startende) docenten en 
onderwijsondersteuners is op diverse manieren vormgegeven: buddy’s, begeleiding van 

het Begeleidingsteam op mentoraat en leerlingen met specifieke behoeften, intern 
begeleiders, gesprekscycli, een interne en individuele coach waar de docent een vraag kan 
stellen en bijvoorbeeld intervisie.  Ook ervaren sommige docenten dat er geen enkele vorm 
van ondersteuning is. Eenduidige en organisatie brede begeleiding voor álle docenten en  
onderwijsondersteuners ontbreekt op dit moment.  
 
Scholingscarrousel - STC Academy 
STC Group heeft een scholingscarrousel, met  een aanbod van  trainingen en korte 

cursussen, zoals persoonlijke effectiviteit, didactiek en pedagogiek, Onderwijs en ICT, 
talen, vakinhoud en (lesgeven op) simulatoren. 50% wordt verzorgd door externe partijen, 
de overige 50% wordt aangeboden door eigen docenten of overige medewerkers die hun 
expertise met hun collega’s delen. Het aanbod binnen de scholingscarrousel bestond in 
schooljaar 2017-2018 uit 46 trainingen en korte cursussen. Over het algemeen zijn 
medewerkers positief over het aanbod maar we constateren dat deelname te vrijblijvend 
is en dat er daardoor slechts een deel van de medewerkers gebruik van maakt (30%).  Het 

aanbod van de scholingscarrousel wordt steeds meer ontwikkeld in samenhang met de 
strategische doelen, missie en visie van STC Group. Er is behoefte aan doorontwikkeling 
in deze lijn. Tevens is er behoefte aan meer regie en gestructureerd vraag en aanbod, wat 
de transitie van STC Group ondersteunt en vorm en inhoud geeft aan de ambitie van de 
lerende organisatie. 
 
Circulaire/hybride carrières 

De huidige tekorten op de arbeidsmarkt, en de grote verwachte uitstroom van senior 
docenten, dwingt STC Group om na te denken over andere vormen van 
arbeidsovereenkomsten en het benutten van de relaties met bedrijfsleven. Vacatures staan 
momenteel erg lang open en het aantal vacatures dat niet wordt ingevuld neemt toe. Zo 
had STC Group  begin van schooljaar 2018-2019 nog 20 openstaande docentfuncties. Om 
deze uitdagingen op termijn het hoofd te bieden is in schooljaar 2017-2018 een start 
gemaakt met het opzetten van een pilot voor hybride docenten die een deeltijdfunctie 
hebben in het onderwijs en het bedrijfsleven. De pilot is gestart met zeven hybride 
docenten die samen met het bedrijfsleven geworven zijn en op kosten van STC Group 
opgeleid. Ook in het nieuwe schooljaar zijn twee nieuwe hybride docenten aan de slag 
gegaan. Om de opgedane kennis te borgen en te delen met andere onderwijsorganisatie 
is het noodzakelijk om dit project te continueren en uit te breiden met andere vormen van 
circulaire carrières.  

8.2 Ambitie en beoogde resultaten 

Het is onze ambitie om een leer- en ontwikkelcultuur te creëren die passend is bij ons 
motto om ‘Leading in Learning’ te zijn. Nieuwe en ervaren (onderwijzende) medewerkers 
van STC Group leren en ontwikkelen daarbij voortdurend, iedereen is aan boord en doet 
mee.  

Docentstages zijn de standaard 
STC Group creëert een cultuur waarin het doorlopen van docentstages binnen Nederland 
een vast en ‘normaal’ onderdeel wordt van de professionele ontwikkeling van 
(onderwijzend) personeel. De stages worden uitgevoerd vanuit heldere en concrete 
afspraken over opzet, uitvoer, evaluatie en implementatie van leerresultaten. We creëren 
een STC Group brede, eenduidige aanpak in de begeleiding van voornoemde doelgroepen, 
met speciale aandacht voor de startende docent, instructeurs en  onderwijsassistenten. 
We verankeren dit in STC Group breed beleid, waarbij een sterke aanpak vanuit 

samenwerking tussen de afdelingen HRM en Begeleiding wordt ingezet. Het is het 
uiteindelijke doel dat elke docent eens per drie jaar één week op stage gaat.  



   
 

35 

 

 
Coaching en begeleiding zijn ‘business as usual’ 
STC Group ondersteunt startende docenten, instructeurs en onderwijsassistenten én 
ervaren docenten door hen passende begeleiding en coaching te bieden zodat zij in staat 

zijn om kwalitatief hoogwaardig vakonderwijs te leveren. Het aantal docenten dat STC 
Group na één jaar verlaat dringen we mede door deze maatregelen terug.  
 
Scholingscarrousel - STC Academy: ontwikkeling staat centraal 
De huidige scholingscarrousel wordt omgevormd naar de STC Academy en doorontwikkeld 
naar een platform waarmee we het lerend vermogen van alle STC Group medewerkers 
vergroten, en waar alle activiteiten binnen STC Group worden gebundeld die een bijdrage 
leveren aan de strategische doelen en de persoonlijke en professionele ontwikkeling van 

haar medewerkers. Een aantal van de maatregelen die in de vorige hoofdstukken is 
voorgesteld rond de ontwikkeling van onze docenten wordt in de STC Academy 
opgenomen. 
 
Circulaire/hybride carrières 
De hybride docent is geaccepteerd en geïnternaliseerd en wordt optimaal ingezet om 
kennis van buiten naar binnen te brengen, en om studenten zo goed als mogelijk klaar te 

stomen voor het beroep. STC Group continueert de pilot met hybride docenten en ontdekt 
daarin nieuwe vormen van circulaire carrières samen met het bedrijfsleven. 
 
Resultaat 
Met de maatregelen wordt beoogd de onderstaande resultaten in 2020 en 2022 te behalen: 
 

 
 
Tabel 16 – beoogde resultaten Eigen vakmanschap 

8.3 Maatregelen 

Docentstages 

 Er wordt een startonderzoek uitgevoerd naar de status van de docentstages en de 
diverse vormen van uitvoer en interpretatie ervan. De randvoorwaarden voor 
uitvoer van stages worden onderzocht, vastgesteld en opgenomen in beleid; 

 Er wordt een proces en bijbehorende tools geformuleerd waarmee de 
leeropbrengsten van de stages worden geborgd en geformaliseerd; 

 Het lopen van docentstages wordt actief gepromoot en belegd binnen de 

onderwijsorganisatie; 
 De mogelijkheden voor oprichting van een centraal stageloket worden onderzocht, 

waar de relaties met het bedrijfsleven worden gelegd en onderhouden.  
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Coaching en begeleiding (startende) docenten 

We doen onderzoek naar de reden van uitval onder startende docenten binnen het eerste 
jaar en formuleren concrete acties naar aanleiding van de uitkomsten hiervan; 

 We ontwikkelen een gedegen introductieprogramma voor startende docenten; 
 We ontwikkelen een standaard  beleid inclusief randvoorwaarden voor begeleiding 

en coaching van startende docenten, ervaren docenten en instructeurs/onderwijs 
assistenten, brengen dit onder de aandacht bij de onderwijsteams en ondersteunen 
bij de implementatie en uitvoer; 

 We ontwikkelen het PDG-aanbod verder in samenwerking met diverse PDG-

aanbieders. 

Scholingscarrousel - STC Academy  

 We ontwikkelen een visie over het leren en ontwikkelen van docenten en 
ondersteunende medewerkers; 

 We voeren een onderzoek uit naar ideeën en wensen als het gaat om 

professionalisering binnen de onderwijs- en management teams. 
 De scholingscarrousel wordt doorontwikkeld naar een STC Academy. De inhoud van 

de STC Academy en het aanbod wordt organisatie breed afgestemd en houdt 
rekening met diverse doelgroepen werknemers; 

 Een profielschets voor onze ‘docent van de toekomst’ wordt opgesteld en zal als 
uitgangspunt dienen voor het onderdeel van opleidingsaanbod voor deze doelgroep 
in de STC Academy.  

Circulaire/hybride carrières  

 Projectgroep Circulaire carrières gaat actief de relatie aan met het bedrijfsleven om 
organisaties te vinden die samen met STC Group in dit traject willen optrekken; 

 Projectgroep Circulaire carrières deelt actief haar kennis met andere 
onderwijsinstellingen en profileert zich als expert op het gebied van circulaire 

carrières. We organiseren of leveren een bijdrage aan een seminar op dit gebied.    

8.4 Merk- en meetbaar resultaat 2020 

 

- Het aantal docentenstages is toegenomen; 

- De uitval van startende docenten is gereduceerd; 

- Deelname aan de scholingscarrousel is toegenomen; 

- Het aantal circulaire/hybride carrières is uitgebreid.  

In 2020 zullen de maatregelen leiden tot de hierboven vermelde merkbare verbeteringen  
en tot de beoogde meetbare resultaten in tabel 16.   
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9 Basiskwaliteit en kwaliteitszorg 
  

9.1 Uitgangssituatie en analyse 

De kwaliteit van het onderwijs wordt mede bepaald door de mate waarin deze voldoet aan 
de eisen en wensen van interne en externe belanghebbenden. STC Group betrekt de 
stakeholders (medewerkers, leerlingen, studenten, alumni en het beroepenveld) bij het 
kwaliteitsmanagement. Dit doen we door samen met hen deel te nemen in diverse 
overlegorganen en bedrijfstakcommissies.   

Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs in oktober 2017, blijkt dat er 
verbeterpunten zijn op het gebied van examinering & diplomering, kwaliteitszorg & ambitie 

en onderwijsproces. De belangrijkste bevindingen van de onderwijsinspectie zijn, dat niet 
alle plannen SMART-gedefinieerd zijn en de PDCA-cyclus niet volledig doorlopen wordt. De 
check en act zijn onvoldoende geborgd. De onderwijsinspectie constateert verder dat STC 
Group bij het maken van beleid onvoldoende gebruik maakt van de voorhanden zijnde 
beschikbare informatie en data. Hoewel we een flinke stap hebben gezet blijkt op nog een 
te groot aantal standaarden de basiskwaliteit op dit moment onvoldoende.  

 

Als er een onvoldoende staat bij het college, betekent dit dat de onderzochte opleiding een onvoldoende heeft 

gekregen, niet het gehele college. 

 

Tabel 17 – overzicht actuele situatie  

 
9.2 Ambitie en beoogde resultaten  

De ambitie van STC Group is eenvoudig. Een oordeel zoals door de Inspectie over onze 
basiskwaliteit gegeven, past ons niet. We willen aan het eind van de planperiode bij een 
nieuw onderzoek van de Inspectie het volgende bereikt hebben, onder andere door inzet 
van een kwaliteitszorgsysteem: 

 

Tabel 18 – overzicht beoogde resultaten Basiskwaliteit en Kwaliteitszorg  
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9.3 Maatregelen 
Het resultaat goed op het onderdeel onderwijsproces denken wij te bereiken, door de 
maatregelen zoals in dit plan staan, uit te voeren. Rondom examinering en diplomering is 
reeds een hele reeks aan maatregelen getroffen. De feiten waarop het oordeel van de 

inspectie rust zijn reeds verholpen en dat zal bij het inspectiebezoek aan het eind van dit 
schooljaar ook blijken. Het accent bij de maatregelen ligt dan ook bij de standaard 
‘kwaliteitszorg en ambitie’. 

De Inspectie constateert dat de kwaliteitscultuur bij STC Group voldoende is. Het ontbreekt 
vooral aan systematische beoordeling van ons handelen en daarop acteren; een goed 
functionerende PDCA-cyclus. De belangrijkste maatregelen die we treffen om dit te 
bereiken zijn:  

 We stellen een kwaliteitsagenda op en ontwikkelen nieuw beleid voor het collegeplan 
en teamplan met SMART-doelen. De ambities in het collegeplan vloeien voort uit het 
Strategisch Plan STC Group 2016-2025. Eventueel aangevuld met de ambities uit deze 
Kwaliteitsagenda; 

 Voor het houden van zelfevaluaties en het uitvoeren van interne en externe audits  
wordt een poule van tien auditoren opgeleid, die op aanvraag beschikbaar zijn voor het 
houden van audits. Een auditor zal twee dagen per jaar een audit uitvoeren en vier uur 
per jaar een scholing volgen;  

 De kwaliteitsfunctionaris van het college is de linking-pin tussen het college en de 
afdeling Kwaliteit ten behoeven van de te realiseren doelen; 

 Het management dashboard wordt verbeterd en gebruikersvriendelijker gemaakt. 
Zodat dit kan worden ingezet als sturingsinstrument;  

 Er worden bijeenkomsten georganiseerd om teams te ondersteunen bij het verbeteren 

van hun kwaliteit; 

 Goed digitaal documentbeheer is onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem 
is eind 2020 volledig operationeel. 

 

9.4 Merk- en meetbaar resultaat 2020 

 

- De kwaliteit op de 4 genoemde resultaatgebieden is toegenomen.  

In 2020 zullen de maatregelen leiden tot de hierboven vermelde merkbare verbeteringen  
en in 2022 tot de beoogde meetbare resultaten in tabel 17.   
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10  Procesbeheer en verduurzaming 

 
Intern draagvlak & externe betrokkenheid 

 
STC Group heeft een goede en intensieve relatie met het bedrijfsleven:  

Op strategisch niveau is er een Raad van Advies (RvA) ingericht. Hierin zijn de voorzitters 
van de Bedrijfstakcommissies vertegenwoordigd. De RvA overlegt met het CvB en de RvT 
over strategische ontwikkelingen in het havenindustrieel complex. Op tactisch niveau is er 
per sector (elf) een Bedrijfstakcommissie (BTC), waarin vertegenwoordigers van de 
betreffende bedrijven en koepelorganisaties van de bedrijfstakken vertegenwoordigd zijn. 
Hierin wordt gesproken over ontwikkelingen in de bedrijfstak (bijlage 3). CvB, 
collegedirecteur en onderwijsmanager nemen deel aan dit overleg.  Op operationeel gebied 
(college) zijn er via de studenten en praktijkopleiders  intensieve contacten die doorgaans 
via de relatiebeheerder, bpv-begeleiders en onderwijsmanager van school plaatsvinden. In 
2016 zijn wij ten behoeve van de inhoud van ons strategische plan binnen de organisatie 
met studenten, docenten, medewerkers en medezeggenschap, in gesprek gegaan. Er zijn 
thematische werkgroepen gevormd met collega’s, ronde tafelgesprekken met studenten, 

bedrijfsleven, gemeente enzovoort. Alle interne en externe stakeholders hebben actief 
bijgedragen aan de vorming van het strategische plan. In de voorbereiding van de 
kwaliteitsagenda 2018-2022 zijn het strategisch plan, het voorgaande K&E plan (2014-
2018), het BPV verbeterplan (2017-2018) en de inhoud van het bestuursakkoord (drie 
landelijke speerpunten en bijvoorbeeld LLO) opnieuw met alle eerder genoemde 
stakeholders besproken (zie onderstaand schema). Dit heeft geleid tot een herijkte visie 
zoals weergegeven in de voorliggende kwaliteitsagenda.        

 
Tabel 19 – overzicht overlegvormen en frequentie stakeholders  

 
Uitvoering van de kwaliteitsagenda 
Alle ambities en maatregelen zijn opgenomen in de college-en teamplannen  en worden 

uitgevoerd door werkgroepen (per thema), onder leiding van een voorzitter (college of staf 
directeur), projectleider (0,4fte) en werkgroepleden (5-10). Dit zijn onderwijsmanagers en 
docenten/ instructeurs. Om het proces naar beoogd resultaat te borgen is er tevens een 
stuurgroep die bestaat uit een programmamanager, alle voorzitters van de werkgroepen, 
twee CvB- leden en de directeur communicatie. 

Meetbaar en merkbaar 

In alle gremia zullen maatregelen/ resultaten, die meetbaar en merkbaar zijn met 
regelmaat geëvalueerd worden. STC Group zal in de uitvoering van de kwaliteitsagenda 
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speciale aandacht besteden aan de directe betrokkenheid van de studenten. Studenten 
zullen worden uitgenodigd voor het ontwerpen van - en deelnemen aan activiteiten. De 
studentraden per college worden betrokken bij de vertaalslag van de strategie in het 
collegeplan en de activiteiten in het college. Bij de entrale studentenraad zal het onderwerp 

regelmatig worden geagendeerd.       

 

Duurzaam geborgd 
De aansluiting bij de strategie, het draagvlak bij onze externe stakeholders, een wijze van 
uitvoeren waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de lijnorganisatie, maar die wordt 
ondersteund door werkgroepen met deskundigen, maakt dat wij vertrouwen hebben in de 
lange termijn effecten van deze agenda. Uiteindelijk zijn het de mensen die het moeten 
doen en velen van hen zijn betrokken bij deze kwaliteitsagenda. Bovendien zullen de 
resultaten worden gemonitord en waar aangepast of aangevuld. Het is een dynamisch 
proces waarbij we ook steeds antwoorden zullen moeten geven op nieuwe uitdagingen die 
zich de komende 4 jaar ongetwijfeld zullen voordoen. 
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Bijlage 1 Organigram STC Group – missie, visie, kernwaarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 – organigram STC Group  

 

Figuur 3 – organigram inclusief stafdiensten en inspraakorganen 
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Missie, visie en kernwaarden 

Missie 
Het verzorgen van vakkundig onderwijs en het feit dat alle diploma’s voldoen aan de 
verschillende nationale en internationale normen zorgt ervoor dat studenten die een mbo-
diploma aan het STC mbo college hebben behaald vakbekwame beginnend 
beroepsbeoefenaren zijn met gedegen kennis, houding en vaardigheden om het door hen 
gekozen beroep direct te kunnen uitoefenen. 
 

Visie 
Vanuit de drie pijlers van onze onderwijsvisie ‘Leven lang leren, toekomstgericht onderwijs 
en eigenaar van het eigen leerproces’ en het motto ‘ik hoor en vergeet, ik zie en ik onthoud, 
ik doe en ik begrijp’ (Confucius) worden alle STC-opleidingen aangeboden. 

De primaire taak van STC Group is het organiseren en geven van kwalitatief goed onderwijs 
binnen de door ons aangeboden vakdisciplines. Daarbij is het belangrijk dat het onderwijs 
aansluit bij de doelgroep en de beroepspraktijk waartoe de opleidingen kwalificeren en 
diplomeren. STC Group volgt studenten in hun ontwikkeling en biedt hen op basis daarvan 
passende begeleiding en ondersteuning. Het volgen van de ontwikkeling van de studenten 
stelt leerkrachten in staat te reflecteren op het effect van hun eigen handelen op de 
ontwikkeling van de studenten, zodat zowel studenten als leerkrachten zich continue 
ontwikkelen in een lerende organisatie. 

Kernwaarden 
De kernwaarden zijn de belangrijkste waarden waar STC Group in gelooft, die belangrijk 
zijn voor onze organisatie en waar we als STC Group voor staan. Ze geven aan hoe we ons 
werk willen doen. Voor de STC-organisatie zijn drie kernwaarden vastgesteld. 

Deze drie kernwaarden vormen de basis van ons dagelijks handelen: 

1) Nieuwsgierigheid 

 Oprecht geïnteresseerd zijn in de mensen om je heen 
 Een leven lang willen leren en durven te experimenteren 
 Leren van en met elkaar 

2) Vakmanschap 

 Op de hoogte zijn wat er speelt in je vakgebied 
 Investeren in professionele ontwikkeling 
 Anderen ondersteunen om het maximale uit zichzelf te halen 

3) Respect 

 Wij gaan respectvol met elkaar om 
 Afspraak is afspraak 
 Vertrouwen is de basis voor samenwerking 

  



   
 

43 

 

Bijlage 2 Samenwerking met Rotterdamse- en landelijke mbo-

onderwijsinstellingen  

B2.1 Rotterdamse onderwijsinstellingen 
 
Toelichting 

In het Hoboken overleg van 12 maart jl. is afgesproken dat op de drie thema’s van het 
Bestuursakkoord onderzocht wordt of de vijf Rotterdamse mbo-instellingen samen kunnen 
optrekken richting nieuw B&W en gemeenteraad. Het matrix-overzicht van het Masterplan 
Onderwijs van de gemeente Rotterdam en de Kwaliteitsagenda MBO vormen hierbij het 
uitgangspunt.  

De vijf mbo-instellingen hebben de volgende ambitie uitgesproken. Uiteraard zal de 
participatie per instelling anders zijn aangezien niet iedere MBO-instelling dezelfde 
doelgroepen bedient en andere werkvelden, werkgevers en stakeholders kent.  

De regio  

De regio Rijnmond heeft zijn eigen dynamiek met een grote diversiteit, zowel qua inwoners 

als qua werkgelegenheid. De afgelopen jaren zijn veel initiatieven ontwikkeld gericht op 
een betere startpositie voor jongeren   en het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt 
voor werkenden en ouderen. De vijf mbo-instellingen hebben de afgelopen jaren ieder in 
hun Kwaliteitsplan acties opgenomen om vsv te verminderen, de relatie met het 
bedrijfsleven te verstevigen en aandacht te hebben voor excellentie. De regionale aanpak 
vsv heeft ertoe geleid dat vsv is afgenomen. De inzet op professionalisering van de intake, 
LOB en het aanbieden van alternatieve arrangementen met vak-certificaten of toeleiding 
naar werk, hebben hier duidelijk aan bijgedragen. Met het beleidsprogramma Leren Loont! 
van de gemeente Rotterdam is de samenwerking op de verschillende thema’s tussen het 
mbo onderwijs en de gemeente versterkt. Tevens dragen de sectorkamer mbo en het 
Hobokenoverleg bij aan een betere samenwerking, maar vooral is de gedeelde 
verantwoordelijkheid van belang om de uitdagingen in de regio aan te pakken. In de 
Kwaliteitsagenda 2019 – 2022, waarin iedere mbo-instelling afspraken maakt met de 
minister, hebben we de intentie een aantal thema’s gezamenlijk op te pakken. Alle te 
ondernemen acties gaan bijdragen aan het verder terugdringen van vsv. Om dit 

daadwerkelijk te realiseren is samenwerking nodig tussen de instellingen  met de 
verschillende gemeentes en vanuit de gemeente Rotterdam met de afdelingen Onderwijs, 
Jeugd en Werk & Inkomen. Ook het Jongerenloket zal hierin een rol vervullen. Het motto 
in het nieuwe regionale programma Jeugd wordt: “Geen jongere in de bijstand”. Concreet 
betekent dit dat iedere jongere óf werk heeft óf een opleiding volgt. De mbo-instellingen 
gaan hierin actief participeren.  De drie landelijke thema’s, waar de mbo instellingen één 
derde van het investeringsbudget voor moeten inzetten, dragen allen bij aan deze 

regionale ambitie. 

Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie:  
Voor een deel van de jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het 
praktijkonderwijs (pro), en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op niveau 1 en 2, geldt 
dat zij zich bevinden op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg. 

Door goed onderwijs en goede begeleiding, waarin samengewerkt wordt met gemeenten 

en partijen uit het zorg- en arbeidsmarktdomein, halen meer jongeren een diploma. 
Hiermee maken zij een goede start op de arbeidsmarkt of stromen door naar een 
vervolgopleiding. 

 Dit gaan we realiseren door iedere jongere die dreigt uit te vallen, ongeacht het 
niveau een andere passende opleiding aan te bieden, indien mogelijk binnen de 
eigen onderwijsinstelling en anders middels warme overdracht bij een andere 

mbo-instelling; 
 Opleidingen met een vak-certificaat aan te bieden; 
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 Toeleiding naar werk te realiseren. 

Deze regionale ambitie vertaalt zich naar twee concrete acties in de Kwaliteitsagenda: 

a. Iedere kwetsbare jongere een passend traject 

In het kader van Leren Loont! is reeds gestart met een vorm van samenwerking bij het 
voortijdig beëindigen van de opleiding. Vakinstellingen kunnen hierbij een beroep doen op 
de expertise en capaciteit die aanwezig is bij de beide ROC’s. In het kader van de Regionale 
aanpak Jeugd en de Kwaliteitsagenda wordt deze samenwerking geïntensiveerd en 
bestendigd en neemt iedere mbo-instelling die deze doelgroep bedient dit op in de 
Kwaliteitsagenda. 

Insteek is dat de student die niet herplaatsbaar is in de eigen onderwijsinstelling, wordt 

geplaatst binnen een ROC of andere vakinstelling. Bij de meest kwetsbare jongeren draagt 
de gemeente zorg voor passende ondersteuning. Indien onderwijs (nog) niet mogelijk is 
voorziet de gemeente in een passend traject. 

b. Plaatsing op de arbeidsmarkt en coaching 
In de triple helix worden afspraken gemaakt over begeleiding en plaatsing  van 
kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt. Hierbij is aandacht voor zowel de toeleiding en 

plaatsing als voor begeleiding en coaching na plaatsing. Deze doelstelling is onderdeel 
van de Regionale aanpak Jeugd. 

 
Gelijke kansen in het onderwijs voor iedereen: niet iedereen krijgt hetzelfde 
mee van huis uit!  
Niet iedere jongere krijgt het zelfde van huis uit mee. Juist voor deze jongeren is het 
noodzakelijk dat er aandacht is voor ontwikkeling van cognitieve vaardigheden zoals leer- 

en analytisch vermogen  en conatieve vaardigheden zoals zelfkennis, motivatie, houding, 
sociale- en netwerkvaardigheden. In onze regio hebben we hier de afgelopen jaren al stevig 
op ingezet door een juiste aansluiting en begeleiding bij de overgangen, en op 
identiteitsontwikkeling door LOB en burgerschap. 

De komende vier jaar gaan wij inzetten op het realiseren van gelijke kansen voor 
iedereen middels: 

 Inzet en kwaliteitsverbetering van burgerschap binnen de mbo-instellingen; 
 Het stimuleren van doorstroom naar hbo of AD en het voorkomen van uitval na 

doorstroming door uitbreiding van de doorstroomprogramma’s; 
 Meer aandacht voor de excellente student door het aanbieden van 

maatwerktrajecten, waarmee het mbo meer toegankelijk wordt voor andere 
doelgroepen zoals havisten. 

 

Als concrete doelstellingen nemen de vijf mbo-instellingen op:  

a. Iedere jongeren een passende opleidingsplaats 

Sinds schooljaar 2017-18 is de wet Vervroegde aanmelddatum en toelatingsrecht van 

kracht. Onderdeel van deze wet is het bindend studieadvies. 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. De mbo-instellingen maken vanuit het 

Hobokenoverleg de afspraak dat op alle niveaus een student met een negatief bindend 

studieadvies altijd een passende onderwijsplaats krijgt aangeboden bij één van de 

Rotterdamse onderwijsinstellingen. Hiermee wordt gezamenlijk gewerkt aan het 

terugdringen van het vsv. Het proces zal gefaseerd vorm krijgen en gefaseerd 

geformaliseerd.  

      b. LOB: Stimuleren van doorstroom naar HO of AD, ook voor hen voor wie dit niet 

         vanzelfsprekend is 
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Juist voor jongeren van laagopgeleide ouders is het niet een vanzelfsprekendheid om na 

het mbo door te stromen naar het HO of een AD traject. Veelal zijn zij in de 

veronderstelling dat zij dat niet kunnen en dat dit niet voor hen is weggelegd. Middels 

een specifiek LOB-programma dat bestaat uit  

 het herkennen en onderkennen van de potentie bij de studenten,  

 het stimuleren, motiveren en overtuigen van de student, 

 het voorbereiden van de student 

wordt deze jongeren dezelfde kansen geboden als jongeren van hoger opgeleide ouders. 

Hiernaast worden meer doorstroomprogramma’s gestart. 

Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst 
(arbeidsmarktperspectief) 
Het mbo leidt met name op voor toetreding op de arbeidsmarkt. Het portfolio van de mbo-
onderwijsinstellingen moet dus ook verbonden zijn met de sociaal-economische 
kenmerken en ontwikkelingen in het werkgebied. Daartoe zijn in de regio Rijnmond op dit 
gebied al vele stappen gezet.   

In 2014 hebben de vijf mbo-instellingen in de regio in het kader van macrodoelmatigheid 
zich verenigd in het Hoboken-overleg.  Zowel het starten, stoppen of uitbreiden van 
opleidingen in de regio wordt hier afgestemd, maar ook thema’s als toegankelijkheid 
worden geagendeerd. Ook de wijzigingen in uitvoeringslocaties worden afgestemd. 

Ook kent de regio het MKB Werkoffensief, waarbij door samenwerking tussen MKB 
Rijnmond, de gemeente Rotterdam en het mbo-onderwijs, werknemers voorzien worden 
van geschoold personeel.  

De werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft met het project Onderwijspower als doel 
afstemming onderwijs en arbeidsmarkt.  

In het manifest Next Level Rotterdam zijn zeven prioriteiten benoemd: Arbeid en 
onderwijs, Ambitieus bouwen, Slimme zorg, Cultuur overal, Duurzaam bereikbaar, 
Circulaire economie en Urban food. De drie ambities bij de prioriteit Arbeid en onderwijs 
zijn: het oprichten van een IT-Campus, realiseren van een flexibel onderwijspakket in het 
basis- en voortgezet onderwijs en het zorgdragen voor het aanleren van de juiste 
werknemers-, sociale en taalkundige vaardigheden om succesvol een baan te kunnen 
vinden.   

Grote werkgevers, gemeente en mbo- en hbo -instellingen zitten in een Raad van Advies 
waar deze zaken worden besproken en voorgelegd. 

In de Kwaliteitsagenda’s zal de nadruk liggen op  

a. Expertise bundelen IT campus   
Om regionaal te kunnen inspelen op de veranderende arbeidsmarkt en nieuwe 
technologieën is het van belang de expertise van onderwijs en bedrijfsleven te bundelen. 
In lijn met de filosofie van de Road map Next Economy worden virtuele en fysieke 
campussen opgericht als dé innovatie- en opleidingsplaats. De onderwijsinstellingen in 
Rotterdam starten met de IT-campus. In 2025 zal de IT-Campus vanuit een virtuele en 

fysieke plek in de regio 8.000 mbo-, AD- en hbo-studenten opleiden. In dat jaar zal de IT-
Campus dé innovatie- en opleidingsplaats voor het bedrijfsleven en hét Kenniscentrum 
voor de gehele onderwijskolom en het bedrijfsleven zijn. Met andere woorden, de IT- 
Campus is dan de IT “top-hotspot”. Dat wordt bereikt omdat bedrijfsleven, overheid en 
onderwijs met vereende krachten die ambitie waar maken.  

b. Uitbreiding aanbod AD – trajecten 
De mbo-instellingen nemen initiatief om samen met het ho daar waar nodig of wenselijk 
gezien de arbeidsmarkt nieuwe AD-trajecten te ontwikkelen en mede uit te voeren.   
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c. Leven Lang Ontwikkelen Modulair en flexibel aanbod 
De mbo-instellingen bieden een flexibel aanbod dat afgestemd is op de regionale 
behoefte, waaronder de afspraken van het Rotterdams Leer-werkakkoord2.  

Het flexibele aanbod kan bestaan uit modules of keuzedelen van het regulier onderwijs, 
uit andere vakcertificaten of taalaanbod.  

Het Rotterdams Leer-Werkakkoord behelst dat de gemeente Rotterdam VO, MBO, HBO, 
Havenbedrijf Rotterdam, bedrijven afspraken maken over   

 Het realiseren van een trendbreuk in de trajecten ’van bank naar werk’, van 
school naar werk’ van werk naar werk’. 

 Omscholingsaanbod voor mensen die hun baan verliezen. 

 Extra werk voor kwetsbare Rotterdammers 
 Vrijwilligerswerk als motor naar werk  

 

B2.2 Landelijke samenwerking Maritieme scholen  

De Nederlandse maritieme sector behoort tot de internationale top. Om daar te blijven 

zijn meer en goed opgeleide vakmensen nodig. Alle aanbieders van maritiem 

beroepsonderwijs in Nederland – vmbo (5), mbo (6) en hbo (5) – bundelen nu de 

krachten om deze uitdaging op te pakken. Op 16 november 2018 tekenden zij een 

intentieverklaring voor een intensieve samenwerking en afstemming tussen de 

onderwijsinstellingen. De focus van de samenwerking ligt op het versterken van een 

aantrekkelijke, en duurzame opleidingsinfrastructuur voor de maritieme sector. 

Doelstelling samenwerking 

De samenwerking heeft de volgende doelstellingen: 

• instroombevordering op vmbo, mbo en hbo, ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 

aansluiting tussen opleidingsniveaus; 

• onderwijsontwikkeling en – vernieuwing, ontwikkeling van examinering, het doen van 

onderzoek en inzet op Leven Lang Ontwikkelen; 

• professionalisering van docenten en aantrekken van nieuwe docenten; 

• gezamenlijk optrekken in de samenwerking met overige partners zoals overheden en 

bedrijfsleven; 

• gezamenlijk de doelmatigheid van het maritiem onderwijs monitoren, kansen 

verkennen en expertise delen met een focus op kwaliteit en instandhouding van een 

duurzame maritieme onderwijsinfrastructuur. 

 

 

 

 

 

  

                                       

 

2 Coalitieakkoord Rotterdam 2018 – 2022 Nieuwe energie voor Rotterdam 
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Bijlage 3 Bestuurlijke structuur STC Group 

 

De bestuurlijke structuur is gericht op samenwerking met het bedrijfsleven en de 

koepelorganisaties van de verschillende sectoren.  

 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) is enerzijds toezichthouder van STC Group en anderzijds 

adviseur van het CvB over alle zaken die voor de organisatie van belang zijn. De RvT 

wordt hierbij geïnformeerd en geadviseerd door de Raad van Advies (RvA). In totaal zijn 

er 7 leden (zie jaarverslag voor de namen van de leden). 

De Raad van Advies  

De Raad van Advies (RvA) is het hoogste onafhankelijke adviesorgaan, bestaande uit 

voorzitters van de Bedrijfstakcommissies (BTC’s). De RvA adviseert het CvB en de RvT. 

In totaal zijn er 12 leden, inclusief het voltallige CvB (zie jaarverslag voor de namen van 

de leden). 

Bedrijfstakcommissie 

Elke bedrijfstak waar STC Group voor opleidt, is binnen de organisatie vertegenwoordigd 

door een eigen Bedrijfstakcommissie (BTC). De BTC’s  voeren de dialoog met de 

instelling op het niveau van het CvB en het college. CvB en college worden zo betrokken 

bij de ontwikkelingen in de sector en vertalen dit naar het onderwijs. 

Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld de inhoud van het onderwijsprogramma maar 

ook  de bepaling van het opleidingenportfolio en de onderwijskwaliteit. In totaal zijn er 

11 BTC’s met gemiddeld 6-8 vertegenwoordigers van de betreffende bedrijven en  

koepelorganisaties van de bedrijfstakken vertegenwoordigd. 
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Bijlage 4 Beschrijving allocatie aanvulling op de bekostiging 

Deze beschrijving hoort bij de indicatieve begroting die, zoals de regeling voorschrijft, 

tevens in een Excelbestand als bijlage is toegevoegd.  

Meerjarenbegroting 

Volgens de simulatie die is weergegeven tijdens regionale bestuurlijke bijeenkomsten 

ontvangt STC Group gemiddeld € 5,5 miljoen per jaar. Dit bedrag is inclusief de subsidies 

voor de doorstroom mbo-ho, SMW-gelden en het resultaat afhankelijke budget. STC Group 

ontvangt bij ongewijzigde allocatie in totaal 22 miljoen in vier jaar. Omdat de allocatie door 

leerlingaantallen, beoordelingen van de kwaliteitsagenda’s etc. nog per jaar kan wijzigen 

heeft het CvB gekozen voor een risico vermijdende inzet van globaal 75% van de middelen 

(16 miljoen) overeenkomstig de hoogte van het investeringsbudget. Na de midterm review 

in 2021 passen wij de begroting aan.  

De meerjarenbegroting is indicatief per thema weergegeven maar wordt per kalenderjaar 

gealloceerd op het niveau van de maatregelen die de beoogde resultaten voor dat jaar 

moeten borgen. Dit betekent dat er per college/ team of afdeling gekeken moet worden 

(begroting vs realisatie) in combinatie met de prioriteit die aan een maatregel gegeven 

kan worden. Per kalenderjaar evalueren we middels onze PDCA-cyclus de verrichte 

activiteiten en de bijhorende uitgaven. De uitgaven kunnen per thema en per jaar en per 

college/ team fluctueren, we verantwoorden deze keuzes in het geïntegreerd jaarverslag. 

1/3 Investeringsbudget -  drie speerpunten 

STC Group heeft ervoor gekozen om de drie landelijke speerpunten op te nemen in de 

kwaliteitsagenda en in te passen binnen de context van de eigen strategische agenda. (zie 

H1). STC erkent daarbij het belang van de drie speerpunten en begroot daarvoor meer dan 

een voorgeschreven derde deel (in totaal € 9 miljoen). Met deze aanvullende bekostiging 

verhogen wij de kwaliteit van de begeleiding van kwetsbare jongeren en bieden wij deze 

doelgroep een beter arbeidsmarktperspectief (€ 3 miljoen), bij gelijke kansen borgen wij 

aansluitende leerlijnen van vo t/m hbo (€ 3 miljoen) en tenslotte verhogen we de kwaliteit 

van het onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt door innovatie in het werkgebied te 

volgen en te vertalen in eigentijds en toekomstbestendig onderwijs (€ 3 miljoen).  

Overige thema’s investeringsbudget 

Daarnaast besteden wij, hetzij in mindere mate, middelen (in totaal € 5 miljoen) in overige 

thema’s die de kwaliteit van STC Group als Internationale, verticale vakinstelling verbetert. 

Speciale aandacht hebben wij daarbij voor de professionalisering van (startende 

docenten), de STC academie om onze medewerkers een leven lang te laten leren en onze 

Internationale speerpunten (door Erasmus + subsidie lager begroot). 

Ten slotte besteden we, aanvullend op de lumpsum, extra middelen (€ 2 miljoen) om de 

basiskwaliteit te verhogen naar een ambitieniveau dat past bij dé verticale vakinstelling 

voor de scheepvaart, transport en het havenindustrieel complex. 

Nadere toelichting – inzet fte’s 

We calculeren manuren met een GPL van € 52,00 per uur. Dat betekent omgerekend een 

inzet van in totaal 185 fte in vier jaar die we per thema inzetten met 10% beheer, 20% 

ontwikkeling & borging en 70% uitvoering. In principe maakt STC geen gebruik van inhuur 

derden. 
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Bijlage 5 Financiële paragraaf 

 

Indicatieve begroting STC Group kwaliteitsagenda 2019-2022 

        
Thema 2019 2020 2021 2022 Totaal 

Jongeren en (jong) volwassenen 

in een kwetsbare positie 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000 

Een leven lang leren; ontwikkelen 
met gelijke kansen 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000 

Onderwijs dat voorbereidt op de 
arbeidsmarkt 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000 

Eigentijds- en toekomstbestendig 
onderwijs 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 

Voor en met wereldburgers 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 

Eigen vakmanschap 
(Professionalisering) 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 

Basiskwaliteit en kwaliteitszorg 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 

        

        

Investeringsbudget 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 16.000.000 

        

RAB - herverdelen over thema's    3.000.000 3.000.000 6.000.000 

        

Totaal budget aanvullende 
bekostiging         22.000.000 

 


