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1 GROOTS GROEN ONDERWIJS  
IN DE MBO.ZONE VAN ZONE.COLLEGE

1.1 DE MBO.ZONE VAN ZONE.COLLEGE

De student komt bij ons op de eerste plaats. Altijd. Wij gaan wij uit van onze wettelijke 
drieledige opdracht om studenten op te leiden. Maar dat blíjven we ook doen 
gedurende hun hele werkzame leven. Wij leiden op langs 3 sporen:

1. Wij leiden studenten op voor een beroep met armslag en gevoel voor crossovers in 
de periferie van hetzelfde beroepenveld;

2. Wij leiden studenten op voor een vervolgopleiding, zodat de kiem voor Leven Lang 
Ontwikkelen ontstaat;

3. Wij leiden studenten op tot burgers die volwaardig en zelfbewust kunnen 
deelnemen aan de maatschappij.

Zone.college is in 2018 ontstaan uit een fusie van AOC Groene Welle en AOC Oost en 
heeft zowel een vmbo- als een mbo-afdeling (de vmbo.zone en de mbo.zone).  
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2 Dit plan gaat over de mbo.zone. De fusie was wenselijk om de continuïteit en vooral ook 
de verdere ontwikkeling van het Groene onderwijs in de thuisregio van de school (zie 
hierna) voor de komende jaren te borgen.

De thuisregio van Zone.college bestrijkt Oost-Gelderland, Overijssel, het oostelijke 
deel van Flevoland en het zuidelijke deel van Drenthe (zie illustratie). In een deel van 
de thuisregio zijn ook andere AOC’s (Aeres, Helicon, Nordwin en Terra) of een ROC met 
een Groene afdeling (Landstede) actief. Daarnaast trekt een aantal mbo-opleidingen 
studenten van buiten de thuisregio aan. Dit heeft te maken met de nichepositie van de 
opleidingen (Hoefsmid, Sportvisserij & waterbeheer, Bos- & natuurbeheer en Wildlife) of 
expliciete afspraken over het verzorgingsgebied met andere AOC’s (Teelt & technologie 
voor heel Oost- en Noord-Nederland).

MBO.ZONE 
(ZONE.COLLEGE)

Groene detailhandel

Paardenhouderij

Paardensport

EntreeopleidingenHoefsmid
Veehouderij

WildlifeTuin & 
landschap

Bos- & 
natuurbeheer

Sportvisserij &
waterbeheer

Dierenartsassistent
Paraveterinair

Teelt & technologieVoeding

Groen, grond  
& infra

DierverzorgingBloem & styling

Figuur: Werkgebied Zone.college.
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We zijn trots dat we een school zijn en houden van het mbo-onderwijs. Wij leiden op 
tot maatschappelijk betrokken en zelfbewuste burgers die bijdragen aan een betere, 
duurzame wereld. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met het belang van het 
bedrijfsleven. Primair gaan we uit van de behoeften en mogelijkheden van de student 
onder het motto (zie kader Merkenmanifest):

Zone.college haalt je beste 
binnenste buiten

1.2 ONZE REGIO IS GROEN

Groen is een cruciale factor in de thuisregio van Zone.college. Er wordt geleefd, 
gewerkt, geld verdiend en gerecreëerd in het groen. En dat allemaal naast elkaar en 
bovendien al eeuwen lang. Dat kan alleen door rekening te houden met elkaar en met 
het groen. In onze regio zit het bewustzijn over samen leven en duurzaam omgaan met 
het groen in de genen, zelfs in de steden in ons verzorgingsgebied. Dat bewustzijn 
is nog eens versterkt door de mondiale en landelijke ontwikkelingen die betrekking 
hebben op duurzaamheid en klimaatverandering.

Dat is Zone.college: ontwikkelaar en uitvoerder van Groene opleidingen en daarmee 
hebben	we	een	belangrijke	verantwoordelijkheid	binnen	de	regio.	Het	effect	van	ons	
werk met jonge mensen heeft, zo vinden we, direct invloed op de leefbaarheid in de 
regio. Wij streven ernaar maximaal toegevoegde waarde te bieden aan de functies 
die Groen heeft binnen deze regio. Door samen met jonge mensen dagelijks de 
uitdaging aan te gaan voor nieuw denken en handelen, onderscheiden wij ons van 
andere opleiders in het mbo. Het typeert onze opleidingen die een sterke binding met 
aarde en/of levende have hebben. Het zijn onze studenten én onze docenten. Zoals 
in de genen van de regio zit opgesloten, realiseren we ons ook dat samenwerking en 
verbinding met anderen daarvoor van essentieel belang is. Het is onze ambitie om met 
elkaar mede vorm te geven aan de regio (stad en landelijk gebied) en landelijk  via het 
ontwikkelen en onderhouden van de Groene functies.  

1.3 DE AANLOOP NAAR DEZE KWALITEITSAGENDA

Zoals hiervoor aangegeven, is Zone.college dit jaar ontstaan als fusie van AOC Oost en 
AOC Groene Welle. De fusie betrof de hele instelling, dus zowel de mbo- als de vmbo-
afdeling. In de aanloop naar de fusie hebben de mbo-afdelingen op onderwijskundig 
gebied al een aantal jaren nauw samengewerkt en de programma’s op elkaar 
afgestemd. 
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2 Vanaf midden 2017 is met een grote groep docenten (ruim 20% van het onderwijzend 
personeel) gewerkt aan het onderwijsconcept dat Zone.college ondertussen toepast. 
Het nieuwe onderwijsconcept is het beste van 2 werelden, verrijkt met de nieuwste 
inzichten door:

• Samenwerking met het bedrijfsleven;
• Samenwerking met andere opleiders in kleine overzichtelijke onderwijsteams (in de 

regio, op meerdere locaties);
• Leven Lang Ontwikkelen;
• Besturing van de school en nog veel meer.  

Het is een uitdagend en breed gedragen concept geworden dat we Groots Groen 
Onderwijs hebben genoemd.

In dit plan wordt beschreven hoe ons Groots Groen Onderwijs concept is opgebouwd. 
We doen dit in het licht van de landelijke speerpunten. We staren niet naar onze 
fusienavel. We starten met een analyse met de belangrijkste sterke en zwakke punten 
van de organisatie en de kansen en bedreigingen. We geven aan hoe het Groots Groen 
Onderwijs concept de basis van onze strategie is en ook welke acties in de organisatie 
worden ondernomen om tot een onversneden uitvoering van het concept te komen. 
Daarbij worden behalve school-brede accenten ook per werkveld (we kennen er 9, zoals 
Dierverzorging, Bloem & styling, etc.) accenten gelegd, zowel inhoudelijk als in de tijd. 
Ook deze zijn in dit plan weergegeven. 

1.4 STERK BIJ ZONE.COLLEGE

1.4.1 Zone.college heeft het onderwijs op orde
Onze opleidingen hebben een goed rendement: de jaar- en diplomaresultaten zijn op 
orde. Dat geldt grotendeels ook voor de kwaliteitsborging. De inspectie is tevreden en 
de studententevredenheid scoort goed. De zorgstructuur is daarbij “duidelijk boven de 
maat”, oordeelt de inspectie. Het onderwijsconcept (het Leerlijnenmodel van De Bie) is 
in de aanloop naar de fusie gezamenlijk ontwikkeld en al enige jaren toegepast op beide 
scholen. Dit wordt momenteel verrijkt met een aantal extra’s uit onze visie op Groots 
Groen Onderwijs. Er is natuurlijk, als gevolg van de fusie, nog geen JOB-monitor voor 
Zone.college.

1.4.2  Zone.college heeft een gedragen strategie met zeer betrokken en 
verantwoordelijke docenten

De visie en de strategie van Zone.college zijn onder andere gebaseerd op input van 
docenten, die in de aanloop naar de fusie betrokken zijn geweest bij het aangeven van wat 
nodig is om onze studenten nog beter voor te bereiden op hun volgende stap in het leven. 
We spreken dan ook niet meer over het leren van een vak, maar over de totaalontwikkeling 
van de student over een reeks van jaren (1 t/m 4 jaar). Dit vindt plaats in de school, op 
de verschillende locaties, en in de 9 werkvelden waarin het onderwijs is gegroepeerd. 
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De organisatiestructuur van Zone.college is daarbij gebaseerd op zelforganiserende 
(onderwijs)teams met veel eigen bevoegdheden, zodat maximaal en snel situationeel 
kan worden ingespeeld op de behoeften en mogelijkheden van de studenten. Het is 
vooral deze werkwijze die nieuw en vooruitstrevend is voor docenten die meer gaan 
meebewegen met de ontwikkeling van de student.

1.4.3 Zone.college is financieel in control
De	fusie	is	aangegrepen	om	de	financiële	huishouding	te	versterken	en	de	Planning	
& Control cyclus opnieuw te ontwerpen, gebruikmakend van het beste van beide 
fusiepartners.	De	organisatie	staat	er	financieel	goed	voor	en	voert	een	verstandig	
financieel	beleid.

1.4.4 Zone.college werkt in het onderwijs veel samen met externe partners
Elk werkveld heeft een netwerk van bedrijven om zich heen waarmee de inhoud van 
het onderwijs wordt afgestemd. Daarbij is Groeipunt, als duurzame educatiepartner 
voor Leven Lang Ontwikkelen, voor Zone.college van eminent belang. Groeipunt 
wordt nadrukkelijk verbonden met ons initiële, bekostigde onderwijs. Eveneens, in 
het kader van Leven Lang Ontwikkelen, gaan we in samenwerking met Groeipunt onze 
gediplomeerde studenten volgen. 

Er wordt ook nauw samengewerkt met ROC’s en AOC’s voor aanvullende vakken 
voor onze studenten. Onze collegeleden zijn zowel in de AOC-raad als in de 
mbo-raad vertegenwoordigd. Zone.college is verder een actief lid van allerlei 
samenwerkingsverbanden in het verzorgingsgebied. Onze school herbergt onder 
andere een Meeting Point voor Glastuinbouw (CIV Glastuinbouw) en werkt samen met 
brancheorganisaties en bedrijven aan het creëren van zogenaamde hot spots in de 
meeste andere werkvelden.

1.4.5 Zone.college ligt heel centraal in Nederland
In het algemeen (en in het bijzonder de locaties Zone.college Zwolle en Zone.college 
Deventer) zijn we zeer goed bereikbaar voor studenten en partners uit Midden-, Oost- 
en Noord-Nederland.  
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2 1.5 ZWAK BIJ ZONE.COLLEGE

1.5.1 Zone.College kent een hoge werkbelasting 
Het enthousiasme over het versterken en verbeteren van het onderwijs en het 
aanpakken	van	nieuwe	zaken	zorgt	er	voor	dat	docenten	en	staf	flink	belast	zijn	met	
extra taken. Er zijn zorgen over de werkdruk en de mate waarin, in tijden van fuseren, 
koers wordt gehouden in het vele dat we doen. We gaan scherper zoeken naar wat we 
kunnen doen om extra te investeren in de veerkracht van docenten.

1.5.2 Zone.college heeft relatief veel mbo-schoollocaties
De thuisregio van Zone.college is omvangrijk. Dat heeft geleid tot relatief veel mbo-
locaties met soms relatief weinig studenten per opleiding. De locaties hebben daarbij 
veelal een full service voorzieningenniveau. Dit maakt ze - voor het oog – relatief duur. 
Tegelijkertijd biedt het studenten een comfortabele zone, daar waar ze ‘thuis’ zijn. Een 
consolidatie van locaties na de fusie is nog niet helemaal gerealiseerd, maar voorlopig 
doen we het zo, zoals we zeggen.

1.5.3 Zone.college heeft relatief veel verschillende opleidingen
We bieden in 9 werkvelden opleidingen (crebo’s) aan. Daarnaast bieden we 
doorstroomprogramma’s van het vmbo naar het mbo, zoals de Vakmanschapsroute 
en Het Groene Lyceum. Sommige werkvelden hebben minder dan 100 studenten en 
zijn daarmee op den duur kwetsbaar. Met name overleg met de sector en stakeholders 
(waarbij provinciale ontwikkelingen en stedelijke plannen in de gaten moeten worden 
gehouden) zal prikkelen om keuzes te maken wanneer dat noodzakelijk is.

1.5.4 Zone.college heeft nog onvoldoende 21st Century Skills docenten
Het vak van de mbo-docent verandert. Het beheersen van een vakgebied en het goed 
klassikaal kunnen onderwijzen is niet voldoende. Docenten van vandaag moeten 
excelleren in het beheersen van activerende didactiek (gebruikmakend van media 
die de studenten ook gebruiken) en het geven van onderwijs dat lang niet altijd 
lokaalgebonden is. De docent is coach en begeleider, trekt op met de student en volgt 
op de voet waar mogelijk. Docenten weten waar de nieuwste kennis over het vakgebied 
te vinden is en verbinden die kennisdragers met de student en/of studentengroepen, 
in plaats van die kennis allemaal zelf te hebben. Ze zijn extreem nieuwsgierig. Ook 
het schakelen met het bedrijfsleven en het samen met andere docenten grotere 
verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van de student hoort tot het 
arsenaal van de docent. Zone.college heeft al veel van deze docenten in huis. Mede 
om die reden presteren onze studenten de laatste jaren bovengemiddeld bij Skills 
wedstrijden, die wij een warm hart toedragen. Maar een behoorlijk deel van onze 
docenten beheerst de nieuwe vaardigheden nog onvoldoende. 
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1.6 KANSEN VOOR ZONE.COLLEGE

1.6.1  De thuisregio van Zone.college is kansrijk voor het realiseren van grote 
beleidsdoelen

De Groene sector in de thuisregio van Zone.college kent zowel plantaardige als 
dierlijke productie en agribusiness. Geen van deze is bovenmatig intensief: het is geen 
grootschalig (agrarisch) productiegebied. Grote delen zijn eerder te kenschetsen als 
een ‘park’, waarmee we willen aangeven dat het een palet van afwisselend landbouw, 
agribusiness, natuur, recreatie en stedelijke functies is. Kortweg: het leven zoals 
we dit mogen genieten. De milieudruk in het gebied is overzienbaar, hoewel de 
mestproblematiek in de Achterhoek en Twente meer actie vergt. Het inspelen op 
mogelijkheden van de ruimtelijke omgeving is op de meeste plaatsen goed gelukt en 
ook de verhouding stad/platteland is evenwichtig. Dit maakt de regio bij uitstek geschikt 
om beleidsdoelen op het gebied van klimaat, leefbaarheid, duurzaamheid en gezond 
leven te realiseren. Het werken aan en met de UN Sustainable Development Goals 
(2015) is logisch en zeer recent is dit de Landbouwvisie van LNV-minister Schouten 
geworden. De rode draad in dit beleid is het sluiten van (regionale) kringlopen. De 
thuisregio van Zone.college is hiervoor zeer kansrijk.

1.6.2 De vraag naar bijscholing blijft in de thuisregio van Zone.college minimaal op peil
De Groene sector blijft dominant in de regio. Het aantal werkenden in deze sector blijft 
fors en de behoefte aan continue scholing zal de komende jaren alleen maar toenemen. 
Dit gaat vaak om scholing op het gebied van innovaties in de sector. Deze kennis is niet 
zomaar bij andere ‘bijscholers’ te halen.

1.7 BEDREIGINGEN VOOR ZONE.COLLEGE

1.7.1  In de thuisregio van Zone.college neemt het aantal potentiële BOL-/BBL-
studenten autonoom af

De	demografische	ontwikkeling	van	de	thuisregio	van	Zone.college	is	ongunstig.	Het	
aanbod van gediplomeerde vmbo-studenten zal de komende jaren autonoom met 20 tot 
30% dalen. Positief hierop inspelen is noodzakelijk om de leefbaarheid en dynamiek in 
de regio te waarborgen. Niet de ogen sluiten, maar de handen uit de mouwen.

1.7.2 Het onderscheid met sommige ROC-programma’s wordt kleiner
Net als bij de ROC’s ontwikkelen de opleidingsprogramma’s in het Groene mbo zich naar 
méér aandacht voor de zogenaamde 21st Century Skills (algemene vaardigheden zoals 
assertiviteit,	flexibiliteit	en	ondernemersvaardigheden).	Heel	logisch	omdat	dit,	mede	
door het bedrijfsleven, als zeer waardevol is ingegeven voor het kunnen veranderen 
van beroep. Dit neemt niet weg dat het eigenaarschap voor het Groene ambacht thuis 
is bij Zone.college. Zone.college is Plant en Dier en daarmee eigenaar van de unieke 
opleidingen rondom planten en dieren.  
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2 1.8 STRATEGIE: GROOTS GROEN ONDERWIJS

Zone.college heeft de basis op orde. Dit maakt verdere ontwikkeling mogelijk. Dat is 
ook noodzakelijk, want als de school niet verder ontwikkelt, zal het aantal studenten 
fors dalen, zullen studenten eerder kiezen voor een (groter) ROC en komt daarmee de 
beschikbaarheid van goed en voldoende personeel voor de sector in gevaar. Wij gunnen 
onze studenten het beste Groene onderwijs met daar achteraan een uitdagende baan. 
Wij zien volop kansen om in het Groene domein écht onderscheidend onderwijs te 
leveren. Onderscheidend ten opzichte van het ROC-aanbod en ook onderscheidend van 
het AOC-aanbod in andere regio’s. Wij noemen dit Groots Groen Onderwijs. De ideeën 
hierover zijn in 2017 samen met tientallen docenten uit alle werkvelden ontwikkeld 
en kunnen op veel draagvlak rekenen. Alle 9 werkvelden baseren hun programma’s op 
dezelfde kaders Groots Groen Onderwijs. 

Een aantal kaders (het Leerlijnenmodel van De Bie, het hanteren van een 
minimale lessentabel, het gebruik van eenzelfde elektronische leeromgeving, de 
besturingsfilosofie	en	het	volgen	van	landelijke	wet-	en	regelgeving)	gelden	vanaf	de	
start voor iedereen. Andere kaders kunnen door de werkvelden in de tijd geprioriteerd 
worden en ook binnen de kaders zijn nuances mogelijk. Dit om te voorkomen dat we 
te veel hooi op de vork nemen. Een aantal andere kaders zijn voor de hand liggend en 
zullen voor meer scholen gelden (zoals het baseren van het onderwijsprogramma op 
de HKS). Wat Zone.college onderscheidend maakt van andere mbo’s is dat we extreem 
en niet-vrijblijvend doorpakken op een aantal pijlers, in álle werkvelden. Hieronder zijn 
deze kort weergegeven.

Pijler 1: Co-creatie met partnerbedrijven
Het samen met het bedrijfsleven in co-creatie ontwikkelen én verzorgen van het 
onderwijs is de kern van ons onderwijs. We tekenen samen voor het programma, óók 
in de uitvoering. Dit laatste vraagt ook om ‘nieuw’ personeelsbeleid. En dit zowel voor 
dagonderwijs in BOL/BBL als voor bij- en nascholingstrajecten. De school zal vroeger of 
later ook voor alle werkvelden gaan fungeren als hot spot (kennis- en praktijkcentrum) 
voor het opdoen van inspiratie van zowel studenten als vakgenoten en een gewilde 
ontmoetingsplaats zijn. Op deze manier borgen we dat onze afgestudeerden dát 
kennen en kunnen wat op de arbeidsmarkt gevraagd wordt.

Pijler 2: Lokaalloos Leren
De tweede pijler is de plek waar het onderwijs gegeven wordt. Onze studenten zullen 
zo min mogelijk hun lessen volgen in een schoolse, klassikale omgeving, maar vooral 
‘buiten’ bij partnerbedrijven en in de beroepscontext. We ambiëren dat elke student 
een (of een deel van het) curriculum in het buitenland volgt. De docent verdwijnt niet, 
maar wel voor de klas (in een groot aantal gevallen). Nu wordt er nog ongeveer 1 dag 
in de week in de beroepscontext geleerd; wij breiden dat de komende jaren uit naar 
minimaal	2	dagen.	En	het	liefst	nóg	meer.	De	lessen	worden	daarbij	voor	een	flink	deel	
(voorzien is minimaal 50% van de onderwijstijd) verzorgd door docenten uit de praktijk, 
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waarbij als eis geldt dat deze áltijd voorop moeten lopen in hun vakgebied en daarmee 
altijd het nieuwste van het nieuwste kunnen brengen. Dit is ook de basis voor bij- en 
nascholingscursussen en BBL-opleidingen voor werkenden in de sector. Op deze manier 
ervaren onze studenten boeiend beroepsonderwijs en creëren we een zo naadloos 
mogelijke overgang van de school naar de arbeidsmarkt.

Pijler 3: Zelforganiserende onderwijsteams
De derde pijler is de manier waarop we met studenten omgaan. Om groepen 
studenten heen vormen wij zogenaamde onderwijsteams, waarvan de leden collectief 
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van elke individuele student. We hebben 
daar ongeveer 30 onderwijsteams voor ingericht. Deze teams hebben binnen kaders 
uitgebreide bevoegdheden om invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid. Samen 
met de student kijken zij welk arrangement aan vakken het beste past bij zijn/haar 
persoonlijke opleidingsplan, ook als dat vakken zijn die bij een ROC of een ander AOC 
gevolgd moeten worden. Dat begint al bij onze vmbo-afdelingen, waar we vroegtijdig 
leerlingen interesseren voor (versnelde) vervolgopleidingen in ons mbo. Ook studenten 
die geschikt zijn voor doorstroming naar het hbo worden actief begeleid, net als 
studenten	die	een	kwetsbare	positie	hebben.	Het	effect	hiervan	is	dat	elke	student	
daadwerkelijk een individuele leerweg ervaart en optimaal wordt voorbereid op zijn/
haar volgende stap. Daarbij ligt de nadruk op kwetsbare studenten en het voorkomen 
van voortijdige uitval. Binnen de onderwijsteams spreken we van rollen die passen 
bij de talenten van docenten. We staan samen rondom de student die zich ontwikkelt 
en vertrekt met een diploma én een rugzak vol ervaringen, kennis en vaardigheden. 
In dit kader is het vanzelfsprekend dat ook alumni meer worden betrokken bij beter 
onderwijs. 

Het meebewegen met de nieuwste CAO voor wat betreft de startende docent is 
slechts het begin. Ruimte krijgen om in het beroep te groeien is vanzelfsprekend. 
Zone.academie heeft een menukaart aan scholingen, ontwikkelingsmogelijkheden en 
trainingen voor:

• Stagiaires (Zone.college als opleidingsschool voor 2 hbo’s);
• Startende docenten; 
• De al langer bij ons werkende docent;
• Ondersteunend personeel.

Deze extra ambitie is realistisch, omdat we al jaren goede ervaringen hebben opgedaan 
met Opleiden In De School (OIDS).
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2 ONS PLAN 2018 – 2022

2.1 AANPAK PER WERKVELD

Is Groots Groen Onderwijs nieuw? Nee. Een aantal werkvelden is al een heel eind op weg 
en zet zelfs al volgende stappen. Wat nieuw is, is dat we het allemaal onder 1 noemer 
hebben gebracht en er school-breed op gaan sturen. De 3 hiervoor genoemde pijlers 
beschrijven de gemeenschappelijke basis: co-creatie van het onderwijsprogramma 
met het bedrijfsleven (1), lokaalloos leren (2) en het werken met zelforganiserende 
onderwijsteams (3). Deze pijlers gelden dus voor elk werkveld.

Om volgens deze pijlers te werken, kijkt elk werkveld vervolgens naar een aantal 
onderwerpen die voor het onderwijs van belang zijn. Dat zijn de volgende:

1. Kwaliteit van de opleidingen per werkveld;
2. Ontwikkelbehoefte van het docentencorps;
3. Ontwikkelen van bij- en nascholingsaanbod voor volwassenen;
4. Locaties.
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2 Alle werkvelden kijken kritisch naar de kwaliteit van de opleidingen. Ze moeten 
voldoende aansluiten bij de vraag uit de markt én voldoende studenten trekken. Het 
aantal studenten moet daarbij – als interne norm –  geaggregeerd naar werkveldniveau 
minimaal	200	zijn	voor	een	doelmatige,	financiële	exploitatie	(en	bij	kostenintensieve	
opleidingen wellicht nog hoger). Lukt dat niet binnen een aantal jaren en wordt dat niet 
voldoende gecompenseerd met een forse omzet uit bij- en nascholingsarrangementen, 
dan stoppen we met deze opleidingen. Ook het onderbrengen in een groter geheel 
(bijvoorbeeld een ROC) behoort dan tot de opties. Door onderscheidend Groots 
Groen Onderwijs te bieden, zal de aantrekkingskracht van Zone.college op potentiële 
studenten uit de thuisregio - maar ook uit een groter gebied dan nu - naar verwachting 
toenemen	en	kunnen	we	de	demografische	krimp	tegengaan	(stabiliseren)	of	in	
sommige werkvelden zelfs groeien. Kleinere opleidingen hebben dan ook nadrukkelijk 
de opdracht om groei na te streven. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het 
bedrijfsleven (brancheorganisaties en partnerbedrijven).

Co-creatie met het bedrijfsleven, lokaalloos leren en zelforganiserende teams vragen 
veel van onze docenten. Het vraagt in veel gevallen ook andere kennis en vaardigheden 
dan voorheen. Dit resulteert in een ontwikkelbehoefte van het docentencorps. Elke 
docent van Zone.college moet in staat zijn om volgens onze Groots Groen Onderwijs 
filosofie	het	onderwijs	te	organiseren	en	studenten	te	begeleiden.	Daar	doen	we	geen	
concessies aan. Voor veel docenten betekent dat een stevig ontwikkeltraject. De school 
faciliteert dat. Vanuit ons huidige Opleiden In De School concept ontwikkelen we de 
komende jaren een totaalconcept dat Zone.academie gaat heten, waarin we voor elke 
docent zijn/haar ontwikkeling kunnen begeleiden. Dit vaak in samenwerking met andere 
(onderwijs)instellingen. Docenten scholen dus continu bij. Dit begeleiden wij vanuit de 
school. Het resultaat is een onversneden uitvoering van ons concept, dat bovendien - 
naar	verwachting	-	een	flinke	aantrekkingskracht	heeft	op	nieuwe	docenten.	In	onze	
regio is dat belangrijk. De professionalisering van de docenten wordt, in tegenstelling 
tot de meeste andere maatregelen, school-breed en uniform uitgevoerd. Dit is 
uitgewerkt in paragraaf 2.11 en komt daardoor niet bij de afzonderlijke werkvelden in 
de beschrijving (hieronder) aan de orde.

Het aanbieden van bij- en nascholingscursussen voor volwassenen geldt voor 
álle werkvelden. Volwassenonderwijs wordt een zeer belangrijk onderdeel van het 
onderwijs dat Zone.college verzorgt. Samen met een dochteronderneming van de 
school is het onderwijs medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering 
van dit aanbod. Door dit in alle werkvelden (en niet in 2 werkvelden, zoals tot nu toe) te 
doen, zal de doelgroep van de school voor het volgen van onderwijs de komende jaren 
zeer aanzienlijk in omvang groeien.

Elk werkveld voert een kritische evaluatie uit van het aantal locaties van waaruit het 
onderwijs wordt verzorgd (wij noemen dat ‘thuisbases’ vanwege het feit dat veel 
vakken buiten de school worden gevolgd). Veel werkvelden zullen de komende jaren 
het aantal thuisbases verkleinen tot 1 of 2 (nu vaak 4 of 5). En in de regel zullen ook dit 
geen klassieke, schoolse locaties zijn, maar locaties in of dichtbij de beroepspraktijk. 
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Studenten zullen soms verder moeten reizen, dat realiseren we ons. Onze ‘niche’-
opleidingen leren ons dat dit geen probleem hoeft te zijn, als het onderwijs maar 
onderscheidend en uitdagend genoeg is. Ons Groots Groen Onderwijs concept voorziet 
hier in.

De werkvelden leggen in hun plannen eigen accenten en bepalen hun eigen optimale 
tempo waarmee maatregelen worden genomen. We kiezen nadrukkelijk niet voor 1 
school-brede aanpak met voor elk werkveld dezelfde speerpunten en marsroute. Het 
tempo waarmee en de mate waarin een werkveld stappen zet, is namelijk afhankelijk 
van de context waarin het werkveld verkeert. Heeft het werkveld veel studenten en 
locaties? Biedt het werkveld veel verschillende opleidingen aan of niet? Hoe zelfstandig 
werken de teams al? Hoe nauw zijn de banden met het bedrijfsleven nu al? Is er al 
ervaring met bij- en nascholingsarrangementen voor volwassenen? Is er in de aanloop 
naar de fusie van AOC Groene Welle en AOC Oost al veel gelijkgeschakeld of nog niet?

Deze diversiteit is voor ons een gegeven. Verschillen mógen er zijn, dat is één van de 
ordeningsprincipes	van	onze	school.	Onze	besturingsfilosofie	met	zelforganiserende	
teams met collectieve verantwoordelijkheid voor studenten (onderwijsteams) of het 
vakgebied (vakexpertteams) is hierop ingericht en het ontwikkelen van onze mensen 
voor deze taken en verantwoordelijkheden wordt stevig en structureel aangepakt.

In het vervolg van dit hoofdstuk zijn per werkveld de ambities en de plannen voor de 
komende jaren beschreven. Ook de mate waarin deze bijdragen aan het realiseren van 
de landelijk bepaalde speerpunten voor de mbo-kwaliteitsagenda’s is er in opgenomen. 
Ter vergroting van de leesbaarheid hebben we dit zowel per werkveld als op 
geaggregeerd niveau gedaan. Dit hoofdstuk beschrijft de hoofdlijnen, in het volgende 
hoofdstuk zijn per werkveld meer in detail de maatregelen, planning en beoogde 
resultaten beschreven.

2.2 WERKVELD BLOEM & STYLING

Het werkveld Bloem & styling leidt op tot professionals in bloemsierkunst, zowel in 
creatief als in commercieel opzicht. Beide fusiepartners hebben een uitstekend track 
record bij de opleidingen in het werkveld Bloem & styling. Onze studenten behoren 
tot de beste van Nederland (en daarbuiten) en winnen er prijzen mee. We hebben 
een aantal rolmodellen in huis. Er zit onder de docenten ook veel vernieuwingsdrang. 
Dat heeft te maken met de regionale context: geen ‘Aalsmeer’ met de grootschalige 
verkoop van bloemen. En dus zoeken we andere richtingen om te innoveren.

De docenten van het werkveld Bloem & styling werken nu al in zelforganiserende teams. 
Zij hebben de ambitie om onze studenten een nóg betere opleiding te bieden en ook 
in de bij- en nascholing een veel prominentere rol te spelen. Op dit moment voeren zij 
een haalbaarheidsonderzoek uit naar de contouren van die opleiding, met meerdere 
scenario’s. Het betreft hier zowel de inhoud van de opleidingen (vooruitstrevend, 
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2 breder) als ook de opleidingslocatie. De gedachten gaan naar een topopleiding met 
Niveau 5 en 6 aspiraties, dus met ook een hbo/Associate Degree en een internationale 
component. Een opleiding ook die een stuk breder is dan alleen bloemsierkunst. 
Bloem & styling claimt dit domein van Binnengroen met alles wat daar bij komt: vorm, 
kleur, sfeer maar óók aspecten van binnenklimaat. Er is veel vraag naar creatieve en 
commerciële krachten in Binnengroen, niet alleen in de klassieke bloemsierkunst. 
Door deze waarschijnlijke verbreding van de opleidingen zal het werkveld Groene 
detailhandel als afzonderlijk werkveld verdwijnen en onderdeel van de opleidingen 
Bloem nieuwe stijl worden. Landelijk willen aanbieders van bloemopleidingen eveneens 
een vernieuwingsslag slaan, waarbij de wens is om het aantal opleidingslocaties terug 
te brengen. Het werkveld Bloem & styling van Zone.college heeft de ambitie om binnen 
deze wens een toonaangevend opleidingsinstituut in Noord-, Oost- en wellicht ook 
Midden-Nederland te worden. Deze ambitie is gedeeld met én wordt gedragen door 
brancheorganisatie VBW (Vereniging Bloemist Winkeliers).  

Het werkveld wil in de opleiding nauw gaan samenwerken met creatieve opleiders in 
de regio, bijvoorbeeld met Cibap of ArtEZ, leden van de Zwolse 8 onderwijsinstellingen. 
Dat levert behalve frisse ideeën ook een andere energie onder onze studenten en 
docenten op. Ze worden meer uitgedaagd zich assertief op te stellen, een eigenschap 
die onze gemiddeld genomen vrij naturelle studenten nog missen. Een meer complete 
aandacht voor hun ontwikkeling als burger dus.

De opleidingen van Bloem & styling worden over een paar jaar vanuit 1 centrale en 
inspirerende thuisbasis gegeven. Wij noemen dat een hot spot. Dat is geen klassieke 
schoollocatie, maar een gebouw waar allerlei soorten onderwijs gefaciliteerd 
kunnen worden en waarin ook partnerbedrijven samen met de school activiteiten 
ontplooien. Als mogelijke vestigingsplaats zijn momenteel Zwolle of Deventer in 
beeld. Deze centrale thuisbasis zal zeer goed bereikbaar zijn van buiten de thuisregio, 
want de opleiding beoogt een landelijke aantrekkingskracht te hebben. De centrale 
locatie maakt het ook mogelijk om studenten eenvoudiger dát te bieden wat bij hun 
persoonlijke	leerdoelen	past.	En	uiteraard	is	1	locatie	kostenefficiënter	dan	onderwijs	
op meer schoollocaties (zoals nu).

Bloem	&	styling	richt	zich	in	het	voltijdonderwijs	niet	specifiek	op	de	groep	kwetsbare	
jongeren. De uitstroomeisen van de arbeidsmarkt maken dat een dergelijke focus in 
dit werkveld minder voor de hand ligt dan in een aantal andere werkvelden van Zone.
college. Wel richt het werkveld zich (na realisatie van de hot spot) meer op bij- en 
nascholing, door zich vooral te richten op de vele studieclubs van bloemisten die er zijn.
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Doelen Maatregel Relatie met landelijke speerpunten  
(0 = geen impact; 3 = maximale impact)

Jongeren in 
kwetsbare 

posities

Gelijke 
kansen

Opleiden  
voor de 

arbeidsmarkt 
van de 

toekomst

Doelmatige en 
duurzame 

organisatie 
Groene 

opleidingen

• Stabiele en toonaangevende 
opleiding voor professionals in 
Binnengroen;

• Betere afstemming tussen niveaus 
van de opleiding;

• Goede aansluiting bij de 
werkpraktijk;

• Doelmatige benutting van locaties.

Opleiding 
herinrichten met 
een	specifieke	
locatie (hot spot).

1 2 3 3

Tabel: Overzicht maatregelen Bloem & styling in relatie tot landelijke speerpunten.

2.3 WERKVELD DIERVERZORGING

Het werkveld Dierverzorging leidt op tot professionals in de dierverzorgende beroepen. 
Denk hierbij aan kinderboerderijen, dierentuinen en dierenpensions. De opleidingen 
van het werkveld Dierverzorging trekken veel studenten. Ten opzichte van de klassieke 
agrarische opleidingen van de school is de herkomst van de studenten meer stedelijk. 
Het zijn studenten met een verzorgende houding. De aantrekkingskracht van de 
opleiding zit onder meer in het feit dat dieren totaal afhankelijk zijn in de zorg en dat 
de acceptatie van de zorg door de dieren onvoorwaardelijk en zonder kritiek is. De 
schaal van onze school is ook overzichtelijk, de ‘menselijke maat’ is heel belangrijk en 
de zorg voor studenten die wat meer begeleiding nodig hebben is bij Dierverzorging 
een vanzelfsprekendheid. De introductie van zelforganiserende onderwijsteams zal 
dit	verder	accentueren.	Het	werken	met	dieren	en	onze	aanpak	trekken	een	specifiek	
type student aan dat bij veel andere ‘zorgopleidingen’ in het mbo niet mee kan. 
Dierverzorging heeft daarmee relatief veel studenten die we als kwetsbaar zouden 
typeren. Het is de missie van onze docenten om ook deze studenten een goede start op 
de arbeidsmarkt te geven. 

Het arbeidsmarktperspectief in de dierverzorgende beroepen is op zichzelf gering in 
relatie	tot	het	aantal	studerenden.	Voor	afgestudeerden	in	het	profiel	Wildlife	geldt	dit	
overigens niet. Die vinden wat makkelijker emplooi, in toenemende mate in het buitenland. 
De	aantallen	studenten	in	dit	profiel	zijn	echter	relatief	klein.	Daarnaast	is	er	een	aantal	
studenten dat méér wil, dat een hogere opleiding in de dierverzorging nastreeft. In 
samenwerking met Van Hall Larenstein wordt het aanbieden van een Associate Degree 
in dierverzorging uitgebreid onderzocht. Verder wordt voor Niveau 4 Dierverzorging een 
excellentieprogramma ontwikkeld.  

1
*

*  Voor de leesbaarheid hebben we elke maatregel een uniek nummer gegeven. In paragraaf 3.2. en in de bijlage 
“Planning maatregelen” verwijzen we naar deze maatregelen.



20

K
w

al
it

ei
ts

ag
en

d
a 

20
18

-2
02

2 Ook Skills wedstrijden worden binnen de school vormgegeven. Het grootste deel van 
de studenten komt echter na het afronden van de opleiding niet in een dierverzorgend 
beroep terecht. Voor deze studenten biedt Zone.college vooral een opleiding die ze 
een betere start geeft op de arbeidsmarkt, voor een brede waaier aan beroepen. De 
ontwikkeling van 21st Century Skills is hiervoor de basis, in de context van het vak van 
dierverzorger. Hier ligt méér het accent op dan op bijvoorbeeld het bieden van een 
internationale leerervaring of het werken met en bij partnerbedrijven, wat bij andere 
werkvelden erg veel aandacht krijgt. Dierverzorging zal dan ook, meer dan andere 
opleidingen, de schoollocaties als basis blijven gebruiken voor het onderwijs. Dit wordt 
aangevuld met onderwijs in de nabije omgeving van de school, bijvoorbeeld in het 
beheer van onder andere een kinderboerderij in de wijk. We voorzien geen of nauwelijks 
verdere centralisatie van de opleidingen op minder locaties. Dat zou het karakter van 
kleinschaligheid geweld aandoen en dat is nu juist heel belangrijk voor veel studenten 
Dierverzorging. Wel kijken we naar de mogelijkheden voor praktijklocaties nabij de 
school	en	het	daarbij	geven	van	specifieke	accenten	in	de	opleiding	op	de	verschillende	
locaties. Aangezien studenten Dierverzorging in veel soorten beroepen terechtkomen, 
is het lastig om een bij- en nascholingsaanbod te ontwikkelen dat goed past bij de 
doelgroep. Dit aanbod zal zich concentreren op dierenwelzijn.

Doelen Maatregelen Relatie met landelijke speerpunten  
(0 = geen impact; 3 = maximale impact)

Jongeren in 
kwetsbare 

posities

Gelijke 
kansen

Opleiden 
voor de 

arbeidsmarkt 
van de 

toekomst

Doelmatige en 
duurzame 

organisatie 
Groene 

opleidingen

Minder uitval van mbo-doorstromers 
in eerste jaar hbo.

Samen met Van Hall 
Larenstein het 
aanbod van Niveau 4 
Dierverzorging naar 
een hoger plan 
brengen.

0 3 0 2

• Meer onderwijs in en met de praktijk 
en minder (alleen) theorie. Daardoor 
betere intrinsieke motivatie van de 
studenten en betere aansluiting op de 
arbeidsmarkt;

• Minder kosten aan opzet, beheer en 
bij-de-tijd houden van eigen opstallen;

• Goed bereikbaar onderwijs, thuisnabij.

De praktijklocaties 
Dierverzorging 
uitbreiden op alle 
mbo-locaties van 
Zone.college.

3 1 2 2

• Beter kunnen inspelen op wat de 
individuele student kan en nodig 
heeft;

• Een betere voorbereiding van 
(kwetsbare) studenten op de 
arbeidsmarkt.

Het versterken van 
het aanbod soft 
skills.

3 2 2 0

Tabel: Overzicht maatregelen Dierverzorging in relatie tot landelijke speerpunten.

2

3

4
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2.4 WERKVELD GROEN

Het	werkveld	Groen	leidt	op	tot	beroepsbeoefenaars	met	diverse	uitstroomprofielen	
in het domein Natuur & groene ruimte. De opleiding staat - volgens onder meer 
brancheorganisatie VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) - bekend als 
één van de besten van Nederland en het werkveld wil dat graag zo houden. Dat gaat 
de komende jaren gebeuren door onder meer samen met brancheorganisatie VHG een 
hot spot Groen te creëren, vooralsnog met vestigingsplaatsen in Zwolle en Almelo. 
Nieuwe opleidingen en andere innovaties worden vanwege de goede bereikbaarheid 
voor studenten bij voorkeur in Zwolle ontwikkeld en uitgevoerd. Er wordt daarbij 
overigens overwogen om de schoollocatie deels te verlaten voor praktijklocaties 
in de regio, om zo dichter op en met het bedrijfsleven het onderwijs te kunnen 
verzorgen. De hot spot is er voor iedereen in de branche en biedt inspiratie voor 
nieuwe ontwikkelingen. Op de hot spot (dus in Zwolle en in Almelo) wordt de BOL-
opleiding verzorgd, waarbij we de locaties Hardenberg, Doetinchem en misschien ook 
Deventer voor cursusonderwijs en BBL gebruiken. Dit betekent dat we in Doetinchem 
en Hardenberg stoppen met het BOL-programma voor Groen. Daarnaast wordt de 
brancheopleiding van de branchevereniging VHG via Zone.college op diverse locaties 
verzorgd.

Het	profiel	van	Almelo	zal	zich	naast	de	basisopleiding	tot	hovenier	ontwikkelen	in	
de	richting	van	‘groot	Groen’,	waaronder	de	profielen	Groen-	&	cultuurtechniek	en	
Groenvoorziening vallen. De combinatie met Loonwerk wordt in Almelo nadrukkelijk 
gezocht.

In Zwolle wordt in de komende jaren, naast de opleidingen Hovenier, Bos- & 
natuurbeheer en Sportvisserij & waterbeheer een meer stedelijke richting (Urban 
Green) ontwikkeld. Het gaat in deze richting bijvoorbeeld om thema’s als biodiversiteit, 
verduurzamen van onze leefomgeving en het sociale aspect van Groen. Hierbij komen 
onderwerpen	aan	de	orde	als	dak-	en	gevelgroen,	afvangen	van	fijnstof,	vernatten,	
verdrogen en verhitten van de steden en  groene welzijnsaspecten. Wellicht zal dit zelfs 
een compleet nieuwe opleiding worden. Er zal hierbij nauw worden samengewerkt met 
het werkveld Bloem & styling, dat vanuit het domein Binnengroen met vergelijkbare 
thema’s aan de slag gaat.  

Het werkveld Groen werkt nu al samen met ROC’s voor het keuzedeel Technische 
werken die in de moderne tuinen toegepast worden. Doorstroming naar het hbo wordt 
versterkt door een Associate Degree opleiding bij en samen met Van Hall Larenstein. Dit 
wordt de komende jaren verder uitgebouwd.

Het werkveld Groen is ook een belangrijke opleider voor Niveau 2 en Entreestudenten 
en kent veel zij-instromers in deze niveaus. Het werkveld gaat in de komende jaren 
het aanbod van opleidingen, Entree en Niveau 2 Groen verder verruimen binnen 
Zone.college en daarmee de studentenaantallen vergroten. Op deze manier krijgen 
kwetsbare doelgroepen grotere kansen op een diploma én een baan.
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De	profielen	met	een	landelijke	instroom	worden	in	Zwolle	verder	uitgebouwd.	Dat	
zijn momenteel de richtingen Bos- & natuurbeheer en Sportvisserij & waterbeheer. 
Sportvisserij & waterbeheer is uniek in het land en trekt studenten uit een groot gebied 
(tot Noord-Holland en Brabant aan toe). De opleiding Bos- & natuurbeheer maakt 
langzaam maar zeker meer naam in het land. Helicon is haar opleiding Bos gestopt in 
Apeldoorn, waardoor er meer mogelijkheden in de regio liggen. Ondanks dat het 2 
pareltjes zijn, is de omvang nog niet geruststellend. Daar liggen nog kansen. Enerzijds 
willen we dit aanpakken met een wervingscampagne. Anderzijds door mogelijk een 
brede basisopleiding Niveau 2 op te zetten. Hier kunnen we mogelijk waardevolle 
arbeidskrachten Niveau 2 opleiden, maar het kan ook zeker als kweekvijver dienen voor 
Niveau 3 Bos- & natuurbeheer en Sportvisserij & waterbeheer.

Een	neveneffect	kan	zijn	dat	we	beter	scoren	op	de	indicator	Voortijdig	schoolverlaten	
(VSV). Nu worden twijfelgevallen nog wel eens toegelaten tot Niveau 3 (met alle risico’s 
van dien), terwijl ze beter op hun plek zouden zijn op Niveau 2.

In samenwerking met CIV Water, Terra, Nordwin, Life Science Leeuwarden en Aeres 
wordt een BBL-opleiding Waterbeheer ontwikkeld en aangeboden aan medewerkers van 
de waterschappen in Noordoost-Nederland. Deze vraag komt vanuit de waterschappen. 
Met uitstroom van oudere personeelsleden bij deze organisaties gaat veel kennis 
verloren. Jongere medewerkers moeten bijgespijkerd worden. Hiervoor is de opleiding 
ontwikkeld. De opleiding wordt aangeboden op locaties van de waterschappen in de 
regio.

Alle bovenstaande ontwikkelingen en plannen worden in belangrijke mate opgepakt 
en uitgevoerd onder regie van de docententeams binnen het werkveld. Het 
zelforganiserend vermogen van deze teams wordt hiertoe in de komende jaren, net als 
in de rest van de school, versterkt.
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Doelen Maatregel Relatie met landelijke speerpunten  
(0 = geen impact; 3 = maximale impact)

Jongeren in 
kwetsbare 

posities

Gelijke 
kansen

Opleiden  
voor de 

arbeidsmarkt 
van de 

toekomst

Doelmatige en 
duurzame 

organisatie 
Groene 

opleidingen

• Vergroten van de kans van 
kwetsbare jongeren op een baan of 
doorstroming naar hogere niveaus;

• Getalsmatig verder versterken van 
de opleidingen Bos- & natuurbeheer 
en Sportvisserij & waterbeheer.

Opzetten en 
uitbreiden  
Niveau 2 en 
Entreeopleidingen.

3 3 0 1

• Kennislek door pensionering van 
oude medewerkers bij de 
waterschappen compenseren;

• Onderwijs in co-creatie met 
partnerbedrijven realiseren.

• Bijscholen van 
jonge medewerkers 
binnen de 
waterschappen 
(BBL);

• Dit samen met de 
waterschappen in 
Noordoost 
Nederland en met 
de AOC’s in dit 
gebied.

3 1 2 2

• Optimaliseren van de aansluiting van 
onderwijs op praktijk;

• Leven Lang Ontwikkelen optimaal 
faciliteren;

• Co-creatie van onderwijs met 
partnerbedrijven en 
brancheorganisaties faciliteren.

Hot spot Groen 
creëren.

0 0 3 2

• Toekomstbestendigheid van Groen 
versterken door focus op (ook) de 
stedelijke groene omgeving;

• Interesseren van nieuwe doelgroepen 
voor de opleiding Groen.

Opzetten opleiding  
Urban Green (Niveau 
3 en 4).

2 0 3 2

Tabel: Overzicht maatregelen Groen in relatie tot landelijke speerpunten.
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2 2.5 WERKVELD GROEN, GROND & INFRA (GGI)

Het werkveld Groen, grond & infra leidt op tot professionals in agrarisch en 
cultuurtechnisch loonwerk. Het vak van loonwerker verandert in hoog tempo, zeker 
in onze thuisregio. Voorheen had de student Loonwerk vooral kennis nodig over de 
mechanische aspecten van de apparatuur. Dit gecombineerd met vaardigheid in de 
bediening en het onderhoud ervan. Tegenwoordig zijn bodemgebruik, kringloopdenken, 
robotica en partnerschap in de keten in toenemende mate belangrijke aspecten van 
het vak. De IT-ontwikkeling in deze sector gaat erg snel, waarbij precisielandbouw 
een drager is. De loonwerker van vandaag moet de apparatuur die hierbij hoort op 
de juiste wijze kunnen inzetten (en programmeren) en moet handig kunnen omgaan 
met de data die onderweg en voorafgaand aan een bewerking verzameld worden. Het 
wordt allemaal ingewikkelder. In het park van onze thuisregio is dat nog een graadje 
heviger, omdat meer dan elders rekening moet worden gehouden met afwijkende 
perceelvormen, een grotere diversiteit aan gewassen die verzorgd moet worden met 
daarnaast relatief veel meer groenwerk, infrawerk en natuur- en landschapsbouw. De 
vraag naar goede agrarische en cultuurtechnische loonwerkers (“van loonwerkers naar 
dronewerkers”) blijft dan ook onverminderd groot, wordt misschien nog wel groter 
dan nu. Niet alleen aan de bovenkant van de opleiding (Niveau 3 en 4), maar ook aan de 
onderkant (Entree en Niveau 2). 

Het aantal agrarische ondernemers zal afnemen, maar zij zullen júist door de 
complexiteit een groter deel van de werkzaamheden uitbesteden aan specialisten, aan 
loonwerkers dus. Daarnaast zien we dat groen- en cultuurtechnische werkzaamheden 
in toenemende mate door deze branche uitgevoerd worden. Door nieuwe keuzedelen 
aan te bieden, speelt Zone.college in op deze ontwikkelingen. Meer acties staan op de 
rol,	hiertoe	wordt	het	opleidingsplan	flink	op	de	schop	genomen.	Het	primaat	hiervoor	
ligt bij de zelforganiserende onderwijs- en vakexpertteams van GGI, die samen met 
partnerbedrijven dit plan gaan opstellen.

Zone.college gaat het aantal thuisbases voor de opleiding de komende jaren beperken. 
Aan	de	zuidflank	zal	dat	Doetinchem	blijven,	met	daar	het	accent	op	het	agrarische	
loonwerk. Almelo krijgt een groen- en cultuurtechnische focus, in lijn met het accent van 
de loonwerkbedrijven in de regio. We onderzoeken of we de loonwerkaspecten kunnen 
integreren in die opleiding en daarmee kunnen stoppen met de klassieke opleiding 
Loonwerk in Almelo. In de driehoek Almelo-Hardenberg-Zwolle onderzoeken we voor 
de BOL-opleidingen de mogelijkheden voor het vestigen van uitvoeringslocaties bij 
partnerbedrijven (lokaalloos leren). In Zwolle worden vooral BBL-opleidingen uitgevoerd. 
Daar zijn bovendien groenopleidingen waarmee crossovers mogelijk zijn. Op termijn is ook 
concentratie op één plek in het gebied Salland-Twente-Vechtdal nadrukkelijk een optie, 
waarbij samenwerking met de GGI-opleiding van ROC Landstede in Raalte voor de hand ligt.

Gezien de voortschrijdende technologische ontwikkelingen in de sector zal de vraag 
naar bijscholing aanzienlijk zijn. Voor loonwerk zal dit de komende jaren een belangrijke 
pijler onder het onderwijs worden, naast het initieel onderwijs in BOL en BBL. 
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Wij ontwikkelen hier samen met andere onderwijsinstellingen (ROC’s, AOC’s en hbo’s) 
een programma voor.

Doelen Maatregel Relatie met landelijke speerpunten  
(0 = geen impact; 3 = maximale impact)

Jongeren in 
kwetsbare 

posities

Gelijke 
kansen

Opleiden 
voor de 

arbeidsmarkt 
van de 

toekomst

Doelmatige en 
duurzame 

organisatie 
Groene 

opleidingen

• Aard en ligging van school- en 
praktijklocaties richten op de vraag 
uit het bedrijfsleven in de regio;

• Versterken van de samenwerking 
met het bedrijfsleven (co-creatie).

Herbezinning 
opleidingslocaties 
(locatie én accent 
van de opleiding).

0 1 1 3

Het werkveld heeft een actueel en 
toekomstgericht opleidingsplan.

Vernieuwen van  
het opleidings- 
programma.

0 0 3 2

Het werkveld heeft een na- en 
bijscholingsprogramma dat aansluit bij 
de vraag uit de markt.

• Ontwikkelen  
en uitvoeren van 
een bij- en  
nascholings- 
programma;

• Dit samen 
oppakken met 
ROC’s, andere 
AOC’s en hbo’s.

0 0 3 2

Tabel: Overzicht maatregelen Groen, grond & infra in relatie tot landelijke speerpunten.

2.6 WERKVELD PAARD

Het werkveld Paard leidt op tot professionals in de paardenhouderij en in de 
paardensport. Onze thuisregio is één van dé paardenregio’s van Nederland (naast Noord-
Brabant). Daar past een mbo-opleiding van statuur bij. Dat is precies wat het werkveld 
Paard voor ogen heeft. De uitgangssituatie wat betreft het leren op praktijklocaties en 
het zelforganiserend vermogen van de teams, is al optimaal en een lichtend voorbeeld 
voor andere werkvelden van de school. We hebben opleidingen voor zowel studenten 
in de paardensport als in de paardenhouderij. Deze trekken grote aantallen studenten 
(nu ongeveer 150, met tendens om te groeien). Dit is verspreid over Niveau 3 en 4 van de 
mbo.zone. Daarnaast bieden we een opleiding Hoefsmid aan met een landelijk bereik. 

Vrijwel al het onderwijs wordt gegeven op 2 praktijklocaties, dit zijn écht werkende 
maneges. Mogelijk zal over enkele jaren één van deze locaties, of een nieuwe gezamenlijke 
locatie, uitgroeien tot hét hippisch kenniscentrum van Noordoost-Nederland. Daarmee 
ontstaat een hele mooie hot spot voor de paardenwereld, een ontmoetingsplaats voor 
de branche in Oost-Nederland en daarbuiten. Deze is ook bij uitstek geschikt voor na- en 
bijscholingsarrangementen. Deze worden dan ook de komende jaren ontwikkeld. 

9
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2 Onze studenten komen nu ook al nauwelijks in klassieke schoollocaties, wat precies 
de richting is waarin we met de hele school willen ontwikkelen. Het docententeam 
is ook al in hoge mate zelforganiserend, in enkele jaren liggen er volop kansen om 
de volgende stappen te nemen naar opleidingen op Niveau 5 (mbo+) en Niveau 6 
(internationaal), die in nauwe samenwerking met hbo-scholen en de branche - KNHS 
(Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) en KWPN (Koninklijk Warmbloed 
Paard Nederland) - worden ontwikkeld. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de opleiding 
op termijn studenten van buiten Nederland wil aantrekken en dat onze studenten 
grotere delen van hun studie in het buitenland kunnen volgen. Dit gaat gepaard met de 
doorontwikkeling van Blended Learning concepten, waarbij studenten, ook al zijn ze op 
grote afstand, tóch goed de lessen kunnen blijven volgen. Deze doorontwikkeling van 
Blended Learning wil het team ook gebruiken voor het binnenboord houden van onze 
(top)sportstudenten. Waar deze nu nog vaak afhaken, omdat een opleiding moeilijk 
te combineren valt met de uitoefening van de sport. Wij willen deze studenten de 
mogelijkheid bieden om op een andere wijze hun opleiding te behalen.

Doelen Maatregel Relatie met landelijke speerpunten  
(0 = geen impact; 3 = maximale impact)

Jongeren in 
kwetsbare 

posities

Gelijke 
kansen

Opleiden 
voor de 

arbeidsmarkt 
van de 

toekomst

Doelmatige en 
duurzame 

organisatie 
Groene 

opleidingen

Kansen bieden aan het beroepenveld 
om door te leren ná het afstuderen 
(Leven Lang Ontwikkelen).

• Bij- en nascholings-
programma’s Paard 
ontwikkelen en 
aanbieden;

• Deze bij voorkeur 
aan alumni  
aanbieden.

0 2 2 1

• Aansluiten bij de studenten die al 
hobbymatig actief zijn in de 
paardenhouderij;

• Voorkomen van uitval van (met 
name) topsportruiters.

• Mogelijkheden tot 
maatwerk binnen 
Paard ontwikkelen 
en aanbieden;

• Blended Learning 
concept intro-
duceren bij (met 
name)	het	profiel	
Paardensport.

1 2 0 0

Tabel: Overzicht maatregelen Paard in relatie tot landelijke speerpunten.

2.7 WERKVELD PARAVETERINAIR

Het werkveld Paraveterinair leidt op tot assistenten in dierenartsenpraktijken. De 
opleiding	staat	nu	al	goed	bekend	(we	hanteren	een	numerus	fixus)	en	de	docententeams	
hebben de ambitie de komende jaren het niveau op peil te houden en daarnaast bij 
talentvolle studenten te streven naar excellentie. Met onderwijsteams die overwegend 
uit academisch geschoolde docenten (dierenartsen) bestaan is dat ook goed mogelijk. 

12
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De onderwijsprogramma’s (het enige programma dat 4 jaar duurt) zijn ook nu al een 
toonbeeld van consistentie en niveau, en daarmee heeft de opleiding Paraveterinair 
een voorbeeldfunctie binnen Zone.college. Het werkveld wil in Nederland de beste 
opleider in het paraveterinaire vakgebied zijn, met een hoog percentage doorstromers 
naar het hbo en betere kansen op de arbeidsmarkt. Er wordt nauw samengewerkt met 
vergelijkbare opleidingen elders in Europa. Dit is gericht op uitwisseling van kennis en 
op termijn ook van studenten. Waardoor de mogelijkheden van onze studenten op de 
internationale arbeidsmarkt worden vergroot. 

Het verzorgen van het onderwijs bij en met partnerbedrijven (dierenartsenpraktijken) 
gebeurt al volop. In onze thuisregio hebben we met de Gezondheidsdienst voor 
Dieren (GD, Deventer) en het Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland (VKON, 
Den Ham) een aantal sleutelspelers op het gebied van diergezondheid, met de 
nadruk op landbouwhuisdieren. Het werkveld zoekt in dit domein samenwerking en 
bouwt dit verder uit tot een onderscheidende positionering in de onderwijsmarkt 
voor paraveterinairs. Er wordt hierbij volop ingezet op de mogelijkheden rondom 
ziektepreventie en kwaliteitssystemen, met name in de veehouderijsector. Het werkveld 
gaat ook, gedeeltelijk samen met het VKON, kijken of er tot Plusarrangementen 
(honoursprogramma) kan worden gekomen voor excellente studenten. Deze 
arrangementen komen wellicht deels in het teken te staan van de oriëntatie op andere 
beroepen (in de periferie), waarbij de paraveterinaire opleiding een onmisbare basis 
vormt. Verder zullen hier arrangementen ontwikkeld worden die de kansen op de 
arbeidsmarkt en/of het succesvol doorstromen naar het hbo vergroten. Ook zullen deze 
arrangementen mogelijk aangeboden worden als bij- en nascholing in het kader van 
Leven Lang Ontwikkelen.

Doelen Maatregel Relatie met landelijke speerpunten  
(0 = geen impact; 3 = maximale impact)

Jongeren in 
kwetsbare 

posities

Gelijke 
kansen

Opleiden 
voor de 

arbeidsmarkt 
van de 

toekomst

Doelmatige en 
duurzame 

organisatie 
Groene 

opleidingen

Paraveterinairs van Zone.college zijn 
kansrijker voor een baan in het 
buitenland.

Module 
internationaal en 
internationale 
uitwisseling van 
studenten 
ontwikkelen.

0 2 3 0

Kansen op doorstroming en/of een 
baan voor talentvolle studenten zijn 
vergroot.

Honoursprogramma 
Paraveterinair 
opzetten, met zowel 
vakinhoud als soft 
skills.

0 3 0 0

Tabel: Overzicht maatregelen Paraveterinair in relatie tot landelijke speerpunten.
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2 2.8 WERKVELD TEELT & TECHNOLOGIE

Het werkveld Teelt & technologie leidt op tot leidinggevenden in de glastuinbouw en de 
boomteelt in Noord- en Oost-Nederland. De huidige opleiding staat er goed voor, met 
onder andere een goed gewaardeerd Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor 
glastuinbouw, gevestigd in Zwolle. Dit is ook de centrale plaats waar de opleiding wordt 
verzorgd. Er is veel draagvlak voor de opleiding bij de brancheorganisaties in de sector 
(LTO Glaskracht Nederland, LTO Nederland en de vakgroep Boomteelt & Vaste Planten) 
en samen met hen bekijkt het werkveld de doorontwikkeling van de opleidingen naar 
bedrijfsopleidingen en andere bij- en nascholingsarrangementen. Ook wordt er nu 
al veel gebruik gemaakt van praktijkdocenten, naast een compact team van interne 
docenten. In Noordoost-Nederland (inclusief de IJsselmeerpolders) is Zone.college dé 
aanbieder voor opleidingen Teelt & technologie in de glastuinbouw en de boomteelt. 
Er is vanuit de arbeidsmarkt ruim voldoende vraag naar arbeidskrachten (Niveau 3 en 
vooral Niveau 4).

Ondanks dit alles is het aantal studenten Teelt & technologie klein (ongeveer 60). Om de 
continuïteit van de opleiding voor de langere termijn te borgen, zal het aantal studenten 
van	Teelt	&	technologie	de	komende	jaren	flink	moeten	groeien.	Het	imago	van	het	vak	
(handwerk en buitenlandse arbeidskrachten) speelt het vak daarbij parten. Daardoor 
kiezen nu onvoldoende studenten voor deze opleidingen. Het is noodzakelijk om (nog) 1 
keer goed gas te geven om volume te krijgen in de opleidingen en zo het bestaansrecht 
van de opleidingen aan te tonen en aan de vraag uit de arbeidsmarkt te kunnen voldoen. 
Hiervoor is een nieuwe marktbenadering in voorbereiding die dichter bij de potentiële 
studenten komt en die ook bijdraagt aan een beter imago van het beroep. Ook hierin 
wordt nauw samengewerkt met de brancheorganisaties en partnerbedrijven. De nieuwe 
marktbenadering zal richting 2022 tot een omvang van ongeveer 160 studenten (BOL + 
BBL) moeten leiden (met perspectief op groei naar 200), willen we de opleiding kunnen 
blijven aanbieden. In 2022 nemen we hierover een besluit.

Doelen Maatregel Relatie met landelijke speerpunten  
(0 = geen impact; 3 = maximale impact)

Jongeren in 
kwetsbare 

posities

Gelijke 
kansen

Opleiden  
voor de 

arbeidsmarkt 
van de 

toekomst

Doelmatige en 
duurzame 

organisatie 
Groene 

opleidingen

• Zone.college draagt met afge-
studeerden meer bij aan het 
opvullen van vele vacatures in de 
glastuinbouw en de boomteelt 
dan nu;

• De continuïteit van het werkveld 
Teelt & technologie is verzekerd;

• Co-creatie met het bedrijfsleven 
is bij Teelt & technologie 
georganiseerd.

• Vernieuwen van het 
opleidingsaanbod, 
samen met de 
brancheorganisaties;

• Op een nieuwe manier 
werven van studenten;

• Het verbeteren van 
het imago van het 
beroep, samen met de 
brancheorganisaties.

1 2 3 1

Tabel: Overzicht maatregelen Teelt & technologie in relatie tot landelijke speerpunten.

16



29

K
w

aliteitsag
end

a 2018-2022

2.9 WERKVELD VEEHOUDERIJ

Het werkveld Veehouderij leidt op tot ondernemers en werkenden in de 
veehouderijsector. De nadruk van de opleiding ligt vanouds op de melkveehouderij, 
maar ook opleidingen in de niet-grondgebonden vormen van veehouderij worden door 
Zone.college verzorgd. De thuisregio van de school laat zich misschien wel het beste 
omschrijven als een park. We zien namelijk een grote variëteit aan functies (natuur, 
agrarisch grondgebruik, recreatie, steden en dorpen) die vlak naast elkaar en vaak 
verweven het gebied kleuren. Voor ondernemers in de veehouderij is dit een uitdagende 
omgeving om in te werken: er zijn volop kansen voor innovatie en ontwikkeling, nieuwe 
wegen en netwerken. 

Er is niet 1 manier van produceren die voor al onze afgestudeerden de beste is. Een 
focus op grootschalig produceren voor de wereldmarkt is sowieso in grote delen van 
onze thuisregio geen optie. De nieuwe LNV-landbouwvisie daarentegen, zit ons als 
gegoten. Deze is gebaseerd op het sluiten van kringlopen en als er ergens een regio 
in Nederland is waar dit kan worden waargemaakt, dan is het ónze thuisregio. Onze 
afgestudeerden gaan dat doen en wij bereiden ze daar op voor. Daarvoor maakt het 
werkveld Veehouderij keuzes. We leiden onze studenten op tot bewuste ondernemers 
die keuzes kunnen maken in het bedrijfs- en marktconcept dat het beste bij hen past. 
Het kunnen duiden van (digitale) data waarbij de boer de koe volgt zit in het programma 
als ook het omgaan met de veelheid aan installaties die op de bedrijven terug te vinden 
is. Ook natuurinclusieve landbouw en andere manieren van duurzamer vee houden 
maken deel uit van het programma. We beginnen bij Veehouderij niet op 0, want we 
participeren nu al in programma’s als Vruchtbare Kringlopen en Mineral Valley Twente. 
We gaan met kracht dóór op deze weg, zogezegd.

Om voorop te lopen in onze opleidingen en onze studenten altijd het nieuwste van het 
nieuwste te kunnen bieden, versterken we ons netwerk van praktijkbedrijven met meer 
echte rolmodellen van verschillende concepten in de veehouderij. Doordat we heel veel 
met en bij deze bedrijven het onderwijs verzorgen, stellen we onze studenten in staat 
om beter hun eigen keuzes te maken. We gaan in dit kader ook meer samenwerken met 
diverse innovatielabs en proefbedrijven in de regio.

Door het karakter van het gebied leggen we de focus niet op concepten in de 
grootschalige veehouderij. Het gaat veel meer om concepten die gedijen in de parkachtige 
omgeving van onze thuisregio. We helpen studenten die na de brede basisopleiding 
de grootschalige richting op willen om zich bij andere AOC’s verder in deze richting te 
bekwamen. Andersom zal het onderwijsconcept en de focus op ‘veehouden in een park’ 
aantrekkingskracht hebben op studenten van buiten de thuisregio.

Meer studenten dan nu zullen na hun opleiding bij Zone.college doorstromen naar het 
hbo, want de eisen die aan de huidige ondernemers worden gesteld komen op een 
steeds hoger niveau te liggen. De school bereidt deze studenten hier optimaal op voor, 
in nauwe samenwerking met de nabijgelegen hbo’s (met name Aeres Hogeschool).
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30

Op internationaal gebied focust Veehouderij zich op Europa: gebieden met een 
vergelijkbare parkomgeving als de onze. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een groot aantal 
regio’s in Duitsland, delen van Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.

De beweging die Veehouderij maakt, betekent dat docenten Veehouderij met een 
bredere scope het onderwijs organiseren dan tot nu toe en dat een beroep wordt 
gedaan op meer en andere competenties dan nu. Het begeleiden van de ontwikkeling 
van de docenten heeft hoge prioriteit, naast het versterken van het netwerk van 
partnerbedrijven. Door extreem in te zetten op onderwijs bij en met partnerbedrijven 
wordt het begrip ‘schoollocatie’ minder belangrijk. Veehouderij ontwikkelt zich de 
komende jaren in de thuisregio naar 2 regio’s (Noord en Zuid).

Doelen Maatregel Relatie met landelijke speerpunten  
(0 = geen impact; 3 = maximale impact)

Jongeren in 
kwetsbare 

posities

Gelijke 
kansen

Opleiden 
voor de 

arbeidsmarkt 
van de 

toekomst

Doelmatige en 
duurzame 

organisatie 
Groene 

opleidingen

• De opleidingen van Veehouderij 
sluiten goed aan op de 
(regiospecifieke)	vraag	(Niveau	2,	
3 en 4);

• Onze studenten kunnen diverse 
bedrijfsopzetten in de 
Veehouderij aan.

• Introductie 5 
innovatieve ICT-
werkvormen met de 
Kringloopwijzer als 
drager;

• Zo veel mogelijk buiten 
de school bij een 
diverse groep partner-
bedrijven leren.

1 1 3 2

Het aanbod Niveau 3 en 4 is beter 
verbonden met de praktijk.

Een deel van het 
programma verzorgen 
door 15 
praktijkdocenten op 
praktijklocaties/
preferente bedrijven.

0 0 3 3

Tabel: Overzicht maatregelen Veehouderij in relatie tot landelijke speerpunten.
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2.10 WERKVELD VOEDING

Het werkveld Voeding leidt tot nu toe procesoperators op in de 
voedingsmiddelenindustrie en doet dit vanuit de locatie Zone.college Almelo. 
Ongeveer 200 studenten volgen er een BOL- of BBL-opleiding en het werkveld verzorgt 
in samenwerking met dochteronderneming Groeipunt veel bijscholingscursussen 
voor werkenden in de voedingsmiddelentechnologie. Het onderscheid met een 
aantal ‘grijze’ opleidingen tot procesoperator bij ROC’s wordt opnieuw bekeken. 
Tot nu toe zat dat onderscheid er in dat onze mensen meer verstand hebben van 
het proces van de voedingsmiddelentechnologie en bij de ROC’s meer van de 
machinerie om voedingsmiddelen te maken. De eigen praktijkhal Voeding vraagt 
om een discussie: hoe gaat de opleiding rondom Zone.college Almelo van buiten 
naar binnen vernieuwd worden? Samen met het bedrijfsleven zal worden gekeken 
of in alternatieven bij de bedrijven zélf kan worden voorzien binnen de geldende 
regelgeving voor ‘vreemden’ in de voedingsmiddelenindustrie. Wij voorzien niet in 
een nieuwe, eigen praktijkhal. Zo’n hal is te kostbaar en bovendien kunnen we niet 
voldoende snel inspelen op de veranderende werksituatie en productie. Een hal kan 
eigenlijk alleen als voedingsmiddelenbedrijven er zelf actief in participeren (met 
geld en/of apparatuur en met praktijkdocenten). In het verlengde hiervan wordt 
met het bedrijfsleven de mogelijkheid onderzocht de opleiding te beperken tot BBL- 
en	bij-	en	nascholingsprogramma’s.	Hierin	floreert	de	opleiding	nu	al,	terwijl	juist	
in het BOL-programma (met jongere studenten die niet altijd toegang hebben tot 
voedingsbedrijven) belemmeringen worden ervaren. Mogelijk ligt hier een oplossing 
door volledig te focussen op BBL- en nascholing en niet meer op BOL. Daarmee is 
wellicht ook geen praktijkhal meer nodig.

Mensen zijn steeds meer geïnteresseerd in de voedselketen: hoe gaat het 
productieproces?; Hoe kunnen we het lokaal houden (dicht bij de bron)?; Wat doet 
Voeding en welke invloed heeft Voeding op het welbevinden van de mens? Dit vraagt 
om voorlichters die hier veel kennis van hebben en daar een goed en eerlijk verhaal over 
kunnen vertellen. Het werkveld Voeding start daarom met ingang van het schooljaar 
2019/2020 met de opleiding Voeding & voorlichting. De opleiding past heel goed bij de 
karakteristieken van onze thuisregio, met veel streekproducten en korte afzetketens. 
Met deze opleiding zal heel nadrukkelijk de verbinding met levensmiddelentechnologie 
gezocht worden, zodat voorlichters die van onze school komen niet alleen iets weten 
over het eindproduct, maar ook hoe het is gemaakt. Zone.college biedt ten opzichte 
van concurrerende, (veelal horeca-)opleidingen de nauwe link met de aarde en met 
levende have. Dat zit in het DNA van de school en past ook heel goed in de trend 
dat consumenten de herkomst van hun voedsel willen weten. De opleiding wordt 
momenteel op meerdere plekken in Nederland door collega-AOC’s ontwikkeld. Zone.
college gebruikt zo veel mogelijk elders ontwikkeld materiaal, zodat onnodige kosten 
worden bespaard. De opleiding wordt verzorgd vanuit de thuisbases Zwolle en Almelo. 
Waar mogelijk zullen dit praktijklocaties zijn en geen schoollocaties.
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Doelen Maatregel Relatie met landelijke speerpunten  
(0 = geen impact; 3 = maximale impact)

Jongeren in 
kwetsbare 

posities

Gelijke 
kansen

Opleiden 
voor de 

arbeidsmarkt 
van de 

toekomst

Doelmatige en 
duurzame 

organisatie 
Groene 

opleidingen

• Het BOL-onderwijs wordt vooral 
in en met de praktijk verzorgd;

• Het onderwijs van Voeding & 
technologie sluit nog beter aan bij 
wat in de markt gevraagd wordt.

• Het verkennen van 
mogelijkheden voor 
het gebruik van prak-
tijkvoorzieningen op 
partnerbedrijven;

• Het verkennen van 
mogelijkheden voor 
een gezamenlijke 
praktijkhal met  
partnerbedrijven;

• Beslissen of we door-
gaan met BOL-Voeding 
& technologie.

1 0 2 1

• Zone.college sluit aan bij de 
marktvraag naar 
voedingsvoorlichters met kennis 
van voedingsmiddelentechnologie; 

• Het werkveld verzorgt een 
opleiding Voeding & voorlichting 
met voldoende studenten om 
continuïteit op lange termijn te 
verzekeren.

• Ontwikkelen 
opleiding (Niveau 4);

• Het werven van 
studenten.

0 2 2 2

Tabel: Overzicht maatregelen Voeding in relatie tot landelijke speerpunten.
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2.11 ORGANISATIEBREDE AANPAK: ONTWIKKELING MENS EN ORGANISATIE

De ontwikkeling van mens en organisatie vraagt om een organisatiebrede aanpak. 
Daarbij is het van belang ruimte te maken voor samenwerking tussen docenten. 
Samenwerken gaat niet vanzelf en dient door de onderwijsorganisatie mogelijk te 
worden gemaakt. We spreken dan van de professionaliteit van de onderwijsorganisatie. 
Veranderingen rondom professionalisering van de beroepsgroep dragen bij aan Groots 
Groen Onderwijs.

Elke docent van Zone.college moet in staat zijn om volgens onze Groots Groen 
Onderwijs	filosofie	het	onderwijs	te	organiseren	en	studenten	te	begeleiden.	Het	
onderwijs wordt vormgegeven door de onderwijsteams en vakexpertteams. De leden 
zijn collectief verantwoordelijk voor de ontwikkeling van elke individuele student 
en de ontwikkeling van het vakgebied waarvoor de student wordt opgeleid. Deze 
teams hebben binnen algemene kaders uitgebreide bevoegdheden om invulling 
te geven aan hun verantwoordelijkheid. Dit vraagt van de docenten om ongoing 
te professionaliseren. Daardoor blijft het onderwijs zich verbeteren. De docent is 
een belangrijke schakel. Wanneer die zichzelf voldoende professionaliseert, kan de 
beroepsgroep meer autonomie ontwikkelen. Dit betekent voor de beroepsgroep dat zij 
zowel rechten als plichten heeft bij het ongoing professionaliseren.

Zone.academie vervult de rol van linking pin bij het faciliteren van de balans in 
deze rechten en plichten. Naast een ‘verplicht’ aanbod ondersteunt Zone.academie 
in maatwerkaanbod en -vraagstukken. Door dit aanbod krijgen alle docenten de 
gelegenheid te blijven leren, waarbij zij de autonomie over hun eigen professionalisering 
behouden en actief bijdragen aan onderwijskwaliteit. Het onderwijs is continu in 
ontwikkeling. Studenten hebben het recht op onderwijs gebaseerd op de nieuwste 
inzichten. Dat vraagt van docenten naast vakkennis ook vernieuwende didactiek, zoals 
inzet van ICT. 

De werkwijze van professionalisering (Zone.academie) richt zich op het vertrouwen dat 
de individuele docent in staat is om naast het ‘verplichte’ aanbod zelf te bepalen wat 
belangrijk is om binnen de onderwijsteams en vakexpertteams aan scholing te volgen. 
Daarmee is de beroepsgroep in staat kwalitatief goed onderwijs vorm te geven.

Het	profiel	van	de	professionele	docent	onderscheidt	professionaliteit	in	en	buiten	de	
klas. Bij het eerste gaat het over professioneel handelen op het gebied van didactiek, 
pedagogiek en vaktechnische inhoud. Bij het tweede betreft het professioneel handelen:

• Het steeds gericht zijn op verbetering van de performance;
• Graag en goed willen samenwerken en kennis delen;
• Organisatiebewustzijn;
• Kunnen en willen bijdragen aan de totale schoolontwikkeling;
• Het werk zelfstandig, initiatiefrijk en innovatief kunnen uitvoeren.
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2 De	organisatie	dient	deze	profielbeschrijving	mee	te	nemen	in	professionalisering	
van	huidige	docenten.	Maar	de	profielbeschrijving	speelt	ook	een	rol	bij	aanname	van	
docenten. Portefeuillehouders, onderwijsteams en vakexpertteams spelen hierbij een 
belangrijke rol. Voor de komende 4 jaar staat de volgende maatregel op de agenda om 
de professionalisering te ontwikkelen:

Doelen Maatregel Relatie met landelijke speerpunten  
(0 = geen impact; 3 = maximale impact)

Jongeren in 
kwetsbare 

posities

Gelijke 
kansen

Opleiden  
voor de 

arbeidsmarkt 
van de 

toekomst

Doelmatige en 
duurzame 

organisatie 
Groene 

opleidingen

Jaarlijks volgt tenminste 50% van 
de docenten het bij hen passende 
ontwikkelprogramma.

Het professionaliseren 
van docenten met de 
focus op:

• Activerende didactiek;
• Rol vervullen in 

onderwijs- en 
vakexpertteams;

• Rol vervullen in de 
schakel tussen school 
en praktijk(docenten).

1 0 3 2

Tabel:  Overzicht organisatie-brede maatregel bij professionalisering van docenten in relatie tot landelijke 

speerpunten.

21
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3 LANDELIJKE SPEERPUNTEN

3.1 ANALYSE VAN DE INDICATOREN: POSITIEBEPALING

Door de fusie per augustus 2018 beschikken we op dit moment (oktober 2018) nog 
niet over geconsolideerde cijfers. Is dat erg? Ja en nee. Ja, omdat de cijfers van de 
instellingen AOC Oost en AOC Groene Welle afzonderlijk beiden zijn gebaseerd 
op kleine aantallen, waardoor weinig studenten een groot verschil in percentage 
betekenen. Nee, omdat we wel een gevoel hebben waar onze leerpunten zitten. 

In de tabel op de volgende pagina hebben we die leerpunten in hoofdlijnen aangegeven. 
Bij de afronding van schooljaar 2017-2018 en de voorbereiding van het Geïntegreerd 
Jaarverslag maken we een nieuwe analyse, die uitgaat van de geconsolideerde situatie 
en een betere, gedragen basis biedt voor toekomstige acties.



36

K
w

al
it

ei
ts

ag
en

d
a 

20
18

-2
02

2 Speerpunt Indicator* Nulmeting Landelijke norm/
signaalwaarde/
landelijk 
gemiddelde

Onze analyse Actie

Jongeren in 
kwetsbare 
posities.

   VSV (Voortijdig 
schoolverlaters).

N1: 10%
N2: 6,8%
N3: 2,35%
N4: 1,9%

Norm
N1: 27,5 %
N2: 9,5 %
N3: 3,6 %
N4: 2,75 %

De instelling voldoet al 
jaren aan de normen.

Blijven monitoren van de VSV 
resultaten.

Jongeren in 
kwetsbare 
posities.

    Arbeidsmarkt-
rendement.

Agro>70%
Groen>70%
Bloem: -
Voeding: 63%
Dier: 60%

Signaalwaarde
70%

Bij enkele opleidingen 
(Bloem, Dier en 
Voeding) wijken we in 
negatieve zin af van de 
norm.

Bij de opleiding Dier meer 
aandacht besteden aan soft 
skills. Bij Bloem in overleg met 
de branche over verwachtingen 
voor deze studenten, waarbij de 
focus ligt op maximaal 
opstromen.

Gelijke 
kansen.

   Startersresultaat. N2: 85%
N3: 86%
N4: 87%

Norm
N2: 79 %
N3: 82%
N4: 82 %

De resultaten zijn 
boven de norm.

Geen aparte acties op dit 
moment. Vooral behouden van 
het goede.

Gelijke 
kansen.

			Kwalificatiewinst. N2: 75 %
N3: 72 %

- Resultaten zijn overall 
voldoende.

Niet inzakken: sommige 
opleidingen vergen continu 
aandacht (Dier en Bloem). Kleine 
aantallen geven soms 
afwijkingen. Intern aandacht 
geven aan trendanalyses en 
bewakingsmodel.

Gelijke 
kansen.

    Opstroom na 
diploma.

E: 0,53
N2: 0,36
N3: 0,19
N4: 0,34

Landelijke gemid.
E: 0,66 
N2: 0,37
N3: 0,16
N4: 0,33

Op niveau bij Niveau 3 
en 4. Te laag bij entree 
en Niveau 2.

Entree wordt zoveel mogelijk 
uitgevoerd in samenwerking 
met ROC’s. Bij Niveau 2 ligt het 
accent vooral bij de opleiding 
Groen.

Gelijke 
kansen.

    Doorstroom naar 
mbo/hbo.

2013: 108
2014: 102
2015: 116

Definitie	nog	in	
ontwikkeling

Meer studenten 
stromen door na 
Niveau 4. De uitval na 
het eerste jaar van het 
hbo is nog te hoog.

Nog te veel studenten haken na 
het eerste jaar hbo af vanwege 
teleurstelling in niveau en 
fysieke afstanden (ver van huis). 
In samenwerking met verschil-
lende hbo’s wordt geïnvesteerd 
in een goede voorbereiding.

Gelijke 
kansen.

   Succes 
doorstromers 
eerste jaar HBO

0,81 Definitie	nog	in	
ontwikkeling

- Zie bovenstaande cel.

Opleiden voor 
arbeidsmarkt 
van de 
toekomst.

    Arbeidsmarkt-
rendement.

E: 95 %
N2: 57%
N3: 83%
N4: 82 %

Signaalwaarde
E: 70 %
N2: 70%
N3: 70 %
N4: 70 %

Cijfers en feiten wijken 
af. De cijfers duiden op 
matige arbeidskansen, 
terwijl studenten 
volgens alumni-
onderzoek aangeven 
een baan te hebben. 
Niet allemaal op niveau 
en niet direct na het 
afstuderen. Voor veel 
opleidingen (Agro, 
Groen, Loonwerk, 
Voeding) geldt dat 
studenten direct aan 
de slag kunnen (zonder 
advertenties).

In de opleiding aandacht 
schenken	aan	het	beroepsprofiel	
(leren in de praktijkomgeving) 
en brede inzetbaarheid (zeker 
voor de opleiding Dier, zie 
beschrijving werkveld).

Opleiden voor 
arbeidsmarkt 
van de 
toekomst.

   Aandeel BBL’ers E: boven 
landelijk 
gemiddelde
N2: 0,31
N3: 0,33
N4: 0,06

E: -

N2: 0,4
N3: 0,43
N4: 0,09

Aandeel BBL onder 23 
jaar is stabiel. Boven 
23 erg conjunctuur-
gevoelig. BBL is vooral 
in twee werkvelden: 
groen en voeding

Voor Groen verzorgen we in de 
regio op meerdere plekken 
specifieke	BBL-programma’s	op	
beperkte reisafstand. Dit 
breiden we naar behoefte uit. 
Voor Voeding-produktie-
techniek verschuiven we actief 
van BOL naar BBL

* Indicator bestaat uit   (goed) en   (heeft verbetering nodig). 
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Kwetsbare jongeren
Van oudsher kiezen kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs, VSO 
(Voortgezet speciaal onderwijs) en vmbo-BB (Basisberoepsgerichte leerweg) 
vaak voor Groene opleidingen. Als instelling met zowel vmbo als mbo hebben we 
gekozen voor een actieve en intensieve doorstroom via de Vakmanschapsroute 
(van	vmbo	3	tot	en	met	mbo-Niveau	2	met	flexibiliteit).	Deze	route	bieden	we	aan	
in 3 vmbo.zones.  

Voor opleidingen Groen hebben we voor kwetsbare leerlingen slimme 
samenwerkingen tussen mbo, VSO en brancheopleidingen.

Doorstroom mbo naar hbo
Als instelling met zowel vmbo als mbo verzorgen we met Het Groene Lyceum 
een onderwijsprogramma dat versneld werkt voor potentiële hbo-studenten die 
sterk praktisch georiënteerd zijn. De doorstroom van mbo 4 naar hbo wordt al in 
de eerste jaren van Het Groene Lyceum voorbereid. Studenten zijn aantoonbaar 
succesvol in het hbo. Deze ervaringen willen we ook verbreden naar de reguliere 
doorstroom mbo–hbo.

Leven Lang Leren
Via Groeipunt positioneren we ons nadrukkelijk op de onderwijsmarkt voor 
Leven Lang Ontwikkelen. Dat doen we vooral in de segmenten Groen en Voeding, 
omdat daar de vraag voor ons het grootst is. Verbreding naar andere werkvelden 
vindt	plaats	op	basis	van	specifieke	vraag	en	onze	mogelijkheid	kwaliteit	te	
leveren.
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2 3.2 RELATIE TUSSEN DE MAATREGELEN EN LANDELIJKE SPEERPUNTEN

De maatregelen van Zone.college zijn gericht op het implementeren van onze strategie 
“Groots Groen Onderwijs”. Vanzelfsprekend hebben onze maatregelen een relatie met 
de landelijke speerpunten. Immers, ons bestaansrecht hangt voor een deel af van wat 
wij bijdragen aan de speerpunten. 

In deze paragraaf worden de maatregelen uit de voorgaande hoofdstukken op een 
andere manier gepresenteerd, namelijk gegroepeerd naar de landelijke speerpunten. 
Dat is gedaan met de bedoeling de relatie tussen de maatregelen en de speerpunten 
te	verduidelijken.	Daartoe	is	voor	elk	speerpunt	de	definitie	van	dat	speerpunt	in	de	
regeling, ontleed in doelen en methoden. Het onderstaande schema is het resultaat 
daarvan.

Speerpunt Definitie in de regeling 
kwaliteitsafspraken

Doelen Methoden

Jongeren in kwetsbare 
positie.

Kwetsbare jongeren door 
uitstekend onderwijs en 
persoonlijke begeleiding 
maximaal ondersteunen
met als doel om uitval te 
voorkomen, door te stromen 
naar een hoger niveau of een 
goede start te maken op de 
arbeidsmarkt.

• Uitval voorkomen.
• Doorstromen naar een hoger 

niveau.
• Een goede start op de 

arbeidsmarkt.

• Uitstekend onderwijs.
• Persoonlijke begeleiding.

Gelijke kansen. Het creëren van soepele 
overgangen binnen krachtig 
beroepsonderwijs zodat 
studenten voldoende kansen 
krijgen om succesvol in het 
mbo in te stromen of door te 
stromen naar een 
vervolgopleiding of baan die 
past bij hun ambities en 
talenten.

• Succesvol in het MBO 
instromen.

• Doorstromen naar een 
vervolgopleiding.

• Baan die past bij hun 
ambities en talenten.

Soepele overgangen creëren.

Opleiden voor de 
arbeidsmarkt van de 
toekomst.

Verbetering van het 
arbeidsmarktperspectief van 
mbo-studenten door 
aanpassingen in het 
onderwijsaanbod, 
beïnvloeding van de 
studiekeuze, inhoudelijke 
vernieuwing van opleidingen 
en het versterken van de 
verbinding met de 
beroepspraktijk.

Verbetering van het 
arbeidsmarktperspectief.

• Aanpassing in het 
onderwijsaanbod.

• Beïnvloeding van de 
studiekeuze

• Inhoudelijke vernieuwing van 
opleidingen

• Het versterken van de 
verbinding met de 
beroepspraktijk.

In de volgende sub-paragraven is elke maatregel afgezet tegen deze doelen en 
methoden en wordt daarop een toelichting gegeven.
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* Let op: per speerpunt worden niet alle maatregelen genoemd. Dat is geen omissie. We hebben ervoor gekozen 

bij elk speerpunt alleen de maatregelen op te nemen die impact hebben op het genoemde speerpunt.

1

3

4

3.2.1 Landelijk speerpunt: Jongeren in kwetsbare posities

Ten aanzien van ondersteuning van studenten hanteert Zone.college het uitgangspunt 
dat deze ondersteuning zoveel mogelijk wordt verzorgd door docenten en coaches. 
Om docenten en teams te ondersteunen en te adviseren worden experts ingezet. Extra 
ondersteuning wordt gefaciliteerd voor de groep studenten in een kwetsbare positie 
die door verschillende oorzaken niet in staat zijn het reguliere onderwijsprogramma 
te volgen (denk hierbij aan sociaal-emotionele problemen; gedragsproblemen; een 
beperking of handicap; een langdurige ziekte; acute problematiek: leerproblemen / 
motivatieproblemen of onvoldoende perspectief op het behalen van een diploma of 
startkwalificatie).	Bespreking	van	de	casuïstiek	m.b.t.	de	extra	ondersteuning	gebeurt	
regelmatig in het intern ondersteuningsoverleg/expertiseteamoverleg. In de huidige 
transitie van hulpverlening naar de gemeenten bevorderen we de afstemming tussen 
onderwijs en hulpverlening. Sinds de invoering van PaO (aug 14) richten we ons in de 
ondersteuning op alle (!) studenten met een ondersteuningsvraag, dus onafhankelijk 
van een diagnose. Van oudsher heeft groen onderwijs veel expertise opgebouwd t.a.v. 
leerlingen met een belemmering.

Veel van onze maatregelen zijn van invloed op het speerpunt Jongeren in een 
kwetsbare positie. In de onderstaande tabel wordt verduidelijkt hoe en waarom 
de maatregelen van invloed zijn. Daarbij worden niet alle maatregelen uit de 
Kwaliteitsagenda genoemd. De maatregelen die nagenoeg geen impact hebben op 
jongeren in een kwetsbare positie zijn niet in het overzicht opgenomen.

Maatregelen Doelen (zie paragraaf 3.2.) Impact Op welke manier (zie 
paragraaf 3.2.)

Toelichting

Voorkomen 
uitval

Door-
stromen 

naar hoger 
niveau

Goede start 
op de 

arbeids-
markt

3=max Uitstekend 
onderwijs

Persoonlijke 
begeleiding

BLOEM & STYLING:
De opleiding Bloem & 
styling herinrichten met 
een	specifieke		locatie	
(hot spot).

X X 1 X X Vernieuwd onderwijs sluit 
beter aan bij de ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt. Een 
verschuiving van 
bloemenkraam naar 
binnengroen.

DIERVERZORGING:
De praktijklocaties 
Dierverzorging uitbreiden 
op alle mbo-locaties van 
Zone.college.

X 3 X Minder uitval doordat leren op 
de werkplek beter aansluit bij 
de intrinsieke motivatie, het 
willen werken met en zorgen 
voor dieren.

DIERVERZORGING:
Het versterken van het 
aanbod soft skills bij 
Dierverzorging.

X X X 3 X X Door ontwikkeling soft skills 
meer kans op een baan buiten 
de sector dierverzorging 
waarin weinig werk is. Soft 
skills zijn van betekenis voor 
alle leer en arbeidsactiviteiten. 
Een betere begeleiding op 
maat waardoor minder uitval 
en grotere kans op doorstroom.  
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Maatregelen Doelen (zie paragraaf 3.2.) Impact Op welke manier (zie 
paragraaf 3.2.)

Toelichting

Voorkomen 
uitval

Door-
stromen 

naar hoger 
niveau

Goede start 
op de 

arbeids-
markt

3=max Uitstekend 
onderwijs

Persoonlijke 
begeleiding

GROEN:
Het opzetten en uitbreiden 
van de Niveau 2 en 
entreeopleidingen Groen.

X X X 3 X Een uitbreiding van het aanbod 
voor kwetsbare jongeren 
(N1,2), zodat er voor hen meer 
keuzemogelijkheden zijn. De 
opleidingen worden zo opgezet 
dat kans op uitval minimaal is 
en kans op doorstroom wordt 
geboden. 

GROEN:
Het bijscholen van jonge 
medewerkers binnen de 
waterschappen (BBL), 
samen met de waterschap-
pen in Noordoost-Neder-
land en met de AOC’s in dit 
gebied.

X 1 X X Zittende jonge medewerkers 
zich binnen hun werkveld door 
het volgen van deze opleiding.

GROEN:
Het opzetten van de 
opleiding Urban Green 
Niveau 3 en 4.

X 2 X Door nieuw aanbod, dat beter 
aansluit bij ontwikkelingen 
binnen groen (duurzaamheid, 
economische meerwaarde, 
social return) is de kans op een 
goede start op de arbeidsmarkt 
groter.
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2 Maatregelen Doelen (zie paragraaf 3.2.) Impact Op welke manier (zie 
paragraaf 3.2.)

Toelichting

Voorkomen 
uitval

Door-
stromen 

naar hoger 
niveau

Goede start 
op de 

arbeids-
markt

3=max Uitstekend 
onderwijs

Persoonlijke 
begeleiding

PAARD:
• Mogelijkheden tot 

maatwerk binnen Paard 
ontwikkelen en 
aanbieden;

• Het Blended Learning 
concept introduceren bij 
(met	name)	het	profiel	
Paardensport.

X X 1 X X Studenten vallen minder uit 
omdat ze een opleiding op 
afstand (komt voor door 
topsport os verbinding met 
bedrijven buiten de regio) 
Tevens minder uitval door 
minder overlap tussen leren in 
het bedrijf en op school. 

TEELT:
• Het vernieuwen van het 

opleidingsaanbod, samen 
met de 
brancheorganisaties;

• Op een nieuwe manier 
studenten werven;

• Het verbeteren van het 
imago van het beroep, 
samen met de 
brancheorganisaties.

X 1 X Door nieuw aanbod in een 
sector met een groot tekort 
aan arbeidskrachten wordt de 
kans op een goede start op de 
arbeidsmarkt vergroot.

VEEHOUDERIJ:
• Introductie 5 innovatieve 

ICT-werkvormen met de 
Kringloopwijzer als 
drager;

• Zo veel mogelijk buiten 
de school bij een diverse 
groep partnerbedrijven 
leren.

X 1 X Door een sterkere link met de 
maatschappelijke 
ontwikkelingen op het gebied 
van duurzaamheid en 
circulariteit sluit de opleiding 
beter aan bij de werkpraktijk en 
wordt de start op de 
arbeidsmarkt verbeterd

VOEDING:
• Het verkennen van 

mogelijkheden voor het 
gebruik 
praktijkvoorzieningen 
op partnerbedrijven;

• Het verkennen van 
mogelijkheden voor 
een gezamenlijke 
praktijkhal met 
partnerbedrijven;

• Beslissen of we 
doorgaan met BOL-
Voeding & Technologie.

X 1 X Door te leren op de 
toekomstige werkplek wordt 
de start op de arbeidsmarkt 
verbeterd.

ORGANISATIE BREED:
Professionalisering 
docenten.

X X X 3 X Door betere begeleiding van 
de docenten worden alle 
doelen beter ondersteund.
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3.2.2 Landelijk speerpunt: Gelijke kansen

Bij de inrichting van onze opleidingen gaan we altijd uit van het optimaliseren van de 
kansen voor groepen studenten. Door maatwerk worden de kansen voor individuele 
studenten geoptimaliseerd. Mede hierom werken we met onderwijsteams. Leden van 
onderwijsteams hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de begeleiding en het 
leren van de individuele student,. Maatregelen in de kwaliteitsagenda versterken onze 
inzet op het bieden van maximale kansen voor studenten.  

Veel van onze maatregelen zijn van invloed op het speerpunt Gelijke kansen. In de 
onderstaande tabel wordt verduidelijkt hoe en waarom de maatregelen van invloed 
zijn. Daarbij worden niet alle maatregelen uit de Kwaliteitsagenda genoemd. De 
maatregelen die nagenoeg geen impact hebben op Gelijke kansen  zijn niet in het 
overzicht opgenomen. 

Maatregel Doelen (zie paragraaf 3.2.) Impact Toelichting

Kans op 
succesvolle 
instroom 
MBO

Kans om door 
te stromen 
naar vervolg-
opleiding

Kans om 
juiste baan 
te vinden

BLOEM:
De opleiding Bloem & styling herinrichten 
met	een	specifieke		locatie	(hot	spot).

X X 2 Door betere doorlopende leerlijnen 
wordt de mogelijkheid op doorstroom 
vergroot. Door een bredere insteek 
van de opleiding is er meer 
perspectief op het vinden van de 
juiste baan.

DIERVERZORGING:
Samen met Van Hall Larenstein het aanbod 
van Niveau 4 Dierverzorging naar een 
hoger plan brengen.

X 3 Door het aanbod Niveau 4 te 
verbeteren en aan te sluiten op de 
HBO-opleiding is een betere 
doorstroom naar het HBO mogelijk en 
zal uitval in het eerste jaar HBO 
verminderen. 

DIERVERZORGING:
De praktijklocaties Dierverzorging 
uitbreiden op alle mbo-locaties van Zone.
college.

X X 1 Doordat leren op de werkplek beter 
aansluit bij de intrinsieke motivatie 
wordt succesvolle instroom 
ondersteund. Door een betere link 
met de werkpraktijk wordt de kans op 
het vinden van de juiste baan in de 
sector vergroot.

DIERVERZORGING:
Het versterken van het aanbod soft skills 
bij Dierverzorging.

X X 2 Soft skills zijn van betekenis voor alle 
leer- en arbeidsactiviteiten waardoor 
de student een betere kans heeft op 
doorstroom en het vinden van een 
baan. 

GROEN:
Het opzetten en uitbreiden van de Niveau 2 
en entreeopleidingen Groen.

X X X 3 Betere aansluiting realiseren bij zowel 
vooropleiding als vervolgopleiding, en 
door aansluiting op arbeidsmarkt ook 
betere kansen op die arbeidsmarkt.

GROEN, GROND, INFRA:
Herbezinning opleidingslocaties (de locatie 
en het accent van de opleiding).

X X 1 Betere kans op in- en doorstroom door 
meer duidelijkheid over de opleidingen. 
Mede ingegeven door vergroten doel-
matigheid.
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Maatregel Doelen (zie paragraaf 3.2.) Impact Toelichting

Kans op 
succesvolle 
instroom 
MBO

Kans om door 
te stromen 
naar vervolg-
opleiding

Kans om 
juiste baan 
te vinden

PAARD:
• Mogelijkheden tot maatwerk binnen 

Paard ontwikkelen en aanbieden;
• Het Blended Learning concept 
introduceren	bij	(met	name)	het	profiel	
Paardensport.

X X 2 Door meer en beter maatwerk, 
passend bij de toekomstplannen van 
de student, betere kans op 
doorstroom en het vinden van de 
juiste baan. 

PARAVETERINAIR:
De module Internationaal ontwikkelen, net 
als een internationale uitwisseling van 
studenten.

X X 2 Door een internationaal accent wordt 
de kans op doorstroom naar een N5 
opleiding groter en wordt de 
internationale arbeidsmarkt 
toegevoegd voor het vinden van een 
passende baan.

PARAVETERINAIR:
Honoursprogramma Paraveterinair 
opzetten, met zowel vakinhoud als soft 
skills.

X X X 3 Door meer en beter maatwerk worden 
alle drie de doelen ondersteund.

TEELT:
• Het vernieuwen van het 

opleidingsaanbod, samen met de 
brancheorganisaties;

• Op een nieuwe manier studenten werven;
• Het verbeteren van het imago van het 

beroep, samen met de 
brancheorganisaties.

x x 2 Succesvolle instroom wordt verbeterd 
door de beeldvorming bij studenten 
over het vak te verbeteren. Door een 
goede aansluiting op de arbeidsmarkt 
een betere kans op het vinden van een 
passende baan.

VEEHOUDERIJ:
• De introductie van 5 innovatieve ICT-

werkvormen met de Kringloopwijzer als 
drager;

• Zo veel mogelijk buiten de school bij een 
diverse groep partnerbedrijven leren.

X 1 Door de opleiding sterker te linken 
met een diverse groep van bedrijven 
krijgt de student een bredere blik op 
de arbeidsmarkt en wordt de kans op 
het vinden van de juiste baan 
vergroot. 

VOEDING:
• Het ontwikkelen van de opleiding 
    (Niveau 4);
• Studenten werven. 

X X 2 Door het opleidingsaanbod te 
verbreden naar een gebied waarop 
vraag is vanuit de arbeidsmarkt is de 
kans op het vinden van de juiste baan 
vergroot. Bij het ontwikkelen van de 
opleiding wordt rekening gehouden 
met een soepele instroom vanuit het 
VMBO.

3.2.3 Landelijk speerpunt: Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Twee van onze pijlers uit de strategie (zie paragraaf 1.8.), namelijk “Co-creatie met 
partnerbedrijven” en “Lokaalloos leren”, houden direct verband met het opleiden voor 
de arbeidsmarkt van de toekomst. Als logisch gevolg daarvan hebben veel maatregelen 
in de Kwaliteitsagenda impact op het speerpunt “Arbeidsmarkt van de toekomst”. 
In de onderstaande tabel wordt verduidelijkt hoe en waarom de maatregelen van 
invloed zijn. Daarbij worden niet alle maatregelen uit de Kwaliteitsagenda genoemd. De 
maatregelen die nagenoeg geen impact hebben op de “Arbeidsmarkt van de toekomst” 
zijn niet in het overzicht opgenomen.
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Maatregelen Impact Op welke manier (zie paragraaf 3.2.) Op welke manier

Aanpassing 
onderwijs-

aanbod 
Portfolio

Beinvloeding 
studiekeuze

Vernieuwing 
opleiding

Versterken 
verbinding 
beroeps-
praktijk

BLOEM:
De opleiding Bloem & styling 
herinrichten	met	een	specifieke		
locatie (hot spot).

3 X X X Aansluiting bij de werkpraktijk van 
het heden en de toekomst is een 
essentiële pijler onder deze 
maatregel.

DIERVERZORGING:
De praktijklocaties Dierverzorging 
uitbreiden op alle mbo-locaties van 
Zone.college.

2 X X Door in het huidige aanbod het 
aandeel theorie te verminderen ten 
behoeve van het deel praktijk op 
locatie sluit de opleiding beter aan 
bij de arbeidsmarkt van de 
toekomst.

DIERVERZORGING:
Het versterken van het aanbod 
soft skills bij Dierverzorging.

2 X Het aandeel soft skills binnen de 
opleiding wordt groter. Soft skills 
zijn van toegevoegde waarde in alle 
sectoren op de arbeidsmarkt.

GROEN:
Het bijscholen van jonge 
medewerkers binnen de 
waterschappen (BBL), samen met 
de waterschappen in Noordoost-
Nederland en met de AOC’s in dit 
gebied.

3 X X Werknemers ontwikkelen zich op 
competenties die noodzakelijk zijn 
op de arbeidsmarkt van de 
toekomst.

GROEN:
Een hot spot voor Groen creëren.

3 X X X Aansluiting bij de werkpraktijk van 
de toekomst is een essentiële pijler 
onder deze maatregel waarbij zowel 
het portfolio wordt veranderd als 
bestaande opleidingen worden 
vernieuwd.

GROEN, GROND, INFRA:
Het vernieuwen van het 
opleidingsprogramma.

3 X X Bij vernieuwing van opleidingen staat 
een betere verbinding met de arbeids-
markt van de toekomst centraal.

GROEN, GROND, INFRA:
Het ontwikkelen en uitvoeren van 
een bij- en nascholingsprogramma.
Dit samen oppakken met ROC’s, 
andere AOC’s en het hbo. 

3 X X Bij de vernieuwing van de opleiding 
voor werkenden (Leven Lang 
Ontwikkelen)  staat een betere 
verbinding met de arbeidsmarkt van 
de toekomst centraal. 

PAARD:
Bij- en nascholingsprogramma’s 
ontwikkelen en aanbieden. Deze 
bij voorkeur aan alumni aanbieden.

2 X X Bij het ontwikkelen van nieuwe 
programma’s voor werkenden 
(Leven Lang leren)  staat een betere 
verbinding met de arbeidsmarkt van 
de toekomst centraal.

PARAVETERINAIR:
De module Internationaal 
ontwikkelen, net als een 
internationale uitwisseling van 
studenten.

3 X X Door internationale elementen aan 
de opleiding toe te voegen sluit de 
opleiding beter aan bij 
internationalisering van het 
werkveld.

TEELT & TECHNOLOGIE:
• Het vernieuwen van het 

opleidingsaanbod, samen met de 
brancheorganisaties;

• Op een nieuwe manier studenten 
weven;

• Het verbeteren van het imago 
van het beroep, samen met de 
brancheorganisaties.

3 X X X Het ontwikkelen van deze opleiding 
is ingegeven door een groot tekort 
aan arbeidskrachten in deze sector. 
Daarbij wordt optimaal ingezet op 
een link met de beroepspraktijk en 
studenten verleiden naar deze 
sector.
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Maatregelen Impact Op welke manier (zie paragraaf 3.2.) Op welke manier

Aanpassing 
onderwijs-

aanbod 
Portfolio

Beinvloeding 
studiekeuze

Vernieuwing 
opleiding

Versterken 
verbinding 
beroeps-
praktijk

VEEHOUDERIJ:
• De introductie van 5 innovatieve 

ICT-werkvormen met de 
Kringloopwijzer als drager;

• Zo veel mogelijk buiten de school 
bij een diverse groep 
partnerbedrijven leren.

3 X X De opleiding wordt vernieuwd om 
met name de verbinding met de 
beroepspraktijk van de toekomst te 
vergroten.

VEEHOUDERIJ:
Een deel van het programma laten 
verzorgen door 15 
praktijkdocenten op 
praktijklocaties/preferente 
bedrijven.

3 X X De opleiding wordt vernieuwd om 
met name de verbinding met de 
beroepspraktijk van de toekomst te 
vergroten.

VOEDING:
• Het verkennen van 

mogelijkheden voor het gebruik 
praktijkvoorzieningen op 
partnerbedrijven;

• Het verkennen van 
mogelijkheden voor een 
gezamenlijke praktijkhal met 
partnerbedrijven;

• Beslissen of we doorgaan met 
BOL-Voeding & technologie.

2 X X Bij vernieuwing van opleidingen 
staat een betere verbinding met de 
arbeidsmarkt van de toekomst 
centraal.

VOEDING:
• Het ontwikkelen van de opleiding 

(Niveau 4);
• Studenten werven.

2 X X X Het ontwikkelen van deze opleiding 
is ingegeven door het ontstaan van 
een nieuwe beroepen op dit gebied.  
Daarbij wordt optimaal ingezet op 
een link met de beroepspraktijk en 
studenten verleiden tot deze sector.

ORGANISATIEBREED:
Het professionaliseren van 
docenten.

3 X X X X De docent van de toekomst is op 
didactisch en pedagogisch vlak goed 
toegerust en is daarnaast ook coach 
en begeleider. De organisatie van 
het onderwijs in samenwerking met 
het bedrijfsleven behoort tot zijn 
nieuwe taken.

3.2.4 Landelijk speerpunt: Doelmatige en duurzame organisatie van Groene opleidingen

Zone.college is een fusieorganisatie van de Groene Welle en AOC Oost. De fusie heeft 
vooral tot doel de duurzaamheid en doelmatigheid van groene opleidingen in onze regio 
te garanderen. Logischerwijs zijn veel van onze maatregelen gericht op het vergroten 
van de duurzaamheid en doelmatigheid. De duurzaamheid van opleidingen wordt vooral 
vergroot door samenwerking met partners (bedrijven, branches en andere opleidingen). 
De samenwerking is zichtbaar door gezamenlijke vaststelling van de curricula van 
verschillende	opleidingen.		De	doelmatigheid	wordt	vergroot	door	efficiënter	met	
beschikbare middelen om te gaan die deels wordt gerealiseerd door een groter aantal 
studenten. In de onderstaande tabel staat dat beschreven. 
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Maatregelen Impact Op welke manier

BLOEM:
De opleiding Bloem & styling 
herinrichten	met	een	specifieke		locatie	
(hot spot).

3 Een stabielere en sterkere opleiding door het doelmatiger benutten van 
locaties.

DIERVERZORGING:
Samen met Van Hall Larenstein het 
aanbod van Niveau 4 Dierverzorging 
naar een hoger plan brengen.

2 Door samenwerking met het hbo (Van Hall Larenstein) is de duurzaamheid van 
de opleiding versterkt.

DIERVERZORGING:
De praktijklocaties Dierverzorging 
uitbreiden op alle mbo-locaties van 
Zone.college.

3 De duurzaamheid wordt versterkt door een toenemende samenwerking met 
bedrijven. De doelmatigheid wordt vergroot door minder te investeren in 
langlopende opstallen/vastgoed.

GROEN:
Het opzetten en uitbreiden van de 
Niveau 2 en entreeopleidingen.

1 Een toename van het aantal deelnemers, waardoor de doelmatigheid wordt 
vergroot.

GROEN:
Het bijscholen van jonge medewerkers bin-
nen de waterschappen (BBL), samen met 
de waterschappen in Noordoost- 
Nederland en met de AOC’s in dit gebied.

2 De duurzaamheid is gegarandeerd, doordat modules in samenwerking met de 
AOC’s van Noordoost-Nederland en de waterschappen worden opgezet en 
uitgevoerd. De doelmatigheid wordt vergroot door een toename van het 
aantal deelnemers.

GROEN:
Een hot spot voor Groen creëren.

2 Door samenwerking met de brancheorganisatie en bedrijven is de 
duurzaamheid gegarandeerd.

GROEN:
Het opzetten van de opleiding Urban 
Groen Niveau 3 en 4.

3 De toekomstbestendigheid van Groen versterken door een focus op (ook) de 
stedelijke, groene omgeving.

GROEN, GROND, INFRA:
Herbezinning opleidingslocaties (de 
locatie én het accent van de opleiding).

3 Door samenwerking met bedrijven is de duurzaamheid gegarandeerd. De 
doelmatigheid wordt vergroot door het doelmatiger benuten van locaties.

GROEN, GROND, INFRA:
Het vernieuwen van het 
opleidingsprogramma. 

2 De doelmatigheid en kwaliteit worden versterkt door een centralisatie van de 
locaties in Noord en Zuid. De duurzaamheid is gegarandeerd door 
samenwerking met de brancheorganisatie Cumela.

GROEN, GROND, INFRA:
Het ontwikkelen en uitvoeren van een 
bij- en nascholingsprogramma. Dit 
samen oppakken met ROC’s, andere 
AOC’s en het hbo.

De duurzaamheid wordt vergoot door samenwerking met ROC’s, AOC’s en het 
hbo.	De	doelmatigheid	wordt	vergroot	door	een	efficiënte	inzet	van	de	
specialisaties van elke partner.

PAARD:
Bij- en nascholingsprogramma’s 
ontwikkelen en aanbieden. Deze bij 
voorkeur aan alumni aanbieden.

1 Door een toename van het aantal deelnemers wint de opleiding aan 
doelmatigheid.

TEELT:
• Het vernieuwen van het 

opleidingsaanbod, samen met de 
brancheorganisaties;

• Op een nieuwe manier studenten 
weven;

• Het verbeteren van het imago van het 
beroep, samen met de 
brancheorganisaties.

1 Door een structurele groei van de opleiding wordt de doelmatigheid vergroot. 
Door betrokkenheid van brancheorganisaties is de duurzaamheid 
gegarandeerd.

VEEHOUDERIJ:
• De introductie van 5 innovatieve ICT-

werkvormen met de Kringloopwijzer 
als drager;

• Zo veel mogelijk buiten de school bij 
een diverse groep partnerbedrijven 
leren.

2 Mede door innovatie zijn meer thema’s uitwisselbaar tussen opleidingen. 
Daarmee is de doelmatigheid vergroot.
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VEEHOUDERIJ:
Een deel van het programma laten 
verzorgen door 15 praktijkdocenten op 
praktijklocaties/preferente bedrijven.

3 Door betrokkenheid van bedrijven is de duurzaamheid vergroot. Het 
rendement van de opleiding wordt vergroot door meer gebruik te maken van 
crossovers.

VOEDING:
• Het verkennen van mogelijkheden voor 

het gebruik praktijkvoorzieningen op 
partnerbedrijven;

• Het verkennen van mogelijkheden voor 
een gezamenlijke praktijkhal met 
partnerbedrijven;

• Beslissen of we doorgaan met BOL-
Voeding & Technologie.

3 Een goede praktijklocatie is een voorwaarde voor een doelmatige, duurzame 
opleiding. In 2020 wordt een go/gono go beslissing over BOL genomen.

ORGANISATIEBREED:
Het professionaliseren van docenten.

3 Door de kwaliteit van het docentenkorps voortdurend aan te passen aan de 
vraag wordt de doelmatigheid en duurzaamheid vergroot.
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4 ACHTERGRONDINFORMATIE 

4.1 HET PROFIEL VAN ZONE.COLLEGE

Zone.college is in augustus 2018 ontstaan uit de fusie van AOC Oost en AOC Groene 
Welle. in het merkenmanifest van de nieuwe instelling staat het volgende:

• In een wereld vol verschillen willen wij verbinden;
• In een leven vol verrassingen bieden wij houvast;
• In een omgeving vol keuzes geven wij richting;
• In een tijd vol veranderingen ontwikkelen wij perspectief.

Deze belofte doen we sinds de fusie aan 3.990 leerlingen in de vmbo.zone, 2.418 
BOL-studenten en 697 BBL-studenten. Voor vmbo-leerlingen maken we die beloften 
waar door binnen een kleinschalige en persoonsgerichte omgeving te werken aan 
beroepsverkenningen via De Groene Werelden. Voor het mbo zorgen we via Groots 
Groen Onderwijs dat studenten intensief contact leggen met beroepsbeoefenaars. Dit 
gebeurt vanuit kleine onderwijsteams met toegewijde docenten die oog hebben voor 
individuele studenten en hun vraagstukken in een wereld vol uitdagingen.
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 Grafiek: Aantal leerlingen op instellingsniveau.

De doorstroom van het Groene vmbo naar ons eigen mbo Groen ligt al jaren 
rond de 30%. Intern zijn doelstellingen geformuleerd over meer doorstroming 
en meer leerwinst. De doorstroomprogramma’s (de Vakmanschapsroute en Het 
Groene	Lyceum)	zijn	effectief.
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Grafiek: Aantal studenten op instellingsniveau.

Het	vooruitzicht	is	krimp.	De	demografische	ontwikkelingen	in	de	regio	duiden	op	krimp	
van de bevolking. Voor het vmbo voorzien we een gestage daling van bijna 4.000 nu 
naar 3.700 over 4 jaar. In het mbo volgen nu 3.140 studenten Groen beroepsonderwijs. 
Het aantal studenten is sinds 2011 afgenomen. Deze afname is vooral afkomstig van 
BBL-studenten. Het aantal BOL-studenten is redelijk stabiel, al zijn er wel verschillen in 
aantallen per opleiding. De verwachting is dat we de komende 4 jaar qua mbo-aantallen 
licht zullen dalen, omdat krimpregio’s (de Achterhoek) worden gecompenseerd met 
groeiregio’s (Zwolle). De grootste onzekerheid zit in het aantal BBL-studenten. Ondanks 
de te verwachten krimp is het aantal studenten in 2018/2019 toegenomen ten opzichte 
van het schooljaar 2017/2018. Het aantal BOL-studenten is met 51 toegenomen. Het 
aantal BBL-studenten is gegroeid van 603 naar 697.



52

K
w

al
it

ei
ts

ag
en

d
a 

20
18

-2
02

2 4.1.1 Inzoomen op het onderwijsaanbod van de mbo.zone

BOL BBL

Entree 6 44

Niveau 2 473 196

Niveau 3 689 337

Niveau 4 1275 120

Tabel: Verdeling over niveaus.

Het is beleid om Entree zoveel mogelijk te verwijzen naar ROC’s. Alleen de 
specifiek	Groene	Entreevraag	wordt	door	ons	verzorgd.	

Het percentage Niveau 4 stijgt sinds 4 jaar ten koste van Niveau 3. Niveau 2 is al 
jaren stabiel op 18-19%.

Totaal Waarvan in BOL

Bloem 199 78%

Groen 619 50%

Dier 639 100%

Paraveterinair 361 99%

Paardenhouderij 202 73%

Veehouderij 441 98%

Loonwerk 260 72%

Teelt & technologie 57 68%

Groene detailhandel 101 82%

Voeding 211 43%

Tabel: Verdeling over werkvelden.
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De trend is dat het aandeel Dier/Paraveterinair/Paard jaarlijks licht groeit. 
Authentiek Groene opleidingen zoals Veehouderij en Loonwerk zijn stabiel in 
omvang.

Opleidingen zoals Groen en Voeding worden meer en meer in BBL verzorgd. De 
opleidingen Dier en Paraveterinair zijn er nauwelijks in BBL. Voor Veehouderij ook 
niet, omdat deze bewust alleen in BOL wordt aangeboden.

Het werkgebied van onze instelling is overwegend plattelandgeoriënteerd met 2 
afwijkende kernen: Zwolle en Enschede. 

In de regio is landbouw een belangrijke werkgever, zowel in primaire als in afgeleide 
zin (ForFarmers, Friesland Campina, Plukon en VION). De ontwikkeling naar duurzame 
veehouderij	vraagt	om	‘technische	boerenhandjes’:	jongelui	die	vanuit	affiniteit	met	de	
sector werken aan techniek, ICT en bouw. In het verlengde van de agrarische oriëntatie 
is er veel voedselverwerkende industrie, met meer arbeidsvraag dan aanbod. 

In de steden Zwolle en (in mindere mate) Enschede is ontwikkeling naar stadsgroen 
en verduurzaming van de leefomgeving. De trend verbreedt zich naar andere steden 
(Deventer, Zutphen en Almelo).

Omdat er ruimte is in het buitengebied, is er veel Groene recreatie. Hierdoor ontstaat 
er meer vraag naar werkers in de afgeleide groene economie: paardenhouderij, 
dierverzorging en tuinen. De arbeidsmarkt voor bloemisten neemt af. 

Veel van onze studenten zijn onderdeel van de plattelandscultuur. Dat zorgt voor sociale 
cohesie en grote honkvastheid.
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2 4.1.2 Inzoomen op de middelen van de mbo.zone
Inrichting van het mbo volgens dit model:

Thuisbasis voor de student Praktijkplek Groene Werkplaatsen

• Coaching, AVO, ontmoetingsplek;
• Instroomlocaties voor opleidingen.

• Beroepsgerichte kennis en 
vaardigheden opdoen;

• Praktijklokaal;
• Specialiteitenlocatie;
• Pop-up locatie.

• Bundeling expertise, kennis voor 
opleiding, CIV/hot spot;

• Aanspreekpunt voor het bedrijfsleven;
• Sturing van de opleiding: ontwerpen en 

ontwikkelen;
• Uitvoering van de topopleiding 

(vakinhoud Niveau 3 en 4): uitvoering 
van de keuzedelen.

Tabel: Groots Groen Onderwijs.

Bij vestiging van praktijkplekken en Groene werkplaatsen kiezen we zoveel mogelijk voor 
flexibiliteit	en	buiten	school:	kinderboerderijen,	het	laboratorium	van	de	GD	in	Deventer,	
proefboerderijen, maneges en pop-up stores.

Zoveel mogelijk huurovereenkomsten sluiten op basis van 3-5 jaar met daarna de optie om 
jaarlijks op te zeggen.

• De ICT-voorzieningen zijn adequaat;
• De lesinhoud is voldoende, de actualiteit kan soms beter;
• Het lesmateriaal is op orde, in enkele opleidingen is vernieuwing nodig (Voeding);
• Praktijkmiddelen hebben hoge onderhoudskosten.
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Contract 2016 % 2017 % 2018 %

FTE Bepaalde tijd 25 13% 36 16% 41 19%

FTE Onbepaalde tijd 175 87% 185 84% 176 81%

FTE Totaal 200  221  217  

Geslacht 2016 % 2017 % 2018 %

Aantal mannen 142 53% 154 50% 144 48%

Aantal vrouwen 126 47% 156 50% 153 52%

Totaal 268  310  297  

Geslacht 2016 2017 2018

Aantal mannen 47,25  46,64  46,85  

Tabel: Personeel in de mbo.zone (meetdatum: 31 juli).

Trends in Personeel: 

• Groei	in	flexibele	contracten,	meer	vrouwen	in	beroepsvakken;
• Een scheve leeftijdsopbouw: 50% van de mannen is 55 of ouder; 50% van de 

vrouwen is 35 jaar of jonger. De komende jaren vindt een grote uitstroom van 
‘oude kennis’ plaats. 

Docenten werken in onderwijsteams die verantwoordelijk zijn voor een groep van onge-
veer 200 studenten. Per augustus 2018 zijn deze 30 zelforganiserende onderwijsteams 
gestart. Centrale aansturing vindt plaats door een mbo-MT (directeur plus 4 portefeuille-
houders). Op dit moment zitten we nog in de aanloopfase.
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2 4.2 INTERN DRAAGVLAK

Zone.college bestaat sinds augustus 2018. Het pad dat heeft geleid tot de fusie is 
echter al in 2015 ingeslagen. Vanaf toen hebben AOC Oost en AOC Groene Welle de 
wens geëxpliciteerd om nauwer samen te werken. Langzamerhand zijn tussen beide 
organisaties steeds meer samenwerkingsverbanden op een natuurlijke weg ontstaan. In 
het najaar van 2017 hebben de eerste gezamenlijke werkconferenties plaatsgevonden 
gericht op de lange termijn van het mbo van de fusieorganisatie. Docenten en 
leidinggevenden van AOC Oost en AOC Groene Welle hebben daaraan deelgenomen. 
De output van deze werkconferentie en vervolgafspraken hebben geleid tot een 18-
tal kaders van het Groots Groen Onderwijs. In de eerste helft van 2018 hebben alle 
medewerkers van het mbo van AOC Groene Welle en AOC Oost vooral gewerkt aan 
een goede voorbereiding op het schooljaar 2018/2019: het eerste schooljaar dat door 
Zone.college wordt verzorgd. In augustus en september 2018 hebben verscheidene 
werkconferenties plaatsgevonden gericht op het formuleren van de kwaliteitsagenda. 
Het CvB en de voltallige leiding van het mbo hebben daaraan deelgenomen. De 
kwaliteitsagenda die daaruit is voortgekomen is getoetst bij de Raad van Toezicht en 
de Studentenraad heeft er mee ingestemd. Ook de Ondernemingsraad staat achter de 
kwaliteitsagenda.

4.3 EXTERNE BETROKKENHEID BIJ DE KWALITEITSAGENDA

Onze kwaliteitsagenda is mede gevormd door input van bedrijven, brancheorganisaties, 
andere onderwijsinstellingen, gemeenten en anderen. De mate waarin en de manier 
waarop verschillen.

4.3.1 Onderwijs
Met andere onderwijsorganisaties wordt op diverse niveaus samengewerkt. Er bestaan 
structurele samenwerkingsverbanden waarin onder andere de kwaliteitsagenda 
wordt besproken. In sommige gevallen, zoals bij de Zwolse 4, heeft dat geleid tot een 
concrete afspraak tot oprichting van een loket voor bedrijven gericht op Leven Lang 
Ontwikkelen. Daarnaast heeft een-op-eenafstemming plaatsgevonden zoals met het 
ROC van Twente en het Graafschap college. De tabel op de volgende pagina geeft 
inzicht in de betrokkenheid van andere onderwijsinstellingen bij de ontwikkeling van 
onze kwaliteitsagenda.
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Naam 
samenwerkingsvorm Doel van de samenwerking Deelnemers Resultaat van de samenwerking

AOC Raad (incl. de 
WUR en Hogere 
Agrarische scholen)

Realisatie van krachtig, 
toekomstbestendig Groen 
onderwijs.

• AOC instellingen;
• Groene hbo-instellingen;
• De WUR;
• Het Groene bedrijfsleven;
• Het Ministerie van LNV.

• Groenpact 
(samenwerkingsovereenkomst tot 
2025);

• Centra voor innovatief vakmanschap;
• Groene examens (In de groene norm 

werken de AOC’s samen in de 
examinering);

• Daarnaast blijven de AOC’s 
samenwerken binnen de VO-raad, de 
mbo-raad en op inhoud binnen de 
Groene kolom.

Zwolse 8 Structurele samenwerking 
van het gehele 
beroepsonderwijs in Zwolle 
vanuit een tweejaarlijkse 
werkagenda.

• Cibap;
• Deltion College;
• Landstede;
• Zone.college;
• Windesheim;
• ArtEZ;
• Viaa;
• KPZ.

Zie werkagenda Zwolse 8.

Zwolse 4 Een structureel 
samenwerking tussen de 4 
mbo-scholen in Zwolle gericht 
op afstemming, versterking 
van het onderwijs en 
verbinding met de regio.

• Cibap;
• Deltion College;
• Landstede
• Zone.college.

• Richtinggevende afspraken gericht 
op 5 mbo-speerpunten;

• Bovendien een experiment van de 
oprichting van de entiteit Leven Lang 
Ontwikkelen met 
Argumentenfabriek/mbo in bedrijf/
NRTO. 

Gelderse mbo’s • Afstemming portfolio’s in 
Gelderland t.b.v. 
macrodoelmatigheid;

• Het uitwerken van de 
overeenkomst met de 
provincie Gelderland.

• AOC’s;
• ROC’s;
• Provincie Gelderland.

Website, kennisgroepen, designteams, 
leer- & deelsessies, conferenties, 
innovatie-/inspiratielab, praktijkgericht 
onderzoek. Allemaal ten behoeve van 
samen delen, leren en het maken van 
innovatief onderwijs.

Achterhoek 2020 De krimp in de achterhoek 
wordt door ondernemers, 
organisaties en overheden als 
uitdaging gezien om de regio 
leefbaar te houden. Hierin 
wordt samengewerkt om 
innovatieve oplossingen te 
bedenken.

• Gemeentes;
• Bedrijven;
• Lokale en provinciale 

overheid;
• Zorginstellingen.

T hema tafel: circulaire economie. Van 
daaruit: Groene kenniswerkplaats. De 
Groene Kenniswerkplaats verbindt de 
studenten met innovatieve 
vraagstukken vanuit gemeenten en 
bedrijven. Concrete resultaten zijn 
verwoord in een reguliere 
voortgangsrapportage naar de 
provincie.

• Twente Board;
• Twentse Belofte.

Samen optrekken in regionale 
samenwerkingsverbanden 
gericht op deregionale 
arbeidsmarkt- en 
onderwijsvraagstukken.

• Regio Twente;
• Provincie Overijssel;
• VNO NCW;
• Onderwijsinstellingen.

• Techniek als motor;
• Arbeidsmarkt en talent;
• Vestigingsklimaat;
• Circulaire economie;
• Duurzaamheid.

• Clean Tech Regio;
• Strategische Board 

Stedendriehoek.

Synergie tussen Groen, 
circulariteit, duurzaamheid en 
technologie levert kansrijke 
combinaties.

De Stedendriehoek-
gemeenten Apeldoorn, 
Brummen, Deventer, Epe, 
Heerde, Lochem, Voorst en 
Zutphen

Concrete resultaten worden jaarlijks in 
het jaarverslag gerapporteerd. In 2017 
onder andere 2.700 scholings- en 
werkarrangementen voor jongeren en 
volwassenen bij 500 bedrijven.
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Naam 
samenwerkingsvorm Doel van de samenwerking Deelnemers Resultaat van de samenwerking

FERM 
(Stedendriehoek)

Het samenbrengen van 
expertise uit het onderwijs, 
de arbeidsmarkt en 
gemeenten (Leerplicht/RMC/
Jeugdzorg/participatie), 
opdat iedere jongere in de 
regio Stedendriehoek een 
onderwijs- en/of 
arbeidsmarkttraject op maat 
wordt aangeboden, zodat 
elke jongere optimale kansen 
heeft om zijn of haar plek in 
de maatschappij te 
realiseren/te vinden.

• Gemeenten;
• Onderwijsinstellingen;
• Zorginstellingen.

Individuele trajecten zijn opgezet en 
uitgevoerd.

Alfa-college in 
Hardenberg

Een sterke gezamenlijke 
inkleuring van de regio om 
studenten een opleiding 
dichtbij huis te kunnen blijven 
aanbieden.

• Alfa-college;
• Zone.college.

• AVO-vakken combineren;
• Crossovers creëren: breed Niveau 2 

van de opleiding Voeding; een 
combinatie tussen Techniek en 
Loonwerk;

• Gezamenlijke studiedagen.

Samenwerkingsver-
band Regio  
IJssel-Vecht

Diverse projecten om VSV 
binnen het mbo tegen te 
gaan.

• Cibap;
• Deltion College;
• Aventus;
• Landstede;
• Zone.college;
• Alfa-college;
• Diverse VO-scholen.

Deelname aan projecten om het aantal 
voortijdig schoolverlaters laag te 
houden.

Profijt Voorwaarden ontwikkelen om 
meer onderwijsdeelnemers 
een	kwalificatie	te	laten	halen.

• VO-scholen Achterhoek;
• Graafschap college;
• Zone.college.

• Het ontwikkelen van doorlopende 
leerlijnen vmbo/mbo;

• Verbinden bedrijven en 
onderwijsinstelling ten behoeve van 
studenten en docenten. 

VETNNET Het internationaal versterken 
van de dierenartsen door 
middel van onderwijs.

Diverse scholen binnen 
Europa

• Mogelijkheden	betreffende	
internationaal opleiden van 
studenten;

• Het delen van lesmateriaal;
• Het uitwisselen van studenten. 

CIV KCNL • Kenniscentrum Natuur en 
Leefomgeving;

• Samenwerking mbo’s, hbo’s 
en bedrijfsleven gericht op 
innovaties.

• Mbo;
• Hbo;
• Bedrijfsleven.

Uitwisselingen van 
onderwijsactiviteiten op het gebied van 
natuur en leefomgeving;
Innovatieve projecten in samenwerking 
met bedrijven.

CIV Tuinbouw en 
Uitgangsmaterialen

Samenwerking mbo’s, hbo’s 
en bedrijfsleven gericht op 
innovaties.

• Mbo;
• Hbo;
• Bedrijfsleven.

• Uitwisselingen van 
onderwijsactiviteiten op het gebied 
van Tuinbouw en Teelt;

• Een fysieke werkplek binnen de 
school.

PCPT (Praktijk 
Centrum Proces 
Techniek)

PCPT heeft een verbindende 
functie (bruggenbouwer) 
tussen het bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen, waarbij 
door de onderlinge 
samenwerking en het 
gezamenlijke belang, de 
potentie van de regio wordt 
versterkt.

• ROC van Twente;
• Zone.college;
• Thalesgroup;
• Urenco;
• Twence;
• AkzoNobel;
• TenCate grass;
• Friesland Campina.

• Gezamenlijke opleiding gemaakt 
waarin de expertise van beide 
instituten (Procestechnologie van 
ROC van Twente en 
Voedingstechnologie van Zone.
college). Op basis van de eerste 
positieve resultaten wordt het 
uitgebreid;

• Jaarlijkse tussenbalans.
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4.3.2 Bedrijven
Met diverse bedrijven en werkgeversorganisaties bestaan al langdurige relaties. 
Vanzelfsprekend is de input die zij ons hebben gegeven van belang geweest voor het 
samenstellen van de kwaliteitsagenda. De onderstaande tabel geeft een beeld van de 
diversiteit aan samenwerkingsvormen en organisaties die hebben bijgedragen aan onze 
de kwaliteitsagenda.

Naam samen- 
werkingsvorm Doel van de samenwerking Deelnemers Resultaat van de samenwerking

Meegelezen 
kwaliteits-

agenda

De Gezondheids-
dienst voor 
Dieren

Het vormgeven van een deel van 
het praktijkonderwijs voor 
Paraveterinair en 
Dierverzorging.

• De Gezondheids-
dienst voor  
Dieren;

• Zone.college - 
Paraveterinair en 
Dierverzorging.

• Verbetering van de praktische 
componenten van de 
opleidingen;

• De bekendheid van de GD 
vergroten (werkgelegenheid).

X

Cumela 
(Branche- 
organisatie 
Groen, grond & 
infra)

• Informeren over relevante 
ontwikkelingen binnen de 
branche;

• Mede verantwoordelijk voor 
het praktische deel van het 
onderwijs. 

• Cumela (Cumela-
academie);

• Zone.college – 
GGI.

• Inhoud en positionering van de 
opleidingen GGI versterken;

• Het bedrijfsleven inzetten;
• Financieel bijdragen aan 

praktijklessen. 

X

Branche- 
organisatie
VHG (Groene 
ruimte) 

Frequent overleg over ‘samen 
onderwijs organiseren en inhoud 
geven’:

1) Aanbod stagedocenten;
2)  Interesse vmbo-leerlingen;
3) Preferente bedrijven. 

• VHG;
• Zone.college – 

Groen.

• Inrichting van een hot spot 
Groen op 2 locaties voor zowel 
de vmbo.zone als de mbo.zone;

• Het mede ontwikkelen van een 
opleiding Urban Green.

X

VKON (Den 
Ham)

• Het vormgeven van een deel 
van het praktijkonderwijs voor 
Paraveterinair en 
Dierverzorging;

• Daarnaast mede 
lesstofontwikkelaar voor 
verschillende onderdelen van 
de opleidingen.  

• VKON;
• Zone.college – 

Paraveterinair.

• Het ontwikkelen van het 
keuzedeel Landbouwhuisdieren 
(inhoud en organisatie);

• De opzet en ontwikkeling van 
een honoursprogramma 
Paraveterinair.

X

VBW 
(Vereniging 
Bloemist 
Winkeliers)

Motivator bij het 
ontwikkelingsprogramma voor 
Bloem & styling in de regio.

• VBW;
• Zone.college - 

Bloem & styling.

• Aandeel in de keuze voor het 
aanbod van de opleiding op 
aansprekende locaties;

• Betrokken bij afname van 
examens.

X

Dibevo (dier 
benodigdheden 
en voeding)

Gesprekspartner bij het 
vormgeven van de inhoud van de 
opleiding Dierverzorging.

• Dibevo;
• Zone. College – 

Dierverzorging.

Overlegmomenten over soft skills 
binnen de opleiding.

LTO • Reguliere gesprekspartner 
(driemaandelijks);

• Kritische partner in het proces 
van ontwikkeling van 
onderwijs. 

• LTO-onderwijs ;
• Zone.college - 

Veehouderij, Plant 
en Teelt.

• Het ontwikkelen van netwerken 
(verschillende opleidingen/ 
afdelingen);

• Het ontwikkelen van CE 
(certificeerbare	eenheden).

X

ABeos • Verschillende 
praktijkprogramma’s;

• Het geven van gastlessen. 

• Abeos;
• Zone.college – 

Veehouderij.

Klauwbekappen-scholing in 
theorie en praktijk.

X
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Naam samen- 
werkingsvorm Doel van de samenwerking Deelnemers Resultaat van de samenwerking

Meegelezen 
kwaliteits-

agenda

Stichting 
leerbedrijven

Het programmeren en 
ondersteunen van het 
zelfstandig functioneren van 
verschillende 
studentenbedrijven.

Zone.college 
stichting 
leerbedrijven:

• Green projects;
• Blau projects;
• Forest projects;
• Terra Green Comb.;
• Passie;
• Paardconcours.

5 bedrijven zijn actief in een 
school-jaarprogramma.

X

Preferente 
praktijk- 
bedrijven Groen 
en Loonwerk

Praktijkleren voor BBL en BOL 
Agrarisch & cultuurtechnisch 
loonwerk en Groen.

• Groenbedrijf 
Lemele;

• Loonbedrijf 
Nieuwleusen;

• Zone.college – GGI 
en Groen.

Elke student gaat minimaal 2 keer 
3 dagen naar 1 van de bedrijven 
voor praktijkoefening. 

De carrousel 
(verschillende 
regio’s)

• Praktijkleren voor Veehouderij 
en GGI;

• Werken met machines.

• 10 preferente 
agrarische 
bedrijven;

• Zone.college – 
Veehouderij.

• Verschillende toeleverende 
bedrijven van akkerbouw en 
weidemachines;

• Alle studenten klas 1 en 2 van 
Veehouderij en GGI gaan 
minimaal naar 10 bedrijven voor 
het aanleren van praktische 
vaardigheden en kennis.

Producenten 
automatisering 
robotmelken

Kennis en vaardigheden opdoen 
van uiteenlopende 
automatisering van melkwinning 
en management.

• 6) Alle 
productenrobots;

• Zone.college - 
Veehouderij. 

Voorheen keuzedeel (17-18) naar 
een te volgen lesprogramma voor 
alle studenten Veehouderij  (18-
19).

Preferente 
bedrijven melk-
veehouderij 

Managementprogramma van het 
curriculum goed uit laten voeren 
door een vraag vanuit de 
praktijk.

• Preferente 
bedrijven over de 
hele regio 
Overijssel – Oost-
Gelderland

• Zone.college - 
Veehouderij 

Jaarlijks worden alle studenten 
gekoppeld aan een bedrijf met 
een ontwikkelvraag.

• Tuinderijge-
bieden de 
Koekoek;

• De Buurte.

Innovatie en ontwikkeling van 
nieuwe technieken mede 
opnemen in het lesprogramma 
Plant en Teelt.

• Koepelorganisatie 
de Koekoek en de 
Buurte

• Afzonderlijke 
bedrijven

• Zone.college - 
Plant en Teelt 

• Innovatieprogramma’s samen 
vormgeven;

• Onderzoeken doen en 
netwerken. 

Kinder-
wijkboerderijen 
in alle 
locatiesteden

Kwaliteit van het dierenbestand 
op pijl. Mogelijke lesplaats voor 
verschillende opleidingen 
Dierverzorging.

Kinderboerderijen 
in Deventer, Almelo, 
Zwolle, Hardenberg 
en Doetinchem
Zone.college – 
Dierverzorging

Leerlingen leren praktische 
vaardigheden in de praktijk.

• Ruitersport 
Centrum 
Zwolle;

• Manege het 
Twentse veld 
Lonneker. 

Buitenschools leren voor Paard 
en Sport. 

• RSC Zwolle
• Twentse Veld
• Zone.college – 

Paard 

• 2 keer 80 studenten Paard en 
Sport leren en werken op deze 
bedrijven;

• Praktijk en theorie 
buitenschools. 
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4.4 STURING EN MONITORING

De besturingsprocessen binnen Zone.college zijn sterk in ontwikkeling. Daarbij 
zoeken we het beste van beide instellingen waaruit Zone.college is ontstaan. AOC-
oost hanteerde een formele, bureaucratische stijl terwijl de Groene Welle vooral een 
informele sturingscultuur kende. 

4.4.1 Sturing en monitoring kwaliteitsagenda 
Op dit moment wordt voor het MBO jaarlijks een begroting gemaakt. Elk kwartaal vinden 
kwartaalgesprekken plaats tussen het CvB en de Directeur MBO. Ter voorbereiding op het 
kwartaalgesprek ontvangt het MT-MBO alle relevante cijfermatige gegevens, gecatego-
riseerd naar klant, onderwijs, personeel en middelen (zie bijlage 1: Datasheets met als 
voorbeeld enkele data). Aan de hand daarvan stelt het MT-MBO een kwalitatief rapport op 
dat begint met een kort maar volledig overzicht over de stand van zaken binnen het MBO. 
Een willekeurig ingevuld voorbeeld daarvan treft u aan in het onderstaande overzicht. Het 
door het MT-MBO opgestelde rapport is de input voor het kwartaal gesprek met het CvB. 
In deze gesprekken worden afspraken gemaakt over bijsturing, in aanwezigheid van de 
controller, die worden vastgesteld in een verslag. Het verslag is naast het kwartaalrapport 
input voor het volgende kwartaalgesprek.

Op orde

Behoeft aandacht

Niet op orde

Perspectief Aspect Q N-1 Q N

Fusie Kwalitatieve	effecten	

Klant Marktaandeel

Studenttevredenheid

Kracht alumninetwerk

Tevredenheid bedrijfsleven

Tevredenheid overige stakeholders

Arbeidsmarktrelevantie opleidingen

Voortijdig Schoolverlaters

Onderwijs Onderwijsresultaten

Oordeel inspectie

Onderwijsontwikkeling 

Doorstroom vmbo – mbo

% onderwijs in het bedrijfsleven

Personeel Betrokkenheid & tevredenheid

Ontwikkeling teamdynamiek

Ontwikkeling ziekteverzuim

Kwaliteit	personeel:	fit	for	our	future

Verloop

%	vast	/	flex

Financiën,
middelen en risico’s 

Personele kosten ten opzichte van budget

Prognose exploitatie ten opzichte van budget

Investeringen

Duurzaamheid

Risico’s
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2 4.4.2 Sturing en monitoring maatregelen
De sturing en monitoring van de maatregelen vindt plaats door middel van 
onderstaande structuur:

Deze plannen zijn de kapstok voor de doelen die binnen de organisatie gesteld worden. 
De kwaliteitsagenda 2019-2022 dient als voorloper op het nieuwe strategische 
beleidsplan. Op dit moment is geen strategisch beleidsplan van Zone.college beschikbaar. 
De strategische beleidsplannen van AOC Groene Welle en AOC Oost zijn beide opgesteld 
vóór de ingang van het fusietraject en hebben een looptijd tot 2020. In de zomer van 2017 
is afgesproken om, vanwege de fusie, geen gemeenschappelijk beleidsplan op te stellen. 
Zoals hierboven genoemd zullen tot 2020 de kaderbrieven dienen als samengestelde 
uitwerking van beide beleidsplannen. Vanaf 2020 zal er een nieuw beleidsplan worden 
opgesteld. Onder het strategisch beleidsplan ligt de kaderbrief mbo die jaarlijks in 
opdracht van het CvB wordt  opgesteld op basis van punten uit het strategisch beleidsplan 
en uit de werkveldjaarplannen. De kaderbrief mbo van dit jaar is opgesteld ten aanzien 
van de fusie en daarin zijn 18 kaders opgesteld waarmee Zone.college Groots Groen 
Onderwijs wil realiseren. De portefeuillehouders stellen werkveldjaarplannen op om 
richting te geven aan de beweging die het werkveld moet maken. De informatie hiervoor 
komt voort uit het strategisch beleidsplan. Daarnaast wordt het werkveldjaarplan 
opgesteld aan de hand van de plannen die de onderwijsteams in het werkveld maken. 
Voor het opstellen van de werkveldjaarplannen worden kwaliteitsadviseurs ingezet. Tot 
slot worden er door de onderwijsteams paspoorten opgesteld waarmee de identiteit van 
het onderwijsteam weergegeven wordt. In een paspoort stelt een onderwijsteam doelen 
op ten aanzien van de studenten en hun eigen team. 

Voor alle plannen geldt dat volgens een jaarlijkse cyclus wordt gewerkt in een logische 
volgorde. Jaarlijks, in de periode van maart tot en met juli, worden in volgorde de 
kaderbrief aangepast, de werkveldplannen geactualiseerd en de paspoorten herzien.

Kwaliteitsagenda

Kaderbrief mbo

Paspoorten ot’s

Werkveldjaarplannen
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De verantwoordelijkheid voor de sturing en monitoring van de plannen ligt voor 
de verschillende plannen op een verschillende plek. De sturing op het strategisch 
beleidsplan ligt bij het CvB. Voor de kaderbrief mbo en de werkveldjaarplannen is het 
managementteam mbo verantwoordelijk. De onderwijsteams stellen hun eigen paspoort 
op, in samenspraak met de portefeuillehouder, en evalueren in juni hun resultaten in een 
presentatie aan collega’s en portefeuillehouders. Daarin wordt beschreven wat zij hebben 
gedaan,	wat	zij	hebben	bereikt	en	hoe	de	effecten	zijn	gemeten.	Op	basis	van	de	evaluatie	
wordt het nieuwe plan opgesteld. 

4.4.3 Doelstellingen op effectindicatoren
Het geven van onderwijs is geen doel op zich. Dat geldt ook voor het realiseren van de 
kwaliteitsagenda. Beiden hebben tot doel onderwijsresultaten te boeken. Om een beeld 
te vormen over onderwijsresultaten die Zone.college boekt worden op dit moment de 
volgende indicatoren en daarbij behorende normen gehanteerd. Ook die komen terug in 
elk kwartaalgesprek uit de PDCA cyclus, zoals beschreven in paragraaf 4.4.1.  

Perspectief Aspect Onderliggende 
indicatoren

Streef-
waarde

Toelichting

Klant Marktaandeel Er wordt niet gestuurd op het 
behalen van een marktaandeel. Wel 
wordt het marktaandeel gemonitord 
om een goed inzicht te hebben in de 
ontwikkeling van de 
studentenaantallen in relatie tot 
demografische	ontwikkelingen

Student-
tevredenheid

Alle gegevens uit 
de jobmonitor

>6,9 De streefwaarde heeft betrekking 
op de indicator 
“Studenttevredenheid opleiding” uit 
de Job monitor. 

Kracht alumninetwerk Meetmethode en bepalen 
streefwaarde is nog in ontwikkeling.

Tevredenheid bedrijfsleven Meetmethode en bepalen 
streefwaarde is nog in ontwikkeling.

Tevredenheid overige 
stakeholders

Meetmethode en bepalen 
streefwaarde is nog in ontwikkeling.

Voortijdig Schoolverlaters N1< 27,5%
N2< 9,5%
N3< 3,6%
N4< 2,75%

Onderwijs Onderwijsresultaten Jaarresultaat N2 > 80%
N3 > 80 %
N4 > 80 %

Diplomaresultaat N2 > 80%
N3 > 80 %
N4 > 80 %

Startersresultaat N2>79
N3>82
N4>82

Oordeel inspectie Voldoende

Doorstroom vmbo – mbo 
Intern

Streefwaarde nog bepalen.

% onderwijs in het 
bedrijfsleven 

Meetmethode en streefwaarde zijn 
nog in ontwikkeling.
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Perspectief Aspect Onderliggende 
indicatoren

Streef-
waarde

Toelichting

Personeel Betrokkenheid & tevredenheid Alle gegevens uit 
het MTO

>7,5

Ontwikkeling teamdynamiek Meetmethode en streefwaarde zijn 
hiervoor nog in ontwikkeling

Ontwikkeling ziekteverzuim <4,8 %

Kwaliteit	personeel:	fit	for	our	
future

Meetmethode en streefwaarde zijn 
hiervoor nog in ontwikkeling

Verloop Een aandachtsgebied dat kwalitatief 
wordt ingevuld.  

%	vast	/	flex 15 – 25 %

Financiën, 
middelen 
en risico’s

Personele kosten ten opzichte 
van budget

Realisatie 
t.o.v. 
vastgesteld 
jaarbudget

Prognose exploitatie ten 
opzichte van budget

Verwachte 
realisatie 
ten opzicht 
van het 
jaarbudget.

Investeringen Realisatie 
ten opzicht 
van 
jaarbudget

Duurzaamheid Is een aandachtsgebied dat 
kwalitatief wordt ingevuld.

Risico’s Onderwijstijd Landelijke 
normen

Bevoegdheid >=90%

4.5 CONTINUERING OF VERNIEUWING VAN BELEID

De maatregelen in de Kwaliteitsagenda volgen logisch uit de beweging die in 
samenwerking tussen AOC Oost en Groene Welle al jaren geleden is gestart. Sommige 
maatregelen genoemd in de kwaliteitsagenda zijn reeds voor de fusiedatum, augustus 
2018, planmatig in gang gezet.  Dat noemen we continuering van bestaand beleid. 
Andere maatregelen zijn of worden na de fusiedatum verder uitgewerkt en planmatig 
aangepakt. Dat noemen we vernieuwing van beleid. In het onderstaande overzicht staat 
per maatregel aangegeven of het een continuering van beleid of vernieuwing van beleid 
betreft
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Maatregel Continuering Vernieuwing

BLOEM: 
Opleiding Bloem herinrichten en centraliseren op  een locatie (Hotspot) X

DIERVERZORGING: 
Samen met van Hall Larenstein het aanbod van niveau 4 Dierverzorging op een hoger plan brengen. X

DIERVERZORGING: 
Praktijklocaties Dierverzorging uitbreiden op alle Mbo-locaties. X

DIERVERZORGING: 
Versterken van het opleidingsdeel Soft Skills X

GROEN: 
Opzetten en uitbreiden entree en Niveau 2 opleidingen Groen X X

GROEN: 
Het bijscholen van jonge medewerkers binnen de waterschappen (BBL) samen met de 
waterschappen in Noordoost-Nederland en met de AOC’s in dit gebied

X

GROEN: 
Een Hotspot voor groen creëren. X

GROEN:
Het opzetten van de opleiding Urban Green Niveau 3 en 4 X

GROEN, GROND & INFRA: 
Herbezinning van opleidingslocaties (locatie en accent van de opleiding) GGI X

GROEN, GROND & INFRA: 
Vernieuwen van het opleidingsprogramma GGI X

GROEN, GROND & INFRA: 
Ontwikkelen en uitvoeren van een bij- en nascholingsprogramma, samen met andere ROC’s, AOC’s 
en HBO’s. GGI

X

Paard: 
• Bij- en nascholingsprogramma Paard ontwikkelen en aanbieden
• Deze bij voorkeur aan alumni aanbieden.

X

PAARD: 
• Mogelijkheden tot maatwerk binnen Paard ontwikkelen en aanbieden;
• Het	Blended	Learning	concept	introduceren	bij	(met	name)	het	profiel	Paardensport.

X

PARAVETERINAIR:
Module internationaal en internationale uitwisseling van studenten ontwikkelen. X

PARAVETERINAIR:
Honoursprogramma Paraveterinair opzetten, met zowel vakinhoud als soft skills. X

TEELT:
• Het vernieuwen van het opleidingsaanbod samen met de branche-organisaties;
• Op een nieuwe manier studenten werven;
• Het verbeteren van het imago van het beroep, samen met de brancheorganisaties.

X

VEEHOUDERIJ:
• Introductie van 5 innovatieve ICT-werkvormen met de Kringloopwijzer als drager;
• Zo veel mogelijk buiten de school bij een diverse groep partnerbedrijven leren.

X

VEEHOUDERIJ:
Een deel van het programma Veehouderij verzorgen door 15 praktijkdocenten op praktijklocaties/
preferente bedrijven.

X

VOEDING:
• Het verkennen van mogelijkheden voor het gebruik van praktijk voorzieningen bij 

partnerbedrijven;
• Het verkennen van mogelijkheden voor een gezamelijke praktijkhal met partnerbedrijven
• Beslissen of we doorgaan met BOL-voeding & technologie.

X

VOEDING:
• Het ontwikkelingen opleiding Voeding Niveau 4
• Het werven van studenten.

X

ORGANISATIEBREED:
Het professionaliseren van docenten X X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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4.6 FACILITERING ONDERWIJSTEAMS

Als organisatieprincipe heeft Zone.college binnen het MBO gekozen te gaan werken 
met zelforganiserende onderwijsteams. In paragraaf 1.8. wordt hierop een toelichting 
gegeven. 

Teamontwikkeling
Voor alle medewerkers is dit een nieuw concept. Het is nodig teams de mogelijkheid 
te bieden zich te laten ondersteunen in hun ontwikkeling. Daartoe worden een aantal 
standaard interventies ingezet zoals:
• Training en coaching van de procesbegeleiders. In elk team heeft 1 lid de rol van 

procesbegeleider. De procesbegeleider draagt zorg voor de ontwikkeling van het 
proces van samenwerking binnen het team. Alle procesbegeleiders worden getraind 
en gecoacht.

• Training leerKRACHT voor onderwijsteams. LeerKRACHT is een methodiek die 
bijdraagt aan een verbetercultuur binnen een team. Het team stelt haalbare doelen, 
ontwikkelt een overzicht aan beschikbare kwaliteiten en talenten en  is kritisch op 
het gezamenlijk resultaat richting student. Alle teams gaan een training leerKRACHT 
volgen.

Naast standaard interventies hebben teams de mogelijkheid, in overleg met hun 
leidinggevende, op maat van hun situatie ondersteuning te organiseren. Voorbeelden 
daarvan zijn: 

• De inzet van interne senior docenten die intervisie en coachen verzorgen 
• Inzet van tijdelijke externe menskracht voor een impuls aan de 

teamontwikkeling(voorbeeld Doetinchem veehouderij) te gebruiken voor en goede 
start en vervolg van onderwijsteam worden.

• Interventies van v.d. Hilst (onderzoeker rondom de emergente school) 

De ontwikkeling van onderwijsteams wordt nauwgezet en permanent gevolgd en 
indien nodig worden aanvullende interventies ingezet. Voor deze facilitering is de post 
Ontwikkeling Onderwijsteams in de Indicatieve begroting opgenomen.

Ontwikkeling zelf-organiserend vermogen
Zelforganisatie vergt aanpassingen in de directe omgeving van teams. Teams dienen 
de gelegenheid te krijgen zelf te roosteren, uitgaven te doen, toegang te krijgen tot de 
juiste informatie, enz….. Dat vergt veranderingen in systemen, procedures en organisatie. 
Het MT-MBO werkt intensief samen met de centrale ondersteunende diensten om de 
voorwaarden voor zelforganisatie te optimaliseren.

Leren tussen teams
Voor elk werkveld zijn werkveldregie groepen gevormd. Zij hebben de rol team 
overstijgende verbeterslagen te regisseren. Daarmee wordt  de kwaliteit van het 
materiaal en de vorm waarin de dossiers worden aangeboden aan de studenten op 
werkveldniveau bewaakt en verder verbeterd.
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Zone.college 
Hoeflingweg 9
7241CJ  Lochem

088-262 0 700 
www.zone.college

biedt opleidingen aan in de vmbo.zone, mbo.zone en bij het Groeipunt.


