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Voorwoord
Nordwin College is trots. Trots op het mooie onderwijs dat we op onze verschillende locaties geven
aan zowel vmbo-leerlingen als mbo-studenten. En op de scholing die we verzorgen voor bedrijven en
hun medewerkers. Ons diplomaresultaat is hoog, onze uitval laag en onze studenten zijn tevreden. Bij
Nordwin College heerst een veilig en prettig leerklimaat, waarin ook jongeren in een kwetsbare positie
hun plek vinden en succesvol kunnen zijn.
Nordwin College is geworteld in de regio. We participeren in tal van mooie samenwerkingsverbanden
met verschillende soorten partijen in heel Fryslân. We nemen initiatief in de regio met innovaties en
om te helpen de match te maken tussen opleiding en baankans. Duurzaam doen en denken zit in
onze genen: daarin zijn wij koploper. Krachtig, mooi, groen onderwijs is en blijft onze drijfveer. Al onze
medewerkers zetten zich hier dagelijks met meer dan honderd procent voor in.
Het voorgaande conflicteert met het beeld dat de afgelopen tijd over Nordwin College is ontstaan.
Sinds december 2017 heeft de Onderwijsinspectie signalen gekregen die vragen opriepen over de
manier waarop Nordwin College werd bestuurd. De inspectie heeft vervolgens tekortkomingen
geconstateerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat 2018 een roerig jaar was.
We zijn voortvarend aan de slag gegaan met herstel van de geconstateerde tekortkomingen. Sinds
maart 2018 is duidelijk dat de financiële positie van Nordwin College weer op orde komt. In 2018 zijn
passende maatregelen genomen waardoor de instelling de jaren daarna een positief resultaat laat
zien. Ook qua sturing hebben we in 2018 de nodige stappen gezet. Er ligt een nieuwe
besturingsfilosofie, waarbij de bestuurlijke verhoudingen en de P&C-cyclus ingrijpend zijn aangepast.
We kunnen tevreden zijn met wat de herstelplannen tot nu toe hebben opgeleverd, maar een
duurzaam herstel heeft een langere doorlooptijd nodig. Hiervoor is een omvangrijk herstelplan
opgesteld, waarvan de uitvoering strak wordt aangestuurd, verantwoord en gemonitord. Op het eerste
gezicht lijkt er dus voldoende op ons bord te liggen. Daarmee kunnen we echter niet volstaan. Op
basis van het Bestuursakkoord MBO is afgesproken dat de instellingen een Kwaliteitsagenda
opstellen voor de periode van 2019-2022.
We zien deze Kwaliteitsagenda vooral als een kans. Niet om in de vorm van peilloze ambities nog
meer op ons bord te scheppen, maar juist om duidelijke keuzes te maken. In tijden dat veel energie
gaat naar herstel, hebben we baat bij richting. Richting in wat we zien als toekomstbestendig groen
onderwijs in de regio. Met stakeholders willen we helder krijgen wat ons ontwikkelperspectief is, welk
opleidingsportfolio daarbij past en met wie we dat in welke hoedanigheid het beste kunnen
vormgeven.
Uiteraard hebben we ook inhoudelijke ambities. We kunnen in die zin voortbouwen op ons Koersplan
uit 2017, dat we nog volledig onderschrijven. Zoals gezegd zijn we trots op Nordwin College, en met
name op ons onderwijs. Groen onderwijs is bij uitstek voor Fryslân van belang. Samen met studenten,
medewerkers, bedrijven en overheid blijven we daar keihard aan werken.
Ilona Dulfer
Voorzitter College van Bestuur
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Deel 1 - kader
1.1

Dit zijn wij

Missie en koers
In het voorjaar van 2017 hebben we met alle relevante stakeholders onze koers voor de komende
jaren vastgelegd in “Koers2022”. De zeven ambities die in Koers2022 beschreven staan, dragen bij
aan de realisatie van onze missie en komen prominent terug in deze Kwaliteitsagenda. Onze missie
en de Koers zien we ook vandaag als richtinggevend voor waar Nordwin College aan werkt de
komende jaren. We hebben kernwaarden geformuleerd voor hoe we ons gedragen en vatten onze
opvatting over hoe we willen samenwerken expliciet samen.
Onze missie
Wij inspireren en leren mensen om met passie en vakmanschap te werken aan een duurzame, mooie
wereld.
Onze ambities


Ambitie 1: Onze leerlingen en studenten staan op de eerste plaats



Ambitie 2: Wij zijn betrokken en professioneel



Ambitie 3: Wij geven de toekomst samen vorm



Ambitie 4: Wij tonen eigenaarschap en zoeken de verbinding



Ambitie 5: Wij gaan voorop in de vergroening



Ambitie 6: Wij geven excellent onderwijs



Ambitie 7: Wij investeren in onze mensen

Onze kernwaarden





We zijn betrokken en geven ieder echt aandacht;
We zijn toegankelijk, je merkt aan alles en iedereen dat we aanspreekbaar en benaderbaar
zijn;
We zijn gericht op goede samenwerking;
We vinden het belangrijk om duurzaam met elkaar en met de omgeving om te gaan.

Onze opvatting over samenwerken






Resultaatgericht werken
Ondernemerschap
Evenwaardigheid
Feedback geven en ontvangen
Verantwoordelijkheid nemen
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Onze belofte
Onze leerlingen en studenten:
 Wij bieden onze leerlingen en studenten goed onderwijs dat bijdraagt aan hun ontwikkeling.
 Wij zorgen dat onze leerlingen en studenten diploma’s halen met een civiel effect naar de
toekomst.
 Wij luisteren naar onze leerlingen en studenten zodat we ons onderwijs permanent kunnen
verbeteren.
 Onze leerlingen en studenten mogen van ons flexibiliteit verwachten ten aanzien van hun
ontwikkeltraject.
 Wij bieden onderwijs aan op overzichtelijke locaties waar persoonlijke aandacht is
gewaarborgd.
Medewerkers:
 Wij spreken elkaar aan op basis van onderling respect.
 Wij werken professioneel samen om zo het beste onderwijs voor onze leerlingen en studenten
te bieden.
 Wij staan in goede verbinding met het bedrijfsleven om zo nieuwe inzichten snel een plek in
ons onderwijs te geven.
 Wij zijn een lerende organisatie, waarbij fouten maken mag, mits we daar van leren om het de
keer daarna nog beter te doen.
Bedrijfsleven en Maatschappij:
 Wij inspireren en leren mensen om met passie en vakmanschap te werken aan een
duurzame, mooie wereld.
 Wij leren onze leerlingen en studenten vaardigheden die aansluiten op de behoefte van het
bedrijfsleven.
 Wij leiden onze leerlingen en studenten op voor de beroepen van morgen.

1.2

Strategische context

Werkgebied
Nordwin College is een opleidingscentrum voor VMBO-groen, MBO en Cursussen & Trainingen, dat
valt onder het bestuur van de Stichting Nordwin College te Leeuwarden. Nordwin College is een
samenwerkingsschool van Algemeen Bijzonder, Protestant Christelijk en Rooms Katholiek onderwijs.
Het respecteren van ieders levensovertuiging en maatschappelijke visie staat bij Nordwin College
voorop. Onze scholen in Heerenveen en Leeuwarden hebben als grondslag Algemeen Bijzonder en
onze scholen in Buitenpost en Sneek hebben als grondslag Protestant Christelijk.
Er zijn zes onderwijslocaties: vier locaties voor VMBO-groen en MBO 1&2 (Buitenpost, Heerenveen,
Leeuwarden en Sneek), een locatie MBO 3&4 (Leeuwarden) en, tezamen met Friesland College, een
locatie MBO Life Sciences (Leeuwarden). Elke locatie valt onder verantwoordelijkheid van een
directeur. De school bestaat uit meerdere overzichtelijke locaties waarbinnen persoonlijke aandacht
gewaarborgd is.
Nordwin College beschikt over een team van meer dan 500 mensen dat werkt aan het onderwijs ten
behoeve van circa 3200 leerlingen en studenten. In Fryslân zijn we daarmee een van de grotere
werkgevers. Echter, relatief gezien - zeker ten opzichte van de meeste ROC’s in het land - heeft onze
instelling een bescheiden omvang.
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Regiovisie van het mbo voor Fryslân
De mbo instellingen in Fryslân hebben een gezamenlijke regiovisie opgesteld, die is
bijgevoegd in bijlage 1. Daarin is de grote gemene deler van het mbo in Fryslân te zien, die
ook duidelijk terugkomt in de Kwaliteitsagenda van Nordwin College. De belofte is dat de
plannen van de mbo scholen er de komende 4 jaar voor zorgen dat de kwaliteit van het mbo‐
onderwijs beter aansluit op de vraag van de toekomst. Deze plannen worden ondersteund
door Innovatiepact Fryslân, VNO‐NCW, Provincie Fryslân en UWV WERKbedrijf.

Nordwin College werkt intensief samen in verschillende verbanden, waarvan een aantal op het
raakvlak van AOC en ROC. Een voorbeeld van deze ‘cross-overs’ is het samenwerkingsverband met
Friesland College in de vorm van MBO Life Sciences: opleidingen op het gebied van
voedingstechnologie, procestechnologie, milieu, water en laboratorium. Ook overleggen we intensief
met de overheid - provincie en gemeenten - over lokale agenda’s op het gebied van innovatie, leven
lang leren, jeugdzorg, enzovoorts. Als duurzame school zijn we in het bezit van het internationale
keurmerk (de Groene Vlag) van EcoSchools (zie www.ecoschools.nl).
Met het praktijkonderwijs is een convenant gesloten, waarbij studenten met een maximaal perspectief
op mbo niveau 1 vanuit het praktijkonderwijs begeleid worden naar werk en bij MBO 1&2 een stuk
vakkennis opdoen. Met Fiks! werken we samen met de provincie, NHL Stenden en ROC Friese Poort
om projecten uit te voeren op het gebied van cultuurtechniek, civiele techniek en infrastructuur.
Nordwin College neemt actief deel aan de Groene Norm, een organisatie waarin de 13 deelnemende
AOC’s samen de examenstandaarden ontwikkeld hebben voor alle groene vmbo- en mboopleidingen. De AOC’s gebruiken deze examenstandaarden voor hun Proeven van Bekwaamheid.
Deltaplannen
De AOC’s hebben besloten om de kwaliteitsverbetering van de examinering en de
beroepspraktijkvorming (bpv) gezamenlijk op te pakken. Komende jaren werken we samen
met de andere scholen die groen onderwijs aanbieden aan een verdere kwaliteitsimpuls van
onderwijs en examinering. Het voornemen is via een geïntegreerde aanpak per branche en
samen met vertegenwoordigers daarvan en de vakdocenten van de verschillende scholen te
werken aan de verdere verbetering van het onderwijs.
Zo willen de AOC’s de komende drie jaar de beroepspraktijkvorming een kwaliteitsimpuls geven.
De examenleverancier De Groene Norm krijgt de opdracht te werken aan een nieuwe generatie
examens. In het najaar van 2018 wordt de exacte koers verder bepaald.

Met Terra en het Zone.College (voorheen Groene Welle en AOC Oost) werken we samen in 4Groenverband. Hier worden kennis en ervaring uitgewisseld en wordt samengewerkt op het gebied van
kwaliteitszorg. Met vele VO-scholen in de regio zijn we in gesprek over intensieve vormen van
samenwerking.
In het bestuurlijk overleg mbo-noord (alle mbo-instellingen in Fryslân, Groningen en Drenthe) is
jaarlijks macrodoelmatigheid onderwerp van gesprek. In Noordelijk verband zijn we verbonden aan
project Gas2.0, dat werkt aan duurzame alternatieven voor aardgas. Er is tevens sprake van
samenwerking met het zgn. Groen Consortium op het gebied van het opleiden van nieuwe docenten.
Binnen onze instelling en samen met andere onderwijsinstellingen werken wij aan de afstemming van
ons onderwijsprogramma, om de doorlopende leerlijnen te verbeteren. Het benutten van VMBO, MBO
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en HBO onderwijs op één locatie in Leeuwarden ondersteunt dit proces. De food-opleiding bij MBO
Life Sciences werkt samen met Van Hall Larenstein om een “Associate Degree“ (AD) Food te
ontwikkelen.
Daarnaast wordt er door onze regionale spreiding flink samengewerkt in de diverse Friese regio’s.
Bijvoorbeeld in de regio Heerenveen werken we samen met po, vo, mbo, gemeente, bedrijfsleven,
Stichting Tijd, Rode Kruis, Staatsbosbeheer, woningbouwvereniging accolade en volkstuinvereniging
Heerenveen.
RIF’s en CIV’s
In 2017 is in het kader van slagvaardig mbo en wendbaar vakmanschap een nieuw concept
uitgedacht over de verduurzaming van de samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs. Het is
duidelijk dat de betrokken bedrijven naarstig op zoek zijn naar goede mbo’ers voor hun bedrijven, dat
ze zeer bereid zijn mee te werken aan scholingstrajecten, ook voor de mensen met een zekere
afstand tot de arbeidsmarkt, en dat ze graag betrokken worden bij de vormgeving van de opleidingen
in hun sector. Tegelijk wordt duidelijk dat in de bedrijven een omslag plaatsvindt die draait om de
duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. De partners uit onderwijs en werkveld hebben
daarom de RIF-aanvraag Wendbaar Vakmanschap ingediend en toegewezen gekregen. In het kader
van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) voor het mbo werken we aan een vierjarig traject.
Samen met de gemeente Ameland werken we aan de RIF 100% Duurzaam en met Noordoost en
Zuidoost Fryslân aan de RIF Biobased Economy: In beide gevallen gaat het om de aansluiting tussen
onderwijs en bedrijfsleven op het gebied van innovaties; regioleren is daarbij van essentieel belang.
Nordwin College is partner van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving, een combinatie van CIV
(Centrum voor innovatief vakmanschap) en COE (Centrum of Expertise. Binnen het kenniscentrum
wordt gewerkt aan onderwijsprojecten gericht op natuurontwikkeling en klimaatadaptatie.

De AOC’s gezamenlijk
Sinds 2013 werken de AOC’s en het regionaal bedrijfsleven, samen in twee CIV’s: het CIV Tuinbouw
& Uitgangsmaterialen en het CIV Agri & Food. Kenmerkend voor deze CIV’s is de nauwe
samenwerking tussen het bedrijfsleven/werkveld en het onderwijs. Deze vindt plaats in regionale
Meetingpoints. Samen ondernemen we activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van het
vakonderwijs te verbeteren zoals lesmaterialen, keuzedelen, themadagen en masterclasses.
De CIV’s zijn voor de AOC’s de infrastructuur voor kennisdoorstroming en innovatie. De CIV’s zijn
sectoraal vormgegeven. AOC’s participeren hierin door middel van verbindingsofficieren die de
schakel vormen tussen de regionale activiteiten en de gezamenlijke activiteiten. Kernfuncties van
deze CIV’s zijn de regionale meetingpoints, kennisdoorstroom, onderwijsinnovatie met up-to-date
onderwijsmateriaal, en de stimulering van regionale en landelijke netwerkontwikkeling.

In het kader van de Dutch Dairy Chain (afgerond in 2016) is vanuit de samenwerking tussen mbo en
hbo de Associate Degree zuiveltechnologie ontwikkeld. Deze is in 2017 uitgevoerd. Daarnaast werken
mbo, hbo en bedrijfsleven nauw samen in het realiseren van een Food Application Centre of
Technology, waaraan de provincie een belangrijke bijdrage levert. De voorbereidingen zijn in 2017
afgerond. In 2018 wordt gebouwd aan innovatieve faciliteiten voor onderzoek, afstudeeropdrachten en
onderwijs (vnl. hbo).
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Met alle AOC’s en diverse bedrijven als partner, coördineert het CIV Melkveehouderij de
implementatie van innovatieve ontwikkelingen in het onderwijs. Nordwin College is penvoerder en
levert de projectleider. In 2017 is de projectfase van het CIV Melkveehouderij afgesloten. Daarna is
het voortgezet door onderwijs en bedrijfsleven.
Ook de projectfase van het CIV Water is afgesloten. De toegevoegde waarde van het CIV Water
wordt onderkend door bedrijfsleven en onderwijs. Het CIV Water wordt voortgezet voor een duurzame
verbinding van onderwijs en bedrijfsleven en voor innovatief onderwijs voor wendbaar vakmanschap.

Krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs
Het klimaatakkoord vraagt, naast de bestaande duurzaamheidsambities, nieuwe
“klimaatcompetenties en -kennis” om de doelen te realiseren. Samen met het feit dat de agrifoodsector een jaarlijkse omzet genereert van meer dan 100 miljard euro maakt dit duidelijk dat de BV
Nederland behoefte heeft aan krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs.
De impact van thema’s als klimaat, duurzaamheid, circulaire economie en gezondheid op de groene
sector is groot. De AOC’s zijn hard bezig om deze thema’s in het onderwijs in te bedden. Brede
samenwerking met andere mbo-sectoren (techniek, zorg, ict) is nodig om groen onderwijs in al zijn
verschijningsvormen – in de gesprekken hierover ook wel aangeduid als ‘50 tinten groen’ – aan te
bieden. In dergelijke brede samenwerkingen en het aangaan van bijbehorende verbindingen ligt de
kern van het realiseren van dit krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs.
Om deze ambitie te bereiken zullen de AOC’s ook in moeten spelen op de demografische krimp,
onder andere door het eigen opleidingsaanbod tegen het licht te houden, doelmatig samen te werken
met niet-groene onderwijsinstellingen en, gezamenlijk of in coalities, met de andere AOC’s.
De wijze van samenwerken – ook met bedrijven, organisaties en overheden – is in elke regio en voor
elk AOC maatwerk.
De twee-eenheid vmbo-mbo is voor de AOC’s niet alleen belangrijk voor de bedrijfsvoering en
doelmatigheid. In het groene vmbo laten de AOC’s hun leerlingen kennismaken met bovengenoemde
thema’s. Zo ontstaan doorlopende leerlijnen naar het groene mbo en wordt de basis gelegd voor een
groene inbreng in de andere mbo-sectoren.
Op inhoud werken de AOC’s samen in het GroenPact – een samenwerkingsovereenkomst tot 2025
tussen de Groene Tafel (de AOC’s, het groene hbo, Wageningen UR), het groene bedrijfsleven en het
ministerie van LNV – en daarnaast in de Centra voor Innovatief Vakmanschap en in de
Onderwijsclusters vmbo en mbo, waarin directeuren en beleidsmedewerkers van de AOC’s kennis
delen en afstemmen. Deze samenwerkingen richten zich op zowel het diplomagerichte onderwijs als
op leven lang ontwikkelen.
Het stevig positioneren van groen vmbo, mbo en leven lang ontwikkelen blijft een gezamenlijke
opgave van de AOC’s en hun partners, ook als de AOC Raad als sectororganisatie er niet meer is.
Daarnaast blijven de AOC’s samenwerken binnen de VO-Raad, de MBO Raad en op inhoud binnen
de groene kolom.
Ieder AOC heeft in de kwaliteitsagenda de eigen maatwerkoplossing uitgewerkt en geeft daarmee
onderbouwing aan het eigen en het gezamenlijk ontwikkelperspectief. De kwaliteitsagenda’s van alle
AOC’s laten zien dat de realisatie van krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs met veel energie
en inzet wordt voortgezet én wordt voorzien van nieuwe impulsen.
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Arbeidsmarkt en onderwijs
Een uitgebreide omschrijving van de economische, demografische en maatschappelijke
ontwikkelingen in het agrocluster is te lezen in bijlage 2.
De Nederlandse economie floreert. Ook de Friese economie groeit, zij het met een lager groeitempo
dan landelijk. Die ontwikkeling vertaalt zich in een groei van de werkgelegenheid. Het aantal
werkzame personen in Fryslân groeit, maar ook die groei is lager dan in andere provincies (op
Groningen na). De Friese economie is relatief kwetsbaar, ten opzichte van de rest van Nederland.
Meer dan de helft van de Nederlandse vo-leerlingen gaat naar het mbo. Dat is in Fryslân procentueel
zelfs nog iets meer. De ontwikkelingen rond technologische verandering en robotisering zullen zich de
komende jaren voortzetten. Hierdoor ontstaan nieuwe beroepen en nieuwe banen, verdwijnt er werk
en worden er andere - vaak hogere - eisen gesteld aan bestaande banen. Vooral in het mbo dreigen
door de technologische vooruitgang banen te verdwijnen.
Fryslân is één van de voornaamste krimpgebieden van Nederland, al zijn er binnen de provincie
verschillen. In de afgelopen jaren zijn de ontgroening en vergrijzing ingezet. Het aantal Friezen tot 45
jaar is sterk afgenomen, terwijl de groep 65-plussers is gegroeid. Het aantal 0-14 jarigen - de
toekomstige leerlingen en studenten van Nordwin College - is in deze periode aanzienlijk afgenomen,
met 7%. De komende decennia zet deze ontwikkeling naar verwachting nog verder door.
De land- en tuinbouw is een beeldbepalende sector in Fryslân. Zowel de primaire agrarische sector
als de rest van het agrocluster zijn van groot belang voor de economie. Landbouw is een van de
grootste sectoren qua werkgelegenheid in Fryslân. In Fryslân nemen grondgebonden clusters een
groter aandeel in dan gemiddeld in (Noord-)Nederland. Fryslân springt er uit op het gebied van
verbreding: activiteiten op het agrarische bedrijf die een aanvulling vormen op de agrarische
bedrijfsvoering. Vooral het ‘groene’ agrarisch natuur- en landschapsbeheer is relatief groot in Fryslân.
In 2017 volgden ruim 57.000 leerlingen en studenten groen onderwijs bij een van de 13 agrarische
onderwijscentra in Nederland. Dit groen onderwijs voorziet dus zonder meer in een behoefte van die
leerlingen en studenten, maar ook van het agrarisch bedrijfsleven. De afgelopen jaren is er sprake
geweest van een daling van het aantal studenten in het groene onderwijs. De slechtste scenario’s –
die met name uitgaan van louter demografische gegevens – schetsen een zware krimp voor de
komende 10 jaar, tot soms wel 20% in het groene onderwijs in Nederland.
Er liggen echter ook kansen in het groen. De vraag in deze sector neemt steeds meer toe en
personeel is op sommige plekken moeilijk te vinden. De komende jaren wordt een toenemende
behoefte aan instroom in het groene onderwijs voorzien. De belangrijkste daarvan zijn:
 De wereldwijde groei van de sector in combinatie met de sterke Nederlandse positie
 De generieke arbeidsmarktverwachtingen (o.a. aantrekken economie en vergrijzing)
 De prognoses vanuit de sectoren zelf
De samenleving vergrijst, waardoor de vervangingsvraag de komende jaren verder toeneemt. Daar
komt bij dat de werkgelegenheid in de groene bedrijfssector aantrekt. Hierdoor ontstaan
baanopeningen (voor starters) in de groene sector. Dit geldt in het bijzonder voor groene hbo’ers en
wo’ers. Het aantal banen neemt wel af door schaalvergroting in m.n. de productiesectoren, wat vooral
mbo’ers op niveau 2 en 3 raakt.
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Nulmeting
In de nulmeting wordt een analyse gemaakt van de uitgangspositie van Nordwin College op alle
relevante thema’s. Dat betekent studiesucces in brede zin, arbeidsmarktrelevantie en tevredenheid
van studenten en stakeholders. Hieronder beschrijven we de relevante thema’s in het kort. De
volledige nulmeting is te vinden in bijlage 3.
Nordwin College scoort over de hele linie goed op studiesucces. Nordwin College doet het op de
meeste vlakken (veel) beter dan andere mbo-instellingen, en overigens ook beter dan andere AOC’s.
Kwetsbare jongeren
De Friese RMC-regio’s hebben een relatief hoog percentage kwetsbare jongeren. Op alle mboniveaus komen jongeren voor, die in een kwetsbare positie verkeren. Ook bij Nordwin College vind je
die meer bij Entree- en niveau 2 opleidingen dan op de hogere niveaus. Bij Nordwin College zijn
Entree en niveau 2 bij de vmbo-locaties georganiseerd, hetgeen bijdraagt aan een veilige sfeer.
Nordwin College heeft een goed ontwikkelde zorgstructuur met name ook door de inzet van Stipe/Steam. Nordwin College scoort vanouds goed op het voorkomen van VSV. VSV blijft dalen, eigenlijk op
alle niveaus. Ten opzichte van andere scholen (en AOC’s) doet Nordwin College het goed.
Het arbeidsmarktrendement wordt hoger naarmate het mbo-niveau hoger wordt. De eventueel
problematische opleidingen zitten bij entree en niveau 2, conform verwachting. Toch is dat beeld niet
absoluut: de meeste niveau 2 opleidingen doen het uitstekend. De enige opleiding die er in negatieve
zin uitspringt is Medewerker dierverzorging niveau 2. Dit nemen we mee in de portfolio-analyse.
Zoals hierboven is genoemd, heeft Fryslân te kampen met een relatieve oververtegenwoordiging van
kwetsbare jongeren. Deze groep zal het grootste risico vormen met betrekking tot gelijke kansen:
kunnen zij effectief toegang krijgen en doorstromen? De groep waarbij dat landelijk veelal geldt –
(niet-Westerse) allochtonen – is in Fryslân juist erg ondervertegenwoordigd.
Gelijke kansen
Op de meeste indicatoren die geacht worden ‘gelijke kansen’ goed weer te geven, doet Nordwin
College het bovengemiddeld goed. Het startersresultaat, de passende plaatsing, de interne
doorstroom en de doorstroom naar het hbo zijn ook vergeleken met andere AOC’s erg goed. Op
kwalificatiewinst scoort Nordwin College precies gemiddeld.
Bij het succes dat doorstromende studenten laten zien tijdens het eerste jaar hbo valt op dat de uitval
lager is bij Van Hall Larenstein, ten opzichte van de andere hbo-instellingen. Dat is logisch:
doorstroom binnen de eigen kolom (‘aanverwant’, in dit geval: groen) is op alle vakgebieden meer
succesvol dan ‘niet-verwant’ doorstromen.
Studenttevredenheid
De studenttevredenheid beweegt zich voor Nordwin College in de goede richting. De JOB in 2018 is
veel beter dan die in 2016, maar toen werd ook onder gemiddeld gescoord. Bij de algemene
tevredenheid wordt de stap naar een mooie, gemiddelde score in 2018 gezet. Eén slag dieper zien we
ook mooie scores, waarbij ‘sfeer en veiligheid’ er echt uitspringt. Op de andere thema’s is een stijging
te zien ten opzichte van 2016, maar lijkt er nog winst te zitten in de ‘schoolse kant’ van de
onderwijsinhoudelijke thema’s: tevredenheid over lessen/programma, studiebegeleiding en
vaardigheden/motivatie.
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Ontwikkelperspectief
De situatie waarin Nordwin College zich bevindt (zoals al kort geschetst in het voorwoord), bevat
elementen die relevant zijn voor het ontwikkelperspectief. De aanleiding voor dit aanvullende
beoordelingsaspect was immers de constatering dat AOC’s onder druk staan. Daarbij ging het vooral
om de financiële situatie van de instellingen, en de eventuele weerslag daarvan op de
onderwijskwaliteit. Verder is de forse krimp die wordt verwacht een belangrijke factor. Deze zaken –
krimp, financiën en onderwijskwaliteit – spelen juist bij uitstek bij Nordwin College.
Het is zaak in dit verband het complete verhaal te vertellen, inclusief nuances en kansen, terwijl
ongemakkelijke feiten niet worden geschuwd. Gedwongen door de gebeurtenissen eind 2017 was
Nordwin College zich ook al aan het aanpassen aan de nieuwe financiële werkelijkheid, waarbij ook
nadrukkelijk is en wordt gekeken naar samenwerking. Een duurzaam voortbestaan van groen
onderwijs – in onze ogen van vitaal belang voor Nederland – vergt analyse, realiteitszin en creativiteit.
Leerlingen Nordwin College
Zoals gesteld, krimpt Fryslân qua jongeren. Dit heeft ook zijn weerslag op het aantal vmbo-ers.
Hieronder is (rechts) te zien dat een scherpe daling in 2016 bij de leerlingen van Nordwin College is
ingezet, en dat die (links) in de prognose tot 2020 doorzet. Daarna blijven de leerlingaantallen dalen,
zij het in eerste instantie iets minder scherp.
Jaar

Aantal

2019

1628

2020

1558

2021

1550

2022

1553

2023

1552

2024

1526

2025

1492

2026

1464

2027

1427

2028

1399

2029

1372

2030

1354

Bij de mbo-studenten zien we hieronder ruwweg hetzelfde beeld. Vanaf 2017 zet een scherpe daling
in, die later weer iets afvlakt. In het plaatje op de volgende bladzijde ontbreken de cijfers van de
studenten van MBO Life Sciences die bij Friesland College staan ingeschreven, aangezien dit een
samenwerkingsverband is. Uiteindelijk is het effect van de totale krimp in 2026 (ten opzichte van
startjaar 2017) fors: 28,6%.
Prognose:
2018/2019
2019/2020
2020/2021
Vergelijking:
2026 t.o.v. 2017

Aantal studenten
1.509
1.463
1.408
Percentage:
-28,6%
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Financiële situatie en kwaliteit
Voor het jaar 2017 heeft Nordwin College een aanzienlijk groter negatief resultaat gerealiseerd dan
begroot. Vervolgens bleek eind 2017 uit de meerjarenbegroting 2018-2022 dat ook voor de komende
jaren negatieve resultaten in het verschiet lagen, terwijl in de eerdere meerjarenbegroting nog
positieve resultaten werden begroot.
De inspectie heeft in deze ontwikkelingen aanleiding gezien om het financieel toezicht aan te
scherpen voor Nordwin College. Om te komen tot een financieel gezonde instelling heeft Nordwin
College een herstelplan geschreven en ter uitvoering gebracht. Er zijn uitgebreide analyses gemaakt.
De uitvoering van het herstelplan heeft er voor wat de financiële continuïteit betreft, in geresulteerd dat
in 2018 nog een minimaal verlies wordt verwacht en dat er vanaf 2019 weer zwarte cijfers zullen zijn.
De beleidsrijke meerjarenbegroting laat na 2018 een positief resultaat zien.
In het herstelplan zijn de financiën, de kwaliteitszorg van het onderwijs en de strategie voor de
toekomst nauw met elkaar verbonden. Nordwin College scoort sinds 2013 - met tussentijds een korte
periode een voldoende oordeel - een onvoldoende voor kwaliteitszorg op instellingsniveau, en er was
sprake van langdurig onvoldoende kwaliteitszorg bij meerdere opleidingen. Het gaat hier nadrukkelijk
over de kwaliteitszorg: hoe de school op systematische wijze grip op de kwaliteit houdt. De kwaliteit
van het onderwijs zelf is – zoals valt te lezen in de nulmeting – altijd goed geweest.
De taskforce strategie
Als uitvloeisel van het herstelplan is de taskforce strategie begin maart 2018 gevraagd advies uit te
brengen over de strategie voor de toekomst van Nordwin College. De taskforce strategie bestaat uit
het CvB, meerdere teamleiders, een stafhoofd en een locatiedirecteur, onder leiding van een extern
adviseur. De taskforce had tot taak het ontwikkelen van een onderbouwde strategie, zorgdragen voor
voldoende draagvlak en het voorbereiden en begeleiden van het besluitvormingsproces.
Naast het scenario van zelfstandig doorgaan, is er gekeken naar intensieve en onomkeerbare
samenwerking met andere partijen. Het gaat dan om het vraagstuk van fusie. Daarbij zijn alle opties
besproken. Eventuele fusies met: andere AOC’s, ROC’s, vo, po en zelfs private partijen. Daarbij is ook
nadrukkelijk gekeken naar de wenselijkheid van het splitsen van Nordwin College tussen vo en mbo.
Elk scenario is getoetst aan een toetsingskader. Na een eerste schifting zijn de overgebleven
scenario’s nader geanalyseerd aan de hand van beschikbare feitelijke informatie en is aan de hand
van vijf haalbaarheidsfactoren bepaald welke opties het meest kansrijk zijn.
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De taskforce strategie heeft na de zomer van 2018 advies uitgebracht. Dat advies was tweeledig;
• Zelfstandig voortbestaan van Nordwin College is op de (middel)lange termijn niet mogelijk en
niet wenselijk.
• Alles afwegende adviseert de taskforce te starten met een verkenning van de
(on)mogelijkheden om samen te gaan met een bepaalde partij, en van daaruit te werken aan
andere regionale samenwerking.
Nu de verkenning een eind op streek is, kan een voorlopige, grove inschatting worden gemaakt over
het behalen van de doelstelling: duurzaam behoud van kwalitatief hoogwaardig groen onderwijs in
de regio Fryslân. Grosso modo valt tot nu toe op dat de overeenkomsten tussen de beide instellingen
groot zijn, qua besturing, werkcultuur, inrichting van de organisatie enzovoorts. Daar waar zich
verschillen voordoen, wordt op transparante en professionele wijze over oplossingen gesproken.
Grote belemmeringen of verschillen van inzicht zijn nog niet geconstateerd. Een definitief besluit
wordt voor de zomer van 2019 verwacht.
De gesprekspartner kan op dit moment nog niet gedeeld worden omdat het proces nog niet volledig is
afgerond en om eventuele toekomstige onderhandelingen niet te frustreren. Op dit moment past het
Nordwin College om de energie te richten op het oplossen van de geconstateerde tekortkomingen. In
datzelfde proces moet – als onderdeel van deze Kwaliteitsagenda – zorgvuldig worden gekeken naar
het onderwijsaanbod in brede zin.
Aanbod groen onderwijs
Samengevat: in de economisch kwetsbare regio Fryslân zijn er relatief veel jongeren die kiezen voor
het mbo. Het agrocluster is in Fryslân belangrijk, en biedt kansen voor de toekomst. Fryslân krimpt
sterk qua jongeren, maar daar staat een grote vervangingsvraag tegenover. Nordwin College doet het
inhoudelijk goed: leeropbrengsten zijn bovengemiddeld goed en studenten zijn tevreden. We leiden op
voor een groot aantal beroepen. Soms trekken opleidingen te weinig studenten, en van sommige
opleidingen is de relevantie in de huidige vorm een vraagstuk.
Ook bij Nordwin College is sprake van een breed opleidingsaanbod, dat gegeven wordt op veel
verschillende locaties en waar op een aantal opleidingen maar weinig studenten ingeschreven staan.
Verder is Nordwin College al met al onderdeel van een groot aantal samenwerkingsverbanden. Dat
legt – bij ongewijzigd beleid – in een krimpende markt veel druk op de organisatie. Het is de komende
jaren de vraag waar Nordwin College zich – al dan niet in samenwerking met anderen – op wil richten.
En misschien wel net zo belangrijk: waarop niet (meer).
Daarbij is het ondenkbaar dat deze exercitie alleen een verschraling oplevert. Nederland is de
afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de grootste landen op agrarisch gebied. Het onderwijs
heeft hier een heel belangrijke rol in gespeeld. De huidige positie kan behouden blijven als onderwijs,
overheid en bedrijfsleven daarin samen optrekken. Waar zijn de komende jaren hoogwaardig
opgeleide vakkrachten nodig? Welke opleidingen moeten worden omgevormd? Welke gestopt, en
welke juist gestart? Dat zal onder de huidige omstandigheden extra innovatief moeten: welke nieuwe
beroepen ontstaan er bijvoorbeeld door cross-overs?
De komende twee jaar besteedt Nordwin College samen met stakeholders aan deze zoektocht. We
maken duidelijke keuzes in de richting van een doelmatige en duurzaam aanbod, dat recht doet aan
de meerwaarde van het agrocluster in de toekomst. Daarnaast maken we de in deze periode helder
met wie en in welke vorm we eventueel verder gaan.
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Deel 2 - De agenda
Strategische koers
We schrijven het jaar 2018: een turbulente periode voor Nordwin College. Er is veel gebeurd. Met veel
zijn we ook nog volop bezig. Ook de komende tijd zal veel energie moeten gaan naar onze
continuïteit. Financieel en bestuurlijk zullen we het vertrouwen moeten herwinnen, en ook op
kwaliteitsborging moeten we slagen maken. Dat verhoudt zich op het eerste gezicht slecht met een
ambitieuze Kwaliteitsagenda.
Aan de ene kant klopt die aanname. Het zou onverstandig zijn om op dit moment veel nieuwe dingen
te starten. Daarvoor ontbreken ook de middelen en de tijd. Het voordeel dat we daarbij hebben, is dat
de kwaliteit van ons onderwijs zelf goed is. Dat waarderen onze studenten en stakeholders ook. Aan
de andere kant ziet Nordwin College deze Kwaliteitsagenda als een kans. Het dwingt ons om
duidelijke keuzes te maken. Nordwin College heeft in dit stadium baat bij een duidelijke richting, en het
consequent navolgen daarvan.
De komende twee jaar willen we met name zaken goed uitzoeken en stroomlijnen. Daardoor kunnen
we passende aandacht bieden aan het achterstallige werk dat we te doen hebben, leunen op de
dingen die goed zijn en juist voor een beperkt aantal dingen duidelijk kiezen. Met stakeholders willen
we helder krijgen wat ons ontwikkelperspectief is, welk opleidingsportfolio daarbij past en met wie we
dat in welke hoedanigheid het beste kunnen vormgeven. In de financiële paragraaf in deel 3 is die
inzet ook te zien.
Na twee jaar is de situatie dan anders. Dat is zeker geen disclaimer, die maakt dat we voor die
periode geen ambities kunnen formuleren. Dat kunnen we juist wel. Bijvoorbeeld op de thema’s
internationalisering, LOB en kwetsbare jongeren. Voor een aantal thema’s zal de nadruk voor wat
betreft de uitvoering na de midterm liggen. De eerste twee jaar benutten we voor bijvoorbeeld
excellentie om ons met studenten, docenten van verschillende locaties en stakeholders een visie te
vormen. Ook voor innovatie, wendbaar vakmanschap en professionalisering geldt dat we eerst één of
twee jaar investeren. Ook deze opbouw is in de financiële paragraaf te zien.
De basis vormen nog steeds onze missie en ons koersplan. We zijn trots op ons groene imago.
Duurzaamheid zit bij ons in de haarvaten. Dat vormt dan ook onze kapstok. Eerst starten we met de
vraag: wat gaan we doen? Met een duurzaam ontwikkelperspectief als uitkomst. Daarna clusteren we
een aantal onderwerpen in de volgende vraag: hoe gaan we het doen? Ten slotte geven we een
beperkt aantal onderwerpen nog onze specifieke aandacht de komende vier jaar. Deze onderwerpen
worden - afhankelijk van het ontwikkelperspectief - na de midterm aangevuld.
Hieronder zijn de paragrafen steeds op eenzelfde manier opgebouwd. Elk thema start met een kader
met in het kort de beoogde opbrengst voor 2022. Vervolgens wordt weergegeven wat onze
doelstellingen zijn: wat willen we? Daarna geven we weer wat onze uitgangssituatie is: wat doen we
al? Ten slotte noemen we de resultaten waar we voor gaan: wat gaan we doen? In deel 3 zijn deze
maatregelen uitgeschreven, en voorzien van een indicatieve planning.

Kwaliteitsagenda Nordwin College MBO ‘Passie & Vakmanschap’ 2019 - 2022

14

Thema 1: Duurzaam doen en denken

Wij behouden de resultaten van de groene vlag van Eco-Schools waarmee wij laten zien dat
wij in alle opzichten duurzaamheid ambiëren. Wij leveren een gewaardeerde bijdrage aan het
koploperschap van de groene sector.

Wat willen we?
Wij willen jongeren helpen om de handvatten te ontwikkelen voor duurzame innovatie. Dit geeft hen
extra kansen op toekomstbestendig werk, omdat het Noordelijke bedrijfsleven zich steeds
nadrukkelijker oriënteert op een duurzame, circulaire economie. Daarnaast biedt het hen ook kansen
om als mens en als burger van toegevoegde waarde te zijn – voor de regio, voor elkaar, voor de
samenleving.
Duurzaam doen en denken leer je niet uit een boekje, dat leer je door het te doen. Daarom werken wij
volgens het principe van de ‘Whole school approach to sustainability’. Deze integrale
schoolbenadering voor duurzame innovatie betekent dat duurzaam doen en denken in alle aspecten
van het onderwijs terugkomt: in het curriculum, in onze didactiek, in de bedrijfsvoering, in de
professionalisering van collega’s en in hoe wij onze deuren openzetten voor de wereld binnen en
buiten de school.

Something to live…. in de genen van de school
à Integrale Schoolbenadering voor duurzame innovatie

Curriculum -> kennis& inzicht● vaardigheden ● proeve & portfolio
Didactiek -> pedagogisch didactisch klimaat ● leeromgeving ●
groei door reflectie
Bedrijfsvoering -> visie ● doelen & middelen ● communicatie

curriculum

gemeenschap

didactiek

Professionele Ontwikkeling -> docenten & teams ● directie ● OOP
Gemeenschap -> schoolcultuur intern● externe contacten ●
waardering

proffesionele
ontwikkeling

bedrijfsvoering

Wals & Swart, 2016

Verschillende delen op elkaar afstemmen om doel te versterken

Hoe doen we het nu?
Op alle onderwijslocaties en op het Onderwijs Service Bureau is het internationale VN-programma
Eco-Schools gebruikt als motortje om duurzame innovatie aan te jagen. Dit is een overzichtelijk
programma dat in zeven stappen leidt van brons, naar zilver, naar de Groene Vlag. Op elke school is
een Eco-Team actief, bestaand uit jongeren, docenten, conciërges en directie. Samen vullen zij
jaarlijks een milieuscan in, stellen ze doelen, organiseren ze activiteiten en checken ze of ze verder
zijn gekomen om duurzaam doen en denken onder de aandacht te brengen.
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In 2015 haalde Nordwin College met alle locaties de eerste Groene Vlag – de hoogste onderscheiding
van Eco-Schools. In 2017 haalden zij voor de tweede keer de Groene Vlag, plus voor elke locatie een
excellentie award, op thema’s als voeding, afval, energie en communicatie. Nordwin College was
daarmee de eerste school in Nederland die instituut-breed deze hoogste onderscheiding - tot 2x toe kreeg toegekend.
Wat gaan we doen?
Onze missie en visie is dat onze student centraal staat én dat die student bijdraagt aan een mooie
duurzame wereld. De wereld vraagt om mensen die bereid zijn en in staat zijn om hun eigen leven in
te richten en een bijdrage te leveren aan de oplossingen voor de problemen die we als mensheid
geschapen hebben. De sustainable development goals (SDG), opgesteld door de Verenigde Naties,
zijn daarin voor ons leidend. De opdracht van onze groene school is om studenten te begeleiden op
zoek naar hun bijdrage aan de (directe) leefomgeving.
Deze principes zien we terug in onze accommodaties. De gebouwen van Nordwin College
ondersteunen ons onderwijsaanbod en bieden een inspirerend werk- en leerklimaat waarbinnen onze
groene identiteit altijd zichtbaar is. Onze scholen zijn groen, schoon, veilig, levendig, duurzaam en er
heerst een prettige sfeer. Wij zetten stevig in op nieuwe energiebronnen en op energiebesparing, niet
alleen als het gaat om onze facilitaire voorzieningen maar juist ook in ons onderwijs.
Hieronder in het kort de ambities op de vijf aspecten uit ‘Nordwin College, Duurzaam doen en denken
in de genen’ (juni, 2018):








Organisatie/bedrijfsvoering: Uitdragen van onze visie met behulp van Groene Vlag, De
gezonde School, rookvrije school, kennisbijeenkomsten en netwerken en integreren in de
locatieplannen. Vergroenen van onze leeromgeving.
Curriculum: Opbouwen van kennis en inzicht wat leidend is voor het vergroenen van ons
curriculum volgens SDG’s, vergroening in de proeve en portfolio
Didaktiek: Ontwikkelen van coachvaardigheden aan de hand van competenties. Werken
vanuit een pedagogisch-didactisch klimaat, gericht op verduurzaming van de maatschappij
Professionalisering: Coaches zijn gericht op reflectie op eigen handelen om op deze manier
een duurzame inslag bij de studenten te creëren. Teams ondersteunen met duurzame
innovatie d.m.v. kennisbijeenkomsten, netwerken.
Omgeving: Leren in een duurzame wereld: kennismaken met duurzame innovatie in de
praktijk.
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Thema 2: Duurzaam aanbod groen onderwijs in Fryslân

De constante innovatie van technieken en de dynamiek op de arbeidsmarkt maakt het
noodzakelijk om wendbaar te blijven en om een leven lang te ontwikkelen. Wij werken nauw
samen met het bedrijfsleven en we zorgen dat docenten goed voeling houden met de praktijk.
Nieuwe technologieën en inzichten krijgen een plek in ons onderwijs. Het is onze ambitie dat
onze leerlingen en studenten hun onderwijs gemiddeld met een 7,2 waarderen, uiterlijk in 2022.

Wat willen we?

We willen dat iedereen bij ons terecht kan voor een opleiding of cursus in het groen. Groen onderwijs
leidt mensen op die werken aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals voedselzekerheid
en -veiligheid en waterbeheer. Groen onderwijs levert ook vakmensen af die bijdragen aan ons
welbevinden als het gaat om de groene leefomgeving, buitenrecreatie en de styling met groene
materialen. Groen zit in de genen van onze school. Wij willen aan de vraag van deze generatie
voldoen zonder een compromis te sluiten voor toekomstige generaties.
We staan voor de opgave om in ons aanbod een mix te vinden tussen kwaliteit,
arbeidsmarktrelevantie, doorstroomperspectief, toegankelijkheid en doelmatigheid. En dat niet alleen
voor de eigen school, maar in afstemming met andere scholen, bedrijfsleven en overheden in de
regio. We willen niet – met een eenzijdige nadruk op doelmatigheid – alleen verschralen. We willen
een duurzaam aanbod groen onderwijs vormgeven in brede zin.
Hoe doen we het nu?
In het kader van het herstelplan financiële continuïteit is het afgelopen jaar gekeken naar ons aanbod
van opleidingen en de organiseerbaarheid daarvan. De gemaakte portfolio-analyse was met name
vanuit efficiency gericht op de kleine opleidingen. Een kleine opleiding is een onrendabele opleiding;
deze kost meer dan waar dekking voor is. Er is besloten om het aantal opleidingen per locatie terug te
brengen door een aantal opleidingen alleen nog aan te bieden op een beperkt aantal locaties.
Deze portfolio-analyse is in twee sessies uitgevoerd: 1) Gezamenlijk met teamleiders en docenten
MBO 1&2, en 2) Met de locatiedirecteuren MBO 3&4 en MBO Life Sciences. Naast de mogelijke
(gedeeltelijke) integratie van de opleidingen kijken we kritisch naar mogelijke samenvoegingen van
delen van crebo’s tussen MBO 3&4 en MBO Life Sciences. Dit vergt een grondige analyse en (deels)
herschrijven van het curriculum; waarbij we zorgvuldig naar mogelijkheden kijken voor wat betreft de
keuzedelen in aansluiting met de werkgelegenheid in de regio.
Wat gaan we doen?
We gaan de komende twee jaar een uitgebreide, brede verkenning doen, die moet leiden naar een
duurzaam aanbod van groen onderwijs in de regio Fryslân. De scope is nadrukkelijk breder dan een
klassieke portfolioanalyse, want bevat ook elementen als kwaliteit, innovatievermogen, verbinding met
bedrijfsleven en hoger beroepsonderwijs, toegankelijkheid en teamontwikkeling. In het licht van ons
ontwikkelperspectief houdt deze exercitie een fundamentele keuze in over het profiel van
de school. Op basis daarvan kan ook al dan niet worden gekozen voor een passende samenwerking.
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Een brede insteek geeft meer mogelijkheden voor een ontwikkelingsgerichte versterking van het
portfolio. Het gaat dan niet alleen om het mogelijk beëindigen van opleidingen, maar ook om
bijvoorbeeld het versterken van de arbeidsmarkt- en doorstroomrelevantie of de kwaliteit van de
opleidingen. We gaan keuzes maken:
 keuzes op basis van maatschappelijke vraag en afgestemd met stakeholders
 keuzes opleidingsportfolio: initieel en LLO (Leven Lang Ontwikkelen), waar investeren, waar
afbouwen, waar samen?
 keuzes voor profilering met welke keuzedelen, cross-overs, samenwerking, enzovoorts.
Onderstaand model (ontleend aan MBO in Bedrijf) kan daarbij behulpzaam zijn, maar is eigenlijk nog
te smal en intern gericht. Nordwin College wil dit juist vanaf het begin met stakeholders in de regio
oppakken.
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Thema 3: ‘Wendbaar vakmanschap’: regioleren, ondernemerschap

De verschuiving van de taakverdeling tussen mens en technologie en de snelle ontwikkeling
van nieuwe technologie dwingt werknemers zich continu te blijven ontwikkelen. Ons
onderwijs moet meer meebewegen met de veranderende competentiebehoefte op de
arbeidsmarkt. Dat kan niet in de beslotenheid van het klaslokaal en met slechts een
incidenteel uitstapje naar de praktijk. In 2022 heeft een herontwerp van het onderwijs
plaatsgevonden, van formeel naar meer informeel leren.

Wat willen we?
Wendbaar vakmanschap komt erop neer dat:
 Mensen regie hebben op de eigen ontwikkeling,
 daarbij een eigen netwerk bouwen en benutten,
 vertrouwen hebben in eigen kunnen en waarde en vooral:
 een focus hebben op continu ontwikkelen en verbeteren – van jezelf en van je organisatie.
De ontwikkeling naar wendbaar vakmanschap slaagt alleen wanneer mensen beschikken over de
nieuwste kennis en de juiste beroepshouding. De traditionele manier van opleiden sluit hier niet meer
voldoende op aan. Er zal een transitie plaats moeten vinden van formeel naar meer informeel leren:
constante en hechte samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is hierbij cruciaal.
Bij het sneller wisselen van baan is het belangrijk dat onze studenten goed worden toegerust met
vaardigheden die hen in staat stellen om ondernemend gedrag te vertonen, om nieuwsgierig te
blijven, om jezelf te leren kennen en om het beste uit jezelf te halen. We blijven inzetten op regioleren
en we bereiden ons voor op meer variatie in onze opleidingen. Kort, lang, smal, breed en cross-overs
tussen vakgebieden.
Wat doen we al?
Onder Wendbaar Vakmanschap verstaan we het vermogen om jezelf als toekomstig werknemer
continu te ontwikkelen en te verbeteren, waarbij je de verantwoordelijkheid en de regie ten aanzien
van het bijbehorende ontwikkel- en leerproces zelf in handen hebt. Vanwege factoren als krimp en de
voortschrijdende technologisering groeit de vraag naar wendbare vakmensen in de verschillende
marktsectoren waarin Nordwin College actief is. Om de aansluiting met de gevraagde competenties
op de arbeidsmarkt te behouden is Wendbaar Vakmanschap dan ook een cruciale ontwikkeling.
Dit betekent voor het onderwijs dat er nieuwe werkvormen binnen BBL en BOL gevonden moeten
worden, aangeboden binnen een passende leeromgeving. Voor deze leeromgeving is binnen MBO
Life Sciences inmiddels de FLOTT ontwikkeld, de ‘Facilitaire Leeromgeving Techniek en Technologie’.
In het studiejaar 18/19 loopt binnen de BBL een pilot met deze nieuwe facilitaire leeromgeving. De
nieuwe werkvormen zullen in de komende jaren verder ontwikkeld worden.
Met betrekking tot het laatste geldt dat het concept wendbaar vakmanschap binnen Nordwin College
gepraktiseerd wordt door het CIV Water, dat primair tot doel heeft om de uitwisseling van kennis in de
watersector tussen werkveld en onderwijs te faciliteren. CIV Water doet dit door de (toekomstige)
vakmensen in ontwikkeling te brengen in gezamenlijke trajecten. Hier is binnen Nordwin College dus
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al expertise beschikbaar. Ook is inmiddels binnen MBO Life Sciences ruime ervaring opgedaan met
opleidingstrajecten binnen de levensmiddelenindustrie.
Wat gaan we doen?
Doelen
 We hebben inzicht in de specifieke kenmerken van de wendbare vakman en deze zijn
doorvertaald naar een profiel van de beginnende beroepsbeoefenaar.
 Er is een werkende en goed functionerende FLOTT vanuit de visie op wendbaar
vakmanschap.
 Er heeft op basis van de visie op wendbaar vakmanschap een herontwerp van het onderwijs
plaatsgevonden, d.w.z. van formeel naar meer informeel leren.
 Er staat een nieuwe begeleidingssystematiek voor studenten.
 Er zijn op basis van de opgedane praktijkervaringen modellen beschikbaar voor het vanuit
onderwijs en bedrijven begeleiden van studenten en medewerkers leidend tot wendbaar
vakmanschap. Deze modellen faciliteren verdere verspreiding.
De RIF-aanvraag voor het onderwerp Wendbaar Vakmanschap, die dient ter ondersteuning van de
implementatie, is toegekend. Vanuit de RIF-aanvraag hebben we de mogelijkheid om een
projectorganisatie in te richten. Hiervoor zullen we samenwerken met:
 Het bestaande netwerk van bedrijven. Dit zal worden ingezet bij de inhoudelijke ontwikkeling
rondom het concept wendbaar vakmanschap.
 Lectoraat Wendbaar Vakmanschap van NHL Stenden Hogeschool.
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Thema 4: Innovatie

Nordwin College mengt zich als stakeholder actief in maatschappelijke discussies waar de
agrarische beroepsgroep mee geconfronteerd wordt. Ook in de klas. We zijn erop gericht om
over de sectorgrenzen heen te kijken, omdat veel innovatie juist daar plaatsvindt. In 2022
hebben wij binnen de teams energie, kennis en ontwikkelkracht georganiseerd om die rol in
ieder geval te spelen op de thema’s Natuurinclusieve landbouw en Bodem.

Wat willen we?
Nordwin College is zeer geïnteresseerd om over de sectorgrenzen heen te kijken en om de verbinding
te zoeken met andere vakgebieden. Veel van de innovatie in onze groene sector vindt plaats op het
snijvlak met andere sectoren, in een 'cross-over'- setting. Het draait hierbij om samenwerking met en
tussen verschillende vakgebieden, gedreven door innovatie, waardoor synergie en meerwaarde
ontstaat. Het realiseren van, inspelen op en kunnen omgaan met cross-overs, is een belangrijke
opgave voor zowel het bedrijfsleven als het onderwijs. Alleen op die manier kunnen economische en
maatschappelijke vraagstukken worden beantwoord en treedt innovatie op die leidt tot nieuwe
kennisdomeinen en business modellen.

Natuurinclusief
Een meer natuurinclusieve landbouw (NiL) streeft naar een (andere) productiewijze waarbij de natuur
niet uitsluitend optimaal wordt gebruikt, maar tegelijkertijd ook wordt gespaard en verzorgd.

Na jaren van discussie is nu het moment van uitvoering van nieuw (landelijk én provinciaal) politiek
beleid aangebroken: streven naar een meer natuurinclusieve wijze van produceren is speerpunt in het
beleid van het ministerie van LNV. Nordwin College heeft zich gecommitteerd aan (mede-uitvoering
van) de Landbouwdeal Natuurinclusief onderwijs.
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Bodem
Voor de beroepsgroep van ons groene (v)mbo is een gezonde vruchtbare bodem van levensbelang.
Dan gaat het om balans vinden tussen doelen en belangen zoals productie, natuur en cultuur. Het
leren maken van duurzame keuzes is daarbij essentieel voor de toekomst.

Vrijwel alle bodemtypen en landschappen zijn in Fryslân aanwezig. Van het totale aan
veenweidegebied in Nederland is het grootste aaneengesloten gebied (25%) te vinden in Fryslân.
De Kamerbrief van minister Schouten (LNV) geeft aan wat het actuele belang is van een gezonde
bodem, gerelateerd aan voorliggende maatschappelijke opgaven. Zij benoemt het groene onderwijs
expliciet als onderdeel van haar bodemstrategie. Een vertaalslag naar actueel materiaal voor het mboen voortgezet onderwijs ontbreekt: dit willen we actualiseren.
Wat doen we nu?
Bij Nordwin College agenderen we al jaren discussie op de thema’s natuurinclusief en bodem.
Bijvoorbeeld via georganiseerde docentenmiddagen. De praktijk is dat extra middelen zeer gewenst
zijn om de teams te faciliteren bij het binnenhalen van de actualiteit. Docententeams zijn van goede
wil om de actuele thematiek integraal te behandelen bij het reguliere programma, maar de dagelijkse
lespraktijk is nog weerbarstig.
Uit een recente inventarisatie van les- en cursusmaterialen blijkt dat er geen passend materiaal is
ontwikkeld. In de relevante teams zijn specialisten door pensionering of door andere taken niet meer
inzetbaar. Theoretisch materiaal is ruim voorhanden, maar aanschouwelijk materiaal, gestoeld op de
uitvoering van praktisch onderzoek door de (v)mbo-er zelf, is niet aanwezig. Ook wordt gesignaleerd
dat er op dit moment onvoldoende praktijkbedrijven actief zijn die specifiek ingezet kunnen worden
voor opdrachten.
Wat gaan we doen?
Doelen:
 We reserveren voor de innovatie-thema’s voldoende extra formatie, energie en eigen
ontwikkelkracht binnen onze teams van deskundige betrokken vakdocenten.
 De belanghebbende docententeams ontwikkelen gezamenlijk nieuwe kennis en zij wisselen
dit voortdurend uit met interne en externe stakeholders. Daarvoor maakt Nordwin College
naar gelang de (innovatie-thematische) behoefte adequaat gebruik van geldende beschikbare
fondsen en subsidieregelingen.
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We maken digitaal lesmateriaal beschikbaar, voortdurend actueel en goed gearrangeerd,
hetgeen wordt gedeeld via open digitale platforms.
Er zijn ruim voldoende erkende praktijkbedrijven voor leren in de regio op de thema’s
Natuurinclusieve Landbouw en bodem.
We ontwikkelen voldoende praktische opdrachten zowel voor stage (verplicht) en Regioleren
(projectmatig met keuze op thema) rondom innovatieve thema’s.
Op bovenstaande punten en ten behoeve van onze innovatieve onderwijskracht worden
docenten en ondersteuners voldoende en adequaat bijgeschoold.

Voor wat betreft bodem onderzoeken we de mogelijkheden voor een practoraat bodem. We haken
daarbij aan bij bestaande bodemlectoraten in het HBO:
 Door gebruik te maken van de Living labs en de ABCD roadmap met drie
duurzaamheidsprincipes als leidende principes voor innovatie ontwikkeling.
 Door te focussen op de biologische, chemische en fysische aspecten van de bodem. Door
boven en ondergrond met elkaar te verbinden. De biologische component zal daarin extra
aandacht krijgen. Watermanagement vraagt eveneens specifiek aandacht en verklaart ook de
steun van het waterschap.
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Thema 5: Professionalisering

In 2022 is voor alle medewerkers duidelijk wat er van hen wordt verwacht in termen van
resultaten en gedrag. Leidinggevenden zijn toegerust om medewerkers hierin te coachen en
te sturen. Medewerkers maken jaarlijks een persoonlijk ontwikkelingsplan en een
teamontwikkelingsplan en zijn op vooruitgang en ontwikkeling gericht.

Wat willen we?
Alle ingezette verbeteracties (waaronder: financieel herstel, integraal management, professionele
cultuur en gesprekken met medewerkers) vallen onder de paraplu professionaliseren. Wanneer we
afbakenen, verstaan we onder professionaliseren: alle activiteiten die tot doel hebben de
competenties binnen Nordwin College continue te verbeteren en verder te ontwikkelen. Niet alleen
voor docenten, maar voor alle functies op alle niveaus.
Professionaliseren gaat over iedereen in de organisatie. In een professionele organisatie levert
iedereen een bijdrage aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Is iedereen
verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling. Werken medewerkers aan gezamenlijke doelen.
Komt iedereen de afspraken na en legt transparant verantwoording af. We willen toe naar
samenwerken in een professionele cultuur.
Van familiecultuur naar een professionele cultuur (met behoud van waarden uit de familiecultuur):
 Medewerkers worden aangesproken op wat er van hen wordt verwacht in hun functie.
 Er worden complimenten gegeven en ontwikkeling wordt gestimuleerd.
 Medewerkers spreken elkaar aan.
 Degenen die gaan over het onderwerp praten mee (lees: niet iedereen).
 Een professionele cultuur is actiegericht, niet documentgericht.
 Professionals werken binnen grenzen zelfstandig.
 Het gaat om toegevoegde waarde en resultaten leveren. Voor iedereen op alle niveaus.
 Iedere professional is volgend jaar beter dan nu.
Wat doen we nu?
Cultuur is moeilijk in een cijfer uit te drukken. Uit het onderzoek bestuurlijk handelen en de ervaring in
de praktijk blijkt binnen Nordwin College sprake te zijn van een sterke familiecultuur. Elkaar
aanspreken gebeurt niet altijd. Er is soms om niet functionerende medewerkers heen georganiseerd.
Bronnen:
 Managementinformatie aantal gehouden functionerings- en beoordelingsgesprekken
 Onderzoek bestuurlijk handelen
 Onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting
 Medewerkertevredenheidsonderzoek

De AOC’s gezamenlijk
De groene beroepsgerichte vakken in (v)mbo-groen worden gegeven door docenten die zijn of
worden opgeleid in de groene lerarenopleiding. Dat gebeurt o.a. in verschillende deeltijdvarianten van
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deze bacheloropleiding waarin vakmensen aansluitend bij opleiding en werkervaring in een van de
deeltijdopleidingsvarianten kan deelnemen. De inhoud van de opleiding wordt, in samenspraak met
de AOC’s, regelmatig getoetst en geactualiseerd. Tevens verzorgt de opleiding
professionaliseringsactiviteiten voor zittende docenten en kan bijvoorbeeld een professionele master
worden gevolgd. De nascholingen zijn opgenomen in het lerarenregister.
Aeres Hogeschool Wageningen is verbonden met het groene onderwijsveld. De AOC’s als partners
voor het leveren van authentieke leeromgeving voor studenten, als voornaamste werkgever van de
afgestudeerden. Het groene hbo en Wageningen Universiteit zijn inhoudelijke samenwerkingspartner.
Verder is deze groene docenteopleiding zeer goed aangesloten op het netwerk van de
lerarenopleiders in Nederland en in het buitenland.

Wat gaan we doen?
De hr-functie binnen Nordwin College moet de komende jaren tot volle wasdom komen. Er is sprake
van achterstalligheid bij het hr-beleid: geheel aan maatregelen, instrumenten en afspraken gericht op
de medewerkers, om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Er moeten dingen gebeuren op
basale thema’s, zoals competentieprofielen, gesprekkencyclus en professionalisering. Tegelijkertijd
liggen er vraagstukken met betrekking tot de toekomst, zoals de rol van de docent en duurzame
inzetbaarheid.
De komende jaren gaan we werken aan de volgende vier thema’s:
A. Competentie-ontwikkeling:
 Bekwaamheid van het management: integraal management, leiderschap en onderwijskundig
leiderschap.
 Professionalisering onderwijsteams en staf
o



Waaronder de zes rollen van de docent en specifiek de rol van leercoach:
- Didactisch coachen, planmatig en doelgerichte wijze van coachen en
feedback geven.
- Pedagogisch coachen, wie ben ik als leerling, welke drempels werp ik voor
mijzelf op of wat gaat juist heel goed?
- Coachen op zelfregulerend leren. Hoe breng je de leerlingen/studenten naar
zelfregulatie.
Toekomstig rol docent:
o

Regioleren: potentieel krachtige leeromgevingen voor het ontwikkelen van
ondernemerschapscompetenties door studenten en tevens worden er resultaten
geboekt die waardevol voor de ondernemer/de regio zijn. Werken aan definiëren en
het ontwikkelen van de competenties van docenten:
- Hoe match je de vraag van een ondernemer aan de leervraag van een
student?
- Gespreksvaardigheden en managen van verwachtingen.
- Vertaling activiteiten student en vraag/context ondernemer met de
kwalificatie-eisen in het curriculum.
- Andere wijze van begeleiden en beoordelen van leren van de student.
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B. Kwaliteitsverbetering hr-beleid:
 Het structureel voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 Het onderhouden van bekwaamheidsdossiers
 De begeleiding van beginnende docenten
 Peer review en kennismanagement
C. Professionaliseringsagenda:
 Ontwikkeling professionaliseringskalender gebaseerd op belangrijkste ontwikkelthema’s
kwaliteitszorg/kijkwijzer, zes docentrollen en de uitkomsten van de gesprekkencyclus:
o Stimuleren van masteropgeleide docenten
o Aansluiting/samenwerking met bedrijfsleven
o Betere inzet van ICT
o Verbetering samenwerking binnen de teams
o Werken aan competenties rond kwaliteitsborging
D. Duurzame inzetbaarheid:
 Zorgen we voor de blijvende inzetbaarheid van (oudere) medewerkers en het realiseren van
meer bevlogenheid, toewijding, flow, energie en mentale veerkracht in de organisatie:
o Bewustwording medewerkers
o Training leidinggevenden
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Thema 6: Kwetsbare jongeren

In 2022 is er kansengelijkheid voor al onze studenten van elk niveau in ons mbo. Wij
verzorgen passend onderwijs voor deze doelgroep. Hiertoe wordt op casusniveau
samengewerkt met gebiedsteams en ketenpartners als RMC’s en gemeentelijke afdelingen
sociale zaken. We werken samen met relevante partners: gemeenten, andere ROC’s in de
regio en arbeidsmarktbemiddelaars.

Wat willen we?
Omdat met name voor jongeren in kwetsbare positie ook het toekomstig werkveld van belang is, wordt
ingezet op een overstapcoach mbo-arbeidsmarkt. Deze begeleider(s) maken vroegtijdig afspraken
met jongeren over trajecten, instrumenten en ondersteuning. Dat kan in de vorm van
ontwikkelassessments, verwerving certificaten, snuffelstages en ondersteuning in vaardigheden, maar
ook in andere leefgebieden zoals wonen en (psychische) gezondheid. Hiertoe is een adequaat
monitoringssysteem opgezet.
Naast de leerroute van Entree wordt ook een arbeidsroute Entree ingesteld in het kader van de
kansengelijkheid. Wij verzorgen passend onderwijs voor deze doelgroep, waardoor de
thuiszittersaantallen nog verder worden gereduceerd. Ook nazorg bij passend onderwijs is een
instrument wat nadrukkelijk is ingezet, omdat Nordwin College een verantwoordelijkheid voelt voor
iedere student, tijdens de studie, tot en met een passende arbeidsplaats.
Wat doen we nu?
Binnen Nordwin College komen op alle niveaus kwetsbare jongeren voor. Over het algemeen is dat
meer binnen Entree en niveau 2, dan op niveaus 3 en 4 het geval. Voor die jongeren is het belangrijk
om voorzieningen te treffen, zodat ook zij kansen krijgen. Het gaat daarbij om kansen zowel in het
onderwijsproces als op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld is de opleiding Medewerker dierverzorging
(niveau 2) waar er weinig arbeidsmarkt perspectief is, maar waar wij wel een maatschappelijke
verantwoordelijkheid voelen. De studenten komen wel aan werk, maar meestal niet aan werk in de
sector waar ze voor opgeleid zijn.
Nordwin College heeft al een sterke zorgstructuur met voorzieningen, bijvoorbeeld Stipe/S-team,
waarbij hbo-studenten vanuit het sociaal domein met inhoudelijke en methodische begeleiding van
een psycholoog/maatschappelijk werker, onze mbo-studenten begeleiden bij alles wat het
studiesucces in de weg staat. We zijn daar succesvol mee, hetgeen is af te lezen aan de lage VSV
percentages.
Wat gaan we doen?
Doelen:
 Stipe/S-team kan langdurig blijven bestaan: de continuïteit is geborgd.
 Het aantal en % thuiszitters is afgenomen.
 Uitval studerende moeders om reden van moederschap is gedaald doordat we maatwerk
bieden. We brengen de aantallen in beeld en sturen erop dat dit lager wordt.
 Elke Entree-student wordt begeleid naar werk. Het percentage dat werkt neemt toe, het
percentage VSV neemt af.
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In 2022 ligt er een advies over hoe om te gaan met vakcertificaten voor hen die geen diploma
kunnen halen (bijv. op taal of rekenen). Primaire doel is iedereen begeleiden naar een volledig
diploma, tenzij dat onhaalbaar blijkt.
Gelden voor kwetsbare jongen worden verdeeld op basis van de totaalpopulatie kwetsbare
jongeren in plaats van alle jongeren: verdeelsleutel die dichterbij de werkelijkheid komt.
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Thema 7: LOB en intake

In 2022 staat er een loopbaanlijn vmbo-mbo-hbo, die gestuurd wordt door het
toekomstperspectief van de student. Iedere student maakt een portfolio. Er bestaat
geen knip tussen het vmbo en mbo van Nordwin College. De intake wordt het
welkomstgesprek waar het portfolio van de leerling centraal staat. Onze studenten zijn
succesvol op het hbo. Door alumnibeleid volgen we onze afgestudeerden in hun
loopbaan.

Wat willen we?
Vanaf dag 1 is er aandacht voor het waarom van leren: waarom leert student X een bepaald vak? Wat
is de toegevoegde waarde? Deze vragen staan centraal in de loopbaanlijn. Het instrument dat
gebruikt wordt is gebaseerd op de 21th century skills. Iedere student maakt een portfolio waarin staat
wat hij heeft gedaan om te werken aan zichzelf als burger en toekomstige professional en hoe hij de
buitenwereld laat zien waar en hoe hij een bijdrage denkt te leveren aan de wereld.
Er bestaat geen knip tussen het vmbo en het mbo van Nordwin College. De intake bij het mbo voor
een vmbo-leerling van Nordwin College bestaat niet meer, dat wordt het welkomstgesprek waar het
portfolio van de leerling centraal staat. Dit, in combinatie met de (vermeende) toekomstplannen, is de
start van het loopbaanplan van de student. Er is een vakgroep loopbaancoaches vmbo/mbo/hbo. Het
Steunpunt is coördinator en begeleidt de professionalisering van de coaches. Het Steunpunt is het
loopbaancentrum voor het mbo waar ook zorg en excellentie een plek hebben. Loopbaanoriëntatie &
begeleiding (LOB) is een integraal onderdeel van de vakken.
Door alumnibeleid volgen we onze afgestudeerden in hun loopbaan. Voor de afgestudeerden is het
van belang om in contact te blijven met de school, om contact te houden met het professionele
netwerk, voor het vinden van vacatures en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het werkveld.
Voor ons is alumnibeleid niet alleen belangrijk om afgestudeerden te zien als ambassadeurs, maar
ook een waardevolle bron van contacten, kennis en kunde. Door alumni-bijeenkomsten blijven we op
de hoogte van hun ervaringen en waarmee we ons onderwijsaanbod kunnen innoveren.
Wat doen we nu?
De lessen, stages, regioleerprojecten, onderwijsvisie en inrichting van de school is er op gericht dat
we onze belofte aan de studenten waar kunnen maken. Dat doen we middels de loopbaanlijn. Daarin
bepalen studenten welke kant ze op willen (toekomstdroom), om vervolgens te ontdekken welke
talenten ze hebben en waar die nog verder ontwikkeld moeten worden. Wie ben ik, wat kan ik, wat
voor leven zie ik voor me zijn belangrijke vragen tijdens de loopbaanlessen. Naarmate de opleiding
vordert, worden daar ook vragen aan toegevoegd als: wat kan ik met mijn talenten betekenen voor
onze leefomgeving? Wat vraagt de wereld van mij?
In de opleidingen bij niveaus 3 en 4 is vorig jaar een experiment gedaan met een doorlopende leerlijn
vmbo-mbo. Dit op basis van een methodiek om meer eenduidigheid te krijgen op het gebied van
aanpak van de loopbaancoaches (mbo) en mentoren (vmbo). De mentoren doelstelling voor het vmbo
is uiteraard anders dan voor de loopbaancoaches van het mbo. Immers, de vmbo-leerling stroomt uit
naar het mbo en de mbo-student moet begeleid worden richting doorstroom dan wel arbeidsmarkt.
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In Noord-Nederland werken 8 mbo-scholen (6 ROC’s en 2 AOC’s) en 4 hogescholen samen aan de
verbetering van de doorstroom van mbo naar hbo. Hiertoe is in december 2012 een convenant
ondertekend door de Colleges van Bestuur met daarin de afspraken over de samenwerking. Hierin
werken de instellingen samen aan activiteiten ter verbetering van de doorstroom van studenten. In
2018 is een plan voor subsidie ingediend en goedgekeurd. In dit plan geeft Nordwin College enkele
nieuwe activiteiten, bedacht door studenten in StudentLabs, vorm om zo de doorstroom van mbo’ers
van Nordwin College nog succesvoller te laten doorstromen naar een hbo-studie.
Wat gaan we doen?


Organisatie/bedrijfsvoering:
o
o
o



vakgroep loopbaancoaches vmbo-mbo van Nordwin College
1 Nordwin-breed portfolio
gezamenlijke momenten creëren (vmbo en mbo) om als vakgroep aan het werk te
kunnen (professionaliseren, ontwikkelen van 1 taal)
o sturing vanuit management op het belang in het curriculum, de gezamenlijke aanpak
binnen de scholen en tussen de scholen, en de integratie ervan in de lessen
o loopbaanplanning medewerkers
Curriculum:
o



vakgroepen "vermaken" hun materiaal/leeromgevingen naar middel om de individuele
loopbaan van input te voorzien
o binnen en buiten de school leren is geïntegreerd
o Career-up: als geïntegreerd onderdeel van de loopbaanlijn om uitstroom naar werk te
verstevigen
Didaktiek:



o reflecterend en coachend gericht op 3de orde leren
o differentiëren
Professionalisering:
o
o
o



loopbaangesprek kunnen voeren
groepsloopbaanactiviteiten kunnen ontwikkelen en uitvoeren
coachend leidinggeven en daarin de verbinding zoeken naar het waarom en waartoe
van de les voor de individuele loopbaan
o Training locatiemanagement en lesbezoeken
Omgeving:
o
o

van formeel naar informeel onderwijs: meer gebruik maken van buiten als middel om
te leren
buiten is een integraal onderdeel van het leren binnen de school
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Thema 8: Excellentie

Wij bevorderen excellentie, waardoor talentvolle leerlingen en studenten de kans krijgen
om zich verder te ontwikkelen en te onderscheiden. In 2022 biedt Nordwin College
excellentie onderwijs, ontworpen vanuit een heldere visie. Dit bestaat uit een aantal
programma’s ontworpen door medewerkers in samenwerking met bedrijfsleven en
studenten, die voorbehouden zijn aan ambitieuze studenten die meer willen en kunnen.

Wat willen we?
Excellentie onderwijs betekent dat we speciaal ontworpen, verzwaarde programma’s aanbieden aan
studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere programma van hen vraagt.
Excellentie onderwijs begint met het ontwikkelen van een visie op dit onderwerp, opgesteld met een
vertegenwoordiging van belanghebbenden, zoals studenten, medewerkers en bedrijven.
We willen excellentie onderwijs goed en duurzaam inrichten, zodat het een meerwaarde is op allerlei
gebieden: studenten leren extra dingen waardoor hun vakmanschap verdiept, studenten ontdekken
hun eigen talenten ‘staan versteld van zichzelf’; medewerkers kunnen hun passie voor het vak goed
kwijt waardoor de motivatie vergroot; bedrijven ontdekken wat de school kan en doet, waardoor er
nieuwe contacten kunnen ontstaan en bestaande zich kunnen verdiepen; de reputatie van het groene
mbo onderwijs zal positief beïnvloed worden.
Wat doen we nu?
Excellentie staat binnen Nordwin College nog in de kinderschoenen. In het kwaliteitsplan 2015-2018
staan voornamelijk activiteiten beschreven die in deze agenda onder internationaliseren geschaard
zullen worden. Naast de deelname aan Skills betreft het alleen activiteiten in het buitenland. Het gaat
om losse activiteiten die niet specifiek ontworpen zijn zoals eigenlijk bedoeld in excellentie onderwijs.
Wat onvoldoende is uitgewerkt, is een visie van waaruit we in samenhang programma’s kunnen
ontwikkelen en aanbieden.
Wat gaan we doen?






Een ontwikkelgroep vormen die met behulp van het rapport ‘Word gewoon excellent!
Denkhulp voor excellentie in het mbo van De Argumentenfabriek, mrt 2018’ werkzaamheden
verricht die leiden tot:
o een Nordwin College visie op excellentie.
o een vorm van organisatie, die: onderzoek doet naar behoefte van studenten en
werkveld (onderwerpen, inhoud); doelgroep(en) en criteria formuleren; onderhoud;
beheer.
Een aantal programma’s ontwerpen en uitvoeren door medewerkers in samenwerking met
bedrijfsleven en studenten, die voorbehouden zijn aan ambitieuze studenten die meer willen
en kunnen.
Een cultuur, waarin gezorgd wordt voor duurzame inbedding in het Nordwin College aanbod.
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Thema 9: Internationalisering

Zowel onze in- als externe internationale mobiliteit toont een stijgende lijn. We geven alle
studenten de kans om ofwel zelf in het buitenland te leren ofwel om op andere manieren
kennis te maken met studenten en culturen uit andere landen. In 2022 laten we 100 procent
van alle studenten van Nordwin College minstens eenmaal kennismaken met andere culturen.

Wat willen we?
Wij hebben een open houding en een ruime blik. We weten dat de wereld niet stopt bij de deuren van
de school of bij de grens van onze provincie. In de toekomstige samenleving worden onze studenten
steeds meer wereldburger. Vrijwel ieder beroep internationaliseert. Zaken doen over de hele wereld
en verbinding zoeken met andere volken en culturen is meer regel dan uitzondering. Nordwin College
bereidt onze studenten en docenten voor op deze globalisering.
Ook Nordwin College wil eraan bijdragen dat we in Nederland internationaal voorloper blijven in het
oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en
leefbaarheid. Wij zetten ons dus in voor het versterken van de internationalisering van het onderwijs.
Internationalisering in het onderwijs moet geen doel zijn op zich, maar is heel goed voor onderwijs,
arbeidsmarkt en internationale betrekkingen. Daarmee is internationalisering niet een leuke
bijkomstigheid, maar een must voor de opleiding van de student. Nordwin College wil en kan hierin
niet achterblijven.
Wat doen we nu?
Nordwin College gebruikt subsidiegelden voor stages binnen Europa. Reizen buiten Europa worden
niet vergoed. Toch gaan er elk jaar met name melkveehouderij studenten naar Amerika en Canada.
Om een grofmazig beeld te vormen van de mobiliteiten wordt schooljaar 2017-2018 gebruikt met als
bron de eindrapportages van Erasmusplus subsidies.
Uitgaande mobiliteiten
Totaal studenten MBO 1&2
Totaal studenten MBO 3&4
Totaal docenten

74
144
60

Internationalisering wordt ook breed gedragen door externe stakeholders, zoals de Stad Leeuwarden
met hun stedenband Liyang en de provincie Fryslân met hun band met de provincie Sichuan in China.
In beide gebieden heeft Nordwin College uitwisselingsprogramma’s met Chinese scholen voor
studenten en docenten. Een andere externe stakeholder is Hogeschool Van Hall Larenstein, waarmee
gezamenlijk projecten zijn uitgevoerd in de speerpuntlanden China, Indonesië, Ethiopië en Uganda.
Wat gaan we doen?
Het grootste deel van de studenten willen we een buitenland ervaring geven. Waarvan het kleine deel
van de studenten naar het buitenland gaat voor een IBPV, excursie of project en het grootste deel van
de studenten contact heeft met inkomende studenten vanuit uitwisselingsprogramma’s of via digitale
weg.
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Doelen:
 Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers, vooral waar het cultural
awareness en internationale competenties betreft, opdat employability wordt bevorderd
 Internationalisering binnen Beroepsgericht onderwijs een vanzelfsprekend item maken
 Door internationalisering competenties bij studenten en medewerkers vergroten
 De kennis, het gebruik en het aanbod van vreemde talen vergroten
 Het creëren, uitbreiden en in stand houden van internationale netwerken/strategische
partnerschappen
 Kwaliteitsverhoging van het onderwijs
 Innovaties op het gebied van beroepsgericht onderwijs en bedrijfsleven ervaren
 Kennismaken met de ontwikkelingen binnen de leerbedrijven
 Internationaal Regioleren bevorderen
 Stimulering van samenwerking tussen de AOC’s en internationale groene leerbedrijven
 Stimuleren van Europees / wereldburger- en ondernemerschap
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Deel 3 - Verantwoording
3.1

Sturing

Zoals eerder genoemd werkt Nordwin College met een nieuwe besturingsfilosofie. Centrale thema’s
daarin zijn integraal management en eigenaarschap. Verantwoordelijkheid krijgen en verantwoording
afleggen is daarin normaal. In datzelfde proces is ook een heldere P&C-cyclus ingericht, waarbij taken
en verantwoordelijkheden Nordwin College-breed gedefinieerd zijn en gekoppeld worden aan een
jaarplanning met voortgangsrapportages en (bij)stuurmomenten. In lijn met deze besturingsfilosofie
wordt ook op deze Kwaliteitsagenda gestuurd.
De thema’s, ambities en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden zijn direct gelieerd aan de corebusiness van Nordwin College. Een positionering naast de lijn in een project- of programmastructuur
ligt dan niet in de rede. We sturen dus via de lijn, waarbij het managementteam integraal
verantwoordelijk is en blijft. Wel wordt er gewerkt met duidelijke opdrachten op de verschillende
thema’s. De eigenaren zijn al actief geweest in het formuleren van een gedragen opdracht op hun
thema, die samengevat terugkomt in deze Kwaliteitsagenda. De eigenaren zijn verantwoordelijk voor
de uitvoering en het behalen van de opbrengst.
In die zin bevat de Kwaliteitsagenda een aantal afgebakende verantwoordelijkheden, die expliciet
worden belegd bij een eigenaar. Zo’n eigenaar moet de betreffende verantwoordelijkheid aankunnen:
dat is altijd een DB(Directieberaad)-lid. Die hebben immers de mogelijkheden – financieel of qua
doorzettingsmacht – om een resultaat af te dwingen. Het CvB is opdrachtgever voor het geheel. Een
medewerker van de staf ondersteunt als linking pin: aanjagen, stimuleren, stroomlijnen rapportages
enzovoorts, maar neemt expliciet de verantwoordelijkheid niet over. Deze cyclus van besprekingen
komt terug in de reguliere P&C-cyclus. De formele verantwoording vindt ieder jaar plaats in het
geïntegreerd jaardocument.
In het laatste kwartaal van 2018 zijn de thema’s verdeeld over de eigenaren. Daarmee start de
definitiefase, waarin de nadruk ligt op het scherper krijgen en operationaliseren van de opdrachten die
er liggen. In deze fase vertalen de eigenaren hun thema’s naar plannen van aanpak: stap van
abstracte doelen naar concrete resultaten, mensen erbij zoeken en contractering met de
opdrachtgever. Uiterlijk voor de meivakantie 2019 moet deze fase zijn afgerond. Het totaal van de
Kwaliteitsagenda is geoperationaliseerd in een implementatieplan. Daarin wordt vooral de samenhang
tussen de thema’s duidelijker.
De Kwaliteitsagenda wordt verder gestuurd via de reguliere P&C cyclus. De thema’s zijn daarin een
extra onderwerp in de gesprekken tussen CvB en directeuren, naast de plannen op hun locaties,
financiën en bijvoorbeeld onderwijskwaliteit. Over het totaal wordt via de linking pin gerapporteerd, op
logische momenten gedurende de planperiode. De Kwaliteitsagenda is met een bepaalde frequentie
vast agendapunt in het directieberaad van Nordwin College. Zo wordt geborgd dat de voortgang, maar
vooral ook de samenhang van de strategische agenda van Nordwin College voortdurend onderwerp
van gesprek is. In bijlage 4 is de nieuwe P&C jaarcyclus schematisch weergegeven.
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3.2

Hoe we omgaan met KPI’s en resultaten

In de Kwaliteitsagenda formuleert Nordwin College ambities, ingedeeld per thema. Ook wordt
beschreven wat we gaan doen om die ambities dichterbij te brengen. Zowel deze ambities als de
bijpassende maatregelen zijn gekozen op basis van onze uitgangssituatie. De context van groen
onderwijs in Fryslân, de nulmeting en in iets uitgebreidere zin de beschrijving van ons
ontwikkelperspectief.
Nordwin College wil graag verantwoording afleggen over de keuzes die we gemaakt hebben, de
voortvarendheid waarmee we aan de slag zijn gegaan en uiteraard over de resultaten die zijn bereikt.
Dat doen we het liefst zo objectief mogelijk. Een meetbare ‘KPI’ als diplomaresultaat, tevredenheid
van studenten of de hoogte van VSV geeft een betrouwbaar beeld van wat is bereikt. Voor andere
zaken geldt dat meten geen begaanbare weg is. Zo’n grootheid toch in een cijfer proberen te vatten,
levert perverse prikkels en getallen/percentages zonder waarde op.
Voor Nordwin College geldt – zie ook onze nulmeting – dat we er voor wat betreft de gangbare KPI’s
erg goed voorstaan. Op deze thema’s – waar ook het zwaartepunt van de indicatoren lag waarop
moest worden gereflecteerd – scoort Nordwin College (soms uitzonderlijk) hoog, ook in vergelijking
met zowel het mbo als geheel als met de AOC’s in het bijzonder.
KPI’s: meetbaar
Het is niet zinvol voor Nordwin College om een verbetering op diplomaresultaat, startersresultaat of
doorstroom HBO te willen nastreven. Het was dus wel een zoektocht om uit te komen op KPI’s die
echt iets toevoegen. We zijn uitgekomen bij het meten van tevredenheid. De tevredenheid van
studenten is iets dat we als KPI kunnen gaan gebruiken: dat meten we tweejaarlijks via de reguliere
JOB Monitor. Het gaat dan om tevredenheid over lessen/programma’s en over studiebegeleiding.
Verder meten we de tevredenheid van bedrijven en van medewerkers.
Van de reguliere studiesuccesthema’s kiezen we wel voor VSV. Daarmee doen we recht aan de
speerpunten gelijke kansen en kwetsbare jongeren. We hebben landelijk een van de laagste VSVpercentages, dus het realiseren van vormbehoud mag hier een doel op zich zijn. Verder meten we het
succes van de eerstejaars studenten – afkomstig van Nordwin College – op de Hanze Hogeschool en
NHL/Stenden. Bij de niet verwante doorstroom geeft de uitval van de eerstejaars aanleiding tot
verbetering.
Resultaten: merkbaar
Daarnaast richt Nordwin College zich op andere zaken. Zaken die vaak kwalitatief van aard zijn. Zo
werken we verder aan duurzaamheid, nemen we ons portfolio ingrijpend onder de loep en leidt
‘wendbaar vakmanschap’ tot herontwerp van ons onderwijs. Het is niet zinvol om daar een meting
over te verrichten. Wel kunnen we rapporteren over wat we hebben gedaan, met wie en welk
zichtbaar resultaat daaruit is gekomen. Die resultaten zijn ‘merkbaar’.
Een variabele die merkbaar is, kan desondanks de functie als toetsbaar resultaat goed vervullen. We
kunnen er immers op sturen en we kunnen er verantwoording over afleggen. Zij het ‘narratief’. Dat
geldt bijvoorbeeld ook voor de onderwijskundige thema’s: innovatie, internationalisering en excellentie.
We kunnen vertellen wat onze visie is op excellentie, welke programma’s we hebben gedraaid en wat
daar het effect van is geweest. Aan merkbare bewijsvoering dus geen gebrek: aan meetbare
grootheden op deze punten dus wel.
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Hieronder is bij de beschrijving van de resultaten per thema steeds eerst een nulsituatie geschetst.
Dat maakt de opbouw zichtbaar van de nulsituatie, via 2020, naar 2022. Daarbij kan gebruik gemaakt
zijn van meetbare elementen, zoals percentages (bv. 50% van de entree studenten naar werk).
Nogmaals: alleen als dat meerwaarde heeft om een bepaalde ontwikkeling weer te geven. Het is niet
de bedoeling om via die percentages alsnog op iets meetbaars uit te komen. Wel maakt het zaken
scherper: en kunnen we er in 2020 en 2022 een beter gesprek over voeren. De KPI’s vormen onze
meetbare component. Die zijn steeds geplaatst onder het thema waar de betreffende KPI op is geënt.
Aan het eind worden deze nog eens gerubriceerd.
Over de indicator arbeidsmarktperspectief is nog iets op te merken. Op zichzelf is dat een meetbare
grootheid. Een meetbare variabele ook, die in potentie zou kunnen passen bij ‘vormgeven van
duurzaam groen onderwijs’. Arbeidsmarktperspectief is echter lastig te meten op de schaal van de
onderwijsinstelling in relatie tot de regio. Intensieve gesprekken met SBB op dit thema hebben die
notie niet weg kunnen nemen. Daarnaast is het (te) conjunctuurgevoelig om afrekenbaar te kunnen
zijn. Uiteraard is arbeidsmarktperspectief expliciet een factor in de afwegingen die Nordwin College
maakt over het brede palet van bijvoorbeeld portfolio, cross-overs, en keuzedelen.
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3.3

KPI’s, resultaten en planning

Hieronder zijn de resultaten en de KPI’s weergegeven, voorzien van een grove planning. Daarbij is
gebruik gemaakt van de midterm in 2020. Dat geeft enerzijds concrete beoogde resultaten om dan
over te rapporteren. Anderzijds is het een kans om – afhankelijk ook van de uitkomst van het
ontwikkelperspectief van de instelling – thema’s of ambities bij te stellen.

Duurzaam doen en denken
Nulsituatie
Binnen Nordwin College is het internationale VN-programma Eco-Schools gebruikt als motortje om
duurzame innovatie aan te jagen. Op elke school is een Eco-Team actief, bestaand uit jongeren,
docenten, conciërges en directie. In 2015 haalde Nordwin College met alle locaties de eerste
Groene Vlag – de hoogste onderscheiding van Eco-Schools. In 2017 werd dat voor de tweede keer
gepresteerd, vooralsnog als enige onderwijsinstelling. De volgende stap is om duurzaamheid ook
echt in de haarvaten van ons onderwijs te krijgen, via het curriculum en de didactiek.
2020
Nordwin College behoudt zijn imago als ‘groene’
koploper. Wij hebben de status van de Groene
Vlag van EcoSchools behouden.

2022
Nordwin College behoudt zijn imago als ‘groene’
koploper. Wij hebben de status van de Groene
Vlag van EcoSchools behouden.

Onze scholen zijn groen, schoon, veilig,
levendig en duurzaam. Wij zetten blijvend in op
nieuwe energiebronnen en op energiebesparing.

Onze scholen zijn groen, schoon, veilig,
levendig en duurzaam. Wij zetten blijvend in op
nieuwe energiebronnen en op energiebesparing.

Curriculum: Start met het opbouwen van kennis
en inzicht in wat leidend is voor het vergroenen
van ons curriculum volgens SDG’s, vergroening
in de proeve en portfolio
Didaktiek: Start met werken vanuit een
pedagogisch-didactisch klimaat, gericht op
verduurzaming van de maatschappij

Curriculum: een aantal van onze curricula zijn
vergroend, volgens SDG’s, vergroening in de
proeve en portfolio.
Didaktiek: Minimaal 1 locatie werkt vanuit een
pedagogisch-didactisch klimaat, gericht op
verduurzaming van de maatschappij

Vormgeven duurzaam aanbod groen onderwijs
Nulsituatie
In het kader van het herstelplan financiële continuïteit is in 2018 gekeken naar ons aanbod van
opleidingen en de organiseerbaarheid daarvan. De gemaakte portfolio-analyse was alleen vanuit
efficiency gericht op de kleine opleidingen. Een kleine opleiding is een onrendabele opleiding; deze
kost meer dan waar dekking voor is. Er is besloten om het aantal opleidingen per locatie terug te
brengen door een aantal opleidingen alleen nog aan te bieden op een beperkt aantal locaties.
2020
Er is op alle locaties een brede portfolioanalyse
gehouden, waarbij keuzes zijn gemaakt:

-

op basis van maatschappelijke vraag en
afgestemd met stakeholders.

2022
In 2022 zijn de uitkomsten van de portfolio
analyses doorgevoerd in ons totale aanbod:

-

in lijn met wendbaar vakmanschap
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-

-

opleidingsportfolio: initieel en LLO,
waar investeren, waar afbouwen, waar
samen?
profilering met welke keuzedelen,
cross-overs, samenwerking, enzovoorts.

KPI
Tevredenheid bedrijfsleven

NC 2018
-

-

-

Landelijk
-

toegespitst op de betreffende locatie:
afgestemd op de behoefte van het
bedrijfsleven in de subregio’s
waar mogelijk met behoud van een
hoogwaardig aanbod van groen
onderwijs, ook in de buitenlocaties

2020
7,0

2022
7,2

Wendbaar vakmanschap
Nulsituatie
Onder Wendbaar Vakmanschap verstaan we het vermogen om jezelf als toekomstig werknemer
continu te ontwikkelen en te verbeteren. Vanwege factoren als krimp en de voortschrijdende
technologisering groeit de vraag naar wendbare vakmensen. Om de aansluiting met de gevraagde
competenties op de arbeidsmarkt te behouden is Wendbaar Vakmanschap dan ook een cruciale
ontwikkeling. Voor Life Sciences is in 2018 een RIF goedgekeurd op dit thema. Nordwin College wil
de opbrengsten daarvan breder toepasbaar maken voor alle locaties, vakgebieden en niveaus.
2020
In 2020 ligt er een visie op wendbaar
vakmanschap, specifiek toegespitst op de
kenmerken van elke locatie

2022
In 2022 heeft een herontwerp van het onderwijs
plaatsgevonden met de volgende elementen:

Voor Life Sciences is er:

-

-

inzicht in de specifieke kenmerken
van de wendbare vakman
een werkende en goed
functionerende FLOTT vanuit de
visie op wendbaar vakmanschap.
een nieuwe begeleidingssystematiek
voor studenten, waarin minimaal de
eerste 10 docenten zijn
geprofessionaliseerd.

-

van formeel naar meer informeel leren
waar dat meerwaarde heeft.
waarbij een substantieel deel van het BOL
onderwijs in de praktijk plaatsvindt
waarbij studenten op school worden
klaargestoomd voor wendbaarheid door
middel van 21e eeuwse vaardigheden,
relevante keuzedelen enz.
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Innovatie
Nulsituatie
Bij Nordwin College agenderen we al jaren discussie op de thema’s natuurinclusieve landbouw en
bodem: 2 zeer relevante en actuele thema’s in het groene domein. Docententeams willen deze
thematiek integraal behandelen bij het reguliere programma, maar de praktijk is weerbarstig. Er is
geen passend materiaal ontwikkeld, specialisten zijn door pensionering of door andere taken niet
meer inzetbaar en vooral aanschouwelijk materiaal - gestoeld op de uitvoering van praktisch
onderzoek door de (v)mbo-er zelf - is niet aanwezig. Ook zijn er op dit moment onvoldoende
praktijkbedrijven actief die ingezet kunnen worden voor opdrachten.
2020
In 2020 is op de thema’s natuur inclusief en
bodem:

-

de behoefte helder in kaart gebracht.
meer energie beschikbaar binnen de
betrokken docententeams.
eigentijds lesmateriaal ontwikkeld.
adequate coaching beschikbaar bij
innovatieve praktijkopdrachten.

KPI
Tevredenheid lessen/
programma

NC 2018
6,8

2022
In 2022 mengt Nordwin College zich als
stakeholder actief in maatschappelijke
discussies, waar de agrarische beroepsgroep
mee geconfronteerd wordt.
In 2022 verwerven alle studenten van Nordwin
College state of the art vakkennis op de thema’s
natuur inclusief en bodem tijdens hun opleiding.

Landelijk
6,8

2020
6,9

2022
7,0

Professionalisering
Nulsituatie
Cultuur is moeilijk in een cijfer uit te drukken. Uit het onderzoek bestuurlijk handelen en de ervaring
in de praktijk blijkt binnen Nordwin College sprake te zijn van een sterke familiecultuur. Elkaar
aanspreken gebeurt niet altijd. Er is soms om niet functionerende medewerkers heen gewerkt. De
hr-functie binnen Nordwin College moet de komende jaren weer tot volle wasdom komen; er is
sprake van ziekte en onderbezetting. Ook is er achterstalligheid bij het hr-beleid.
2020
In 2020 is een inhaalslag gemaakt op de
volgende beleidsmatige onderwerpen:

-

-

Ontwikkelen resultaat- en
competentieprofielen
Ontwerpen nieuwe gesprekkencyclus
Update hr-beleid: geheel aan
maatregelen, instrumenten en
afspraken gericht op de medewerkers,
om de organisatiedoelstellingen te
realiseren
Ontwikkeling
professionaliseringskalender gebaseerd
op belangrijkste ontwikkelthema’s

2022
In 2022:

-

-

-

is voor alle medewerkers duidelijk wat
er van hen wordt verwacht in termen
van resultaten en gedrag.
zijn leidinggevenden toegerust om
medewerkers hierin te coachen en te
sturen.
maken medewerkers jaarlijks een
persoonlijk ontwikkelingsplan en een
teamontwikkelingsplan

In 2022 is er meer bevlogenheid, toewijding,
flow, energie en mentale veerkracht
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KPI
Tevredenheid medewerkers

NC 2018
7,3

Landelijk
7,0

2020
7,3

2022
7,3

Kwetsbare jongeren
Nulsituatie
Binnen Nordwin College komen op alle niveaus kwetsbare jongeren voor. Over het algemeen is dat
meer binnen Entree en niveau 2, dan op niveaus 3 en 4 het geval. Voor die jongeren is het belangrijk
om voorzieningen te treffen, zodat ook zij kansen krijgen. Het gaat daarbij om kansen zowel in het
onderwijsproces als op de arbeidsmarkt. Nordwin College heeft al een sterke zorgstructuur met
voorzieningen. Bijvoorbeeld Stipe/S-team, waarbij hbo-studenten vanuit het sociaal domein onze
mbo-studenten begeleiden bij alles wat het studiesucces in de weg staat. We zijn daar succesvol
mee, hetgeen is af te lezen aan de lage VSV percentages.
2020
In 2020 is:

-

de continuïteit van Stipe/S-team geborgd
het aantal thuiszitters afgenomen door de
aanpak van Nordwin College
uitval van studerende moeders laag
50% van de entree studenten begeleid
naar werk.

2022
In 2022 is er kansengelijkheid voor al onze
studenten van elk niveau in ons MBO.
In 2022 wordt 75% van de entree studenten
begeleid naar werk.
In 2022 tonen we andermaal vormbehoud op
VSV: lager dan 3%

In 2020 tonen we vormbehoud op VSV: lager dan 3%

KPI
VSV

NC 2018
1,63%

Landelijk
4,67%

2020
≤ 3%

2022
≤ 3%

LOB (en intake)
Nulsituatie
Bij Nordwin College werken we met een loopbaanlijn, waarin studenten bepalen welke kant ze op
willen, welke talenten ze hebben en waar die nog verder ontwikkeld moeten worden. In de
opleidingen bij niveaus 3 en 4 is in 2018 een experiment gedaan met een doorlopende leerlijn vmbombo. In Noord-Nederland werken 8 mbo-scholen (6 ROC’s en 2 AOC’s) en 4 hogescholen samen
aan de verbetering van de doorstroom van mbo naar hbo. In 2018 is een plan voor subsidie
ingediend en goedgekeurd. In dit plan geeft Nordwin College enkele nieuwe activiteiten vorm om
uitval van onze studenten in het HBO te voorkomen.
2020
In 2020 is er:

-

een vakgroep loopbaancoaches vmbo-mbo

2022
In 2022 staat er een loopbaanlijn vmbo-mbohbo, die gestuurd wordt door het
toekomstperspectief van de student.
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-

1 Nordwinbreed loopbaanportfolio (vmbo
en mbo)
een gezamenlijke aanpak binnen en tussen
alle Nordwin scholen, die is geïntegreerd in
de lessen

Onze studenten zijn in meerderheid succesvol op
het hbo, ook bij niet-verwant doorstromen.

KPI
Tevredenheid Studiebegeleiding
Uitval eerste jaars HBO op Hanze +
NHL/Stenden

NC 2018
7,0
73%

In 2022 maakt iedere student een
loopbaanportfolio, dat centraal staat tijdens
het welkomstgesprek (voormalig
intakegesprek)
Onze studenten zijn succesvol op het hbo,
ook bij niet-verwant doorstromen.

Landelijk
7,2
-

2020
7,1
≤ 50%

2022
7,2
≤ 40%

Excellentie
Nulsituatie
Excellentie staat binnen Nordwin College nog in de kinderschoenen. In het kwaliteitsplan 2015-2018
staan voornamelijk activiteiten beschreven die in deze agenda onder internationalisering geschaard
zullen worden. Naast de deelname aan Skills betreft het alleen activiteiten in het buitenland. Het gaat
om losse activiteiten die niet specifiek ontworpen zijn zoals eigenlijk bedoeld in excellentie onderwijs.
Wat onvoldoende is uitgewerkt, is een visie van waaruit we in samenhang programma’s kunnen
ontwikkelen en aanbieden.
2020
In 2020 is er:

-

2022
In 2022 biedt Nordwin:

Een Nordwin College visie op
excellentie
Minimaal 1 excellentieprogramma is
ontworpen en start uitvoering

-

Meerdere excellentie programma’s
door medewerkers in samenwerking met
bedrijfsleven en studenten ontworpen
die voorbehouden zijn aan ambitieuze
studenten die meer willen en kunnen.

Internationalisering
Nulsituatie
Nordwin College heeft altijd al een breed aanbod aan internationale activiteiten gehad voor
studenten en docenten. We gebruiken Erasmus+ subsidiegelden voor stages binnen Europa. Reizen
buiten Europa worden niet vergoed. Toch gaan er elk jaar met name melkveehouderij studenten
naar Amerika en Canada. Met partners als de gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en
Hogeschool Van Hall Larenstein worden uitwisselingen en stages georganiseerd naar bijvoorbeeld
China, Indonesië, Ethiopië en Uganda. Ondanks dat de financiële situatie een pas op de plaats heeft
veroorzaakt, wil Nordwin College elke student in ieder geval de kans bieden op een buitenland
ervaring.
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2020
In 2020 hebben we beleidsmatig de volgende
verbeterde randvoorwaarden uitgewerkt:

-

IBPV via partnerscholen, minder
rechtstreeks naar bedrijven
Verbeteren van begeleiding van
studenten tijdens IBPV
Contacten met partnerscholen
verbeteren door gezamenlijke (elearning) activiteiten

2022
In 2022 hebben alle Nordwin studenten de
kans om

-

ofwel zelf in het buitenland te leren
ofwel om op andere manieren kennis
te maken met leerlingen en culturen
uit andere landen.

In 2022 laten we het grootste deel van alle
studenten van Nordwin College minstens eenmaal
kennismaken met andere culturen.

Zowel onze in- als externe internationale mobiliteit
toont een stijgende lijn.

Zowel onze in- als externe internationale
mobiliteit toont een stijgende lijn.

KPI’s op een rij:
KPI
Tevredenheid bedrijven
Tevredenheid lessen/
programma
Tevredenheid medewerkers
VSV
Tevredenheid
Studiebegeleiding
Succes eerste jaars HBO op
Hanze + NHL/Stenden

3.4

NC 2018
6,8

Landelijk
6,8

2020
7,0
6,9

2022
7,2
7,0

7,3
1,63%
7,0

7,0
4,67%
7,2

7,3
≤ 3%
7,1

7,3
≤ 3%
7,2

73%

-

≤ 50%

≤ 40%

Interne/externe legitimatie

De ambities in deze Kwaliteitsagenda zijn – op kleine aanpassingen na – één op één afkomstig uit ons
Koersplan 2022. Het vorige Koersplan liep in 2017 af. Met een gezamenlijke aftrap op alle locaties en
in het theater van Sneek als centraal punt, zijn we in gesprek gegaan met onze studenten en
medewerkers over de toekomst van Nordwin College. Ook kon een ieder via i-nordwin (intranet)
zijn/haar idee ter verbetering inbrengen.
Een grote hoeveelheid aan ideeën en wensen is verzameld. Begin 2017 is een eerste conceptplan
besproken met bedrijven, ouders/verzorgers, stagebieders en andere stakeholders van Nordwin
College, waarna de definitieve Koers2022 is verschenen. De Raad van Toezicht is tijdens deze
periode op de hoogte gehouden en heeft in het voorjaar van 2017 een 1e concept besproken. Het
concept Koers2022 is vervolgens gedeeld met Ouderraad, Studentenraad en Ondernemingsraad.
Over de hele linie wordt de insteek en de richting door alle betrokkenen omarmd. Bijeenkomsten
verliepen in positieve sfeer.
Het zwaartepunt van het Koersplan – de richting en de ambities – komt terug in deze
Kwaliteitsagenda. Daarom is er niet voor gekozen om weer grote bijeenkomsten te houden. Wel zijn

Kwaliteitsagenda Nordwin College MBO ‘Passie & Vakmanschap’ 2019 - 2022

42

de formele gremia – RvT, OR en ouderraad en Studentenraad – meegenomen in de plannen, net als
de docenten op iedere locatie. De directeuren hebben de inhoud van de Kwaliteitsagenda gedeeld in
hun lokale netwerken. De insteek van Nordwin College is om niet zozeer stakeholders te betrekken bij
de totstandkoming van het plan (dat was immers recent gebeurd), maar bij de uitvoering ervan. Vooral
de vormgeving van een duurzaam aanbod zal in nauwe samenspraak met de omgeving van Nordwin
College gebeuren.

3.5

Landelijke speerpunten en indicatoren

In de Regeling Kwaliteitsafspraken worden de drie landelijke speerpunten geëxpliciteerd. Het is de
bedoeling om – samengevat - deze speerpunten voldoende gewicht te geven (minimaal 1/3e van het
investeringsbudget) en er op basis van de uitgangspositie invulling aan te geven.
Het gaat daarbij sec om het financiële gewicht, dat de paragraaf hierna wordt getoond. In de ogen van
Nordwin College komen de drie speerpunten ruimschoots tot uitdrukking: ze vormen het zwaartepunt
van onze Kwaliteitsagenda.
Jongeren in een kwetsbare positie
De (begeleiding van) jongeren in een kwetsbare positie gaat over kwetsbare groepen in de
samenleving. Hoe geeft Nordwin College die groepen via een diploma een duurzame plek op de
arbeidsmarkt, en daarmee uiteindelijk economische zelfstandigheid? Dit speerpunt heeft kwalitatief
goed onderwijs met uitstekende begeleiding als hoofdmoot. De (begeleiding van) jongeren in een
kwetsbare positie is apart opgenomen als thema, waar onze bijzondere aandacht naar uitgaat.
Daar zoomen we dus op in. Fryslân kent weinig (niet-Westerse) allochtonen. In Fryslân gaat het
vooral om sociaal-economisch zwakke autochtonen, bijvoorbeeld laaggeletterden. We proberen die
groepen te identificeren, die we nog niet goed bereiken. Onze VSV is al extreem laag, dus dat gaat
om hardnekkige problematiek. Verder zetten we expliciet in op intake en LOB.
Gelijke kansen
Het speerpunt ‘gelijke kansen in het onderwijs’ draait vooral om vaardigheden. Verschillende soorten
vaardigheden die leerlingen nodig hebben om zo hoog mogelijk te reiken initieel, maar die hen ook in
staat stellen later zelf hun loopbaan te blijven vormgeven. Een goede doorstroom organiseren via een
goede aansluiting, vooral bij de overgangen in het onderwijs. Uiteraard is allereerst een goede intake
en begeleiding via LOB daar een adequaat middel voor: daarin investeren we – zoals hiervoor al
benoemd – expliciet. Daaronder valt ook de doorstroom tussen vo-mbo-hbo.
Maar gelijke kansen komen vooral ook aan bod bij wendbaar vakmanschap. Zoals eerder genoemd
betekent wendbaar vakmanschap:
 Regie op de eigen ontwikkeling,
 daarbij een eigen netwerk bouwen en benutten,
 vertrouwen hebben in eigen kunnen en waarde en vooral:
 een focus hebben op continu ontwikkelen en verbeteren
Vanwege factoren als krimp en de voortschrijdende technologisering groeit de vraag naar wendbare
vakmensen in de verschillende marktsectoren waarin Nordwin College actief is. Om de aansluiting
met de gevraagde competenties op de arbeidsmarkt te behouden is Wendbaar Vakmanschap dan ook
een cruciale ontwikkeling.
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Via excellentie en internationalisering dagen we studenten uit om verder te kijken en nieuwe dingen te
proberen. Deze trajecten zijn voor iedereen toegankelijk, waardoor alle studenten – los van niveau of
achtergrond – in aanraking kunnen komen met dit soort vormende ervaringen.
De arbeidsmarkt van de toekomst
Dit derde speerpunt draait om een opleidingsportfolio dat is toegesneden op het betreffende
werkgebied. Onderwijs met een zinvolle praktijkcomponent, hybride leervormen en mogelijkheden
voor excellerende studenten. Dit komt bij Nordwin College op verschillende plekken in de
Kwaliteitsagenda terug. In alle subregio’s wordt – op basis van de lokale omstandigheden – gekeken
naar het portfolio: de hoofdmoot van thema duurzaam aanbod van groen onderwijs.
Met wendbaar vakmanschap en innovatie spelen we in op veranderingen in de arbeidsmarkt, werken
we met hybride leervormen en organiseren we de praktijkcomponent in ons onderwijs. Verder zetten
we – zoals al genoemd - in op excellentieprogramma’s. Duurzaamheid is voor toekomstige
beroepsbeoefenaren een belangrijk thema: daar krijgt iedereen in het groen (en daarbuiten) mee te
maken. Dat zat al in onze haarvaten, en dat houdt onze focus.
In de bijlagen van de Regeling wordt verder een aantal indicatoren genoemd, waarop dient te worden
gereflecteerd. Deze indicatoren zijn niet nieuw, maar vormen het hart van wat in klassieke termen
‘onderwijskwaliteit’ wordt genoemd. Studiesucces, aangevuld met arbeidsmarktperspectief. In de
paragraaf over resultaten is hierover al het een en ander gezegd.
De uitgangssituatie is voor alle indicatoren in de nulmeting geanalyseerd. Daaruit blijkt dat Nordwin
College op geen van deze indicatoren grote risico’s loopt. Studiesucces is een belangrijk onderdeel
van ons dagelijks werk, en we houden de stand op deze onderdelen dan ook goed bij. Ook deze zijn
regelmatig onderwerp van gesprek: in teams, tussen teams en leidinggevende en in het DB. Ook
komen zij aan de orde in eigen audits, ons eigen kwaliteitssysteem en houdt de inspectie hierop
toezicht.

3.6

Financiën

Verdeling van de kwaliteitsgelden over de strategische thema’s.

Strategische thema's
duurzaam doen en denken

€

2019
167.000 €

2020
167.000 €

2021
150.000 €

2022
150.000

duurzaam aanbod groen onderwijs €

470.000 €

410.000 €

310.000 €

310.000

wendbaar vakmanschap
innovatie
professionalisering

€
€
€

103.000 €
120.000 €
247.000 €

110.000 €
137.000 €
267.000 €

126.000 €
165.000 €
267.000 €

126.000
168.000
267.000

kwetsbare jongeren
lob (en intake)
excellentie
internationalisering

€
€
€
€

172.000
183.000
74.000
83.000

152.000
203.000
97.000
83.000

144.000
203.000
145.000
83.000

€
€
€
€

144.000
203.000
145.000
83.000

Indicatieve toekenning per jaar

€

1.619.000 €

1.593.000 €

1.596.000

€
€
€
€

€
€
€
€

1.626.000 €
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Speerpunten: 1/3e van de middelen
Onder het kopje ‘Landelijk speerpunten en indicatoren’ is al gesteld dat de drie speerpunten het
zwaartepunt van de Kwaliteitsagenda van Nordwin College uitmaken: ruim meer dan 1/3 e van de
middelen wordt aan de speerpunten besteed. Sterker nog: op professionalisering na dragen alle
thema’s direct bij aan een of meerdere van de drie speerpunten. Nordwin College voldoet daarmee
ruim aan de norm.
Voor professionalisering is jaarlijks zo’n € 250.000 beschikbaar gesteld. Op een budget van € 1.6
miljoen totaal maakt dat ongeveer 15% uit. We kunnen ons voorstellen dat als we met een stofkam
door de overige thema’s wordt gegaan, wellicht ook nog eens 10% buiten de norm valt. Dat zou
overigens een arbitraire exercitie zijn, aangezien de speerpunten niet op exacte wijze zijn
gedefinieerd. De conclusie moet zijn dat het leeuwendeel van het budget wordt besteed aan de drie
speerpunten: (ruim) 75%.
Indicatieve planning en verdeling
De nadruk ligt komende twee jaar op ‘goed uitzoeken en stroomlijnen’. Dat geldt uiteraard vooral voor
thema ‘duurzaam aanbod groen onderwijs’, waar we deze eerste twee jaar extra geld uittrekken. Ook
is het uitzoekwerk op andere ‘nieuwe’ thema’s te zien. Thema’s als excellentie, wendbaar
vakmanschap en innovatie inventariseren we eerst, om later echt te investeren in de uitwerking. De
overige thema’s geven een gelijkmatiger beeld over de totale vier jaren van de planperiode. Het
betreft hier vaak het door ontwikkelen van bestaand beleid. Ook onder invloed van keuzes rondom het
ontwikkelperspectief van Nordwin College zal de mid term een goed moment zijn om deze verdeling te
evalueren, en indien gewenst op onderdelen te herijken.
Het financiële plaatje geeft alleen totaalbedragen weer. Dat past bij onze besturingsfilosofie. Thema’s
zijn integraal voor heel Nordwin College, en de eigenaren hebben dus ook die scope bij het verder
vormgeven van hun onderwerp(en). Zij zijn dan ‘even’ geen locatiedirecteur. Een thema als
bijvoorbeeld duurzaamheid moet landen op alle vestigingen. Zoals in elke onderwijsorganisatie gaat
dat hoofdzakelijk via het vrijspelen van mankracht: op locatie worden mensen vrijgemaakt om een
bepaald onderwerp lokaal verder te helpen, in lijn met de integrale visie. De kwaliteitsmiddelen gaan
dus niet eerst in budgetten naar locaties, maar worden gewoon via de reguliere allocatie verdeeld.
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Bijlage 1 - Regiovisie van het MBO voor Fryslân
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Bijlage 2 - Economische, demografische en
maatschappelijke ontwikkelingen in het agrocluster
Ruim de helft (54%) van de Friese jongeren volgt een mbo-opleiding. Zij hebben te maken
met veranderende omstandigheden: de arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler en
technologische ontwikkelingen hebben hun weerslag op de arbeidsmarkt. De Nederlandse economie
floreert: de economie groeide in 2016 met 2,2% en in 2017 met 3,2%. Het CPB verwacht een
economische groei van 2,5% in 2018. Ook de werkgelegenheid stijgt. Die groei is omvangrijk genoeg
om de werkloosheid te laten dalen, maar niet genoeg om voor alle groepen een daling te realiseren.
Ook de Friese economie groeit, zij het met een lager groeitempo dan landelijk. In termen van groei
van binnenlands product was de groei in Fryslân in 2016 en 2017 1,6% respectievelijk 2,3%. Dat zijn
na Groningen - waar de verlaging van de gaswinning een rol speelt - de laagste groeipercentages van
alle provincies. Over de hele periode 2010-2017 is de Friese economie met 9,8% gegroeid; de
Nederlandse economie met 13,8%. De ontwikkeling van het regionale bbp vertaalt zich in de
ontwikkeling van de werkgelegenheid. Het aantal werkzame personen in Fryslân groeit, maar die groei
is lager dan in andere provincies (op Groningen na). De werkloosheid daalde in 2017 tot 5,3%,
nationaal was dat 4,8%.
Tegelijkertijd is er sprake van technologische verandering en robotisering. Hierdoor ontstaan nieuwe
beroepen en nieuwe banen, verdwijnt er werk en worden er andere - vaak hogere - eisen gesteld aan
bestaande banen. ICT-kennis wordt steeds belangrijker, in veel gevallen in combinatie met sociale
vaardigheden. Vooral in het mbo dreigen door de technologische vooruitgang banen te verdwijnen. De
snelheid en omvang laat zich echter moeilijk voorspellen, de invloed van robotisering en
automatisering verschilt sterk per sector en beroepsgroep. Duidelijk is in ieder geval dat deze
ontwikkeling zich de komende jaren voortzet.

In de Kennisagenda Fryslân 2015-2025 zijn vier uitdagingen voor de regio geformuleerd. Over het
algemeen zijn dit nog steeds actuele thema’s. Op basis van trends in de economie en op de
arbeidsmarkt kunnen de volgende ontwikkelingen worden gesignaleerd:
1. Demografische trends leiden onverminderd tot vergrijzing en ontgroening en krimp in met
name het noorden van Fryslân. In de grotere steden, met name Leeuwarden, blijft de
bevolking groeien.
2. Fryslân profiteert economisch van de opgaande conjunctuur, maar minder dan andere
regio’s. Het lagere groeitempo wordt mede bepaald door de lagere groei van de
(arbeids)productiviteit en de relatief beperkte mate waarin geprofiteerd wordt van de groei
van de internationale handel. In termen van innovatie-indicatoren doet de Friese regio het
minder goed dan andere regio’s. Dat is deels te verklaren uit een andere bedrijfsstructuur,
met een kleine aandeel van het grootbedrijf.
3. In termen van gebruik van hernieuwbare energie scoort Fryslân bovengemiddeld. Met name
het gebruik van windenergie per inwoner is relatief hoog. Het thema circulaire economie
staat zowel regionaal als nationaal op de agenda.
4. De belangrijkste economische sectoren van Fryslân (in aantallen banen) zijn zorg en welzijn,
zakelijke diensten, industrie en (detail)handel. De sterkst groeiende sectoren zijn sectoren
als water, zakelijke diensten (exclusief financiële instellingen), en informatie en
communicatie. Arbeidsmarkttekorten worden met name verwacht bij hoog geschoold
technisch personeel.
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Op 1 april 2016 telde Fryslân 284.900 banen: 224.330 grote banen (minimaal vijftien uur
per week) en 60.570 kleine banen (minder dan vijftien uur per week). Hiermee is Fryslân
goed voor 3,5% van de landelijke werkgelegenheid. In 2016 nam het aantal banen in Fryslân
toe in vergelijking met 2015 (0,8%). In vergelijking met de landelijke structuur van de
werkgelegenheid, zijn de industrie-, landbouw- en zorgsector relatief groot in Fryslân.
De vijf Friese regio’s verschillen in structuur van de werkgelegenheid. De regio Noordoost
heeft een relatief groot aandeel landbouw, industrie en bouw en een klein aandeel
dienstverlening en gezondheidszorg. Noordwest Fryslân heeft een structuur met relatief
weinig industrie, bouw en handel en veel werkgelegenheid in financiële instellingen,
overheid en gezondheidszorg. Dit komt voornamelijk doordat Leeuwarden binnen deze
regio ligt. In de regio Zuidwest hebben de sectoren landbouw, bouw en dienstverlening
een relatief groot aandeel. In Zuidoost Fryslân zijn handel en de gezondheidszorg relatief
grote sectoren. Op de Waddeneilanden is horeca met afstand de grootste sector.

Het agrocluster
De land- en tuinbouw is een beeldbepalende sector in Noord-Nederland. Het agrocluster - de primaire
sector samen met de toeleverende en verwerkende bedrijven - is een wezenlijke speler in de
regionale economie, zowel in omzet als in werkgelegenheid. Voor Noord-Nederland zijn zowel de
primaire agrarische sector als de rest van het agrocluster (verwerking, toelevering en distributie) van
groot belang voor de werkgelegenheid en de economie.
Het totale agrocluster in Noord-Nederland was in 2014 goed voor een toegevoegde waarde van 7,3
miljard euro ofwel 13,4% van de totale toegevoegde waarde in Noord-Nederland en voor een
werkgelegenheid van ruim 100.000 banen ofwel 17,3% van de werkgelegenheid in Noord-Nederland.
De toegevoegde waarde en de werkgelegenheid groeiden tussen 2010 en 2014 met ongeveer 17%.
Voor Noord-Nederland als totaal groeide in dezelfde periode de toegevoegde waarde met 5%, terwijl
de werkgelegenheid met 2% afnam.
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In Noord-Nederland nemen de akkerbouw- en grondgebonden veehouderijclusters een groter aandeel
en de opengronds- en glastuinbouw-, intensieve veehouderij- en visserijclusters een kleiner aandeel in
dan gemiddeld in Nederland. De grondgebonden clusters spelen een belangrijke rol in NoordNederland qua toegevoegde waarde (6,7 miljard euro). De grondgebonden clusters spelen ook een
belangrijke rol qua werkgelegenheid (35.600 banen) en zijn tussen 2010 en 2014 met ruim 10.000
banen gegroeid. Dit beeld loopt vrijwel synchroon met de verdeling van de toegevoegde waarde.

Sterke groei in grond op melkvee- en akkerbouwbedrijven in Friesland
Melkveebedrijven
Ruim 30% van de Nederlandse melkkoeien, in 2015 ruim 500.000, bevindt zich in Noord-Nederland.
Van die 500.000 melkkoeien bevond zich in 2015 bijna 60% in Friesland. Groningen en Drenthe
hadden elk ongeveer 100.000 melkkoeien. De bedrijfseconomische robuustheid van de noordelijke
melkveebedrijven is gemiddeld kwetsbaar door een lage solvabiliteit, een lage moderniteit en weinig
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ruimte voor vervangings- en vernieuwende investeringen. De bedrijfseconomische robuustheid van de
Noordelijke akkerbouwbedrijven is gemiddeld genomen goed, door een hoge solvabiliteit, een goede
moderniteit en ruimte voor vervangings- en vernieuwende investeringen.

Forse afname aantal bedrijven in Noord-Nederland sinds 2005.
Het aantal agrarische bedrijven is in Noord-Nederland de afgelopen 10 jaar met 17% gedaald naar
11.680. Dat is iets minder dan de daling in heel Nederland (22%).
 Van deze 11.680 bedrijven is de verdeling over de provincies als volgt: Groningen 3.040,
Friesland 5.230, Drenthe 3.410
 De schaalvergroting is in Noord-Nederland in de afgelopen 10 jaar fors geweest: 21% in
de melkveehouderij, 15% in de akkerbouw.
 De komende 15 à 20 jaar is de toekomst van 3.500 bedrijven in Noord-Nederland onzeker
door gebrek aan een opvolger.

Aantal hectare per bedrijf
Verbreding
Verbreding betreft activiteiten op het agrarische bedrijf die een aanvulling vormen op de agrarische
bedrijfsvoering en ook direct daarmee samenhangen. De activiteiten kunnen bestaan, omdat er
agrarische bedrijvigheid is. Het gaat hier bijvoorbeeld om ‘zorglandbouw’, ‘boerencampings’ en
verkoop van landbouwproducten aan huis. Verbredingsactiviteiten vormen een relatief onbelangrijke
post in Noord-Nederland, uitgezonderd Fryslân. Het aandeel van de bedrijven dat met verbreding
bezig is, varieert sterk tussen jaren en provincies. In Drenthe was dat aandeel in 2016 12%, in
Groningen 19% en in Fryslân 33%.
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Aandeel bedrijven met verbreding naar provincie 2008, 2010 en 2016.
Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is een subsidie voor het treffen van beheermaatregelen,
waarmee de biodiversiteit op landbouwgrond vergroot moet worden. Daarbij gaat het onder andere
om weidevogelbeheer en kruidenrijk grasland.

Aandeel bedrijven met natuurbeheer naar provincie in de jaren 2008, 2010 en 2016
Krimp: kwantiteit en kwaliteit
Het grootste deel van de jongeren in Fryslân gaat na het voortgezet onderwijs naar het mbo. Binnen
Fryslân is het aandeel dat naar het mbo gaat hoger dan in de rest van Nederland. Ruim de helft van
de jongeren volgt een mbo-opleiding. Dit is een substantieel deel van de Friese jongeren. Het mbo in
Fryslân wordt vooral aangeboden door drie regionale opleidingscentra (ROC’s) en één agrarisch
opleidingscentrum (Nordwin College). In Leeuwarden, waar onder andere twee ROC’s en één AOC
zijn gevestigd, is het grootste aanbod opleidingen te vinden. In totaal worden in 2017 bijna 500
verschillende mbo-opleidingen aangeboden in Fryslân, ingedeeld in zestien domeinen (SBB, 2017).
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In 2017 volgden ruim 57.000 leerlingen en studenten groen onderwijs bij een van de 13 agrarische
onderwijscentra in Nederland. Dit groen onderwijs voorziet dus zonder meer in een behoefte van die
leerlingen en studenten, maar ook van het agrarisch bedrijfsleven. De afgelopen jaren is er sprake
geweest van een daling van het aantal studenten in het groen onderwijs.

De zwartste scenario’s – die met name uitgaan van louter demografische gegevens – schetsen een
zware krimp voor de komende 10 jaar, tot soms wel 20% in het groen onderwijs in Nederland. De
trend naar bevolkingskrimp heeft er toe geleid dat het Rijk in 2015 Noordoost Fryslân officieel heeft
benoemd tot eerste krimpgebied van Fryslân. Noordoost Fryslân was eerder al anticipeergebied voor
bevolkingskrimp, net als Noordwest Fryslân. In 2015 zijn ook de Friese Waddeneilanden en Zuidoost
Fryslân anticipeerregio’s geworden. Dit betekent dat alleen de gemeenten Leeuwarden, SúdwestFryslân en De Fryske Marren in de provincie Fryslân niet tot een krimp- of anticipeergebied behoren.
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In de afgelopen jaren zijn de ontgroening en vergrijzing ingezet. Het aantal Friezen tot 45 jaar is
afgenomen. De grootste daling in de periode 2000-2015 heeft plaatsgevonden in de leeftijdscategorie
van 30-44 jaar (-20%). Ook het aantal 0-14 jarigen is in deze periode aanzienlijk afgenomen, met 7%.
De grootste groei heeft plaatsgevonden van het aantal 65-74 jarigen, met 50%, en het aantal 75plussers met 30%. De komende decennia zet deze ontwikkeling naar verwachting nog verder door.
Vooral het aantal 75-plussers neemt tot 2030 sterk toe, met 62%. In alle leeftijdscategorieën tot 65
jaar treedt naar verwachting een daling op. Het aantal jongeren tot 15 jaar zal met 9% afnemen, het
aantal 15-29 jarigen met 10% en het aantal 30-44 jarigen daalt met 8%. De leeftijdscategorie 45-65
jaar daalt nog het meest, met 14%. De daling van de bevolking tot 65 jaar betekent dat de bevolking in
de productieve leeftijd afneemt.

Ontwikkeling Friese bevolking per leeftijdscategorie, 2000-2015 en prognose tot 2030
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Er liggen echter ook kansen in het groen. De vraag in deze sector neemt steeds meer toe en
personeel is op sommige plekken moeilijk te vinden. De komende jaren wordt een toenemende
behoefte aan instroom in het groene onderwijs voorzien. Groen onderwijs anticipeert op een groei van
circa 80.000 studenten nu naar circa 100.000 in 2025. Deze groeiverwachting is gebaseerd op een
aantal ontwikkelingen en inschattingen. De belangrijkste daarvan zijn:
 De wereldwijde groei van de sector in combinatie met de sterke Nederlandse positie
 De generieke arbeidsmarktverwachtingen (o.a. aantrekken economie en vergrijzing)
 De prognoses vanuit de sectoren zelf
De groene sector groeit in meerdere opzichten. Export en toegevoegde waarde blijven toenemen.
Wereldwijd is Nederland 2e exporteur van agri-food producten, met een marktaandeel van 6,3%
(WTO). De Nederlandse groei (19%) blijft wel enigszins achter op de groei van andere landen (o.a.
28% voor de VS tot 21% voor België). Bijna 8% van de Nederlandse beroepsbevolking werkt in de
sector, bij meer dan 120.000 bedrijven.

De samenleving als geheel vergrijst, waardoor de vervangingsvraag de komende jaren verder
toeneemt. Daar komt bij dat de werkgelegenheid in de groen bedrijfssector aantrekt. De
vacaturegraad is gestegen van 9% in 2014 naar 12% in 2016. Het ROA verwacht tussen 2016 en
2020 een gat van 6.000 baanopeningen (voor starters) in de groene sector. Dit geldt in het bijzonder
voor groene hbo’ers en wo’ers. Het aantal banen neemt wel af door schaalvergroting in m.n. de
productiesectoren (-1,1%), wat vooral mbo’ers op niveau 2 en 3 raakt.
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Bijlage 3 - Nulmeting
In deze nulmeting wordt een analyse gemaakt van de uitgangspositie van Nordwin College op alle
relevante thema’s. Dat betekent studiesucces in brede zin, arbeidsmarktrelevantie en tevredenheid
van studenten en stakeholders. Daarbij wordt in ieder geval ‘gereflecteerd’ op alle in de Regeling
genoemde indicatoren, waar logisch geclusterd naar de drie landelijke speerpunten. De invalshoek is
zo veel mogelijk kwantitatief. Deze analyse vormt – naast de bijvoorbeeld de economische stand en
het ontwikkelperspectief - een basis voor de strategische koers. Ook biedt de nulmeting input voor de
uitwerking van de koers in specifiekere doelen en maatregelen.
Algemeen
Nordwin College scoort over de hele linie goed op studiesucces. Hieronder zijn de ‘schuifjes’ uit de
jaarlijkse benchmark weergegeven, voor 2018. Nordwin College doet het op de meeste vlakken (veel)
beter dan andere mbo-instellingen, en overigens ook beter dan andere AOC’s. Dat geldt ook voor
thema’s die in het onderstaande plaatje niet voorkomen, zoals VSV. Verderop komen de indicatoren
apart van elkaar aan bod.

Studenttevredenheid
De studenttevredenheid beweegt zich voor Nordwin College in de goede richting. De JOB in 2018 is
veel beter dan die in 2016, maar toen werd ook onder gemiddeld gescoord. Bij de algemene
tevredenheid wordt de stap naar een mooie, gemiddelde score in 2018 gezet, waarbij studenten
vrijwel altijd hun opleiding hoger waarderen dan de school als totaal. Zo ook bij Nordwin College.
Tevredenheid
Opleiding
School

2016
6,7
6,4

2018
7,0
6,6

Eén slag dieper zien we ook mooie scores, waarbij ‘sfeer en veiligheid’ er echt uitspringt. Op de
andere thema’s is een stijging te zien ten opzichte van 2016, maar lijkt er nog winst te zitten in de
‘schoolse kant’ van de onderwijsinhoudelijke thema’s: tevredenheid over lessen/programma,
studiebegeleiding en vaardigheden/motivatie.
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Jongeren in een kwetsbare positie
Op alle mbo-niveaus komen jongeren voor, die in een kwetsbare positie verkeren. Ook bij Nordwin
College vind je die meer bij entree en niveau 2 dan op de hogere niveaus. Bij Nordwin College zijn
entree en niveau 2 bij het vmbo-groen in de provincie georganiseerd, hetgeen bijdraagt aan een
veilige sfeer. Nordwin College heeft een goed ontwikkelde zorgstructuur.
De noordelijke RMC-regio’s hebben een relatief hoog percentage kwetsbare jongeren:
 Fryslân Zuid-West 82%; 363 jongeren
 Fryslân Noord 82%; 681 jongeren
 Fryslân Oost 82%; 672 jongeren
Zie onderstaand plaatje:
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VSV
Nordwin College scoort als vanouds goed op het voorkomen van VSV. VSV blijft dalen, eigenlijk op
alle niveaus. Ook ten opzichte van andere scholen (en AOC’s) doet Nordwin College het goed. De
vraag is of VSV nog meer kan dalen dan de 1,63% totaal uit 2016-2017.

Arbeidsmarktrendement n2
Het arbeidsmarktrendement wordt hoger naarmate het mbo-niveau hoger wordt. De eventueel
problematische opleidingen zitten bij entree en niveau 2, conform verwachting. Toch is dat beeld niet
absoluut: de meeste niveau 2 opleidingen doen het uitstekend. De enige opleiding die er in negatieve
zin uitspringt is Medewerker dierverzorging niveau 2.
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Beroepsopleiding

Leerweg

Niveau

Schoolverlater

Aantal schoolverlaters na 1
jaar (CBS)

Aandeel
>12uur
werkend
3 (CBS)

10
10
30

Aantal
>12uur
werkend
3 (CBS)
0
0
20

Entree
Voeding
Agro productie,
handel en
technologie
Dierverzorging
Bloem, groen en
styling
Groene ruimte
Agro productie,
handel en
technologie
Dierverzorging
Bloem, groen en
styling
Groene ruimte
Milieu-onderzoek
en -inspectie
Voeding
Agro productie,
handel en
technologie
Dierverzorging
Bloem, groen en
styling
Groene ruimte
Entree
Voeding
Agro productie,
handel en
technologie
Groene ruimte
Voeding
Bloem, groen en
styling
Groene ruimte
Voeding

BOL
BOL
BOL

1
2
2

10
10
30

BOL
BOL

2
2

60
10

50
10

30
10

57

BOL
BOL

2
3

10
40

10
30

10
30

92
97

BOL
BOL

3
3

30
10

30
10

20
10

77

BOL
BOL

3
4

20
10

20
10

20
10

94

BOL
BOL

4
4

10
30

10
30

10
20

BOL
BOL

4
4

60
20

50
10

40
10

81

BOL
BBL
BBL
BBL

4
1
2
2

20
50
90
20

10
50
80
10

10
20
70
10

85
39
94
93

BBL
BBL
BBL

2
3
3

10
130
10

10
120
10

10
120
10

96
92

BBL
BBL

3
4

10
30

10
30

10
30

100
100
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Gelijke kansen
Zoals hierboven is genoemd, heeft Fryslân te kampen met een relatieve oververtegenwoordiging van
kwetsbare jongeren. Deze groep zal het grootste risico vormen met betrekking tot gelijke kansen:
kunnen zij effectief toegang krijgen en doorstromen? De groep waarbij dat landelijk veelal geldt –
(niet-Westerse) allochtonen – is in Fryslân juist erg ondervertegenwoordigd. Hierna wordt aan de hand
van de aangewezen indicatoren de uitgangspositie geschetst.
Succes eerste jaar
Op startersresultaat doet Nordwin College het met bijna 88% goed, ook vergeleken met de
gemiddelde mbo-instelling. Het AOC gemiddelde is 85%.

Kwalificatiewinst
Op kwalificatiewinst scoort Nordwin College precies gemiddeld. Ten opzichte van andere AOC’s
komen we gemiddeld een half procentpunt tekort.
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Passende plaatsing
Nordwin College scoort op passende plaatsing bovengemiddeld, ook in vergelijking tot andere AOC’s.

Opstroom na diploma
Hieronder is de doorstroom weergegeven van de entree + niveaus 2 en 3. De gele lijn is BBL. De rode
lijn geeft een gemiddeld doorstroom percentage (BOL + BBL) van 44%. Dat is bovengemiddeld. Er
zijn geen grote verschillen tussen de drie genoemde niveaus.
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Doorstroom mbo-hbo
Bij Nordwin College stroomt een percentage van 39,4% van de niveau 4 studenten door naar het hbo.
Dat is ver bovengemiddeld ten opzichte van ROC’s (36,7%) en AOC’s (34%).

Succes 1e jaar hbo
Bij het succes dat doorstromende studenten laten zien tijdens het eerste jaar hbo valt op dat de uitval
lager is bij Van Hall Larenstein, ten opzichte van de andere hbo-instellingen. Dat is logisch:
doorstroom binnen de eigen kolom (‘aanverwant’, in dit geval: groen) is op alle vakgebieden meer
succesvol dan ‘niet-verwant’ doorstromen. De stijging in 2016 is bij beide groepen alarmerend te
noemen.
Jaar

2014

Aantallen

2015

2016

2017

60

55

104

Uitval 1e jaar Hanze, NHL,
Stenden

33%

33%

73%

Uitval 1e jaar Van Hall

35%

19%

32%

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
Arbeidsmarktperspectief (van kwetsbare opleidingen)

Bron: Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (ROA)
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De bovenstaande tabel is samengesteld op basis van het schoolverlatersonderzoek. Twee
opleidingen die Nordwin College aanbiedt vallen in de top 10 van minst kansrijke mbo opleidingen.
Het betreffen opleidingen op niveau 3 Dierverzorging en Bloem, groen & styling. ROA beperkt zich in
het onderzoek tot niveau 3 en 4 opleidingen.
Opleiding
Dier
Bloem
N3/4

Werkloosheid

Bruto maand
Flexibel werk
Werk op eigen
inkomen
niveau
10%
€ 936
46%
50%
14%
€ 815
42%
59%
8%
€ 1.350
41%
70%
Bron: Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (ROA)

Werk in eigen
richting
45%
48%
65%

Door het geen aanspraak kunnen maken op een uitkering springt het werkloosheidspercentage er niet
uit. De gediplomeerden vinden wel werk. Vaak is het echter niet op hun niveau of sluit het niet aan bij
hun opleiding. Het inkomen ligt ook lager dan de gemiddelde vergelijkingsgroep.

Stage markt
Kwalificatie

Max van Kans op stage

Max van Kans op werk
5

5

Bedrijfsleider dierverzorging

3

2

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

3

0

Bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling

3

4

Dierenartsassistent paraveterinair

3

1

Hoefsmid

3

0

Instructeur paardensport en -houderij

3

0

Medewerker agrarisch loonwerk

2

3

Medewerker agrohandel en logistiek

3

0

Medewerker bloem, groen en styling

3

2

Medewerker dierverzorging

3

2

Medewerker groen en cultuurtechniek

0

4

Medewerker hovenier

4

5

Medewerker natuur, water en recreatie

3

0

Medewerker teelt

5

3

Medewerker veehouderij

4

5

Milieu-inspecteur

3

0

Milieu-onderzoeker

3

0

Opzichter/uitvoerder groene ruimte

3

1

Proefdierverzorger

0

0

Specialist proefdierverzorging

3

0

Specialist vruchtbaarheid en voortplanting

0

0

Vakbekwaam hovenier

4

4

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

3

4

Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek

2

5

Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling

3

2

Vakbekwaam medewerker dierverzorging

3

2

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

0

5
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Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

3

1

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

3

0

Vakbekwaam medewerker teelt

4

4

Vakbekwaam medewerker veehouderij

4

4

Vakexpert agrarisch loonwerk

3

4

Vakexpert agrohandel en logistiek

3

2

Vakexpert biologisch-dynamische landbouw

4

0

Vakexpert bloem, groen en styling

3

3

Vakexpert teelt en groene technologie

3

3

Vakexpert veehouderij

3

4

Verkoopspecialist groene detailhandel

3

0

In bovenstaande tabel is een overzicht gemaakt van de kans op werk en de kans op een stageplaats
op een schaal van 0-5. Er is volop werk in traditionele agrarische banen in het groen, de akkerbouw,
de tuinbouw, het loonwerk en de melkveehouderij. In het groen in combinatie met cultuurtechniek is
wel werk, maar is het stageaanbod gering. De arbeidsmarktkansen voor dierverzorging,
paardenhouderij, bloem en styling, milieu inspecteur/onderzoeker en recreatie zijn gering.
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Bijlage 4: Jaarcyclus P&C Nordwin College
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