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VOORWOORD VAKINSTELLINGEN 
 

 

Nederland kent elf vakinstellingen. Elke vakinstelling is uniek en kleinschalig.  

Een vakinstelling kenmerkt zich tevens vooral door specifieke opleidingen die nergens anders te volgen 

zijn. Vakinstellingen trekken studenten uit het hele land en vinden een zeer nauwe 

samenwerkingspartner in de branche als dé ambassadeur van de vakinstelling.   

 

Deze unieke kenmerken hebben alle vakinstellingen met elkaar gemeen en onderscheiden ons van 

regionale opleidingen centra. Onze vakinstellingen hebben daarom met elkaar afgesproken een aantal 

bijzondere karakteristieken van een vakinstelling terug te laten komen in elke afzonderlijke 

kwaliteitsagenda per instelling. Als een herkenbare rode draad per vakinstelling.  

 

Deze karakteristieken zijn: 

 

• Onze vakinstellingen hebben een unieke brancheverbinding. Het werkgebied van de instelling is 

veelal het hele land. De branche is de vanzelfsprekende partner van de vakinstelling en draagt bij 

aan het onderwijs, in een aantal gevallen door middel van kostbare en specialistische uitrusting.  

 

• Onze vakinstellingen worden door de branches gewaardeerd als echte vakopleider en hiermee als 

de gesprekspartner voor innovaties en vragen die in onze branches spelen.  

 

• Onze vakinstellingen hebben een breed voedingsgebied. De atlas van de vakinstellingen laat zien 

dat studenten uit het hele land op onze opleidingen af komen. Onze studenten weten na hun 

opleiding over het algemeen snel een passende baan in de betreffende branche te vinden. 

 

• Onze vakinstellingen hebben een aantal unieke opleidingen. Ook bieden wij opleidingen waarin wij 

met afstand de meeste studenten hebben. We zijn zuinig op deze opleidingen omdat wij hiermee 

een cruciale positie hebben voor de branche waar het gaat om het opleiden van jongeren voor de 

specifieke sectoren. 

 

• Onze vakinstellingen hebben een afgebakend, samenhangend opleidingsaanbod met een heel 

duidelijke focus. Dit maakt dat wij gemakkelijker anticiperen op ontwikkelingen in de markt, 

slagkracht hebben en innovatief zijn. 

 

Tot slot. Wij hechten bijzonder belang aan onze positie en hebben de ambitie deze met onze 

kwaliteitsagenda’s te versterken. Het speerpunt uit het bestuursakkoord ‘aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt’ is een speerpunt dat alle vakinstellingen zullen uitwerken, omdat dit aansluit op 

karakteristieken die alle vakinstellingen hebben. 
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0.  MANAGEMENTSAMENVATTING 
 

 

De foodbranche bestrijkt de verwerkende industrie, de zogenaamde kanalen, de handel, detailhandel, 

(vers)speciaalzaak en horeca. SVO vakopleiding food (SVO) is de opleider voor de branche in de volle 

breedte.  

 

De Foodbranche kent twee arbeidsmarktopgaven.  

 

Kwantitatieve opgave 

Ten eerste ervaart de branche een dreigende mismatch tussen vraag naar personeel en aanbod van 

geschoolde medewerkers: In de Foodbranche neemt de komende jaren de vraag naar goed opgeleide 

medewerkers toe. Tegelijkertijd neemt de nieuwe instroom op de arbeidsmarkt af. Het imago is matig. 

De Foodbranche is, met uitzondering van de horeca, slecht zichtbaar voor het voortgezet onderwijs. 

 

Kwalitatieve opgave 

Ten tweede vervagen de scheidslijnen binnen de Foodbranche tussen wat voorheen klassiek 

gescheiden sectoren waren. De Foodbranche staat aan de vooravond van een unieke disruptie.  

De traditionele keten van grond tot mond staat onder druk door krachten van grensvervaging en 

blurring. Dit heeft gevolgen voor schakels in de keten. De afzonderlijke branchepartijen onderkennen 

dit. Er is echter nog nauwelijks sprake van één Foodbranche, maar van verschillende sectoren met 

eigen branchepartijen en eigen initiatieven.  

 

Met deze kwaliteitsagenda anticipeert SVO op de toekomst. De kwaliteitsagenda van SVO is bedoeld 

voor verhoging van de kwaliteit van ons middelbaar beroepsonderwijs. SVO heeft een 

kwaliteitsagenda gemaakt waarin wij vijf speerpunten opnemen die de komende vier jaar de meeste 

aandacht verdienen voor de verbetering van ons onderwijs.  

 

De strategische speerpunten van SVO zijn: 

1. SVO biedt onderwijs dat voldoet aan onze eigen kwaliteitsstandaard; 

2. Medewerkers van SVO voldoen aan duidelijke professionaliteitseisen; 

3. SVO biedt arbeidsmarktrelevant onderwijs 

4. SVO heeft een sterke verbinding met toeleverend en vervolgonderwijs 

5. SVO ontwikkelt zich tot expertisecentrum Food 

 

De keuze voor deze vijf speerpunten is een gevolg van de ontwikkelingen in de markt, een sterkte-

zwakte analyse en van consultatie van de onderwijsteams van SVO en een groot aantal externe 

stakeholders. Voorts hebben wij een nauwe verbinding gemaakt met het strategisch plan 2017-2020 

van SVO. 
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Bedrijven geven SVO de belangrijke opdracht om meer en goed opgeleide mensen voor de branche op 

te leiden. Dit betekent dat SVO enerzijds inzet op een kwaliteitsslag in het onderwijs met een groeiend 

voltijds BOL-aanbod Generation Food en professionele medewerkers met een goede verbinding met 

het beroepenveld. Anderzijds zetten we in op een betere doorstroom van het voortgezet onderwijs 

naar het mbo naar het hbo. Ten slotte innoveren we met als doel met een passend aanbod voor 

excellente studenten. 

 

Ons eindplaatje in 2022 is dat SVO de opleider in de Foodbranche is.  

 

SVO heeft de drie rijksspeerpunten geanalyseerd en besloten deze alle drie op te nemen in de 

kwaliteitsagenda door ze te koppelen aan onze strategische doelen. Dit leidt tot activiteiten die deels 

wel en deels niet samenhangen met de rijksspeerpunten. 

 

Onze stakeholders zijn tevreden met de keuzes die wij maken in deze kwaliteitsagenda en beschouwen 

de agenda als haalbaar en uitvoerbaar.  
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1.  INLEIDING 
 

 

1.1 Aanleiding 

 

Deze kwaliteitsagenda van SVO vakopleiding food (SVO) is een afspraak tussen SVO en het  

Ministerie van OCW. De afspraak is bedoeld voor verhoging van de kwaliteit van het middelbaar 

beroepsonderwijs dat door de instelling wordt verzorgd. Het gaat daarbij om kwaliteit in de brede  

zin van het woord.  

 

De Foodbranche kent twee uitdagingen voor de toekomst: 

 

• De Foodbranche bestrijkt de volle breedte van industrie tot (vers)detailhandel, tot foodservice.  

Het gaat goed met de Foodbranche. De consumentenuitgaven stijgen. De omzetten nemen toe.  

Groei die leidt tot een grotere vraag naar nieuwe medewerkers. Bedrijven in de branche ervaren 

meer knelpunten bij bijvoorbeeld bedrijfsopvolging. Samen leidt dit tot een vraag aan opleiders 

naar meer goed geschoold personeel. 

 

• Daarnaast is een ontwikkeling gaande waarbij klassieke foodkanalen op elkaars terrein komen: 

retailers gaan in horeca en ook andersom. De branchevervaging wordt aangedreven door de 

consument, die niet langer denkt in kanalen, maar juist in behoeftes. Dit leidt tot grotere 

concurrentie tussen voorheen afzonderlijke sectoren en met nieuwe partijen die zich op de 

Foodmarkt richten. Bedrijven in de huidige foodbranche moeten dus kanaal overschrijdend gaan 

werken om hun toekomst in de branche zeker te stellen en daarbij een onderscheidend verhaal 

hebben.  

 

 

1.2 Ambitie SVO  

 

Onze ambitie voor de toekomst is dat SVO dé opleider is in de voedselbranche. Dit is een ambitie die 

hoort bij een vakinstelling als SVO. Een vakinstelling moet onderscheidend zijn in het onderwijs dat zij 

aan de verschillende stakeholders biedt. Dat is waarom wij ooit ontstaan zijn en waarom wij tot op de 

dag van vandaag gedragen en ondersteund worden door brancheorganisaties, bedrijven en 

ondernemers in de volle breedte van de voedselbranche. De twee uitdagingen voor de voedselbranche 

betekenen voor SVO dat wij zo veel mogelijk mensen met passie voor de branche moeten opleiden en 

daarnaast minder gesegmenteerd en breder, innovatiever en generalistischer opleiden.  

Onze ambitie zetten wij om in vijf strategische speerpunten. Elk speerpunt werken wij uit in te 

bereiken resultaten en maatregelen. De door het Rijk geformuleerde speerpunten ‘kwetsbare 

jongeren’, ‘gelijke kansen’ en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’ passen goed bij ons en zijn hierin 

expliciet verwerkt (zie onder 3.2 tabel ‘verbinding strategie en rijksspeerpunten’). 
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De strategische speerpunten van SVO zijn: 

• SVO biedt onderwijs dat voldoet aan onze eigen kwaliteitsstandaard; 

• Medewerkers van SVO voldoen aan duidelijke professionaliteitseisen; 

• SVO biedt arbeidsmarktrelevant onderwijs 

• SVO heeft een sterke verbinding met toeleverend en vervolgonderwijs 

• SVO ontwikkelt zich tot expertisecentrum Food 

 

Verbinding met Kwaliteitsplan 2015-2018 

Onze kwaliteitsagenda staat niet op zichzelf maar heeft een logische verbinding met het kwaliteitsplan 

2015-2018 (inclusief excellentieplan en BPV-plan). Ter voorbereiding op de kwaliteitsagenda hebben 

we ons huidige kwaliteitsplan beoordeeld. Een aantal onderdelen continueren wij in de 

kwaliteitsagenda 2019-2022. 

 

Hierbij gaat het om: 

• Onderdelen van het excellentieplan, gericht op internationalisering en verdiepend aanbod 

• Voortijdig schoolverlaten: behouden van het lage niveau. Verbeteren van de relatief hoge vsv bij 

de opleidingen fastservice 

• Professionalisering medewerkers 

• BPV, communicatie met de leerbedrijven, kwaliteit van de praktijkbegeleiding 

 

Opbouw plan 

De opbouw van dit plan van aanpak is als volgt. In hoofdstuk 2 beschrijven we het werkgebied en  

de ontwikkelingen in het werkgebied. In Hoofdstuk 3 volgt een analyse van de uitgangssituatie.  

In hoofdstuk 4 vertalen we deze in onze ambitie, doelstellingen en beoogde resultaten. Hoofdstuk 5 

beschrijft de maatregelen om de doelstellingen te behalen, inclusief een activiteitenplanning.  

In hoofdstuk 6 komt de organisatie aan de orde. In hoofdstuk 7 staat de meerjarenbegroting. 

Hoofdstuk 8 beschrijft de wijze waarop wij onze agenda verduurzamen. In hoofdstuk 9, tot slot,  

het proces dat we hebben doorlopen bij de totstandkoming van de kwaliteitsagenda. 

 

Bij de totstandkoming van de kwaliteitsagenda hebben wij samengewerkt met de andere 

vakinstellingen, in het bijzonder met SOMA College. SOMA College heeft net als SVO een landelijke 

dekking. Daarnaast hebben we onze plannen afgestemd met Clusius College in verband met de 

verduurzaming van het groen onderwijs. De samenwerking met Clusius College is erop gericht om in 

de Noord-Holland met één gezicht naar buiten te treden voor zowel het bedrijfsleven als potentiële 

studenten, waarmee beter ingespeeld kan worden op de grote vraag op de arbeidsmarkt. 
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2. WERKGEBIED 
 

 

2.1 Beschrijving van het werkgebied 

 

Profiel SVO: Landelijke opleider voor de branche 

SVO is een landelijke opleider met een portfolio van opleidingen, verspreid over opleidingslocaties in 

het land. De opleidingslocaties in Zwolle, Heerhugowaard, Houten, Rijswijk en Best beschouwen wij als 

onze hoofdlocaties. Hier bieden wij ons portfolio in de volle breedte aan. De overige locaties zijn veelal 

gericht op een specifiek aanbod voor de branche of een bedrijf. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

De branche is landelijk georganiseerd, met SVO als landelijk opererende opleider. SVO biedt van 

oudsher vooral BBL-opleidingen en post-initieel onderwijs aan. De branche is hierbij de vragende partij 

en legt scholingsvragen bij SVO neer. SVO en de branche werken hierbij intensief samen. De branche is 

betrokken in het onderwijs met gastdocenten, projecten en het lidmaatschap van de Raad van 

Toezicht en de Raad van Advies. Bedrijven hechten grote waarde aan SVO omdat wij bijdragen aan de 

scholing van hun medewerkers en bijdragen aan het oplossen van verwachte arbeidsmarktknelpunten 

in de toekomst. 
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Voor de hele keten van industrie tot versdetailhandel tot Foodservice 

De Foodbranche is breed. De branche bestrijkt de verwerkende industrie, maar ook de grossiers, 

detailhandel, (vers)speciaalzaak en horeca. SVO vakopleiding food (SVO) is de opleider voor de 

branche in de volle breedte met opleidingen gericht op: 

• De industrie, vlees-, vis-, kaasverwerking en verpakking 

• De (vers)detailhandel, van slagerij tot groentespeciaalzaak tot supermarkt 

• De foodservice, variërend van fastservice tot kok 

 

Met dit brede aanbod onderscheiden we ons van de meer regionaal opererende ROC’s en AOC’s. 

ROC’s hebben algemene opleidingen voor detailhandel en horeca en bieden deze afzonderlijk aan. 

Deze opleidingen zijn niet specifiek op food gericht. AOC’s richten zich met name op de primaire 

voedingssectoren en de levensmiddelenindustrie. Bovendien heeft SVO in tegenstelling tot ROC’s  

en AOC’s een landelijk aanbod met innige samenwerking met de branche en met bedrijven.  

  

Er is sprake van een landelijk netwerk met samenwerking met vaak grote landelijke spelers en 

brancheorganisaties zoals McDonald’s, COV, ADN, VNV en de KNS1. SVO werkt ook in de regio’s voor 

een aantal bedrijven waar wij opleidingen voor aanbieden.  

 

Met een stap naar de regio 

Mede als gevolg van de landelijke dekking en de rol als opleidingsinstituut voor branche en bedrijf 

maakt SVO niet of nauwelijks deel uit van regionale bestuurlijke netwerken. Onze rol in het 

onderwijslandschap verandert echter en hiermee ook onze positie in de regio’s. SVO heeft sinds 2016 

naast het BBL-aanbod ook de BOL-opleidingen Generation Food, medegefinancierd door de branche.  

Het werkgebied van SVO verandert hiermee. We investeren in het uitbreiden van samenwerking met 

het voortgezet onderwijs en willen een actievere rol spelen in de gemeentelijke of regionale 

onderwijsagenda. Daarnaast stemmen we af met collega instellingen in de regio zoals Lentiz 

Onderwijsgroep, De Rooi Pannen, Wellantcollege en ROC TOP. Samenwerking hebben we met AOC 

Terra en Clusius college. 

 

Ook de doelgroep van SVO wordt breder. Tot voor kort bestond deze volledig uit ‘werkenden’. Dit is 

uitgebreid naar voltijds studenten die rechtstreeks van het voortgezet onderwijs komen en doorgaans 

iets jonger zijn. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1 Centrale Organisatie voor de Vleessector, AGF Detailhandel Nederland, Vereniging van Nederlandse Visspecialisten, 

Koninklijke Nederlandse Slagers   
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2.2 Ontwikkelingen in het werkgebied 

 

De Foodbranche kent een kwantitatieve en een kwalitatieve arbeidsmarktopgave:  

 

2.2.1 Kwantitatief: de Foodbranche in cijfers 

Het gaat goed met de Foodbranche. De consumentenuitgaven stijgen, zowel buitenshuis als thuis 

besteden consumenten fors meer dan voorheen. De totale omzet van voeding- en genotmiddelen 

kwam in 2017 uit op € 59,5 mld. De kanalen die zich primair op de buitenshuisconsumptie richten, 

waren goed voor een omzetgroei van 4,1%. Foodretail pluste 3,4%. De omzetgroei van de 

toeleverende partijen (industrie) is navenant. Geen enkele sector laat krimp zien.  

 

De totale Foodomzet is groeiende (Bron FSIN op basis cijfers CBS, Foodstep, Datlinq, Nielsen, IRI en 

diverse publicaties), in miljoenen euro’s.  

  

 

 

We onderscheiden de industrie, de (vers)detailhandel en de foodservice.  

De groei in de sectoren gaat gepaard met een grotere vraag naar personeel.  

 

Industrie 

De voedingsindustrie is de grootste industrie van Nederland. In directe zin zijn 136.000 mensen 

werkzaam. De outputwaarde van de sector heeft een omvang van bijna 65 miljard en is groeiend.  

De toegevoegde waarde bedraagt rond de 13 miljard euro. Het aantal voedingsmiddelenbedrijven 

groeit gestaag, met name door de groei bij bedrijven met minder dan 10 werknemers (+1.190 

bedrijven), vooral in de brood- en deegwarensector (+590) en de drankensector (+265). Circa 93 

procent van het aantal voedingsmiddelenbedrijven heeft minder dan 50 werknemers in dienst en  

circa driekwart van het aantal bedrijven heeft minder dan 10 werknemers in dienst.  

Vijf voedingsmiddelenbedrijven hebben meer dan 1.000 werknemers in dienst (FNLI, Monitor 

levensmiddelenindustrie, 2016).  
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Binnen de voedingsmiddelenindustrie heeft de vleessector een groot aandeel, met een omzet van  

€ 10,4 miljard was het in 2014 de op één na grootste sector. Een omzet die bovendien al vijf jaar heel 

constant rond € 10 miljard ligt. Daarnaast is de vleessector, inclusief pluimvee, de op twee na grootste 

werkgever in de voedingsmiddelenindustrie met 13.300 banen en creëert de vleessector 

werkgelegenheid voor ongeveer 3.000 flexwerkers van buiten de sector (Bron: COV, 2025 de 

Nederlandse vleessector in balans, 2017). Nederland heeft een hoog kennisniveau met betrekking tot 

vee en vlees. Dat is een kans voor de sector. Continuïteit van arbeid is een uitdaging en de 

kennisvoorsprong van de Nederlandse sector moet worden behouden. Dit vergt een sterke 

kennisinfrastructuur. Uit onderzoek blijkt dat scholieren, die een vervolgopleiding moeten kiezen, de 

voedingsmiddelenindustrie als werkgever amper kennen. In 2013 richtte de FNLI de Taskforce Human 

Capital Agenda (HCA) Food & Feed op. Namens de voedingsmiddelenindustrie formuleert deze 

landelijke taskforce standpunten over de drie HCA-actielijnen voor de Food & Feed sector, instroom, 

beroepsgericht opleidingsaanbod en duurzame inzetbaarheid. Doelstelling is het realiseren van een 

jaarlijkse behoefte van ca. 1.200 medewerkers op mbo-niveau. 

 

(Vers)detailhandel 

In de sector handel onderscheiden we de detailhandel (supermarkten) en de versspeciaalzaken, 

variërend van vis, groente, brood en kaas tot vlees. 

 

De supermarkt en grossier hebben een jaarlijkse omzet van € 35 mld, met ongeveer 300.000 mensen 

werkzaam. De omzet is door de jaren heen tamelijk stabiel, en vooral afhankelijk van de economische 

ontwikkelingen. Deze zijn bepalend voor consumentenbestedingen. De versspeciaalzaak is in 

Nederland goed voor €3,6 mld omzet en biedt werkgelegenheid aan bijna 27.000 fte in ruim 13.000 

winkels (bron: Stichting Detailhandelseconomie en Maatschappij, 2016). 

 

Binnen de versdetailhandel realiseert een kwart van de speciaalzaken, na jaren van daling, weer groei. 

Zo’n 45% heeft echter te maken met een negatieve omzetindex (-3,5%). Supermarkten zijn bezig met 

een upgrade en voegen nieuwe foodspecialiteiten aan hun versassortimenten toe. De speciaalzaak 

groeit met name bij de doelgroep senioren (FSIN, rapportage speciaalzaak in 2025, 2017).  

De concurrentie wordt dus heviger.  

 

Binnen de versdetailhandel is sprake van relatief veel familiebedrijven. Meer dan 55 procent van alle 

bedrijven is een familiebedrijf. Eén van de grootste uitdagingen voor het familiebedrijf is het gebrek 

aan bedrijfsopvolgers. Het ontberen van een bedrijfsopvolger is een reden van beëindiging en bij 

ongeveer 30 procent van alle bedrijven loopt de omzet terug tijdens of na de opvolging (bron: ADN, 

AGF, KNS, NBWP, visie op de jaren 2014-2017).  
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Foodservice 

De sector Foodservice omvat restaurants, cafés en fastservice. Na jaren van crisis groeit het 

‘buitenshuis-eten’ en andere gemaksconsumptie. De omzet in de horeca stijgt al een aantal jaar stevig 

met 6,5%. Met name de fastservice doet het goed. In snackbars, lunchrooms, ijssalons en 

bezorgrestaurants groeide de klandizie met 4,4% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. 

De omzet in deze branche groeide met 7,1%.  

 

Het aantal mensen werkzaam in de horeca varieert zeer sterk. De horeca kent van oudsher een grote 

in- en uitstroom van personeel. Jaarlijks moeten bijna 40% van het personeel ingewerkt worden, 

waarbij het merendeel nog over geen enkele werkervaring beschikt. De bruto instroom bedroeg in de 

afgelopen jaren tussen de 125.000 en 160.000 mensen per jaar. Dat zijn zowel nieuwe mensen in de 

bedrijfstak als mensen die binnen de horeca van baan zijn gewisseld. De groep baanwisselaars is ieder 

jaar tussen de 39.000 en 45.000 groot (SVH, KHN, arbeidsmarktmonitor, 2016). De hoge 

omloopsnelheid brengt hoge kosten met zich mee. Naast het aantrekken van personeel is ook behoud 

van personeel van groot belang.  

 

2.2.2 Kwalitatief: de Foodbranche op weg naar 2025 

Nyenrode Business University geeft aan dat de voedselketen aan de vooravond staat van een unieke 

disruptie. De traditionele keten van grond tot mond staat onder druk door krachten van 

grensvervaging en blurring. Dit heeft gevolgen voor schakels in de keten en biedt kansen aan nieuwe 

verdienmodellen. Dit is niet de éérste disruptie die de keten meemaakt. De komst van de 

supermarkten in 1960 was net zo’n kantelpunt voor de keten. Dat kantelpunt was het begin van een 

lange periode waarin de retailers de macht in handen zouden hebben. Er zijn nu opnieuw krachten aan 

het werk die de machtsverhoudingen in de branche uit hun bestaande kaders trekken.  

Klassieke foodkanalen komen op elkaars terrein: retailers gaan in horeca en ook andersom.  

Dat wordt aangedreven door de consument, die niet langer denkt in kanalen, maar juist in behoeftes. 

Digitalisering is één van de drivers van het disruptieve proces dat bezig is de foodketen te hervormen. 

Mede door die digitalisering komt de regie over de ‘food-koop-macht’ in handen van de consument. 

Dat beïnvloedt de hele foodketen. Tegelijkertijd weten grote branchevreemde bedrijven deze 

technologie slim in te zetten (Google, Amazon, Uber) en beïnvloeden zo ook onze branche. Dit proces 

wordt versterkt door de consument die het helemaal niet meer vreemd vindt om voor de invulling van 

een behoefte buiten de geijkte, traditionele kanalen te kijken. Deze kanaalvervaging blijft niet zonder 

gevolgen. Want als kanalen door elkaar heen gaan lopen, gaan schakels in de keten dat uiteindelijk 

ook. En dit vraagt om een her-evaluatie van de keten.  
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 (Bron: FSIN, 2018) 
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2.2.3 Implicaties voor het onderwijs: meer en breed opgeleid personeel 

 

Meer jongeren voor de branche 

De eerste implicatie voor het onderwijs is gelegen in het opleiden van meer personeel om verwachte 

tekorten door de hele keten heen te kunnen opvangen. De jaarlijkse vervangingsvraag van relevante 

functies in de foodbranche wordt indicatief geraamd op zo’n 2.150 medewerkers (SVO, businesscase 

Generation Food, 2015).  

 

Knelpunten zijn het gevolg van: 

• Slecht imago van de voedingsindustrie 

De sector wordt niet gezien als een aantrekkelijke sector om in te werken. Dit is een van de reden 

voor het opstellen van de Human Capital Agenda (HCA) Food & Feed. Deze agenda kent twee 

hoofddoelstellingen: een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en het vergroten 

van de aantrekkingskracht van de sector op potentiële werknemers.  

De bedrijven die in de HCA Food & Feed actief zijn, hebben een schatting gemaakt van de jaarlijkse 

behoefte aan nieuwe medewerkers, met per regio onderscheid tussen mbo- en hbo-niveau.  

Zij verwachten dat er tot 2022 een jaarlijkse behoefte ontstaat van ca. 1.200 medewerkers op 

mbo-niveau en ca. 400 medewerkers op hbo-niveau. Vooral op mbo-niveau worden te weinig 

jongeren opgeleid om aan deze behoefte te voldoen. De HCA Food & Feed organiseert landelijk en 

regionaal activiteiten om de sector onder jongeren bekend te maken (bron: Stichting Opleidings- 

en ontwikkelfonds levensmiddelentechnologie). 

 

• Tekort aan bedrijfsopvolgers in de versspeciaalzaak 

Het ontbreken van bedrijfsopvolgers leidt tot het noodgedwongen stoppen van bedrijven (bron: 

KNS, AGF ADN, Rabobank). In relatie tot de onderbouwing van de jaarlijkse vervangingsvraag is de 

leeftijdsopbouw van de leden van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) illustratief. 

Van de 1.259 leden van de KNS op 1 januari 2015 zijn er 167 in de leeftijd 62 jaar en ouder en 470 

tussen de 52 en 62 jaar oud. KNS geeft aan dat de komende 10 jaar 500 ambachtelijke slagerijen 

overgenomen moeten worden. Binnen 5 jaar zijn 75 Keurslagers op zoek zijn naar potentiele 

opvolgers. De sector anticipeert hier inmiddels op door in te zetten op bijscholing. 

Versspeciaalzaken zijn hierbij beperkt door hun eigen stereotype identiteit. Zeker de jongere 

generatie stelt als aspirant klant andere eisen aan foodbedrijven en herkent zich niet goed in de 

klassieke versspeciaalzaak, ook niet als aspirant medewerker. 
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• Grote vraag naar personeel in de foodservice 

Gemaksdiensten in de horeca hebben een grote vraag naar personeel. Dit is mede het gevolg van 

de aantrekkende economie en een explosie in aanbieders van deze diensten. Evenals in diverse 

andere sectoren het geval is, zijn ook horecaondernemers op zoek naar nieuwe medewerkers.  

Ze hebben daarbij moeite om geschikte arbeidskrachten te vinden. Ruim 17 procent van de 

ondernemers geeft aan hiermee te kampen te hebben (CBS, horecamonitor 2016).  

De instroomcijfers in de opleidingen horeca zijn te laag om de groei op te vangen (SVH, KHN, 

Arbeidsmarkt en Opleidingsbehoefte Horeca, 2017). Nieuw personeel is schaars, ook door de wens 

naar vakbekwaam personeel dat klaar is voor een toekomst waarin sociale vaardigheden van 

steeds groter belang worden. Opleiders en leerbedrijven moeten hier een verbeterslag maken. 

 

Tegelijkertijd is de omloopsnelheid van personeel hoog. Voor het landelijk turnover management 

McDonald’s bijvoorbeeld wordt een percentage tussen de 30% en 50% gehanteerd.  Voor de 112 

franchisenemers met ieder gemiddeld 7 managers, betekent dit een jaarlijkse vervanging van 224 

managers (McDonald’s, SVO, businesscase Generation Food, 2015). 

 

Breed opgeleid personeel 

De tweede implicatie voor het onderwijs is het opleiden van breed geschoolde jongeren voor de 

branche, die ook vakkennis bezitten. Als Foodondernemer heb je immers niet meer alleen te maken 

met een paar directe concurrenten die vernieuwen maar met een hele branche die aan het bewegen is 

en de lat hoger blijft leggen. Grenzen die ooit door ambacht, wetgeving of logica over verdienmodellen 

zijn bedacht, vervagen. Blurring zet de hele branche op zijn kop en dat blijft het de komende 10 jaar 

doen. Dit vraagt om anders opgeleid personeel dat kan anticiperen op de sectorvermenging. 

 

De statische sectorgericht georganiseerde kwalificatiedossiers en opleidingen sluiten niet aan op de 

vermenging van de sectoren en de vraag om nieuwe en bredere vaardigheden, zoals beschreven in  

dit hoofdstuk. Vermenging van Retail en Foodservice bijvoorbeeld, vraagt om een anders opgeleide 

versmedewerker. Deze is niet alleen leverancier van een product maar bereider, verkoper en 

(voedings)adviseur.  
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3. ANALYSE VAN DE UITGANGSSITUATIE,  

 DOELSTELLINGEN EN BEOOGDE RESULTATEN 
 

 

3.1 Nulmeting Analyse van de uitgangssituatie SVO 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen waarop de branche moet 

anticiperen. Enerzijds de grotere vraag naar personeel. Anderzijds de toenemende concurrentie door 

de keten als gevolg van grensvervaging en blurring. 

 

Onderstaande figuur bevat een interne analyse gericht op sterke en zwakkere punten van SVO en een 

externe analyse gericht op kansen en bedreigingen voor SVO. Dit geeft een beeld van de 

ontwikkelingen binnen SVO. Op basis van deze analyse worden beloftes geformuleerd. 

 

 

  

  



Kwaliteitsagenda | SVO vakopleiding food v 1.1 18 

Interne analyse: Sterke kanten 

Studenten van SVO zijn erg tevreden over hun opleiding, vergeleken met het landelijk gemiddelde.  

Wij scoren zonder uitzondering mooie cijfers.  

 

Figuur 1. JOB 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De studententevredenheid kan verder verbeterd worden door verbetering van de begeleiding van 

studenten op de werkplek. Dit is een aandachtspunt (JOB, en terugkoppeling studentenraad op  

11 oktober 2018). 

 

Het voortijdig schoolverlaten (vsv) is met 8,7% voor niveau 2 en 2,6% voor niveau 3-4 onder de 

rijksnorm. De rendementen zijn met 80% tamelijk hoog. De medewerkerstevredenheid ontwikkelt zich 

na een periode van bezuinigingen en reorganisatie ook weer de goede kant op met gemiddeld een 

ruime 7 als rapportcijfer. 

 

Na financieel zware jaren is SVO inmiddels weer kerngezond. De branche beschouwt ons als flexibel en 

wendbaar (bron: Raad van Advies, 2 oktober 2018). Wij zijn het gewend om snel te anticiperen op de 

opleidingsvragen van bedrijven door daar waar bedrijven dit wensen opleidingen aan te bieden met 

docenten die de branche kennen of in de branche gewerkt hebben. Hierbij bedienen we de hele keten 

van industrie tot versdetailhandel tot foodservice. 

 

Het BOL-aanbod dat in 2016 is gestart, heeft potentie om te groeien van de huidige 130 studenten 

naar rond de 400 studenten. Dit is een voornamelijk door de branche gefinancierd initiatief.  
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Interne analyse: zwakkere kanten 

Ons sterke punt, de brancheverbinding en grote ambachtelijke kennis, heeft als keerzijde dat we 

afhankelijk zijn van deze kennis. Pensionering of vertrek zorgt voor een kwalitatieve vervangingsvraag.  

 

SVO is van oudsher een school met BBL-opleidingen direct voor de branche. Dit betekent dat SVO 

onbekend is bij het toeleverend onderwijsveld, leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun ouders. 

Daar waar men ons wel kent, associeert men ons vooral met de slagersdetailhandel en vleessector.  

Dit is te beperkt en doet geen recht aan de brede range van ons portfolio. Met de start van de BOL is 

het van groter belang geworden om samen te werken met het voortgezet onderwijs en het voor 

jongeren aantrekkelijk te maken om bij ons een opleiding te volgen. Een van de drempels die we 

moeten wegnemen, is de matige bereikbaarheid van de locaties. 

 

SVO is het BOL-aanbod niet alleen gestart omdat de branche dit wil, ook is het van belang in verband 

met de bestaanszekerheid van SVO. De BBL is sterk afhankelijk van de directe opleidingswens van 

bedrijven en fluctueert bijvoorbeeld als gevolg van economische groei of krimp. 

 

Externe analyse: kansen 

De kansen in de Foodbranche voor mbo’ers zijn goed: 

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

dezelfde periode in 2016; 

• De meeste mbo’ers zijn nodig in sectoren: Gastvrijheid, Retail en Zorg; 

• Uit arbeidsmarktprognoses voor de middellange termijn blijkt dat de vraag naar specialisten en 

brede vakmensen toe zal nemen; 

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

door brede vakmensen; 

• Specialisten zijn van cruciaal belang voor het mee veranderen van het vak en het creëren van 

nieuwe banen. 

 

Voor de Foodbranche betekent dit kansen voor studenten, bijvoorbeeld ook doordat de aandacht voor 

voeding en voedselvraagstukken veel hoger is dan voorheen. Nieuwe thema’s die hierbij spelen, 

kunnen de opleidingen aantrekkelijker maken. Hierbij gaat het om voedselveiligheid, transparantie, 

duurzaamheid, digitalisering. 

 

De Commissie Macrodoelmatigheid MBO vindt de start van een landelijk BOL-aanbod Food van SVO en 

de branche dan ook een nuttige toevoeging aan het bestaande aanbod. De vermenging van functies 

binnen de branche is hier een belangrijke onderbouwing voor. De uitbreiding van onze infrastructuur 

met BOL-opleidingen wordt door de Commissie Macrodoelmatigheid MBO als wenselijk beoordeeld, 

met name als gevolg van het goede arbeidsmarktperspectief (bron: CMMBO, 26 mei 2016). 
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Externe analyse: bedreigingen 

De bedreiging is dat het mbo als geheel tot en met in ieder geval 2032 geconfronteerd wordt met een 

verwachte daling van de studentenaantallen van 14 procent. Dat zijn bijna 70.000 studenten minder 

dan nu. De daling van het aantal mbo-studenten is niet alleen het gevolg van demografische 

ontwikkelingen. Het beroepsonderwijs heeft ook te maken met de effecten van opstroom naar hogere 

leerwegen en schoolsoorten. (Bron, Ministerie van OCW, Voortgangsrapportage leerlingendaling 

funderend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, datum onbekend). De daling is met name te 

verwachten op niveau 2 en 3 en zal per regio verschillen. De niveaus 2 en 3 zijn bij SVO met afstand de 

grootste groepen. Een daling kan SVO dan ook stevig treffen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Grafisch lyceum Utrecht 

 

Daling zal leiden tot heviger concurrentie tussen scholen, zeker voor opleidingen op het gebied van 

Food, waar veel instellingen ‘brood in zien’. Het grote dilemma hierbij is dat een deel van de branche 

geen vanzelfsprekend aantrekkelijk imago heeft voor studenten, terwijl er enorme kansen liggen.  

 

Ten slotte zullen wij geconfronteerd worden met mogelijke krapte op de arbeidsmarkt terwijl we goed 

docenten nodig hebben. Onze brancheverbinding kan helpen om deze krapte voor te zijn, bijvoorbeeld 

door hybride docenten op te leiden die bij een werkgever en in het onderwijs werken. 

 

 

3.2 Reflectie op de rijks speerpunten 

 

Kwetsbare jongeren 

SVO heeft door de focus op werkenden een specifieke doelgroep in huis, namelijk studenten die al 

voor een branche hebben gekozen. Er is weinig uitval en een goed arbeidsmarktperspectief, ook op 

niveau 2. Wij hebben geen opleidingen met een onvoldoende arbeidsmarktperspectief (onder 70% 

signaalwaarde).2 Veel studenten maken een bewuste keuze voor de branche en hebben dus een 

duidelijk beroepsperspectief. 

 
2 De uitzondering is de opleiding die wij aanbieden in samenwerking met The Colour Kitchen (www.thecolourkitchen.com).  

De opleidingen hier zijn gericht op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben tot doel te werken aan 
maatschappelijke activering. 
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Desalniettemin ervaren onze docenten bij delen van de studentpopulatie achterstanden. Het gaat 

hierbij om studenten die instromen in bijvoorbeeld de fastservice-groepen zonder dat zij een duidelijk 

beroepsbeeld hebben. Nadere analyse van onze ‘prestaties’ wijst uit dat vsv weliswaar binnen de norm 

is, maar dat de sector fastservice met 11,4% op niveau 2 en 4,1% op niveau 3-4 hoger is. Ditzelfde 

geldt voor het jaar- en diplomarendement. Voor de opleidingen fastservice op niveau 2 (64%), 3 (56%), 

4 (67%) is het rendement relatief laag (bron: SVO, jaarverslag examinering 2017-2018). Dit heeft alles 

te maken met de doelgroep die voor de fastservice-opleiding kiest. Deze beschouwen wij als onze 

meest kwetsbare doelgroep. Het betreft meer deelnemers met een migratieachtergrond, maar ook is 

sprake van een hoger verloop bij medewerkers bij de bedrijven. 

 

De redenen waarom studenten fastservice vaker afvallen, hebben we nog niet volledig duidelijk.  

Redenen die we geïnventariseerd hebben, zijn: 

Er is sprake van een hoge werkdruk en wisselende werktijden. Het opleidingsprogramma is erg vol. Er 

moet in het verkorte aanbod veel gebeuren in relatief korte tijd. Gecombineerd met een hoge 

werkdruk kan dit beperkend werken. 

Studenten fastservice hebben mogelijk een minder duidelijk beroepsbeeld dan bijvoorbeeld de 

studenten die voor een versopleiding kiezen.  

Het verloop binnen de horeca/fastservice is behoorlijk hoog. Dit kan er mogelijk voor zorgen dat 

studenten gedurende hun opleiding vertrekken bij hun fastservicebedrijf en voor een ander beroep 

kiezen. 

Om gerichte actie te ondernemen, is het van belang de redenen voor de hogere uitval beter te 

onderzoeken. Op basis hiervan kunnen we gerichte actie ondernemen om de uitval te beperken. 

SVO investeert in aanbod op niveau 1 Entreeopleidingen in de industrie bieden we al langer aan.  

In schooljaar 2018-2019 zijn wij de eerste groep gestart die we breed opleiden voor de Foodbranche. 

De branche vraagt dit aan ons omdat bedrijven ook op dit niveau naar arbeidskrachten zoeken. 

Hiertoe zoeken wij ook naar nieuwe doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

De kwaliteitsagenda van SVO zet dan ook in op het investeren in vaardigheden om jongeren op niveau 

2, maar ook niveau 3 en 4 in de fastservice goed te kunnen opleiden en begeleiden.  

Daarnaast breiden wij ons opleidingenpalet uit voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 

zoeken wij aansluiting bij het praktijkonderwijs 

 

Reflectie op de rijksindicatoren 

• Voortijdig schoolverlaten 

Over de hele linie is het percentage voortijdig schoolverlaten onder de rijksnorm.  

Voor de opleidingen fastservice zijn de percentages hoger. Deze indicator gebruiken we. 

 

Doelstellingen:  

VSV 2020: onder de rijksnorm, 2022: onder de rijksnorm 

VSV fastservice 2020: niveau 2, 10%, niveau 3 /4: 3,5%, 2022: onder de rijksnorm 
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• Arbeidsmarktrendement (Niveau 2) 

Het arbeidsmarktrendement van de opleidingen is zeer hoog, mede als gevolg van het grote 

aandeel BBL. Dit is geen prioriteit.  

 

Aanvullende indicator 

• Jaar- en diplomarendement 

Het jaar- en diplomarendement van SVO is voor het overgrote deel van de opleidingen zeer hoog. 

Voor de opleidingen fastservice op niveau 2 (64%), 3 (56%), 4 (67%) geldt dit niet (bron: SVO, 

jaarverslag examinering 2017-2018). Hier zetten wij in de kwaliteitsagenda op in. 

 

Doelstellingen: 

Rendement fastservice 2020: 66%/60%/67% 

Rendement fastservice 2022: hoger dan de inspectienorm 

 
Gelijke kansen 

SVO heeft van oudsher een beperkte verbinding met het toeleverend onderwijs en met het hbo.  

Dit heeft te maken met de populatie die volledig uit BBL-studenten bestond. Bedrijven zijn de 

toeleverende partij, niet de scholen voor voortgezet onderwijs. Bedrijven zijn ook de afnemende partij, 

niet het hbo. SVO heeft met 7,8% van de studenten niveau 4 (2017 een lage doorstroom naar het hbo.  

Sinds twee jaar, met de start van de BOL-opleidingen, verandert ons perspectief. We zijn gestart met 

het leggen van verbinding met scholen voor voortgezet onderwijs in de regio’s waar wij onze 

hoofdvestigingen hebben en breiden dit de komende jaren uit. Voor studenten op niveau 4 is 

uitstroom naar het hbo een perspectief. Studenten die willen doorstromen, moeten dan ook op het 

mbo al voorbereid worden op deze overstap. Voor SVO is dit een nieuwe ontwikkeling.  

 

Binnen SVO is de interne doorstroom (opstroom na diploma) in vergelijking met andere instellingen 

laag (29% voor niveau 2 en 24% voor niveau 3). Ter voorbereiding op de kwaliteitsagenda hebben we 

een analyse gemaakt van de lage opstroom. 100 studenten zijn bevraagd over hun wens om binnen 

SVO op te stromen. De wens om op te stromen, is bij studenten op niveau 2 een stuk hoger dan bij 

studenten op niveau 3. Het aantal studenten dat aangeeft te willen opstromen is met 50% veel hoger 

dan het aantal studenten dat daadwerkelijk opstroomt. Analyse hiervan leert ons dat de redenen om 

niet op te stromen divers zijn, variërend van een beperkte lange termijnplanning tot de 

onduidelijkheid over de toekomst bij de werkgever. Ook de hoge moeilijkheidsgraad van de theorie 

wordt als belemmerend genoemd (SVO, Resultaten quickscan interne doorstroom, juni 2018).  

 

Bij het thema gelijke kansen denken wij ook aan studenten die uitblinken. Als vakinstelling kennen wij 

nationale en internationale wedstrijden en competities voor studenten die uitblinken in hun vak.  

Dit breiden wij uit met verbredend en verdiepend aanbod.  

 

De kwaliteitsagenda van SVO zet dan ook in op een betere in-, op- en doorstroom, mede door een 

betere verbinding met het voortgezet onderwijs en het hbo en betere begeleiding. Het verdiepend en 

verbredend aanbod voor excellente studenten continueren we. 
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Reflectie op de rijksindicatoren 

• Succes eerstejaars studenten  

Het succes van eerstejaars bij SVO is ruim hoger dan 80%, voor alle opleidingen.  

Het is geen prioriteit om verder te verbeteren. 

 

• Kwalificatiewinst 

Het boeken van kwalificatiewinst is bij SVO geen doel op zich. Wij streven na dat iedere student 

het voor hem of haar meest passende niveau onderwijs volgt en haalt. We stimuleren doorstroom 

naar hogere niveaus maar niet met als doelstelling om kwalificatiewinst te boeken.  

De indicator gebruiken we niet. 

  

• Opstroom na diploma 

De opstroom na diplomering bij SVO is relatief laag. Opstroom niveau 2 naar niveau 3 is in 2017: 

29% (228 van de 785 gediplomeerden). Opstroom niveau 3 naar niveau 4 is in 2017: 24%  

(157 van de 650 gediplomeerden).  

SVO wil de doorstroming naar een hoger niveau mbo versoepelen en neemt deze indicator op in 

de kwaliteitsagenda. 

 

Doelstellingen: 

Opstroom 2020 niveau 2: 31%, niveau 3: 26% 

Opstroom 2022 niveau 2: 33%, niveau 3: 28% 

 

• Doorstroom mbo-hbo 

SVO heeft een lage doorstroom naar hbo. In 2017 was deze 7,8% (15 van de 190 gediplomeerden 

op niveau 4). 

Met deze kwaliteitsagenda willen we de doorstroom verhogen. De indicator gebruiken we. 

 

Doelstellingen: 

Doorstroom hbo 2020: 10% 

Doorstroom hbo 2022: 14% 

 

• Succes doorstromers in eerste jaar hbo  

SVO kent nauwelijks doorstroom naar hbo. Met de start van de BOL-opleiding Generation Food op 

niveau 4 zal dit gaan toenemen. Deze toename zal echter pas over een paar jaar duidelijk zijn.  

SVO kan daarmee geen 0-situatie en gewenste eindsituatie definiëren. Dit maakt de indicator niet 

goed bruikbaar. 
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Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 

Het arbeidsmarktperspectief van SVO-gediplomeerden is goed. SBB geeft de kans op werk voor de 

versdetailhandel 5 sterren en de fastservice 4-5 sterren. Wij hebben geen opleidingen met een 

arbeidsmarktperspectief onder de 70% signaalwaarde. Onze studenten zijn voornamelijk BBL-

studenten die al een baan hebben en naast hun werk een opleiding volgen. De vraag naar 

‘foodprofessionals’ is hoog en zal vermoedelijk hoog blijven. Wij willen voorkomen dat het goede 

arbeidsmarktperspectief voor onze studenten ons lui maakt. Continue innovatie is noodzakelijk omdat 

wij anders de aansluiting met de beroepspraktijk missen. Hierbij gaat het om de inhoud van ons 

onderwijs en de vaardigheden van onze docenten. Voorts moet onze verbinding met de branche tot 

uitdrukking komen in betekenisvolle projecten voor onze studenten. 

 

De kwaliteitsagenda van SVO zet dan ook in op het integreren van branche-innovaties in de lessen en 

de opbouw van het curriculum, met betekenisvolle en vernieuwende projecten en bijscholing van 

docenten. Ook maken wij afspraken met bedrijven voor hybride docenten. Op deze manier dragen wij 

bij dat studenten niet alleen een goede voorbereiding hebben op de arbeidsmarkt van vandaag maar 

ook op de arbeidsmarkt van morgen. 

 
Reflectie op de rijksindicatoren 

 

• Arbeidsmarktrendement (niveau 3-4) 

Het arbeidsmarktrendement van de opleidingen is zeer hoog, mede als gevolg van het grote 

aandeel BBL. Dit is geen prioriteit. Voor de BOL hebben wij op dit moment nog geen cijfers omdat 

de eerste cohorten pas onlangs gestart zijn. Wel monitoren wij gedurende de periode van de 

kwaliteitsagenda het arbeidsmarktrendement van onze BOL 4-studenten. Daar waar nodig stellen 

wij de kwaliteitsagenda bij. 

 

• Aandeel BBL 

SVO heeft voor het overgrote deel BBL-studenten. Dit percentage zal dalen omdat SVO een BOL-

aanbod gestart is. Uiteraard blijft SVO ‘gewoon’ BBL studenten opleiden. Deze indicator is niet 

bruikbaar om ons succes hierbij te meten. 
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4. DOELSTELLING EN BEOOGDE RESULTATEN 
 

 

4.1 Doelstellingen 

 

Vijf strategische doelen (speerpunten) verwoorden het toekomstperspectief van SVO. 

 

De strategische doelen zijn: 

1. Kwaliteit onderwijs: SVO biedt onderwijs dat voldoet aan onze eigen kwaliteitsstandaard; 

2. Kwaliteit medewerkers: Medewerkers van SVO voldoen aan duidelijke professionaliteitseisen; 

3. Doeltreffend aanbod: SVO biedt arbeidsmarktrelevant onderwijs; 

4. Onderwijs in de keten: SVO heeft een sterke verbinding met toeleverend en vervolgonderwijs; 

5. Innovatie: SVO ontwikkelt zich tot expertisecentrum Food. 

 

Deze strategische doelstellingen zijn omgezet in een aantal speerpunten voor de kwaliteitsagenda. In 

deze speerpunten zijn de drie rijksthema’s ‘kwetsbare jongeren’, ‘gelijke kansen’ en ‘aansluiting 

onderwijs-arbeidsmarkt’ verweven. 
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a. Kwetsbare jongeren b. Gel i jke kansen
c. Aans lui ting 

arbeidsmarkt
d. Overig Eindsituatie

1. Kwal i tei t onderwi js  

SVO biedt onderwi js  

dat voldoet aan de 

eigen 

kwal i tei tss tandaard.

1a. Wi j hebben een vis ie 

op LOB en bieden 

begeleiding met 

aandacht voor warme 

overdracht, intake, 

loopbaanleren, 

s tudentbetrokkenheid 

en verzuim

1d. Resultaten 

met betrekking 

tot onderwi js  

hebben over de 

gehele l inie een 

s tructureel  en 

s tabiel  karakter.

Resultaten met betrekking tot onderwi js  

hebben over de gehele l inie een s tructureel  

en s tabiel  karakter.

Indicator

De kwal i tei tss tandaard van SVO is  

ui tgebouwd van niveau 2-3 in 2018 naar 

niveau 3 in 20220, naar niveau 4 van de 

s tandaard van het kwal i tei tsnetwerk in 2022.

2. Kwal i tei t 

medewerkers  

Medewerkers  voldoen 

aan duidel i jke 

profess ional i tei tseis

en SVO.

2a. Medewerkers  zi jn 

bekwamer in het 

opleiden van s tudenten 

op niveau 1 en 2

2c1. Wi j hebben 

hybride 

docenten. 

2c2. Docenten 

doen relevante 

werkervaring op. 

2d. Onze 

medewerkers  

zi jn 

ambassadeurs  

van SVO.

De profess ional i tei t binnen SVO is  merkbaar 

gestegen.

Indicatoren:

-Er zi jn vi jf hybride docenten

-80% van de docenten hebben een 

docentstage gelopen

-De tevredenheid van s tudenten niveau 1-4 

over de docenten is  op een hoog niveau 

gebleven of gestegen (JOB).

3.Doeltreffend 

aanbod 

SVO biedt 

arbeidsmarktrelevant 

onderwi js .

3a. Wi j hebben een 

passend 

opleidingenpalet voor 

kwetsbare jongeren 

zoals  ui tva l lers , 

nieuwkomers  en 

mensen met een 

beperking

3c1. Wi j breiden 

het 

vol ti jdsportfol io 

BOL Generation 

Food ui t naar 

een brede 

opleiding met 

specia l i saties .

3c2. Wi j 

onderhouden 

nauwe 

contacten met 

(leer)bedri jven.

3d. Wi j bieden 

innovatief 

onderwi js  dat 

goed aans lui t 

op wensen van 

bedri jven en 

s tudenten.

Onze s tudenten hebben een betere 

voorbereiding op de  arbeidsmarkt van nu en 

morgen

Indicatoren:

-het beroepenveld i s  tevreden over de 

breedte van het vol ti jds  portfol io.

-Aanta l  s tudenten in de entree opleidingen 

is  gestegen naar 60

-Er i s  een aanzienl i jke toename van 

gastlessen, bedri jfsbezoeken, authentieke 

projecten en netwerkactivi tei ten

-De kwal i tei t van de prakti jkbegeleiding i s  

verbeterd (JOB, BPV enquête)

4. Onderwi js  in de 

keten 

SVO heeft s terke 

verbinding met 

toeleverend en 

vervolgonderwi js .

4a. Wi j hebben 

samenwerking met 

scholen voor 

prakti jkonderwi js

4b1. Wi j rea l i seren 

samen met het 

aanleverend onderwi js  

een soepele overgang vo-

mbo.

4b2. Wi j rea l i seren een 

soepele opstroom 

binnen SVO.

4b3. Wi j rea l i sen samen 

met het hbo een soepele 

doorstroming naar het 

vervolgonderwi js .

4c. Onze 

s tudenten 

hebben kennis , 

vaardigheden 

en 

beroepshouding 

waar de 

arbeidsmarkt 

om vraagt.

Leerl ingen vanuit het vo s tromen soepel  

door naar de opleidingen van SVO en onze 

s tudenten s tromen soepel  door naar het 

vervolgonderwi js .

Indicatoren:

-Studenten zi jn tevreden over de doorstroom 

vo-mbo-hbo.

-Studenten zi jn tevreden over de inhoud van 

het curriculum.

-meer s tudenten s tromen in in de BOL 

opleiding (120 per jaar).

5.Innovatie 

SVO ontwikkelt zich 

tot expertisecentrum 

Food.

5b. Wi j hebben een 

verdiepend en 

verbredend aanbod voor 

excel lente s tudenten, 

buiten het curriculum.

5c. Wi j bieden 

tra iningen, 

cursussen en 

productwedstri j

den die 

aans lui ten bi j 

wensen van 

werknemers  en 

werkgevers  in 

de 

voedselbranche.

5d. Wi j hebben 

een digi ta le 

omgeving voor 

onderwi js  op 

afs tand.

SVO deelt zi jn expertise over voedsel  op 

s tructurele bas is  met de buitenwereld

Indicatoren:

-SVO fungeert a ls  expertisecentrum voor 

tenminste twee brancheorganisaties .

-Studenten oordelen pos i tief over het 

verdiepend aanbod masterclasses  en het 

aanbod buitenlandse s tage

-Studenten oordelen pos i tief over de 

verbetering van de digi ta l i sering binnen SVO

Starts i tuatie

(0-meting)

-VSV % is  SVO breed 

onder de ri jksnorm

'-VSV % fastservice i s  

11% op niveau 2 en 4% 

voor niveau 3-4

-Diplomarendement 

Fastservice i s  

64%/56%/67%

-Opstroom niv. 2 i s  29%

'-Opstroom niv 3 i s  24%

'-Doorstroom hbo is  7,8%

Einds i tuatie

2020 / 2022

2020

-VSV % is  gel i jk

-VSV % fastservice i s  10% 

niv 2 en 3,5% niv 3-4

-Rendement fastservice 

i s  66%/60%/67%

2022

-VSV % is  gel i jk

-VSV% fastservice i s   

onder de ri jksnorm

-Rendement fast service 

i s  hoger dan de 

inspectienorm

2020

'-Opstroom niv. 2 i s  31%

'-Opstroom niv. 3 i s  26%

'-Doorstroom hbo is  10%

2022

'-Opstroom niv. 2 i s  33%

'-Opstroom niv. 3 i s  28%

'-Doorstroom hbo is  14%

geen speci fieke 

indicatoren

SVO is de  opleider in de voedingssector

Operationele doelen kwaliteitsagenda

Strategische doelen SVO Speerpunten bestuursakkoord
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Toelichting op de tabel  
Bovenin staan de drie rijksspeerpunten, links de vijf strategische doelen van SVO. In de gevulde cellen 

staan de operationele doelen die wij willen bereiken door inzet te leveren op de kwaliteitsthema’s. 

Per cel is dit uitgewerkt. De inzet leidt tot een eindsituatie per kwaliteitsthema waarbij sprake is van 

een beter resultaat dan in de startsituatie (horizontaal). Daarnaast leidt het tot een eindsituatie op  

de rijksspeerpunten (verticaal). Voor de meting hiervan gebruiken wij een aantal ‘rijksindicatoren’. 

 

Wij focussen met deze kwaliteitsagenda op alle aspecten van de drievoudige opdracht. De aansluiting 

van ons onderwijs op de arbeidsmarkt en daarnaast het functioneren in de maatschappij.  

De doorstroom naar het hbo is relatief nieuw voor SVO, en maakt expliciet onderdeel uit van de 

agenda.  

 

 

4.2 Beoogde resultaten 

 

4.2.1 Kwaliteit onderwijs 

SVO biedt onderwijs dat voldoet aan de eigen kwaliteitsstandaard. Kwaliteit behouden en verhogen is 

en blijft een voorname doelstelling van SVO. Hiervoor hanteren wij de kwaliteitsstandaard. Kwaliteit is 

meetbaar. De inspectie toetst onze kwaliteit. Daarnaast is kwaliteit merkbaar. Het oordeel van 

studenten zegt veel over de ervaren kwaliteit binnen SVO. SVO wil een hogere kwaliteitsstandaard 

realiseren. Het aandeel studenten dat extra aandacht nodig heeft om vaardigheden en houding op peil 

te krijgen, stijgt. Wij willen dan ook specifiek inzetten op de ervaren kwaliteit door studenten op het 

gebied van LOB en studieloopbaanbegeleiding. 

 

Eindsituatie 

Resultaten met betrekking tot onderwijs hebben over de gehele linie een structureel en stabiel 

karakter. 

 

Resultaten 

2020  

• Het oordeel van studenten over de intake en begeleiding in de JOB enquête is tenminste zo hoog 

als in 2018. 

• Het onderzoek naar de uitval fast service is afgerond. Acties zijn uitgezet. Dit leidt tot de in de 

tabel opgenomen mid term resultaten. 

• We hebben een visie op LOB 

• Medewerkers kennen de kwaliteitsstandaard en committeren zich eraan. 

• Er is een herziene visie op onderwijs en op toetsing en examinering. 

• Onze stakeholders hebben een plek in het kwaliteitsdenken van de organisatie. 

• We hebben een instellingsbreed kwaliteitssysteem (niveau 3) 
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2022 

• Het oordeel van studenten over de intake en begeleiding in de JOB enquête is hoger dan in 2018 

en 2020. 

• Acties verbetering rendement en uitval fast service zijn gecontinueerd. Dit leidt tot de in de tabel 

opgenomen eindresultaten. 

• Resultaten met betrekking tot onderwijs hebben over de gehele linie een structureel en stabiel 

karakter. 

 

4.2.2 Kwaliteit medewerkers 

Medewerkers voldoen aan duidelijke professionaliseringseisen SVO. SVO komt uit een turbulente 

periode. In 2015 en 2016 is stevig gereorganiseerd met formatiereductie en kostenreductie tot gevolg. 

De gewenste situatie werd begin 2017 gerealiseerd. Sindsdien is SVO weer een gezonde organisatie. 

De formatiereductie heeft onvermijdelijk gevolgen gehad voor onze ambachtelijke vakkennis.  

Ook heeft de tevredenheid van medewerkers een knauw gekregen. 

In de nieuwe strategie van SVO is de ontwikkeling van medewerkers geprioriteerd.  

Met de kwaliteitsagenda willen wij het volgende realiseren: 

 

Eindsituatie 

De professionaliteit binnen SVO is merkbaar gestegen. 

 

Resultaten 

2020 

• Medewerkers zijn getraind in het opleiden en begeleiden van de doelgroep ‘kwetsbare’ jongeren. 

• Er zijn tenminste vijf hybride docenten die maximaal 4 uur per week werken bij SVO 

• Er zijn vijf hybride docenten bij SVO, die bij structurele inzet een onderwijsbevoegdheid zullen 

behalen. 

• De voorbereiding op de beroepscontext is verbeterd.  

Hierbij hoort kennis van specifieke leer- en werkwijzen, en de (leer)cultuur van het bedrijfsleven. 

• Medewerkers van SVO zijn trots op hun werk en dragen dit uit. 

• 25% van de docenten en onderwijsmanagers hebben een docentstage gelopen. 

• Het thema kwetsbare jongeren is twee maal per jaar besproken tijdens de SVO vakdag. 

• Het oordeel van studenten over de docenten in de JOB enquête is tenminste zo hoog als in 2018. 

• Medewerkers kennen de kernwaarden en dragen deze uit. 

• De kernwaarden zijn continu via de interne uitingen (flash en vakdagen) gedeeld met collega’s. 

2022 

• 80% van de docenten en onderwijsmanagers hebben een docentstage gelopen. 

• Het oordeel van studenten over de docenten in de JOB enquête is hoger dan in 2018 en 2020 
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4.2.3 Arbeidsmarktrelevant onderwijs 
SVO biedt arbeidsmarktrelevant onderwijs. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, ontwikkelt de 

foodbranche zich in razendsnel tempo. SVO is de onderwijsinstelling die de gehele foodbranche 

bedient. Dit beteken dat het onderwijs continue door ontwikkelt. Twee jaar geleden startte SVO een 

BOL-aanbod. Ook willen wij dat jongeren een zo hoog mogelijk niveau bereiken als dat aansluit bij hun 

talenten. Tegelijkertijd vraagt de arbeidsmarkt om ‘handjes’, lager geschoolde medewerkers die 

inzetbaar zijn in productieprocessen. De samenwerking met de branche is van oudsher innig.  

Dit betekent dat bedrijven mede investeren in het onderwijs daar waar zij knelpunten verwachten.  

Dit gebeurt door middel van gastlessen en netwerkactiviteiten. 

 

Eindsituatie 

Onze studenten hebben een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt van nu en morgen. 

 

Resultaten 

2020 

• Ons aanbod is uitgebreid met opleidingen op niveau 1. 

• De opleiding op niveau 1 heeft een aanvullende onbekostigde taalmodule voor anderstaligen. 

• Meer experts vanuit het bedrijfsleven verzorgen lessen bij SVO, oplopend tot tenminste 5% van de 

lessen. 

• Er worden periodiek inspirerende netwerkactiviteiten georganiseerd. 

• De banden met brancheorganisaties, gemeenten en andere partijen zijn verstevigd. 

• Het BOL-portfolio is verbreed met een niveau 2 opleiding 

• Bedrijven en alumni zijn betrokken bij het bedenken en implementeren van onderwijsinnovaties 

 

2022 

• Aantal studenten op niveau 1: 2020: 30, 2022: 60 

• Generation Food kent een brede basis en drie uitstroomrichtingen voor respectievelijk de 

industrie, de (vers)detailhandel en de Foodservice 

• Actuele ontwikkelingen op het gebied van voedsel en consumentengedrag zijn opgenomen in het 

onderwijs 

• Generation Food heeft een instroom van 130 studenten. 

• De bovengenoemde resultaten in 2020 zijn bestendigd en het aantal actieve  

samenwerkingspartners is verder uitgebreid. 

• Er lopen drie trajecten met gemeenten voor de bijscholing van werkzoekenden voor de 

Foodbranche. 

• De BOL 2 opleiding heeft tenminste 30 studenten. 

• Bedrijven en alumni zijn betrokken bij het bedenken en implementeren van onderwijsinnovaties 

en zijn hier positief over. 
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4.2.4 Goede in-, door- en uitstroom vo-mbo-hbo  
SVO wil een sterkere verbinding met het toeleverend en vervolgonderwijs. Door de start van de  

BOL-opleiding komen meer leerlingen rechtstreeks van het voortgezet onderwijs. Leerlingen uit het 

voortgezet onderwijs moeten soepel kunnen instromen. Hiertoe is een betere relatie met het 

toeleverend onderwijs van belang. Dit geldt ook voor scholen voor praktijkonderwijs. Er is vraag in de 

markt naar medewerkers met een entree achtergrond. Wij hebben een goede entreeopleiding die wij 

foodbreed hebben ingericht en waarmee wij al onze branches kunnen bedienen. Deze is gestart op  

één locatie en moet verder uitgerold worden. Hierbij willen wij de samenwerking met de gemeenten 

en met het praktijkonderwijs verbeteren. 

 

De uitstroom naar het hbo moet omhoog want ook op hbo-niveau is instroom in de branche gewenst 

(KNS, 2018). Ten slotte zorgt SVO dat studenten de kennis, vaardigheden en beroepshouding hebben 

waar het afnemend onderwijs en de arbeidsmarkt om vraagt. Op deze manier wordt de meerwaarde 

van een diploma van SVO zichtbaar.  

 

Eindsituatie 

Leerlingen vanuit het vo stromen soepel door naar de opleidingen van SVO en onze studenten 

stromen soepel door naar het vervolgonderwijs. 

 

Resultaten 
 

2020 

• In elke regio waar wij niveau 1 opleidingen aanbieden, hebben wij samenwerking met een school 

voor praktijkonderwijs. 

• Wij bieden op de doelgroep afgestemde modules aan aan leerlingen van een praktijkschool, waar 

mogelijk in de locatie van de praktijkschool  

• Het onderwijsprogramma is zo aangepast dat opstroom wordt gestimuleerd. 

• Er zijn onderwijsmodules ontwikkeld gericht op doorstroming naar het hbo. 

• Drie moderne keuzedelen zijn betrokken in Generation Food 

• De verbinding met scholen voor voortgezet onderwijs is verbeterd. Dit heeft geleid tot verbinding 

met tenminste 100 scholen voor voortgezet onderwijs 

 

2022 

• Het netwerk met scholen voor voortgezet onderwijs is uitgebreid. 

• Meer studenten stromen op naar een hoger niveau. 

• SVO heeft een intensieve samenwerking met tenminste één hbo. 

• De opleidingen zijn duurzaam verrijkt met moderne vraagstukken. 

• Per regio zijn vijf betekenisvolle projecten onderdeel van het onderwijs. 

• Het netwerk met scholen voor voortgezet onderwijs is verbreed tot 200 scholen. 

• Het netwerk met scholen voor voortgezet onderwijs is verdiept door 

samenwerkingsovereenkomsten met 20 scholen. 
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4.2.5 Innovatie 
SVO ontwikkelt zich tot expertisecentrum Food. SVO wil kennis van de branche waarborgen door een 

expertisecentrum te worden voor de hele voedselbranche. We willen de stap zetten om op structurele 

basis onze expertise over voedsel te delen met de buitenwereld. We willen dat naast de basis van goed 

beroepsonderwijs dat opleidt tot vakmanschap, studenten in staat gesteld worden om 

‘onderscheidende meerwaarde’ te creëren. Hierbij richt SVO zich op drie thema’s: vakmanschap, 

ondernemerschap en internationaal burgerschap. SVO biedt mede door de product- en 

keuringswedstrijden een aantrekkelijke context voor studenten, zeker voor degenen die willen 

uitblinken. Dit willen we zo houden. Het expertisecentrum voor het slagersambacht is het eerste 

expertisecentrum dat we hebben, in samenwerking met de KNS. Hier zijn top(Meester)slagers en 

docenten in betrokken. De aandacht voor internationalisering brengen wij met deze kwaliteitsagenda 

omhoog. 

 

Eindsituatie 

SVO deelt zijn expertise over voedsel op structurele basis met de buitenwereld. 

 

Resultaten 

2020 

• SVO heeft een aanbod van buitenlandse stages.  

• Excellente studenten krijgen een aanvullend aanbod aangeboden. 

• SVO heeft een deel van het onderwijs gedigitaliseerd. 

• Er zijn vier masterclasses per jaar 

2022 

• Meer studenten van SVO lopen een buitenlandse stage. 

• SVO is op tenminste één extra terrein expertisecentrum geworden. 

• Leren op afstand is toegenomen binnen SVO. 

• Er zijn vier masterclasses per jaar 
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5. ACTIVITEITEN EN ACTIVITEITENPLANNING 
 

 

De activiteitenplanning hebben wij als bijlage opgenomen. 
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6.  ORGANISATIE KWALITEITSAGENDA 
 

 

SVO organiseert de kwaliteitsagenda op de volgende wijze: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuurgroep: Operationeel overleg 

Op 29 augustus 2018 heeft het managementteam van SVO besproken op welke wijze het de 

kwaliteitsagenda organisatorisch wil uitvoeren. De stuurgroep bestaat uit de eindverantwoordelijke 

onderwijsmanagers die samen komen in het zogenaamd Operationeel overleg. Hiermee borgen we  

dat het eigenaarschap voor de uitvoering van de kwaliteitsagenda bij het onderwijs ligt.  

De vijf hoofddoelstellingen zijn afzonderlijk belegd bij de vijf onderwijsmanagers.  

 

Het Operationeel overleg bestaat uit: 

• Rinus de Rijder, onderwijsmanager 

• Jan Boele, onderwijsmanager 

• Petra Goverts, onderwijsmanager 

• Chris van Eunen, onderwijsmanager 

• Michel Moolenaar, onderwijsmanager 

 

Het Operationeel overleg informeert het College van Bestuur periodiek over de voortgang.  

Het CvB is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie en delegeert de uitvoering aan de 

onderwijsmanagers. Dit betekent dat de onderwijsmanagers de uitvoering van door het CvB genomen 

besluiten organiseren en uitvoeren en hierover rapporteren aan het CvB.  

 

De onderwijsmanagers leggen in de uitvoering verantwoording af aan elkaar. Naast afstemming over 

de uitvoering kunnen de onderwijsmanagers in het Operationeel overleg ook ontwikkel- en 

afstemmingsvoorstellen opiniërend agenderen. SVO kiest er hiermee voor om de uitvoering van de 

kwaliteitsagenda ‘in de lijn’ te beleggen, maar wel als gezamenlijk programma te coördineren zodat  

de samenhang in de uitvoering geborgd blijft. De onderwijsmanagers hebben de beschikking over 

medewerkers uit de organisatie die hen helpen met de uitvoering van de activiteiten.  
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Raad van Advies 

SVO heeft een Raad van Advies. Deze bestaat uit negen vertegenwoordigers uit de branche.  

De Raad van Advies zal periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de 

kwaliteitsagenda. Daarnaast wordt de Raad van Advies bevraagd op ontwikkelingen in de markt die tot 

bijstelling van het plan kunnen leiden. 

 

Kwaliteitsrapportages 

De kwaliteitsagenda is binnen SVO opgenomen in de reguliere PDCA-cyclus. De voorzitter van het CvB 

van SVO monitort de voortgang waar het gaat om het behalen van de ambities en resultaten. 

 

Tussentijds is een interne audit voorzien. Deze wordt uitgevoerd door de medewerker kwaliteitszorg 

van SVO. De audit vindt plaats in de vorm van een gesprek tussen de auditor en de stuurgroep. 

Daarnaast betrekken wij periodiek Food Service Instituut Nederland. FSIN toetst of onze activiteiten 

voldoende aansluiten op de vraag van de markt. 

 

De kwaliteitsagenda hebben wij opgenomen in de kwaliteitscyclus. 
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De uitvoering van de kwaliteitsagenda is haalbaar en uitvoerbaar. De vijf onderwijsmanagers hebben 

elk een kort projectplan voor de hoofddoelstelling waar zij regie over voeren. Per activiteit hebben wij 

vooraf een inschatting gemaakt van de benodigde tijd voor interne en externe medewerkers.  

Dit hebben wij verwerkt in de jaarbegroting 2019. Op deze wijze zorgen we dat de onderwijsmanagers, 

de teams en de betrokken staforganisatie voldoende gefaciliteerd zijn om de additionele taken uit te 

voeren.   
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7.  MEERJARENBEGROTING 
 

 

Hieronder staat in hoofdlijnen de meerjarenbegroting. In de bijgevoegde bijlage de detailbegroting die 

wij hanteren.  

De begroting is indicatief. Hoewel wij een goed beeld hebben van de uit te voeren activiteiten en te 

behalen resultaten, evalueren we, bepalen we bij de opstelling van de jaarbegrotingen de focus voor 

dat jaar. Voor het jaar 2019 hebben we dit proces achter de rug en ligt de benodigde inzet vast.  

Deze komt geheel overeen met de indicatieve meerjarenbegroting in deze kwaliteitsagenda. 

 

Zie bijlage meerjarenbegroting. Het hoofdlijnendocument kan voor het totaal (alle jaren) en per jaar 

worden bekeken.  

 

 

Besteding middelen aan rijksspeerpunten 

In hoofdstuk 3.2 staat een beschrijving van de rijksspeerpunten en de wijze waarop SVO deze betrekt 

in de kwaliteitsagenda. Alle drie de rijksspeerpunten komen terug in de kwaliteitsagenda: 

 

• Kwetsbare jongeren: inzet op aansluiting met praktijkonderwijs en investering in een uitbreiding 

van het portfolio niveau 1, foodbreed (resultaatgebied 1a, 2a, 3a, 4a), corresponderend met een 

bedrag van € 1.415.445,- inzet personeel en € 50.000,- out of pocket, telt op tot € 1.465.445,-. 

 

• Gelijke kansen: verbetering van LOB, aansluiting voortgezet onderwijs- mbo, opstroom mbo en 

doorstroom mbo-hbo, verdiepend aanbod (resultaatgebied 4b, 5b), corresponderend met een 

bedrag van € 2.052.493,- inzet personeel en € 5.000,- out of pocket, telt op tot € 2.057.493,-. 

 

• Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: hybride docent, relevante werkervaring voor docenten, 

verbetering portfolio en aansluiting leerbedrijven (resultaatgebied 2c, 3c, 4c, 5c), corresponderend 

met € 2.534.974,- inzet personeel en € 105.000,- out of pocket, telt op tot € 2.639.974,-. 

 

SVO ontvangt voor de kwaliteitsagenda ongeveer € 9.100.00,- voor de periode van vier jaar. Met de 

bovengenoemde aandacht voor de rijksspeerpunten besteden wij ruim meer dan 1/3 van dit budget 

aan activiteiten die bijdragen aan het realiseren van verbeteringen op de rijksspeerpunten. 

  

Kwaliteisagenda - begroting op hoofdlijnen - inkomsten en uitgaven - per jaar

2019 2020 2021 2022 2023 Totaal 

2019 t/m 2023

Inkomsten:

Kwaliteits- en resultaatafhankelijk budget (OCW) 2.300.000 2.600.000 2.100.000 1.400.000 700.000 9.100.000

Uitgaven:

Out of pocketkosten 80.397 103.767 70.847 54.988 0 310.000

Loonkosten 1.164.465 1.502.953 1.026.145 796.437 0 4.490.000

Aandeel in de algemene beheerskosten 1.210.356 1.562.182 1.066.585 827.823 0 4.666.946

Totaal uitgaven 2.455.218 3.168.903 2.163.577 1.679.248 0 9.466.946

Resultaat -155.218 -568.903 -63.577 -279.248 700.000 -366.946 
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8.  VERDUURZAMING 
 

 

Opleidingen in Food zijn van groot belang voor de toekomst. De branche schreeuwt om goed en 

modern opgeleid personeel. Dit zal niet minder worden de komende jaren. SVO heeft dan ook een 

blijvende opdracht om breed op te leiden, te innoveren en tegelijkertijd, samen met de branche, 

mensen te werven voor onderwijs in Food. 

 

De kwaliteitsagenda 2019-2022 is een nadere uitwerking van het strategisch plan 2017-2020 van SVO. 

Activiteiten die wij met de kwaliteitsagenda uitvoeren dragen bij aan onze wens om de opleider in de 

Foodbranche te zijn. De beoogde resultaten zijn merkbaar voor studenten en werkveld. 

 

SVO gebruikt de kwaliteitsagenda om haar landelijk netwerk uit te breiden met bedrijven, gemeenten, 

scholen voor voortgezet onderwijs en hbo. Dit leidt ertoe dat SVO een grotere rol speelt in de regio’s 

waar zij actief is. Dit landelijk netwerk zal blijvend bij elkaar komen waardoor kennisuitwisseling 

ontstaat. Het ontwikkelt zich dan tot een netwerk met meer regionale partijen die bijdragen aan het 

onderwijs in de vorm van gastlessen, workshops, betekenisvolle projecten en kennis. Dit draagt bij aan 

het versterken van ons onderwijs.  

 

SVO hoopt met deze kwaliteitsagenda ook de benodigde innovatie in het portfolio aan te brengen die 

ons onderwijs toekomstbestendig maakt en laat anticiperen op de in dit document beschreven 

disrupties die we in de Foodbranche verwachten. SVO investeert in deze periode in de verder 

opschaling van de BOL-opleidingen. Dit moet er toe leiden dat de BOL in 2022 budgetneutraal kan 

draaien. 

 

De periode van deze kwaliteitsagenda wordt afgesloten met een afsluitende conferentie waarin wordt 

besproken welke stappen vooruit we hebben gezet en de resultaten worden geborgd. Gedurende de 

periode van onze kwaliteitsagenda benutten wij de tussentijdse resultaten voor bijstelling van ons 

strategisch plan in een plan voor 2020-2024. Op deze manier blijven strategie en kwaliteitsagenda 

‘gelijk op lopen’. 
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9.  DOORLOPEN PROCES 
 

 

In 2016 heeft SVO een strategie van de organisatie fundamenteel herzien naar een nieuw strategisch 

plan 2017-2020. De nieuwe strategie was ook de afsluiting van een turbulente periode waarin SVO 

stevig bezuinigde en de organisatie grondig herzag en de start van een toekomst met potentie.  

Deze kwaliteitsagenda is voor een belangrijk deel gebaseerd op de herziene strategie en de hierin 

opgenomen thema’s. 

 

De strategie is geschreven in samenspraak met interne en externe betrokkenen. Hierbij ging het om  

15 medewerkers van SVO, 4 studenten en 11 bedrijven (bron: SVO, Strategisch plan SVO vakopleiding 

food, 2017-2020). 

 

Nu, anderhalf jaar later hebben we dit proces op kleinere schaal herzien.  

Om draagvlak te verkrijgen hebben wij het volgende proces doorlopen: 

 

Intern draagvlak 

18 mei 2018 Bespreking uitgangspunten en doelen kwaliteitsagenda 2019-2022 met het 

 onderwijsteam Heerhugowaard 

 

25 mei 2018 Bespreking uitgangspunten en doelen kwaliteitsagenda 2019-2022 met het  

 onderwijsteam Houten 

 

1 juni 2018 Bespreking uitgangspunten en doelen kwaliteitsagenda 2019-2022 met het  

 onderwijsteam Rijswijk 

 

15 juni 2018 Bespreking uitgangspunten en doelen kwaliteitsagenda 2019-2022 met het  

 onderwijsteam Zwolle  

 

Resultaten  

De onderwijsteams gaven de volgende punten mee:  

• Neem de kwaliteitsagenda als basis voor teamplannen. Voorkom ‘planlast’  

• Maak een zeer stevige verbinding met het strategisch plan 2017-2020 van SVO  

• Neem alle drie de rijksspeerpunten op in de kwaliteitsagenda 

 

8 mei 2018 Bespreking strategische doelstellingen met onderwijsmanagers 

 

Resultaten 

Hoofddoelstellingen bepaald 
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6 juni 2018 Opstellen SWOT met onderwijsmanagers 

 

Resultaten  

Samen verbinding gemaakt tussen speerpunten en strategische doelen SVO, SWOT ontwikkeld, aanpak 

voor uitwerking in teamplannen bepaald.  

  

21 september 2018 Bespreking kwaliteitsagenda met de Ondernemingsraad van SVO 

 

Resultaten 

Akkoord op de concept kwaliteitsagenda. Aandacht in de uitvoering voor uitvoerbaarheid in de 

organisatie door goede en passende toewijzing taken aan medewerkers.  

 

11 oktober 2018 Studentenraad SVO 

De negen studenten in de studentenraad hebben bij de klassen die zij vertegenwoordigen 

aandachtspunten gevraagd voor de kwaliteitsagenda. 

 

Resultaten 

• Studenten zijn over het algemeen tevreden 

• Belangrijk dat goed opvolging wordt gegeven aan verbeterpunten en dat de verbetering zichtbaar 

is 

• Het is wenselijk als docenten periodiek feedback vragen aan hun klassen over hun manier van les 

geven.  

• De begeleiding op de werkplek voor de BBL studenten is een punt van zorg.  

Dit gaat niet altijd goed (zie ook JOB) 

• Mogelijkheden voor buitenlandse stage bieden 

• ‘Kleine kwaliteit’ 

 

Extern draagvlak 

22 mei 2018 Bespreking aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt met 15 bedrijven uit de 

vleesverwerkende industrie en de brancheorganisatie COV 

 

Resultaten 

• Belang van duurzaam opleiden als speerpunt 

• Focus in de kwaliteitsagenda op alle vier niveaus mbo, niet alleen op de laagste niveaus 

• Focus op BOL is goed, maar behoud kwaliteit in BBL 

 

10 juli 2018 Bespreking aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt met fastservicebedrijven 

 

Resultaten 

• Afspraken over sterkere betrokkenheid van bedrijven bij het onderwijs 

• Ideeën rond hybride docenten die deels in het bedrijf en deels in de school werken 
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27 september 2018 Bespreking aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt met de bedrijven in de AGF 

(Kobus personeelsdiensten, Bakker Barendrecht, Van Oers, The Greenery)  

 

Resultaten: 

• Investeren in hybride docenten 

• Concurrentie om talent. Generatie Z opleiden, hen boeien en binden voor de sector 

• Inzet op afstandsleren 

• Samen opleiden met de branche 

 

2 oktober 2018  Raad van Advies SVO vakopleiding food 

De Raad van advies bestaat uit negen bedrijven. We hebben de concept kwaliteitsagenda met de Raad 

van Advies doorgenomen. 

 

Resultaten 

De Raad van advies adviseert om de volgende zaken op te nemen: 

• Blijvende aandacht voor BBL, zij-instromers die rechtstreeks vanuit de bedrijven worden 

bijgeschoold bij SVO, op alle niveaus 1-4. 

• Start met aandacht voor ontwikkeling Nederlandse taal in scholing van werkenden.  

Dit heeft te maken met de groeiende groep niet-Nederlandstaligen die in de Foodbranche werkt. 

• Sterke aandacht voor digitalisering 

• Meer ondernemerschap in de opleidingen 

 

Conclusie: Er is intern en extern draagvlak voor de Kwaliteitsagenda. De gesprekken met een breed 

scala aan intern en extern betrokkenen heeft allerlei punten opgeleverd die wij in de kwaliteitsagenda 

hebben kunnen verwerken. 

 

 


