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Voorwoord
ROC Midden Nederland heeft schooljaar 2018-2019 op spetterende wijze geopend (zie het filmpje)
met de nieuwe strategie: ‘Succes 2022: Studentsucces als sleutel tot arbeidsmarktsucces’. Met
Succes 2022 hebben we een mooie basis gelegd voor deze kwaliteitsagenda. Gelet op de externe
ontwikkelingen geeft dit kansen én urgentie om samen met daadkracht onze strategische prioriteiten te realiseren. Dit proces stopt uiteraard niet eind oktober. Met elkaar (studenten, docenten en
alle andere medewerkers) blijven we werken aan de uitvoering van onze strategie en het verstevigen
van onze positie. We moeten het gesprek blijven en durven voeren over strategische prioriteiten en
keuzes. De wereld om ons heen verandert snel.
We willen het beste grootstedelijk roc zijn, door met passie gewoon heel goed onderwijs neer te
zetten. We zullen steeds de juiste balans moeten zoeken tussen enerzijds de veranderende arbeidsmarkt en anderzijds de bestaande opleidingen die we op korte termijn willen blijven verbeteren. Maar
bovenal blijft onze student centraal staan en blijven we ons inzetten voor haar of zijn persoonlijke
ontwikkeling. Dat maakt het studentsucces. En dat vraagt om samenwerking en teamspirit.
Studenten verdienen onze betrokkenheid en aandacht. We zetten aantrekkelijke leervormen neer in
goede samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke partners in de regio. En is een student
eenmaal afgestudeerd bij ROC MN, dan helpen we verder met prima bijscholing en verdere ontwikkeling. Als student ben je bij ROC MN welkom voor het leven.
Paul van Maanen en Kees Rutten,
College van Bestuur

Film:
Opening schooljaar / Get Together Festival 2018 > https://youtu.be/ICa3wjFpyeo
Bijlagen:
Bijlage 1: presentatie Economic Board Utrecht (EBU)
Bijlage 2: duiding regio/externe analyse
Bijlage 3: indicatieve begroting
Bijlage 4: overzicht regionale gesprekspartners
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1. Inleiding
Relatie Strategie en Kwaliteitsagenda
Wij hebben er bewust voor gekozen om het opstellen van onze kwaliteitsagenda nauw te verbinden
aan ons strategieproces. Dit is niet meer dan logisch omdat de landelijke thema’s ‘jongeren in een
kwetsbare positie’, ‘gelijke kansen’ en ‘arbeidsmarkt van de toekomst’ al jaren belangrijke speerpunten
zijn voor ons roc. We hebben er vier jaar geleden bewust voor gekozen een inclusief mbo te zijn waar
studenten van alle niveaus en achtergronden welkom zijn. We hebben onderwijs ontwikkeld dat recht
doet aan de diversiteit aan talenten van onze studenten, zoals bijvoorbeeld het succesvolle programma voor kwetsbare jongeren in de vorm van Entree XL, maar ook ons groeiende excellentieprogramma ‘UP’ dat landelijke navolging krijgt. Parallel hieraan hebben we hard aan de weg getimmerd om
onze relaties in de regio te versterken, waar we nu de eerste vruchten van plukken in de vorm van
mooi en uitdagend beroepsonderwijs in co-creatie met het bedrijfsleven gevoed door thema’s die
van belang zijn in de regio. In onze nieuwe strategische koers bouwen we voort op de resultaten van
onze vorige strategische periode. Een aantal punten uit de vorige strategie, ‘Koers 2018’, staan niet
ter discussie, over onze taak en richting:
1. onze kernwaarden persoonlijk, ondernemend en nieuwsgierig;
2. onze organisatievorm in kleinere, branchegerichte colleges, met decentrale verantwoordelijkheden
over onderwijsvisie en onderwijsconcept;
3. de scope van ons portfolio van Entree (niveau 1) tot niveau 4 en zowel bol als bbl, een tak Bedrijfsopleidingen en vavo, dit alles vanuit de gevoelde verantwoordelijkheid dat wij een roc zijn in een
grootstedelijke context;
4. onze duale arbeidsmarktstrategie met curriculum- en portfoliokeuzes voor de arbeidsmarktregio’s
Utrecht en Amersfoort;
5. onze inzet op de Human Capital Agenda vanuit de Economic Board Utrecht (EBU);
6. ons geloof in concepten van praktijkleren, waarbij onderwijs en praktijk vervlochten zijn;
7. het belang dat wij hechten aan actueel en relevant onderwijs dat in co-creatie met beroepspraktijk,
voorliggend- en vervolgonderwijs en studenten tot stand wordt gebracht;
8. onze goede aansluiting bij het vmbo, hbo en ook binnen ons roc bij opleidingen op een hoger
niveau.
Dit waren goede keuzes en wij continueren het beleid.
De basiskwaliteit is grotendeels op orde, ons onderwijs wordt gewaardeerd door onze partners en er
komt steeds meer ruimte en tempo voor exploratie
en innovatie. Maar ROC Midden Nederland wil wel
naar een volgende fase. Vanuit een stabiele context
slimmer worden in het sneller realiseren van ambities.
De arbeidsmarkt en de maatschappij waarvoor wij
onze studenten opleiden is continu in beweging. Dit
vraagt een grote wendbaarheid en innovatief vermogen van onze studenten én van ons als school. De
uitdagingen van de regio op het gebied van duurzaam
en circulair bouwen, de energietransitie, mobiliteit,
techniek, gezondheid, ICT en onderwijs vragen om
een intensieve samenwerking tussen de gemeenten,
kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke
organisaties, zodat het voor álle studenten mogelijk
wordt succesvol te zijn op de arbeidsmarkt.
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Hiervoor zijn al belangrijke stappen gezet en dit zal verder worden versterkt in de komende periode.
Onze ambitie om samen te werken sluit naadloos aan op de ambitie van de gemeente Utrecht zoals
verwoord in het coalitieakkoord 2018-2022: “We zorgen dat in het onderwijs iedereen gelijke kansen
heeft en zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Het mbo zetten we in de schijnwerpers; daar worden
studenten opgeleid voor de banen van de toekomst. We investeren in een goede aansluiting tussen
het onderwijs en het bedrijfsleven in Utrecht”.

Pijlers
Om deze gezamenlijke ambitie te verwezenlijken zetten wij de komende periode in op drie pijlers:
1. Studentsucces: we doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn
in hun studie en daarna. We heten ze welkom en zorgen ervoor dat ze zo snel
mogelijk op de juiste plek komen. We zorgen voor een positief leerklimaat waarbinnen de student zich optimaal kan ontwikkelen en we dagen de student uit het
maximale uit zichzelf te halen. Dit alles in een omgeving die nauw verweven is
met de beroepspraktijk.
2. Arbeidsmarktsucces: we doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten
zijn op de arbeidsmarkt. Met een flexibel opleidingsportfolio spelen we in op
de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Ons onderwijs geven we steeds meer
samen vorm met studenten en de beroepspraktijk waarbij we ons ook richten
op werkenden met een ontwikkelbehoefte. We zetten ons in voor jongeren (en
ouderen) met een afstand tot de arbeidsmarkt om ook voor hen arbeidsmarktsucces mogelijk te maken.

SUCCES
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3. Organisatiesucces: Om onze studenten succesvol te laten zijn hebben we een
krachtige organisatie nodig die gericht is op studentsucces. Een organisatie waar
nauw wordt samen gewerkt intern en met de beroepspraktijk, die wendbaar is en
over innovatiekracht beschikt.
De drie pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Studentsucces zonder succes op de arbeidsmarkt heeft
weinig toegevoegde waarde. Het uiteindelijk doel is dat onze
studenten succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Ze doorlopen daarbij een traject op school en in de beroepspraktijk
(studentsucces) om uiteindelijk een baan te vinden die bij
hun past (arbeidsmarktsucces) en dit wordt mede mogelijk
gemaakt door onze organisatie (organisatiesucces). Elke pijler
legt een ander accent en levert een andere bijdrage aan het
succes dat we uiteindelijk willen bereiken, maar tegelijkertijd
is er veel overlap tussen de pijlers.

Onze pijlers studentsucces en arbeidsmarktsucces zijn nauw verbonden met de drie landelijke thema’s van de kwaliteitsagenda (zie onderstaand schema). Studentsucces gaat over gelijke kansen en
jongeren in een kwetsbare positie. Arbeidsmarktsucces gaat over opleidingen voor de arbeidsmarkt
van de toekomst maar óók over het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren in
een kwetsbare positie (zie onderstaand schema; voor een nadere uitwerking zie Hoofdstuk 4). De
pijler organisatiesucces draagt bij aan het realiseren van onze ambities op student- en arbeidsmarktsucces en heeft op die manier een relatie met de landelijke thema’s. Om focus aan te brengen in de
kwaliteitsagenda kiezen we ervoor alleen de pijlers student- en arbeidsmarktsucces uit te werken. In
hoofdstuk 2 geven we wel een korte reflectie op de pijler organisatiesucces, voor een toelichting op
de pijler organisatiesucces verwijzen wij naar ons strategiedocument Succes 2022.
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Pijler / landelijk thema

Kwetsbare jongeren

Gelijke kansen

Studentsucces

X

X

Arbeidsmarktsucces

X

Arbeidsmarkt van de
toekomst

X

Leeswijzer
In het hoofdstuk Reflectie (Hoofdstuk 2) blikken we terug op onze resultaten van de afgelopen
strategische periode en schetsen we onze uitgangspositie voor Succes 2022 en de kwaliteitsagenda
2019-2022. In hoofdstuk 3 beschrijven we een aantal belangrijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in de maatschappij en onze regio die bepalend zijn voor onze opdracht en ambities voor de
komende periode. In hoofdstuk 4 werken we uit hoe we invulling geven aan de pijlers studentsucces en arbeidsmarktsucces en aan de drie landelijke thema’s én welk effect we beogen in 2022. In
hoofdstuk 5 volgt de indicatieve begroting en we sluiten af met een beschrijving in hoofdstuk 6 hoe
de kwaliteitsagenda tot stand is gekomen en hoe onze interne en externe stakeholders hierbij zijn
betrokken.
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2. Reflectie
In dit hoofdstuk reflecteren we op onze resultaten en schetsen wij onze uitgangspositie op de drie landelijke thema’s gelijke kansen, jongeren in een kwetsbare positie
en arbeidsmarkt van de toekomst. Als onderdeel van deze reflectie kijken we naar de
indicatoren zoals deze door het ministerie van OCW zijn aangeleverd.

Studentsucces – gelijke kansen
Ons uitgangspunt is dat studenten gelijke kansen krijgen om te leren en zich te
ontwikkelen. We willen daarvoor de juiste voorwaarden creëren. Dit begint al bij
het moment dat de student voor ons kiest. Bij ROC Midden Nederland is iedereen
welkom. Vanuit onze maatschappelijke opdracht en grootstedelijke context kiezen wij nadrukkelijk
voor inclusief onderwijs. We gaan uit van wat de student in huis heeft en nodig heeft om succesvol
te kunnen zijn. Dat betekent dat we steeds meer inzetten op differentiatie in ons onderwijs én in de
begeleiding om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de student. Studentsucces eindigt niet bij
het behalen van het diploma. Daarom begeleiden we studenten in hun studie, bereiden we ze voor
op een actieve rol in de maatschappij en helpen we ze bij de overstap naar een vervolgopleiding.
In reflectie op het thema gelijke kansen kijken we naar onze rendementen, onze basiskwaliteit en
doorstroomcijfers.

Studentenaantallen
Het aantal studenten is na de ingezette daling in 2014 de afgelopen twee jaren omgebogen naar een
forse stijging. Dit geldt voor zowel bol als bbl. We zien hierbij ook het effect van het instroombeleid
WELKOM. Van 2010 tot 2014 kregen niveau 3 en 4 hogere prioriteit dan 1 en 2. De laatste jaren
hebben we ons ontwikkeld tot een inclusief roc waar alle studenten welkom zijn en in alle leerwegen
en niveaus wordt geïnvesteerd. We hebben daarbij gekozen voor een kleinschalige organisatie binnen
een groot roc. Nu kiezen studenten ook vaker voor ons roc. Daarnaast wordt de afgelopen jaren een
duale arbeidsmarktstrategie, gericht op Utrecht en Amersfoort, gevoerd wat positieve effecten lijkt
te hebben. De aantrekkende arbeidsmarkt zorgt bovendien voor een toename van het aantal bbl-studenten en we verwachten dat deze doelgroep de komende jaren verder blijft toenemen. Daarnaast is
het aantal studenten (leerlingen) bij het vavo de afgelopen jaren relatief stabiel rond de 1000.
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Tabel 1 Ontwikkeling aantal mbo-studenten naar leerweg
1-10-2013

1-10-2014

1-10-2015

1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

bbl

6252

4867

4076

4390

4831

5390

bol dt

58

9

0

0

bol vt

12055

12268

11838

12597

12959

13035

totaal

18365

17144

15914

16987

17790

18425

Bron: 2013 t/m 2016 definitieve data DUO. 2017 en 2018 voorlopige data dashboard ROC MN dd 21/10/18

Als er gekeken wordt naar het percentage studenten dat ons roc met een diploma verlaat ten
opzichte van alle studenten in het genoemde jaar, neemt dit toe. Van de gediplomeerden gaat 59%
werken, 12% doet combinatie van leren en werken, 23% heeft gekozen voor vervolgopleiding en 5%
is werkloos.
Gediplomeerden van ROC MN kiezen even vaak voor een vervolgopleiding als landelijk (23% t.o.v.
24%). In 2014 was dit voor ROC MN duidelijk lager, nl. 20%. De werkloosheid onder gediplomeerden
(5%) is vergelijkbaar met landelijk (4%) maar wel voor ROC MN duidelijk lager dan in 2014 (9%)
(Bron: Schoolverlatersonderzoek mbo 2016).

Tabel 2 Diplomaresultaat
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

ROC MN

67,8

74,2

74,0

74,3

71,9

Gem. mbo

72,0

74,1

75,2

74,3

74,8

Bron: benchmark MBO 2017 Studiesucces

Tabel 3 Startersresultaat
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

ROC MN

81,3

83,5

82,5

84,3

83,5

Gem. mbo

82,9

83,8

84,5

84,5

84,5

Bron: benchmark MBO 2017 Studiesucces

Studenten ontvangen in ons roc is een eerste stap, maar ons doel is ze op te leiden voor een diploma.
Hierin slagen we nog niet voldoende. In 2016-2017 hadden we 749 eerstejaars die niet op hun plek
zaten. Daarnaast waren er 820 zittende studenten die zonder startkwalificatie zijn vertrokken
(voortijdig schoolverlaters). Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren en dat vinden we te hoog.
De OCW-prestatienormen halen we niet op alle niveaus. Dit is wel het geval voor ons startersresultaat. Dit ligt met 83,5% boven de inspectienorm, maar wel onder het mbo-gemiddelde (84,5%).
Bovendien is het startersresultaat gedaald ten opzichte van 2016 (84,3%). Het succes van onze studenten in het eerste leerjaar vraagt ons volle aandacht.
De waardering van de studenten is de afgelopen jaren gestabiliseerd, zowel voor heel ROC MN als
voor de verschillende thema’s. Het totale gemiddelde voor ROC MN is de afgelopen jaren 7,0 en
daarmee vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (6,9 en 7,0) (bron: JOB Monitor). De grootste
sprong was te zien bij de onderwijsfaciliteiten. Daarnaast is de tevredenheid bij het VAVO Lyceum
ook relatief stabiel rond de 7,0. We streven echter naar een 7,5. Dit streven wegen we altijd mee in de
besluiten die we nemen. Een betere begeleiding van studenten en aandacht voor vraagstukken van de
student zijn punten waardoor de tevredenheid kan toenemen. Hierbij is expliciet aandacht nodig voor
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de wensen en behoeften die passen bij de verschillende niveaus, opleidingsvormen.
De nieuwe cijfers van de JOB Monitor 2018 laten zien
dat ons rapportcijfer gestegen is met 0,1 punt naar
7,1 (NB: landelijk gemiddelde is ook gestegen met 0,1
punt naar 7,1).

Basiskwaliteit onderwijs
De kwaliteit van onderwijs is voorwaardelijk. We
streven naar continu verbeteren. We investeren daar
voortdurend in en onze beheersmaatregelen zijn
daarop gericht. In dat kader is ook het programma
ExTra (Examenorganisatie in Transitie) gestart. In het
programma hebben we een onafhankelijk model voor de examenorganisatie geïmplementeerd en de
examencommissies verder geprofessionaliseerd zodat zij minder kwetsbaar zijn. De commissies zijn
onafhankelijk gepositioneerd ten opzichte van het management en verzorgen toezicht op de examinering, zodat de waarde van het diploma nooit ter discussie kan komen te staan.
De genomen maatregelen hebben effect. Onze verbetercultuur werkt. De basiskwaliteit is grotendeels
op orde. Het gaat erom dat zo te houden en meer opleidingen naar een hoger niveau te brengen, en
landelijk gezien meer topopleidingen te krijgen in de benchmarks. Ons streven om met 25% van de
opleidingen in het bovenste kwartiel uit te komen ten aanzien van onze prestaties, halen we nog niet.
Daar blijven we aan werken, omdat we vinden dat de middelmaat ons niet past.
Inmiddels is het resultaat van het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie bekend. Dit is positief. Er
zijn tien opleidingen onderzocht en daarvan krijgen drie opleidingen het predicaat goed. Bijzonder
hieraan is dat ROC MN van tevoren zelf de opleidingen als ‘goed’ had genomineerd, en dat de inspectie na onderzoek tot dezelfde conclusie is gekomen. Dit is uniek in Nederland, en helemaal voor een
grootstedelijk roc. Bij twee opleidingen komt een vervolgonderzoek omdat meerdere aspecten onvoldoende zijn. Eén opleiding heeft ons daarin verrast. Bij drie opleidingen zijn de onderwijsresultaten
onvoldoende maar zijn alle andere indicatoren voldoende. De verwachting is dat deze opleidingsrendementen zullen stijgen. Er is nauwelijks verschil tussen de risicoanalyse van het bestuur en dat van
de externe toezichthouder. De inspectie constateert dat ROC MN bestuurlijk in control is. Met name
voor onze aanpak rond kwaliteitszorg is grote waardering.

Doorstroom
Voor het succes van onze studenten is het van groot belang dat de aansluiting met het vo en hbo
goed is en dat onze studenten alle kans krijgen intern en extern door te stromen.
Tabel 4 Aanmelding en plaatsing vmbo-leerlingen
Norm

2015

2016

2017

Aanmelding vmbo-leerlingen
voor 1 april

90%

90%

94%

95%

Plaatsing vmbo-leerlingen
voor 1 oktober

95%

98%

99%

98%

Bron: 20180523 VSV voortgangsrapportage ROC MN regio Utrecht def

In de regio werken we samen met het vo aan een goede voorlichting en overstap van vo naar het
mbo. We zetten in op realistische voorlichting en werken samen met het vo aan een doorlopende
leerlijn LOB. Regionale cijfers van ‘De overstap’ (samenwerking vo, mbo en gemeenten in de regio)
laten zien dat minder studenten tussen wal en schip belanden bij de overstap van vmbo naar mbo. In
2017 is 95% van alle vmbo-leerlingen voor 1 april aangemeld bij een mbo of andere instelling en op 1
oktober is 98% van alle vmbo-leerlingen die uitstroomden geplaatst bij een mbo of andere instelling.
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Tabel 5 Passende plaatsing op niveau
Score ROCMN

Gemiddelde mbo-score

2016

87,3%

88,3%

2017

89,4%

89,1%

bron: benchmark MBO 2017 Studiesucces

Zodra studenten zich bij ons aanmelden, willen we hen zo snel mogelijk plaatsen bij een opleiding die
bij hen past. We streven daarbij naar plaatsing op een zo hoog mogelijk niveau, dat past bij de ambities en talenten van de student. In 2016-2017 hebben we 89,4% van de studenten op of boven het
niveau geplaatst dat te verwachten is op basis van hun vooropleiding. Hierbij scoren wij iets boven
het mbo-gemiddelde en zijn we gestegen t.o.v. vorig jaar (87,3%). Deze lijn willen we vasthouden en
doorzetten.
Tabel 6 Kwalificatiewinst
Score ROCMN

Gemiddelde mbo-score

2015

82,4%

84,5%

2016

85,8%

85,6%

2017

86,6%

87,0%

bron: benchmark MBO 2017 Studiesucces

Wij willen met goed onderwijs van toegevoegde waarde zijn voor onze studenten. Of we hierin slagen
blijkt onder andere uit onze score op kwalificatiewinst 1. Die is in 2017 gestegen naar 86,6 % (t.o.v.
85,8 in 2016). Dit ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 87,0%. Wat opvalt is het verschil tussen
mannen (82%) en vrouwen (91,9%), een landelijke trend. Een andere uitschieter is de kwalificatiewinst
bij de doelgroep met een niet-westerse migratie-achtergrond. Hier scoren wij met 94,7% hoger dan
het landelijke mbo-gemiddelde van 92,5%.

1

Aantal gediplomeerden met een positief verschil tussen het behaalde diplomaniveau
in het mbo en het niveau van vooropleiding.
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Uit de cijfers van DUO (Data ROC MN kwaliteitsafspraken 2019-2022) rond op- en doorstroom van
onze studenten komt een wisselend beeld naar voren. Het betreft studenten die in 16/17 een diploma
hebben behaald en daarna zijn doorgestroomd naar een hoger niveau of het hbo. Omdat we studenten
steeds vaker direct op niveau 4 inschrijven (met de mogelijkheid af te stromen naar niveau 3) is dit
niet terug te zien in deze cijfers aangezien studenten direct een niveau 4 diploma halen en niet eerst
een niveau 3 diploma. Tegelijkertijd is het afhankelijk van hoe de arbeidsmarkt is georganiseerd of inschrijven op het hoogste niveau zinvol is. In de techniek kan een beroep op niveau 3 binnen dezelfde
kwalificatie erg verschillen van het beroep op niveau 4, waardoor sommige studenten bewust kiezen
voor niveau 3 en niet willen doorstromen. In sommige branches is het ‘stapelen’ van niveaus een
voorwaarde, bijvoorbeeld voor stageplekken. Op- en doorstroom is om deze redenen voor ons een
referentiegetal, bijvoorbeeld voor interne doorstroom, en geen stuurindicator.
Tabel 7 Doorstroom mbo-hbo
Score ROCMN

Gemiddelde mbo-score

2015

33,0%

34,3%

2016

35,3%

35,9%

2017

37,3%

36,1%

bron: benchmark MBO 2017 Studiesucces

Van gediplomeerde studenten op niveau 4 is 37,3% in 2017 doorgestroomd naar het hbo. Dat is een
stijging ten opzichte van 2016 (35,3%) en hoger dan het landelijk gemiddelde (36,1%). We zijn blij met
de stijgende doorstroom, maar zien doorstroom naar het hbo niet als een doel op zich. Wij streven
naar het succes van onze studenten, dit kan een succesvolle start zijn op de arbeidsmarkt of doorstroom naar een vervolgopleiding.
Uit de cijfers van OCW (Data ROC MN kwaliteitsafspraken 2019-2022) blijkt dat gemiddeld 67,3%
van de studenten (afkomstig uit het mbo) het eerste jaar van het hbo succesvol doorlopen. Bij opleidingen waar studenten minder succesvol zijn, zien we meerdere opleidingen uit het economische
domein terug. De aansluiting met het hbo binnen dit domein is een bekend aandachtspunt waar we in
samenwerking met o.a. de HU initiatieven hebben genomen voor een betere overstap, onder meer
via peercoaching.

Onderwijsteams
Kwaliteitsverbetering heeft uiteraard ook betrekking op de kwaliteit van docenten en de kwaliteit
van samenwerking tussen docenten in een docententeam. Daarom heeft ROC MN geïnvesteerd in
methodes als Leerkracht om het potentieel in een docententeam maximaal te ontsluiten en docenten
gemeenschappelijk eigenaar te maken van het curriculum. Maar ook de hands-on professionalisering van docenten en docententeams door de inzet van Blendit Coaches op het gebied van digitale
didactiek maakt dat veel docenten beter geëquipeerd zijn studenten op te leiden doordat zij – door
gebruik van nieuwe tools en didactische concepten – beter in staat zijn de verbinding te leggen met
studenten en hun lessen beter kunnen vormgeven.
Het werken in plan do check act (PDCA)-cycli is gemeengoed geworden. Daarin willen we de komende tijd excelleren. De systematiek van monitoring en ranking (top 10 en onderste 10 opleidingen)
werkt en helpt om prestaties te verbeteren. Aandacht is nodig voor de terugkoppeling vanuit
(onderwijs)teams ter aanscherping van het geïmplementeerde beleid: wat werkt en wat niet?
De PDCA-cyclus is meer dan afvinken van prestatie-indicatoren. Kwaliteitsborging doen we met algemene indicatoren van studentsucces en een PDCA-cyclus waarin ieder team zich verantwoordt over
resultaten. Doel is te komen tot een dialoog in een leercyclus. Ditzelfde doen wij ook met studenten
via studentparticipatie.
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Conclusie gelijke kansen
Gelijke kansen is een thema dat sterk verweven is met onze maatschappelijke opdracht en verankerd zit in onze ambitie een inclusief mbo te zijn. Hoewel we belangrijke stappen hebben gezet, is
er altijd nog ruimte voor verbetering. De samenwerking met het vo blijft onze aandacht vragen,
waarin we recentelijk stappen hebben gezet met twee convenanten met vo-koepels in de regio.
Met onze studentbegeleiding en de inzet van een (positief) Bindend StudieAdvies (BSA) willen
we ervoor zorgen dat studenten op de goede plek terecht komen en succesvol kunnen zijn. Het
is onze ambitie dat studenten het maximale uit zichzelf halen. Met goed onderwijs, uitdagende
excellentieprogramma’s, een soepele interne doorstroom en voorbereiding op het hbo maken
we dat mogelijk. Onze ambities voor gelijke kansen worden nader uitgewerkt in twee beloftes van
studentsucces:
• Studentsucces belofte 1: We doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding
		 die bij hen past.
• Studentsucces belofte 3: Wij dagen studenten uit het maximale uit hun studieperiode
		 te halen.

Studentsucces - Jongeren in kwetsbare positie
ROC MN heeft in de afgelopen strategische periode stevig ingezet op onderwijs en aanvullende
programma’s gericht op jongeren in een kwetsbare positie. Voorbeelden hiervan zijn onze Entree XL
opleiding voor jongeren van het praktijkonderwijs, onze extra inzet (kleinere klassen) bij niveau 2 en
extra begeleiding of ondersteuning vanuit het Studie- en Loopbaancentrum.
In reflectie op het thema jongeren in een kwetsbare positie kijken we naar onze VSV-cijfers maar ook
naar de resultaten en inzichten die de regionale samenwerking hebben opgeleverd.

VSV
Binnen ROC MN is al ruim 10 jaar extra aandacht voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten
(VSV). Er is gekozen voor een preventieve aanpak met een aantal specifieke maatregelen:
1. Extra ondersteuning waar nodig door het Studie- en Loopbaancentrum (SLC).
2. Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB), met aandacht voor Peersupport.
3. Signaleren en terugdringen van verzuim.
4. Verbetering overstap en aansluiting vo-mbo.
5. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, met focus op stage- en leerbanen.
6. Doelmatig en relevant opleidingenportfolio.
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Dit heeft geleid tot een aanzienlijke daling in VSV’ers, van 12,3 % in 2005 naar 5,8 % in 2016.
Tabel 8: voorlopige VSV-cijfers ROC Midden Nederland
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Niveau

aantal
vsv

vsv %

norm

aantal
vsv

vsv %

norm

aantal
vsv

vsv %

norm

1

86

28,2%

22,50%

76

30,65%

22,50%

85

33,0%

27,50%

2

306

11,0%

10,00%

261

10,1%

10,00%

247

9,3%

9,5%

3

99

3,9%

93

3,8%

124

4,7%

3,6%

4

277

4,3%

263

4,0%

327

4,4%

2,75%

Tot.

768

Basisgroep

12038

2,75%

693
6,38%

11883

2,75%

783
5,83%

12951

6,05%

(Bron: DUO)

De laatste cijfers (Analyse voorlopige VSV-cijfers ROC MN 2016-2017) laten voor het eerst zien dat
het percentage VSV’ers niet gedaald is. Alleen op niveau 2 zijn we gedaald. De OCW-normen zijn
voor schooljaar 16/17 voor alle niveaus niet behaald en VSV vraagt onverminderd onze aandacht.
Recent is de focus bij VSV verschoven naar niveau 1 en 2, gezien de cijfers blijft de aandacht voor
niveau 3 en 4 echter ook essentieel.
De stagnatie in de daling van het aantal VSV’ers in
16/17 komt voor ons roc niet als een verrassing.
Met de invoering van ons WELKOM-beleid, waarmee
we vorm hebben gegeven aan onze ambitie om een
inclusief roc te zijn voor alle niveaus, was de verwachting dat het aantal VSV’ers in eerste instantie zou
stijgen (of minder zou dalen). Reden hiervoor is dat
bij invoering van het beleid nog niet alle onderwijsteams geëquipeerd waren om een meer diverse en
uitdagende doelgroep te bedienen. Het programma
Studentsucces is hierop het logische vervolg. In dit
programma streven we naar het verhogen van het
studentsucces in het eerste leerjaar en de professionalisering van docententeams. Het verschil is de
benadering: VSV gaat uit van uitval en het voorkomen
daarvan, wij vinden het onze opdracht zoveel mogelijk studenten succesvol te laten zijn. Juist studenten
voor wie een startkwalificatie te hoog gegrepen is,
of voor wie succes op de arbeidsmarkt en een goed toekomstperspectief niet vanzelfsprekend zijn,
willen we zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. In het schooljaar 2016-2017 en 2017-2018
stroomden er respectievelijk 1130 en 1104 jongeren in een kwetsbare positie (JiKP) in op niveau 1 en
2. Dat was een stijging van 17% ten opzichte van het jaar ervoor en deze stijging was vooral zichtbaar
op niveau 2.
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Regionale samenwerking minder zelfredzame jongeren
Rond het thema JiKP werken we binnen de regionale samenwerkingsverbanden, Utrecht2 en Amersfoort 3, al geruime tijd samen om de kansen voor deze jongeren te versterken. Door onze krachten te
bundelen en door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor deze jongeren hebben we al een
sterke uitgangspositie. De term JiKP is recent veranderd naar ‘minder zelfredzame jongeren’4 waarbij
het gaat over alle jongeren in de samenleving die extra ondersteuning nodig hebben. Met als doel de
samenwerking tussen scholen uit het mbo, v(s)o, gemeenten, de arbeidsmarkt en het zorgdomein te
versterken. Een aantal ontwikkelingen vraagt komende tijd aandacht:
• Binnen de regiomonitor5 wordt aangegeven dat op het gebied van de tweedelijns ondersteuning
bij ROC MN tot nu toe veel succes geboekt is; er wordt gewerkt met grote aantallen studenten en
het ‘rendement’ ligt hoog. Deze individuele vorm van ondersteuning loopt echter tegen de grenzen
van organiseerbaarheid en betaalbaarheid aan. Door de decentralisaties vragen de veranderingen
in het sociale domein waarin de gemeenten actief zijn ook om een herbezinning van taken. Dat
biedt grote kansen om een deel van de expertise en capaciteit die nodig is om studenten extra te
ondersteunen samen met de gemeenten vorm te geven. Binnen de mbo-instelling gaan we de rol
en positie van de tweedelijns ondersteuning heroverwegen. We kijken vooral naar de (huidige en
toekomstige) balans tussen de tweedelijns ondersteuning en de basisondersteuning in de opleidingsteams.
• Voor kwetsbare groepen zijn een diploma, een duurzame plek op de arbeidsmarkt en economische
zelfstandigheid nog geen vanzelfsprekendheid. Voor een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
kijken mbo en gemeenten samen naar mogelijkheden om vanuit de Participatiewet preventief
samen te werken. We kijken niet alleen naar mbo-niveau 1 en 2 maar ook naar 3 en 4.
• Binnen ons roc worden studenten betrokken bij het ondersteunen van eerstejaars studenten in de
vorm van peersupport, waarbij oudere studenten jongere studenten ondersteunen. ROC MN is
de trekker binnen de regionale aanpak waarbij alle mbo-scholen aangesloten zijn en de betrokken
partijen van elkaar leren. Om deze vorm van studentparticipatie effectief in te zetten is het belangrijk dat de activiteiten meer binnen het reguliere onderwijsprogramma ingebed worden en het
bedrijfsleven beter betrokken wordt bij peersupport tijdens werplekleren6.

Bredere doelgroep
In het beschrijven van wat we doen voor kwetsbare jongeren (en gelijke kansen) zijn we geneigd vooral naar mbo te kijken, maar ons VAVO Lyceum is ook een belangrijk onderdeel van wat wij doen en
wie wij zijn. Het VAVO Lyceum blijft verbeteren en bevindt zich in Nederland in de top 3 qua rendement. Daar zijn we trots op. Het is een krachtig lyceum met twee grotere locaties in Amersfoort en
Utrecht, waar de leerlingen intensiever begeleid worden door de inzet van meer onderwijstijd. Iedere
leerling krijgt begeleiding van een trajectbegeleider. Voor leerlingen die extra zorg behoeven, zijn
zorgtrajecten opgezet met een onderwijszorgarrangement. Middels goede interne examentrainingen
worden studenten geholpen zo goed mogelijk te presteren.
Het VAVO Lyceum boekt goede resultaten om jongeren die uitvallen in het vo te helpen een diploma
te halen. Het VAVO Lyceum zet ook expliciet in op onderwijs aan hoogopgeleide statushouders en
taalachterstand die door willen stromen naar het hoger onderwijs. We bevinden ons momenteel in
een overgangssituatie waarin het nog niet duidelijk is hoe de financiering in de toekomst geregeld
zal worden. Het is echter ondenkbaar dat we gas terug zullen nemen. Het vavo is onderdeel van onze
brede opdracht.

2

Regionaal Programma VSV Utrecht 2017-2018 met doorkijk naar 2020, SchoolWerkt agenda, 1 juni 2016

3

Regionaal VSV programma Eem & Vallei 2017-2020, 16 sept. 2016

4

Kamerbrief Van Engelshoven, Samen aan de slag: verbreden VSV aanpak naar samenwerking minder
redzame jongeren, 7 maart 2018

5

Regiomonitor Utrecht VSV, Uitval in het mbo voorkomen. 14 juni 2017, KBA Nijmegen

6

Verwey-Jonker onderzoek bij ROC MN ten behoeve van doelmatigheid peersupport, 2017
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Niet alleen met het vavo zetten we ons in voor de doelgroep statushouders, ook in onze beroepsopleidingen werken we al jaren met goede en passende trajecten waarbij beroepsonderwijs wordt
geïntegreerd met intensief taalonderwijs. We boeken goede resultaten waar we trots op zijn.

“Bij ROC Midden Nederland hebben ze de zaken goed op orde. De afgelopen veertien jaar hebben
zij 3.000 statushouders opgeleid op mbo-1- of mbo-2-niveau. 84% haalde een diploma. 90% heeft
werk of doet een vervolgopleiding. En 95% komt daarna niet meer in de sociale dienst terecht.”
Citaat van de heer Özdil (GroenLinks)
(bron: Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juli 2018, over Inburgering en integratie)

Conclusie jongeren in een kwetsbare positie
We hebben de afgelopen jaren veel bereikt voor jongeren in een kwetsbare positie. We willen de
succesvolle programma’s en samenwerking in de regio continueren en versterken. Daarnaast is
het onze ambitie om steeds meer te werken aan het daadwerkelijk vergroten van arbeidsmarktsucces voor jongeren in een kwetsbare positie. Dit vraagt een andere insteek en nauwe samenwerking met regionale partners en gemeenten. Onze ambities voor jongeren in een kwetsbare
positie worden nader uitgewerkt in de volgende twee beloftes:
• Studentsucces belofte 2: We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere student zich
optimaal kan ontwikkelen
• Arbeidsmarktsucces belofte 4: Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces voor mensen
in een kwetsbare positie te vergroten
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Kwaliteitsafspraken 2015-2018 en verder
In de afgelopen periode van de kwaliteitsafspraken heeft ROC MN ingezet op een aantal inhoudelijke
thema’s die een belangrijke bijdrage leveren aan studentsucces: Excellentie, Internationalisering,
Praktijkleren en Studentparticipatie. In deze paragraaf reflecteren we op wat we hebben bereikt
binnen deze vier thema’s.

Excellentie
In de afgelopen drie jaar heeft excellentie in de vorm van UP een stevige plek gekregen binnen ROC
MN. Door de bottom up benadering is bij studenten en docenten ruimte ontstaan om zelf trajecten
vorm te geven die aansluiten bij hun wensen en behoeften. In vrijwel alle colleges zijn excellentieprogramma’s ontstaan die energie geven, beweging creëren en door een grote inbreng van studenten
een impuls aan de innovatie van studentparticipatie in ons roc hebben gegeven. Verdere effecten zijn
een spin off voor vernieuwing naar het regulier onderwijs en een verbreding van de mogelijkheden
voor internationalisering. Hiermee heeft ROC MN zich gepositioneerd als koploper van excellentie in
het veld. Mede als gevolg daarvan zijn we een van de founding fathers van de landelijke stichting die
excellentie ook de komende jaren blijft aanjagen in het mbo.

Internationalisering
Internationalisering is een vaste waarde binnen ROC Midden Nederland. Waar in eerste instantie de
focus lag op het vergroten van mobiliteit voor studenten en docenten ligt de nadruk nu vooral op het
versterken van de kwaliteit, zoals de verbinding van de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling
van de student gerelateerd aan de persoonlijke ambitie en de vraag vanuit het werkveld. Mobiliteit
van docenten is hierbij een belangrijke factor door het positieve effect op studenten en op de internationalisering van het curriculum. Daar liggen nog veel mogelijkheden om ook studenten die niet
naar het buitenland gaan, kennis te laten maken met de internationale beroepspraktijk. De toenemende
inkomende mobiliteit van studenten en docenten van internationale netwerken ondersteunt dit
proces in de opleidingen en in het werkveld waar die studenten worden geplaatst. Om dit proces te
faciliteren heeft ROC Midden Nederland samenwerkingsovereenkomsten gesloten met partners
in Europa en de USA, is het een UNESCO-school en zijn we erkend met het Erasmus Mobility Charter.
Met het regionale exportgerichte bedrijfsleven is een netwerk in oprichting om de afstemming tussen
de vraag van die bedrijven en de inhoud van de opleidingen te verbeteren. Op deze wijze wordt de
student beter voorbereid op zijn rol als toekomstig beroepsbeoefenaar en wereldburger in een snel
veranderende globaliserende wereld.
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Praktijkleren
In het Kwaliteitsplan Praktijkleren 2016-2018 heeft ROC MN de koers, inzet en te behalen resultaten
beschreven voor de Beroepspraktijkvorming (BPV). Dit plan gaat uit van een brede definitie van
beroepspraktijkvorming ‘Praktijkleren’ en is afgestemd met de colleges, met studenten en bedrijven
in een proces van visievorming, raadplegen, meedenken, prioriteiten stellen en leren van elkaar. In dit
plan zijn ambities en activiteiten opgenomen rond voorbereiding van de stage (inclusief matching),
begeleiding tijdens de BPV, afstemming van de programma’s van het onderwijs met dat op de stageplek en versterking van het relatienetwerk en de communicatie.
Na het eerste (half) jaar hebben we geconstateerd dat de scores van de JOB Monitor en de Bedrijvenmonitor geen inzicht gaven (en ook niet konden geven) over het al dan niet verhogen van
de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. Wel waren (en zijn) er vele voorbeelden van waar onze
studenten en de beroepspraktijk trots op zijn. De conclusie die we zelf trokken is dat er op vele fronten flinke stappen zijn gemaakt met een grote variëteit van activiteiten die zowel de kwaliteit van de
BPV / Praktijkleren bevorderen als de kans op arbeidsmarktsucces van onze studenten verhogen. Wij
leiden dit af aan de grote dynamiek die rondom dit thema is ontstaan, de hoge betrokkenheid en de
vele positieve reacties van betrokkenen, of het nu gaat om nieuw ontworpen instrumenten, bijeenkomsten van het leernetwerk, het ontwerpen van hybride leeromgevingen of het samenwerken met
de beroepspraktijk.

Studentparticipatie
ROC MN heeft het afgelopen jaar een enorme sprong gemaakt op het gebied van studentparticipatie. Het grootschalig onderzoek met als eindrapport de Winnaars van Morgen was de start van de
structurele investering in studentparticipatie. Er is een functionaris studentparticipatie aangesteld
die samen met anderen gewerkt heeft aan een medezeggenschapsreglement en het aanstellen van
een goed functionerende Centrale Studentenraad. De stem van de student en studentparticipatie
stonden het afgelopen jaar prominent op de agenda. Door het hele roc heen worden studenten meer
gevraagd om hun mening, wordt dit (waar mogelijk) structureel teruggekoppeld en is de mening van
de student in veel gevallen een voorwaarde voor het invoeren van veranderingen in de organisatie.
Het afgelopen jaar is met studenten gewerkt aan een intern en extern (landelijke) netwerk voor
studentparticipatie en is een excellentieprogramma Bestuursvaardigheden uitgevoerd waaraan studenten die in een studentenraad zitten of geïnteresseerd waren in managementvaardigheden konden
deelnemen.
Wij verstevigen studentparticipatie verder door het implementeren van een medezeggenschapsstructuur op collegeniveau. We willen onze studenten deels zelf verantwoordelijk maken voor participatie. Dit houdt in dit wij het mogelijk maken om te participeren door het creëren van ruimte en
het regelen van faciliteiten. We zorgen voor structurele begeleiding, trainingen, vacatiegelden, een
begroting en tijd (uren die studenten besteden aan participatie of hun werk voor een studentenraad
zijn onderwijs- of BPV-uren). Studentenraden binnen hun respectievelijke colleges en de Centrale
Studentenraad worden verantwoordelijk voor het organiseren van panelgesprekken, themabijeenkomsten, klassenvertegenwoordigers-overleggen en pizzasessies om ook achter de stem van de
student te komen voor wie een studentenraad geen aantrekkelijke vorm is.
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Arbeidsmarktsucces –
opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
Onze studenten kiezen voor een beroepsopleiding. Zij willen succesvol starten op de
arbeidsmarkt. Wij doen er alles aan om dit mogelijk te maken. De arbeidsmarkt verandert
echter in snel tempo, dus een vak leren alleen is niet genoeg. Wij willen onze studenten opleiden tot
wendbare werknemers die duurzaam inzetbaar zijn. Dat doen we door praktijkleren waarbij we de
beroepspraktijk verweven in ons curriculum. Daarom verbinden we ons aan de beroepspraktijk en
werken we gezamenlijk met hen en studenten aan actueel en relevant onderwijs.
In reflectie op het thema arbeidsmarkt van de toekomst kijken we naar ons portfolio en het arbeidsmarktrendement van onze opleidingen. Daarnaast kijken we terug op onze samenwerking in de regio.

Portfolio
Als onderwijsinstelling voor beroepsopleidingen is ROC MN voortdurend bezig opleidingen aan te
passen op de nabije en toekomstige beroepspraktijk. Hoe beter wij dat doen, des te beter kan de
student op de arbeidsmarkt uit de voeten met de bij het roc geleerde set aan competenties. Doordat de beroepspraktijk verandert, vraagt dat ook aanpassingsvermogen van onze opleidingen. Daar
slagen we steeds beter in. Hierbij monitoren wij onder andere het arbeidsmarktrendement van onze
opleidingen. In onderstaande grafiek staat welke percentage van onze opleidingen een arbeidsmarktrendement heeft dat lager is dan de signaalwaarde van 70%. Voor niveau 2 is dit apart weergegeven.
De cijfers zijn gebaseerd op de cijfers van DUO (Data ROC MN kwaliteitsafspraken 2019-2022) en
zijn op beroepsopleidingscode (bc-code) gedefinieerd. 23% van onze opleidingen scoren onder de
signaalwaarde van 70%, bij niveau 2 is dit 25% (6 bc-codes).
arbeidsmarktrendement
alle niveaus

23%

arbeidsmarktrendement
niveau 2

25%
77%

75%

> 70%
< 70%
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De opleiding schilderen (niveau 2) scoort volgens de cijfers van DUO (Data ROC MN kwaliteitsafspraken 2019-2022) onder de signaalwaarde, maar heeft volgens de SBB ruim voldoende kans op een
leerbaan en een goede kans op werk. De beperkte kansen op de arbeidsmarkt voor de overige niveau
2 opleidingen zijn aanleiding geweest voor het herpositioneren van onze niveau 2 opleidingen. De
smalle opleidingen met gering arbeidsmarktperspectief zijn opgeheven en ondergebracht in de brede
nieuw ontwikkelde cross-overopleiding ‘Servicemedewerker’, waarbij de student zich kan oriënteren,
een brede set aan vaardigheden meekrijgt en in drie verschillende contexten kan uitstromen. Hiermee
streeft ROC MN ernaar studenten op niveau 2 een zo goed mogelijke start op de arbeidsmarkt te
geven. Tevens is de opleiding nadrukkelijk gericht op doorstroom naar niveau 3 en 4.
In ons portfoliomanagement nemen we arbeidsmarktperspectief nadrukkelijk mee in onze overwegingen. We bekijken deze indicator echter altijd in de bredere context voordat we besluiten aanpassingen aan ons portfolio te doen. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich snel waardoor cijfers al snel
achterhaald zijn. Een voorbeeld hiervan is de opleiding helpende zorg en welzijn. Uit zowel de cijfers
van DUO als SBB blijkt een gering arbeidsmarktperspectief. Uit trendmonitoren en gesprekken met
instellingen blijkt echter dat de vraag naar studenten op niveau 2 weer groeit. Ook de overtuiging dat
de student zelf moet kunnen kiezen voor de opleiding van zijn voorkeur wegen we mee in onze beslissingen. In sommige gevallen zijn we blij wanneer een student kiest voor het volgen van een opleiding
(en het behalen van een startkwalificatie in plaats van uitvallen), ook als het arbeidsmarktperspectief
niet rooskleurig is.

Bedrijfsopleidingen: Leven Lang Ontwikkelen
Met de huidige aanpak van onze bedrijfsopleidingen stellen we kennis en expertise beschikbaar voor
de zakelijke en particuliere markt. Voor optimaal gebruik van de kennis van de opleidingen, zijn de
bedrijfsopleidingen bij de colleges gepositioneerd. Er was tijdens de laatste crisis een forse daling
van het aantal inschrijvingen. Sinds 2016 neemt dit weer toe. De komende jaren zullen we investeren
in een portfolio naast de bbl-trajecten die we met een aantal bedrijven al uitvoeren. We zetten in op
meer flexibiliteit en maatwerk waaronder het volgen van modules zoals deelkwalificaties en keuzedelen met specifieke certificaten. Aangezien we ons daarbij richten op werkenden zal leren op afstand
(blended learning) een belangrijke thema worden.

Samenwerking met beroepspraktijk in de regio
ROC Midden Nederland is na een periode van meer focus op interne verbeteringen, zoals ten aanzien
van onderwijslogistiek, ICT en onderwijskwaliteit, de afgelopen jaren nadrukkelijker extern gericht
geworden. Ons roc staat middenin de samenleving – letterlijk in de wijken - en is geworteld in de regio
Midden-Nederland. Ons onderwijs kunnen we niet los zien van de maatschappelijke uitdagingen in de
regio. Zo zijn wij actief boardlid van de Economic Board Utrecht (EBU), is ons CvB-lid trekker van de
Human Capital Agenda van de regio Midden-Nederland en participeren wij in het kernteam van de
EBU (zie voor een terug- en vooruitblik van de EBU bijlage 1). We maken onderdeel uit van EDUpact,
een samenwerking van Utrechtse kennisinstellingen, om de aansluiting tussen het onderwijs en de
arbeidsmarkt te verbeteren en de doorstroming tussen de onderwijsinstellingen te bevorderen.
Samen met de lokale overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
werken wij aan een gezonde en duurzame omgeving waarin iedereen meedoet.
Op belangrijke regionale thema’s zijn wij een relevante partner. Zo maken wij deel uit van belangrijke
netwerken op het gebied van zorg en zelfmanagement (Zorgpact Midden Nederland, Uzelf, Pazio),
zijn wij een van de trekkende krachten van het mbo-programma ‘De Uitdaging’ voor klimaat en
energie, zijn wij actief in diverse TechNetten en vertegenwoordigen wij het mbo-veld in de Technologieraad. Vanuit de filosofie van co-creatie met de beroepspraktijk en exploratie met diverse partijen,
werden veel initiatieven ontwikkeld de afgelopen jaren in de multi-helix van de regio. Voorbeelden
zijn: de Truck Academy, wijkleerbedrijf Vathorst en Overvecht, de Tech Campus, e-health lab, Smart
Technician, digital competence center, 0 op de meter Overvecht (verduurzaming van de wijk).
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ROC MN staat bovendien aan de vooravond van de opstart van vakcentra op thema’s logistiek,
maakindustrie en energie, in samenwerking met de beroepspraktijk. ROC Midden Nederland is alom
aanwezig in de regio, is initiatiefnemer van en deelnemer aan vele projecten en wordt gezien als
de grootstedelijke en betrokken mbo-partner in de regio die samen met andere stakeholders een
bijdrage levert aan de gezamenlijke strategische agenda.

Terugkijkend op onze samenwerking in de regio kunnen we de volgende lessen leren:
1. De samenwerking zorgt voor stevige verbinding van de onderwijskolom (van vo t/m universiteit).
2. De samenwerking zorgt voor afstemming van prioriteiten in de B&W coalitieakkoorden
van Utrecht, Amersfoort en omliggende gemeenten (U10).
3. Bij elke samenwerking met bedrijven is het belangrijk om in te zetten op onderwijsontwikkeling, werknemersvaardigheden, docentstages over en weer, levensechte opdrachten,
leren als werknemer in de bedrijfscontext i.p.v. als leerling in een schoolcontext.
4. Betrek de beroepspraktijk met name ook bij de maatschappelijke opgaven. Acute tekorten
op arbeidsmarkt bijvoorbeeld bij de ICT kan het onderwijs niet oplossen, wel kunnen we
bijvoorbeeld samen nadenken hoe we digitale vaardigheden van studenten kunnen
vergroten.

Conclusie arbeidsmarkt van de toekomst
We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de samenwerking met onze partners in de
regio met mooie resultaten. Hier zijn we weliswaar trots op maar het is ook noodzakelijk want de
arbeidsmarkt van de toekomst vraagt steeds meer om actueel, flexibel en innovatief onderwijs
en dat kunnen we alleen realiseren in samenwerking met onze partners in de regio. We willen de
ingeslagen weg verder uitbouwen en ruimte zoeken voor experimenten en innovatief onderwijs.
Onze ambities voor arbeidsmarkt van de toekomst worden nader uitgewerkt in de volgende drie
beloftes:
• Arbeidsmarktsucces belofte 1: We werken met een flexibel portfolio om aan te sluiten bij de
veranderende arbeidsmarkt
• Arbeidsmarktsucces belofte 2: Wij ontwikkelen steeds meer van ons onderwijs samen met de
beroepspraktijk
• Arbeidsmarktsucces belofte 3: Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen
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Organisatiesucces
Om onze studenten succesvol te laten zijn hebben we een krachtige organisatie
nodig die gericht is op studentsucces. Een organisatie waar nauw wordt samen
gewerkt intern en met de beroepspraktijk, die wendbaar is en over innovatiekracht beschikt. Gezien de scope van de kwaliteitsagenda zullen we onze beloften rond organisatiesucces niet nader uitwerken, maar wel terugblikken
op ons personeel, financiën en huisvesting.

Personeel
Het P&O-beleid is in de afgelopen jaren sterker op ontwikkeling (HRD) gericht. Dat betekent dat
we gerichte en structurele aandacht geven aan performance, eigenaarschap, permanent leren en
ontwikkelen, leiderschap, teamprestaties, verjonging, inzetbaarheid en vitaliteit. Eind 2015 bleek de
algemene tevredenheid van medewerkers van ROC MN gestegen van 6,6 naar 7,3. In maart 2018
werden de resultaten van de nieuwe meting bekend. De algemene tevredenheid steeg verder naar 7,5
in 2018. Deze ligt daarmee boven de MBO benchmark. Ook de betrokkenheid nam sterk toe: van een
7,2 naar 7,6. Opmerkelijk is dat zowel werkdruk als werkplezier als hoog worden ervaren.
Een aantal ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn:
• Er is een performancecyclus ingevoerd waar inmiddels de meerderheid van de teams mee werkt.
Deze versterkt eigenaarschap, feedbackcultuur en het samenwerken aan resultaten vanuit de
strategie. Deze cyclus draagt daarnaast bij aan de strategische personeelsplanning waarin proactief
ingespeeld wordt op de benodigde personele inzet.
• De gemiddelde leeftijd was hoog en de verjonging komt door diverse maatregelen tot stand. Het
resultaat is dat het percentage medewerkers onder de 35 jaar verdubbelde tussen 2013 en 2017
naar 17%. Het aandeel medewerkers met een dienstverband korter dan 5 jaar was in 2013 nog 1/7, in
2017 is dat ruim 1/3. Er kwam een professioneel programma om medewerkers te binden en boeien.
Deze verjonging is nodig als tegenhanger van de toenemende vergrijzing.
• De extra kwaliteitsgelden voor professionalisering die tot 2019 beschikbaar zijn zetten we in voor
facilitering van krachtige onderwijsteams. Inmiddels werken hierdoor bijvoorbeeld 20 teams met
behulp van de Leerkrachtaanpak aan effectieve teamsamenwerking en onderwijskwaliteit. Er is
onder andere een sterke impuls gegeven aan digitale didactiek, aan de professionalisering van
examencommissies en docenten Nederlands en rekenen. Ook zijn er 70 medewerkers getraind als
change agent, waardoor het eigenaarschap in teams versterkt is.
• 70 afdelingsmanagers hebben in het leiderschapsprogramma geparticipeerd. De benodigde veranderkracht enerzijds en de ervaren werkdruk anderzijds vragen daarbij de aandacht voor verdere
verbetering. Het functioneren van het middenmanagement is in de afgelopen jaren verbeterd zo
blijkt uit de SPP-gegevens. De vraag ligt voor hoe het onderwijskundig leiderschap binnen de organisatie verder versterkt kan worden.
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• In de ontwikkeling van medewerkers is “Studentsucces” een leidend thema. Hierbinnen zijn differentiatie, passend onderwijzen, het creëren van een positief leerklimaat en een krachtige leeromgeving relevante thema’s.
• Het leren en ontwikkelen van medewerkers vindt steeds meer plaats in netwerken, teams en
blended programma’s (digitalisering) en minder binnen een traditioneel opleidingsaanbod. Naast
teamontwikkeling wordt het belang van leren en samenwerken over teams heen steeds prominenter. Het stimuleren van een lerende cultuur wordt steeds belangrijker in het licht van duurzame inzetbaarheid en adaptief vermogen. Verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling hoort daarbij.
• De arbeidsmarktcommunicatie is met inzet van onder andere social media en video’s eigentijdser
geworden en zal de komende jaren in samenwerking met Marketing & Communicatie verder geïntensiveerd worden. Door werving en selectie voor de algemene vakken deels te centraliseren lukt
het beter om tijdig de juiste mensen binnen te halen. Gezien de toenemende schaarste zal er de
komende jaren via verschillende wegen aan oplossingen voor arbeidsmarktvragen gewerkt worden,
ook branchespecifiek.

Financiën
ROC Midden Nederland staat er goed voor. De kwaliteit van het onderwijs verbetert. Wij zijn financieel stabiel. Wij hebben ons roc financieel gezond gemaakt door aandacht te besteden aan de productiviteit en de gemiddelde loonkosten. Zowel in het primaire proces als in de diensten. Dit is gepaard
gegaan met een afbouw van de personele formatie. Dit is gelukt door gericht mobiliteitsbeleid te
voeren. Participatieopleidingen hebben wij beëindigd. De gemiddelde loonkosten zijn gedaald door
gericht beleid te voeren voor verjonging en in te zetten op de functiemix in de onderwijsteams.
Tabel 9 Financiële resultaten ROC Midden Nederland
2013

2014

2015

2016

2017

Solvabiliteit

41%

42%

46%

51%

50%

Liquiditeit

0,8

1,1

1,6

1,9

1,7

Rentabiliteit

0,1%

3,8%

6,9%

7,2%

-1,8%

We hebben sterk bezuinigd op onze huisvestingslasten en overige lasten. Ons allocatiemodel is
vereenvoudigd en geeft een vertaling aan de strategische koers. Wij hebben ons innovatief vermogen vergroot door gericht een innovatiebudget te vormen. De wendbaarheid van onze diensten is
toegenomen door effectiever te werken, digitalisering en standaardisering van processen en verder
te werken aan synergie. De studentenaantallen stijgen en wij weten dat op te vangen terwijl we de
kosten voor de diensten jaar op jaar reduceren. Dit creëert extra geld voor het onderwijs.
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Huisvesting
De afgelopen jaren heeft ROC Midden Nederland, met name tijdens de crisis, circa 55.000 m² BVO
aan huisvesting afgestoten. Deze afbouw werd vormgegeven door het afstoten van een groot aantal
huurlocaties (o.a. Amerikalaan 109, Ravellaan 7, Kanaalweg 84 A B te Utrecht) en de verkoop van
een aantal eigendomslocaties (o.a. Noordweg 12 te Zeist, Zangvogelweg 140 te Amersfoort, Johan
de Wittlaan 13 te Woerden), maar ook door het aantrekken en betrekken van nieuwe aantrekkelijke
locaties, in de nabijheid van de branche. Dit om dichter bij de branche te kunnen zitten, maar ook
om de groei op te kunnen vangen. Hiervoor werden binnen budget en op tijd tien substantiële
huisvestingsprojecten gerealiseerd. Er is door ons geïnvesteerd in een nieuwe eigendomslocatie
(Marco Pololaan), maar ook in nieuwe huurlocaties, zoals Harmonielaan 1 en Structuurbaan 8 en 19 te
Nieuwegein, Herculesplein 285 en Kanaalweg 19 te Utrecht en de Maatweg en Disketteweg 2-4 te
Amersfoort.
Naast de afbouw van m² BVO en het realiseren van nieuwe eigendom- en huurlocaties hebben we
een groot deel van de resterende locaties in nauwe samenwerking met het betreffende onderwijs
verbouwd, naar contextrijke leeromgevingen, waarin beroepsbeleving en branches duidelijk naar
voren komen. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij de locaties Brandenburchdreef, Kretadreef, Vondellaan
en Kampereiland te Utrecht, Disketteweg 10 te Amersfoort en Harmonielaan 2 en Dasseweide 3 te
Nieuwegein.
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3. Externe analyse
In dit hoofdstuk schetsen wij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in de maatschappij en specifiek in onze regio en wat dit betekent voor onze opdracht.

Ontwikkeling arbeidsmarkt en levenslang ontwikkelen
De arbeidsmarkt waarvoor we opleiden verandert snel. Technologische ontwikkelingen beïnvloeden direct het voortbestaan van banen en het vergroten van sociaal-culturele scheidslijnen. Op de
dynamische arbeidsmarkt van de toekomst lopen werken en leren steeds meer door elkaar heen.
Permanent, je leven lang, blijven leren is noodzakelijk om bij te blijven en inzetbaar te zijn (SER, 2017)
(WRR, 2013), ook in nieuwe sectoren die ontstaan. Grote transities doen zich voor onder invloed
van technologisering, robotisering, automatisering en digitalisering. Dat maakt dat de arbeidsmarkt
voortdurend en in een hoger tempo verandert. Kennis en vaardigheden raken snel verouderd, veel
routinematig werk raakt overbodig en de aard van het werk verandert sneller dan we gewend zijn. Dit
vraagt dat we op een andere manier moeten kijken naar de (duurzame) waarde van het mbo-diploma.
Enerzijds betekent dit dat ons opleidingenportfolio continu in ontwikkeling moet zijn. In samenwerking met de beroepspraktijk en andere scholen zoeken we naar manieren om onze opleidingen aan te
laten sluiten op de arbeidsmarkt. Door cross-overs, nieuwe opleidingen, keuzedelen en certificaten
proberen we ontwikkelingen in de arbeidsmarkt herkenbaar terug te laten komen in onze opleidingen.
Tegelijkertijd beseffen we dat ontwikkelingen soms te snel gaan en dat het daarom belangrijk is dat
we onze studenten naast een vak ook andere vaardigheden en competenties meegeven. Door ze op
te leiden tot lerende professionals, willen we onze studenten beter toerusten om duurzaam succesvol
te zijn op de arbeidsmarkt.
Anderzijds doet het bedrijfsleven in deze arbeidsmarkt in toenemende mate een beroep op ons om
onderwijs te ontwikkelen voor mensen die al werken en een ontwikkelbehoefte hebben. Voor hen
willen we een flexibel aanbod genereren. Dit flexibele aanbod is zowel aantrekkelijk voor werkenden
die zich verder willen ontwikkelen of zich op de arbeidsmarkt willen herpositioneren, als voor onze
startende studenten die zich tijdens hun studie willen verbreden of verdiepen om zich zo beter te
kunnen positioneren op de arbeidsmarkt.
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Ontwikkelingen in de maatschappij
In het bestuursakkoord Trots, Vertrouwen en Lef (OCW, 2018) komen drie landelijke thema’s aan de
orde: jongeren in kwetsbare positie, gelijke kansen en arbeidsmarkt van de toekomst. Verder wordt in
het akkoord het belang van regionale samenwerking benadrukt. Deze thema’s stonden al centraal in
de strategie de afgelopen jaren en sluiten naadloos aan bij onze ambities van de komende jaren.
In de maatschappij is een toename waar te nemen van sociaal-culturele tweedeling en kansenongelijkheid. In het mbo merken we dit onder meer in de veranderde en vergrote maatschappelijke
opdracht, mede door veranderingen in het speciaal onderwijs. Daarnaast ligt er een uitdaging
rondom discriminatie bij het zoeken van stages of leerwerkplekken. Het mbo heeft nadrukkelijk de
opdracht om de kansenongelijkheid te verkleinen door studenten met een verschillende startpositie
toe te leiden naar een succesvolle start op de arbeidsmarkt of doorstroom naar een hoger niveau,
binnen het mbo en naar het hbo. Een deel van de studenten heeft hierbij een extra steuntje in de rug
nodig. Door leer- en/of gedragsproblemen of problemen in de thuissituatie is leren geen vanzelfsprekendheid. Dit speelt op alle niveaus. Een aantal jongeren bevindt zich door allerlei oorzaken in een
kwetsbare positie met minder kans op succes om een (start)kwalificatie te halen, maar ook mét een
(start)kwalificatie hebben deze studenten soms een afstand tot de arbeidsmarkt. Als inclusieve school
willen wij alle studenten een gelijke kans geven om succesvol te zijn op school, in de samenleving en
op de arbeidsmarkt.
Ontwikkelingen in de maatschappij vragen andere
competenties van onze studenten. We leiden niet
alleen op tot goede vakmensen, maar ook voor actieve
participatie in de maatschappij en zelfredzaamheid.
Van burgers wordt een grote mate van eigen regie
en verantwoordelijkheid verwacht. Dit betekent dat
er meer nadruk komt te liggen op eigenaarschap
op te behalen resultaten, zowel door medewerkers,
leidinggevenden als studenten. Mensgericht werken,
samenwerken en actief meedoen in netwerken zijn
ontwikkelingen die hiermee samenhangen.
Daarnaast zijn er transities die impact hebben op ons
functioneren en leven. Specifiek in de regio Midden-Nederland spelen thema’s als gezonde levensstijl
en vitaliteit, veiligheid, leefbaarheid, eenzaamheid, en
meedoen (inclusiviteit) een belangrijke rol (zie ook
het coalitieakkoord ‘Utrecht, ruimte voor iedereen’).
Dit vraagt aandacht en bewustzijn van alle generaties,
maar expliciet die van jongeren.

Ontwikkelingen regio Midden-Nederland
De Utrechtse regio (zie bijlage 2 voor de duiding van de regio) behoort tot de top-5 regio’s in Europa
met innovatie- en groeipotentieel. De regio is kansrijk door haar centrale ligging in Nederland, haar
ondersteunende rol in de Randstad-agglomeratie, de goede onderwijsinstellingen, de historie en
de culturele en landschappelijke diversiteit. De werkloosheid in de regio neemt sterk af. Het aantal
opgeleiden volstaat echter niet bij alle sectoren ten opzichte van de behoeftes die er zijn en voorzien
worden op de arbeidsmarkt. Dit geldt expliciet voor de zorg, techniek, logistiek en ICT. Voor de regio
Utrecht specifiek geldt daarnaast een groeiend lerarentekort de komende jaren. Beroepsonderwijs
en arbeidsmarkt hebben elkaar steeds meer nodig om regionale opgaven aan te pakken.
Samenwerking in de regio tussen onderwijsinstellingen, bedrijven, instellingen en overheden wordt
daarom steeds belangrijker. ROC MN is primair actief in de regio Midden-Nederland. Onze regio wil
het ‘gezonde hart van Nederland’ zijn. Veel partijen in de regio, waaronder ROC Midden Nederland,
hebben de City Deal ondertekend, die gezond (stedelijk) leven wil stimuleren, via een meer samenhangende en innovatieve aanpak van complexe gezondheidsvraagstukken en versterking van de
Utrechtse (en Nederlandse) gezondheid-gerelateerde economie. In de regio bedraagt deze economie
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inmiddels ongeveer een vijfde van de totale economie. De helft van alle banen in Utrecht in 2050 zal
gerelateerd zijn aan gezondheid. Bovendien hebben alle gemeenten binnen de U10 Healthy Urban
Living (HUL) onderdeel gemaakt van hun strategische agenda. De Economic Board Utrecht (EBU)
onderscheidt onder HUL drie actielijnen: Groen, Gezond en Slim. Deze actielijnen hangen nauw met
elkaar samen. ROC Midden Nederland is betrokken bij alle drie de actielijnen middels participatie in
relevante netwerken. Hierbij sluiten we aan op thema’s zoals mobiliteit, distributie, verduurzaming
woningen, circulaire economie, health tech, life sciences en vitaliteit. Maar ook het grote aantal
onvervulbare ICT-vacatures en de groeiende digitalisering staan hoog op de regionale agenda. Als
trekker van de Human Capital Agenda die de domeinen ondersteunt, draagt ROC Midden Nederland
actief bij aan de ambities van de regio. Alle colleges zijn daarnaast betrokken bij een of meerdere
thema’s van de regio.

In het kader van macrodoelmatigheid stemt ROC MN regelmatig af met collega’s in de regio Utrecht
en Amersfoort. Op bestuurlijk niveau wordt het opleidingsporftolio afgestemd. Dit heeft geresulteerd
in de afspraak dat ROC MN in Amersfoort geen entree-opleiding aanbiedt (dit gebeurt wel bij MBO
Amersfoort) en dat in Utrecht voor de entree-opleidingen wordt samengewerkt met het Wellant
College en MBO Utrecht. In de techniek worden gesprekken gevoerd met MBO Utrecht over de
kleine opleidingen en mogelijkheden tot samenwerking. Op beleidsniveau vindt afstemming met de
mbo-instellingen in de regio plaats in het regionaal overleg met de HU, waar met name de verbetering van de doorstroom naar het hbo centraal staat. In het kader van kwetsbare jongeren worden
de krachten in de regio Utrecht en de regio Amersfoort gebundeld in de SchoolWerkt-agenda. Met
het vo zijn recent verschillende convenanten getekend om de samenwerking verder te intensiveren,
gericht op een goede overgang van vo naar mbo en doorlopende leerlijnen.
Steeds meer ontstaat het inzicht dat voor een florerende arbeidsmarkt en economie een goed functionerend beroepsonderwijs randvoorwaardelijk is. Een steeds grotere groep publieke instellingen
wil zich verbinden om meerwaarde te kunnen creëren voor de stad/regio. Dit tekent ook de samenwerking van verschillende Utrechtse onderwijsinstellingen binnen EDUpact. Deze verbinding krijgt
ook concreet vorm met de ROC MN Tech Campus voor Utrecht en Nieuwegein e.o. en de ROC MN
Amersfoort Campus. Tevens participeert ROC MN in de Challenge Alliantie, een samenwerkingsverband tussen de Utrechtse onderwijsinstellingen. Hier werken studenten van het mbo, hbo en wo
middels uitdagende challenges samen aan relevante maatschappelijke vraagtukken. Binnen Utrecht
Smart Education werken we mee aan cross-over leeromgevingen (living labs) waar mbo, hbo en wo
hand in hand optrekken. Al deze ontwikkelingen bieden veel kansen en mogelijkheden voor studenten,
levensecht leren, het versterken van de beroepskolom en daarmee de overstap tussen verschillende
onderwijsvormen. Het stimuleert onderwijsinnovatie en co-creatie en draagt daarmee direct bij aan
de verbetering van de aansluiting van ons onderwijs op de arbeidsmarkt.
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De komende periode worden de volgende samenwerkingsthema’s en -verbanden verder uitgebouwd
of opgestart:
• ROC MN Tech Campus: vakcentra gericht op e-health, distributie, maakindustrie, schone logistiek,
energie en de Truck Academy;
• ROC MN Amersfoort Campus;
• Wijkleerbedrijven;
• Samenwerking Gezondheidszorg, Techniek en ICT in drie ‘Future Labs’ gericht op zorgtechnologie:
een basislab op de Vondellaan, een verdiepend lab op de Tech Campus en een mobiel zorglab;
• Partnerschap met vo en vmbo;
• EBU Human Capital Agenda: urgente lerarentekort (EDUPACT), meer focus op vacatures t.a.v.
probleemsectoren, aansluiting vmbo-mbo, vakcentra met intensieve samenwerking tussen beroepspraktijk en onderwijs, aandacht voor niveau entree en verbreding opleidingen op niveau 2;
• Utrecht Smart Education: samenwerkingsverband van ROC MN, UU, HU, HKU en UMC Utrecht
om (multilevel) crossover leeromgevingen te realiseren. Utrecht als regio van de onderwijsinnovatie;
• Vernieuwing op grenzen van sectoren (vb. smart technician, zorgtechnicus);
• 0 (nul) op de meter in Overvecht (verduurzaming woningen) i.s.m. Mitros, gemeente Utrecht en
Hemubo.
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4. Beloftes en speerpunten
In dit hoofdstuk geven we een nadere uitwerking aan de beloftes uit onze strategie
die horen bij Studentsucces en Arbeidsmarktsucces. De beloften laten zien hoe ROC
MN invulling geeft aan de landelijke thema’s. Voor de leesbaarheid is de relatie tussen
de beloftes en landelijke thema’s hieronder weergegeven.

Belofte

JiKP

GK

AMvdT

Studentsucces
1. Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding
die bij hen past
2. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere student zich
optimaal kan ontwikkelen

X
X

3. Wij dagen studenten uit het maximale uit hun studieperiode te
halen

X

Arbeidsmarktsucces
1. We werken met een flexibel portfolio om aan te sluiten bij de
veran-derende arbeidsmarkt

X

2. Wij ontwikkelen steeds meer van ons onderwijs samen met de
beroepspraktijk

X

3. Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen
4. Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces voor mensen in
een kwetsbare positie te vergroten

X

X

X

Studentsucces
We doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn in hun studie en
daarna. We heten ze welkom en zorgen ervoor dat ze zo snel mogelijk op de juiste
plek komen. We zorgen voor een positief leerklimaat waarbinnen de student zich
optimaal kan ontwikkelen en we dagen de student uit het maximale uit zichzelf te
halen. Dit alles in een omgeving die nauw verweven is met de beroepspraktijk.
Op weg naar studentsucces doen wij drie beloftes:
1. Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding die bij hen past
2. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen
3. Wij dagen studenten uit het maximale uit hun studieperiode te halen
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1. Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding
die bij hen past
Al voordat studenten voor ons kiezen werken
wij samen met vo-scholen aan een goede start
bij ROC Midden Nederland. We investeren in
goede voorlichting waarbij we studenten een
eerlijk verhaal vertellen over hun kansen op
de arbeidsmarkt zodat zij een weloverwogen
studiekeuze kunnen maken. Na aanmelding
heten we alle studenten van harte welkom
en maken we kennis, zodat de student een
goed en waarheidsgetrouw beeld krijgt van de
opleiding, de arbeidsmarktkansen, de beroepspraktijk waarvoor wordt opgeleid en het type
onderwijs dat wij aanbieden. De student maakt
op basis van die kennismaking zelf een keuze
voor een opleiding en kan voor ondersteuning
bij die keuze bij ons terecht. Vanaf de introductieperiode tot het diploma wordt de student
begeleid door zijn studentcoach. In het eerste
studiejaar krijgen alle studenten een studieadvies. Het studieadvies is een integraal advies over studievoortgang, beroepshouding en gedrag en wordt ontwikkelingsgericht ingezet. Dit kan resulteren in
een studieadvies ‘doorgaan’ of een studieadvies ‘overstappen’. Het studieadvies is voor de student
nooit een verrassing omdat de criteria voor het advies bij de start van de opleiding helder zijn en
de voortgang van de student per periode besproken wordt. Bij een advies ‘overstappen’ (verplicht)
wordt de student door het Studie & Loopbaancentrum begeleid in een nieuwe opleidingskeuze en
zorgen onderwijsteams voor een warme overdracht.
Voor deze belofte werken wij samen met vo-scholen in de regio om de overgang van het vo naar
het mbo goed te laten verlopen. Daarnaast werken wij samen met leerplicht en de gemeenten om
studenten die ondanks alle inspanningen (tijdelijk) niet meer op school terecht kunnen in beeld te
houden en te begeleiden naar werk of een alternatieve vorm van opleiding.

Speerpunten
Deze belofte hebben we geconcretiseerd in de volgende speerpunten. In 2022…
• hebben studenten bij het bepalen van hun keuze altijd een goed beroepsbeeld, een helder beeld
over succes op de arbeidsmarkt en goed doorstroomperspectief naar vervolgonderwijs
• ontvangen studenten in het eerste jaar een bindend studieadvies dat ontwikkelingsgericht wordt
ingezet als begeleidingsinstrument
• zit elke student aan het eind van leerjaar 1 op de goede plek. Bij een overstap zorgen opleidingsteams voor een warme overdracht naar een andere opleiding binnen ROC MN

Wat hebben we dan bereikt?
• Arbeidsmarktperspectief is helder in ons voorlichtingsmateriaal opgenomen
• BSA is ontwikkelingsgericht ingevoerd
• Een brede niveau 2 opleiding bieden we aan in beide arbeidsmarktregio’s
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Merkbaar effect
• het aantal uitvallers in het eerste jaar is lager (hoger startersresultaat)
• het aantal switchers ná het eerste jaar is verlaagd
• studenten die in het eerste half jaar switchen, stromen drempelloos in bij een andere mbo-opleiding
• studenten geven aan dat ze tevreden zijn over de manier waarop ze welkom zijn geheten en de
wijze waarop de school hen heeft begeleid bij hun studiekeuze

2. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere student
zich optimaal kan ontwikkelen
Het leerklimaat is mede bepalend voor het succes van de student. We willen een inclusieve, veilige
leeromgeving op school en in de praktijk zijn waar onze studenten én medewerkers door het positieve
leerklimaat goed kunnen presteren. Met passend onderwijzen streven we ernaar om voor onze
studenten een positief leerklimaat te creëren. Dit doen we o.a. door de pedagogische en didactische
kwaliteiten van docenten verder te versterken en te werken aan een heldere basisstructuur. Het
uitgangspunt is dat studenten die extra zorg of begeleiding nodig hebben dit krijgen vanuit nabijheid,
dus indien mogelijk ín de klas. Daarnaast wordt voor studenten die dat nodig hebben een onderwijszorgarrangement ingezet. We experimenteren ook met andere vormen van begeleiding, zoals peercoaching door medestudenten of studenten van het hbo. We leren de student steeds beter kennen
en passen de begeleiding aan op de behoefte van de student.

Speerpunten
Deze belofte hebben we geconcretiseerd in de volgende speerpunten. In 2022…
• kunnen alle studenten zich optimaal ontwikkelen en hebben ze allemaal succeservaringen door
passend pedagogisch en didactisch handelen van de docent
• ervaren studenten de school (inclusief de praktijk) als een positieve en veilige werk/leergemeenschap van studenten en medewerkers
• ontvangen studenten passende ondersteuning die zoveel als mogelijk plaatsvindt in de klas waarbij
1e en 2e lijns begeleiding op elkaar is afgestemd

Wat hebben we dan bereikt?
• 1e en 2e lijns begeleiding, waaronder het Studie & Loopbaancentrum (SLC), is afgestemd en
opnieuw gepositioneerd
• Er zijn remediërende programma’s beschikbaar voor studenten met taalachterstanden of
ernstige rekenproblemen

Merkbaar effect
• Er is een positief leerklimaat in de klas en in onze gebouwen
• In onze gebouwen is de positieve sfeer merkbaar doordat studenten en medewerkers elkaar
kennen, respectvol met elkaar omgaan en elkaar op een positieve manier benaderen
• Onze docenten zijn groeiend bekwaam om met een diverse doelgroep om te gaan in de klassituatie
en daarbuiten
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3. We dagen studenten uit het
maximale uit hun studieperiode
te halen
We willen studenten stimuleren om alles uit
hun studie te halen. Hiervoor bieden we studenten een breed palet aan mogelijkheden
dat zoveel mogelijk aansluit bij hun ambities.
In ons onderwijs differentiëren we waarbij
we uitgaan van het talent van de student.
We dagen onze studenten uit zich vanaf de
start van hun opleiding onder te dompelen
in de praktijk. Dit doen we door middel van
praktijkleren. Hierdoor ervaren studenten
op allerlei manieren (zoals werkplekleren,
PopUp schools, EDUchallenges, levensechte
opdrachten en natuurlijk de stage) wat het
betekent om in de praktijk aan de slag te
gaan. Daarnaast dagen we studenten uit om zich te verbreden of te verdiepen door middel van keuzedelen. Voor studenten die meer willen, bieden we excellentieprogramma’s aan en mogelijkheden zich
internationaal te oriënteren. Daarmee doet de student belangrijke ervaring op en kan hij zich ook
beter profileren op de arbeidsmarkt. Studenten die willen versnellen of doorstromen naar het hbo
kunnen hiervoor een apart traject volgen.

Speerpunten
Deze belofte hebben we geconcretiseerd in de volgende speerpunten. In 2022…
• krijgen studenten alle kansen om intern door te stromen naar een hoger niveau
• worden alle studenten uitgedaagd om te excelleren op hun talenten, ook in internationaal
perspectief
• zijn studenten goed voorbereid op doorstroom naar het hbo

Wat hebben we dan bereikt?
• Er is een vernieuwd en verder ontwikkeld excellentieprogramma mede gericht op innovatie
met nog sterkere inbreng van studenten en het bedrijfsleven
• Er zijn twee gerichte projecten ter verbetering van de doorstroom naar het hbo gerealiseerd

Merkbaar effect
• studenten geven aan dat ze ons onderwijs uitdagend en aantrekkelijk vinden
• internationale mobiliteit van studenten (over de hele instelling) is duidelijk toegenomen
• de interne doorstroom van niveau 2 naar niveau 4 is verbeterd
• onze studenten zijn succesvoller in het eerste jaar van het hbo
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Arbeidsmarktsucces
We doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt.
Met een flexibel opleidingsportfolio spelen we in op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Ons onderwijs geven we steeds meer samen vorm met studenten en de
beroepspraktijk waarbij we ons ook richten op werkenden met een ontwikkelbehoefte.
We zetten ons in voor jongeren (en ouderen) met een afstand tot de arbeidsmarkt om
ook voor hen arbeidsmarktsucces mogelijk te maken.
Op weg naar arbeidsmarktsucces doen wij vier beloftes:
1. We werken met een flexibel portfolio om aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt
2. Wij ontwikkelen steeds meer van ons onderwijs samen met de beroepspraktijk
3. Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen
4. Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces voor mensen in een kwetsbare positie te vergroten

1. We werken met een flexibel portfolio om aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt
In onze portfolio-ontwikkeling richten we de blik zoveel mogelijk naar buiten. Trends en ontwikkelingen,
de speerpunten van de regio (groen, slim en gezond) en de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt
hebben hun invloed op ons portfolio. Dit krijgt vorm in het ontwikkelen van cross-over opleidingen
op snijpunten van disciplines, nieuwe opleidingen en de ontwikkeling van een meer flexibel portfolio.
Naast het ontwikkelen van nieuwe opleidingen zijn we scherp op ons bestaande portfolio. Opleidingen
waarvan het arbeidsmarktsucces blijvend laag is, heroverwegen wij. Dit zorgt ook voor een dilemma.
Aan de ene kant zien we tekorten op de arbeidsmarkt en weinig interesse voor de opleidingen die
dat zouden moeten opvangen, bijvoorbeeld bij technische opleidingen. Aan de andere kant zijn er
opleidingen waar veel interesse voor blijft bestaan, maar onvoldoende werkgelegenheid is. Dit vraagt
mede vanuit de Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht om tijdig interesses bij te
sturen en te attenderen op kansrijkere opleidingen. Bijvoorbeeld door TechNet, Feest van de Techniek,
en vergelijkbare initiatieven om studenten al tijdens hun vooropleiding met technische opleidingen
bekend te maken.

Speerpunten
Deze belofte hebben we geconcretiseerd in de volgende speerpunten. In 2022…
• hebben we ons onderwijsportfolio verder ontwikkeld op het raakvlak van disciplines of nieuwe
beroepen, aansluitend bij de ontwikkelingen in de regio (EBU)
• hebben we een flexibel curriculum ontwikkeld dat expliciet meerwaarde heeft voor de arbeidsmarkt

Wat hebben we dan bereikt?
• Er zijn drie nieuwe opleidingen gericht op nieuwe beroepen
• We hebben zes cross-overs (opleidingen op het raakvlak van disciplines)
• Vier opleidingen zijn modulair/flexibel ingericht (ook toegankelijk voor studenten van andere
opleidingen)

Merkbaar effect
• er is een cross-over onderwijsaanbod op het gebied van techniek/gezondheid/ICT en rondzorg/
sport/welzijn (vitaliteit/positieve gezondheid) aansluitend bij de regionale agenda (EBU)
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2. Wij ontwikkelen steeds meer
van ons onderwijs samen met de
beroepspraktijk
We streven ernaar in onze curriculumontwikkeling studenten en de beroepspraktijk te betrekken. We geloven dat dit van waarde is voor
de kwaliteit van het onderwijs en het diploma.
Dit krijgt o.a. vorm in ons praktijkleren en het
werken met levensechte opdrachten. Van periodieke afstemming over ons curriculum willen
we groeien naar co-creatie met studenten
en de beroepspraktijk. Dit krijgt bijvoorbeeld
vorm door het opzetten van vakcentra, waarin
opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van ons roc en de regionale beroepspraktijk. We leggen focus op werknemersvaardigheden.
Voor deze belofte werken wij samen met regionale partners op allerlei niveaus. Van afstemming op
strategisch niveau in de Economic Board Utrecht (EBU), tot samenwerkingsverbanden met bedrijven
en concrete projecten op opleidingsniveau. Ook in het nieuwe Coalitieakkoord van Utrecht speelt
de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt een belangrijke rol: “We hebben veel aandacht voor de
aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt en het creëren van meer stageplekken. We gaan
in gesprek met onderwijspartners over hoe je zorgt dat diverse opleidingsniveaus beter op elkaar
aansluiten. In deze gesprekken ligt onze prioriteit bij het vmbo en mbo. Van daaruit focussen we op
de perspectieven en arbeidsmarktmogelijkheden die dat oplevert in de stad en de regio.”

Speerpunten
Deze belofte hebben we geconcretiseerd in de volgende speerpunten. In 2022…
• hebben we ons netwerk aan bedrijven / maatschappelijke instellingen op alle lagen van de instelling
doelgericht versterkt
• hebben we hybride en/of blended vormen van onderwijs ontwikkeld met het werkveld

Wat hebben we dan bereikt?
• Twee wijkleerbedrijven
• Een herkenbare campus in Nieuwegein en in Amersfoort
• Twee vakcentra in omgeving van onze campussen

Merkbaar effect
• in ons onderwijs zien we steeds meer voorbeelden van succesvolle samenwerking met de beroepspraktijk
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3. Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen
Het succes van onze studenten op de arbeidsmarkt moet van blijvende waarde zijn. De arbeidsmarkt
verandert in hoog tempo. Beroepen veranderen, verdwijnen en er komen nieuwe beroepen bij. Wij
zien het als onze verantwoordelijkheid studenten niet voor te bereiden op één baan of één beroep,
maar op duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, ook in internationaal perspectief. Dat betekent
voor ons dat wij studenten leren zich doorlopend nieuwe competenties en vaardigheden eigen te
maken. Dit doen we door aandacht te besteden aan brede vaardigheden zoals loopbaancompetenties,
werknemersvaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden en digital competence skills.
Een even grote vraag ligt er in het om- en bijscholen van werkenden zodat zij duurzaam inzetbaar
kunnen zijn op de arbeidsmarkt. De ontwikkeling van (regionale) keuzedelen, certificaten voor keuzedelen of onderdelen van kwalificaties en vakdiploma’s zien wij daarin als een kans om een flexibel
aanbod te creëren voor werkenden. Ons aanbod maken we steeds meer toegankelijk (tijd- en plaatsonafhankelijk) door middel van blended learning.

Speerpunten
Deze belofte hebben we geconcretiseerd in de volgende speerpunten. In 2022…
• zijn de competenties die nodig zijn voor een leven lang ontwikkelen verwerkt in ons curriculum
• bieden wij een modulair, certificaat-gericht onderwijsaanbod aan voor om- en bijscholing
• is er een alumnibeleid om werkenden te binden aan onze organisatie (community)

Wat hebben we dan bereikt?
• Er zijn zes certificeerbare modules ontwikkeld die flexibel te volgen zijn door werkenden

Merkbaar effect
• in alle opleidingen zijn competenties voor Leven Lang Ontwikkelen (zoals kritisch denken,
werknemersvaardigheden, burgerschap ICT-skills etc) herkenbaar verwerkt
• de vraag vanuit het bedrijfsleven naar ons flexibele aanbod voor werkenden is gegroeid
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4. Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces voor mensen in een
kwetsbare positie te vergroten
Als inclusief roc baart het ons zorgen dat steeds meer mensen zich in een kwetsbare arbeidsmarktpositie bevinden. Daarom hebben wij met onze partners in de regio waarmee wij al langer samenwerken
aan het verbeteren van de positie van kwetsbare jongeren, een gezamenlijke aanpak afgesproken en
verwerkt in onze speerpunten.

Speerpunten
Deze belofte hebben we geconcretiseerd in de volgende speerpunten. In 2022…
• hebben we ons netwerk rondom jongeren in een kwetsbare positie in de regio op alle lagen van de
instelling doelgericht versterkt
• hebben we met onze partners een sluitende aanpak ontwikkeld: maatwerkonderwijs voor verschillende doelgroepen binnen kwetsbare jongeren
• maken we onderscheid tussen opleidingen die toeleiden naar de arbeidsmarkt of doorstroom
• zijn wij een inclusieve organisatie, met banen / aannamebeleid voor jongeren in een kwetsbare
positie en extra ondersteuning gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie

Wat hebben we dan bereikt?
• In elke sector zijn we een duurzame samenwerkingsrelatie met een groot bedrijf aangegaan
• Er zijn arbeidsmarkgerichte trajecten ontwikkeld voor entree XL en geïntegreerde trajecten
(anderstaligen)
• We hebben een doorstroomgerichte en arbeidsmarktgerichte variant van de entree-opleiding ontwikkeld
• Er is een voorziening voor jongeren met een afstand tot school of de arbeidsmarkt
• Wij vullen 80% van onze eigen participatiebanen in met eigen studenten/alumni

Merkbaar effect
• meer jongeren (en ouderen) in een kwetsbare positie slagen erin een baan te krijgen en
te behouden
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5. Indicatieve begroting
Indicatieve begroting kwaliteitsagenda
Om in een begroting weer te geven hoe wij ons budget voor de kwaliteitsafspraken precies gaan inzetten de komende jaren, suggereert dat het overgrote deel van ons budget niet ten goede komt aan
kwetsbare jongeren, gelijke kansen en de arbeidsmarkt van de toekomst. Dit schetst een verkeerd
beeld omdat het tegenovergestelde waar is: de thema’s zijn integraal verbonden aan onze strategische pijlers studentsucces en arbeidsmarktsucces en daarmee draagt ons gehele budget bij aan deze
thema’s. Om toch te voldoen aan de vraag van de commissie kwaliteitsafspraken mbo hebben wij in
bijlage 3 een indicatieve begroting opgenomen.
Tabel 10 Totaal budget kwaliteitsagenda 2019-2022 per thema
Studentsucces

Arbeidsmarktsucces

Kwetsbare jongeren

€ 71.000.000

Gelijke kansen

€ 9.000.000

Arbeidsmarkt van de toekomst

€ 12.000.000

Totaal

€ 92.000.000

Bovenstaande tabel geeft een beeld van de verdeling van de gelden per thema. Hieruit blijkt dat wij
het overgrote deel reserveren voor kwetsbare jongeren. Hiermee willen wij de succesvolle voorzieningen zoals onze entree-opleidingen, kleinere klassen op niveau 2 en de programma’s die uitgevoerd
worden door het Studie & Loopbaancentrum (SLC) blijvend ondersteunen. Op gelijke kansen richten
wij onder andere het programma Studentsucces en de trajecten voor studenten met een taalachterstand. Voor arbeidsmarktsucces reserveren wij een deel van ons innovatiebudget voor projecten
zoals Future Carelab, het oprichten van een vakcentrum voor de metaal (samen met OBM) maar ook
het opleiden van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de tekorten in de woningbouw
i.v.m. de energietransitie. Voor 2019 zijn deze projecten bekend en budgetten toegekend. Daarna
zal jaarlijks het budget worden toegekend aan projecten/initiatieven die bijdragen aan onze pijler
arbeidsmarktsucces.

Effect op indicatoren
De beloften en speerpunten die we hebben geformuleerd zijn onze ‘value drivers’. We willen als organisatie een beweging creëren en zijn ervan overtuigd dat als we deze beweging nastreven, dit een
effect zal hebben op de indicatoren zoals beschreven in de nulmeting. We sturen op de beweging en
niet op harde indicatoren, omdat indicatoren niet de benodigde energie in de organisatie creëren. We
monitoren onze prestaties op de indicatoren wel middels onze pdca-cyclus en ons intern ranking-systeem (gebaseerd op de indicatoren startersresultaat, jaarresultaat, medewerkersonderzoek en JOB).
Onze ambitie is ons elke jaar te verbeteren op deze indicatoren.
Hierin zijn we naast onze eigen inzet afhankelijk van externe factoren zoals de conjunctuur en
overheidsbeleid. Wij hebben onze ambities geformuleerd, uitgaande van gelijke omstandigheden en
beleid.

Verantwoording
In ons geïntegreerd jaardocument zullen wij ons jaarlijks verantwoorden over de besteding van de
middelen. Belangrijker nog is dat wij zullen aangeven in hoeverre wij voortgang hebben geboekt ten
opzichte van het beoogde effect, zoals is beschreven in Hoofdstuk 4. In 2020 kijken wij of (op basis
van onze interne monitoring, de behaalde resultaten en kwalitatieve evaluatie) een bijstelling van
de kwaliteitsagenda nodig is. Dit proces valt volledig samen met onze eigen pdca-cyclus voor onze
strategische koers Succes 2022.
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6. Draagvlak door dialoog
In de opmaat naar onze nieuwe strategische periode zijn we anderhalf jaar geleden aan de slag gegaan
met Studentsucces. We zagen het als logisch vervolg op ons Welkom-beleid om de focus te richten
op het succes van onze studenten in het eerste leerjaar. In gesprek met onze docenten, studenten en
managers hebben we studentsucces steeds verder vormgegeven en gemaakt tot het hart van onze
strategie ‘Succes 2022: Studentsucces als sleutel tot arbeidsmarktsucces’.

Succes 2022 is tot stand gekomen in dialoog met onze interne en externe stakeholders. Het CvB
heeft ‘luistergesprekken’ georganiseerd waarin inspiratie is opgehaald bij onze partners in de regio7 .
Onze ambities hebben we vervolgens besproken met regionale partners via onder andere de Human
Capital Agenda, de onderwijstafel Utrecht, gesprekken met de gemeenten Amersfoort en Utrecht,
zorgpact Nederland en de tafel mbo-hbo. Succes 2022 is intern in strategiesessies met directeuren,
managers en (een deel van de) docenten verder uitgewerkt. Er is groot draagvlak voor, wat onderstreept wordt door de hoge score op passie en betrokkenheid in het medewerkersonderzoek. Een
belangrijke rol is uiteraard weggelegd voor onze studenten. Via de Centrale StudentenRaad (CSR)
en verschillende deelraden denken zij mee over onze koers en met name de manier waarop dit wordt
uitgewerkt. Een delegatie van de CSR schuift regelmatig aan bij het CvB overleg.
Het proces van strategie maken en de kwaliteitsagenda zijn één op één met elkaar verbonden. De
kwaliteitsagenda is een nadere concretisering van onze strategische beloftes en helpt ons als organisatie om de strategie handen en voeten te geven. In deze concretisering zijn opnieuw onze externe
en interne stakeholders betrokken geweest. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘luistergesprekken’ met
regionale partners8 die we in oktober hebben georganiseerd. Op innovatieve wijze zijn we in gesprek
gegaan met stakeholders vanuit gemeenten, bedrijven en andere onderwijsinstellingen over kwetsbare jongeren, gelijke kansen en de arbeidsmarkt van de toekomst.

7

Zie bijlage 4 voor een overzicht van partners met wie we gesproken hebben.

8`

Idem
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Duurzame betrokkenheid stakeholders
We zoeken steeds (nieuwe) manieren om permanent in dialoog te zijn met onze partners, zowel intern
als extern. Dit hoort bij ons proces van ‘strategizing’ en resulteert in een continue aanscherping en
doorontwikkeling van onze strategie en kwaliteitsagenda.
Intern leggen we de focus op de lerende organisatie en de dialoog met onze interne stakeholders.
We pakken door op studentparticipatie en geven invulling aan de beloftes van organisatiesucces zoals
beschreven in de strategie ‘Succes 2022’.
De betrokkenheid van externe stakeholders en commitment over en weer is permanent aan de orde
langs diverse lijnen:
• Onderwijstafels: verbinden en samenwerken binnen de hele onderwijskolom (van vmbo tot wo) via
de Human Capital Agenda, de Utrechtse Onderwijs Agenda, de mbo-hbo tafel, bestuurlijke bila’s
met collega mbo-instellingen, de SchoolWerkt-agenda, samenwerking met vmbo in o.a. Technet en
een groeiend aantal harde afspraken over de samenwerking vo-mbo
• Economische tafels: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: Economic Board Utrecht (EBU)
• ‘Regionale vraagstukken’ tafels: concrete programma’s in de triple helix waarin de samenwerking is
verankerd op thema’s rond gezond stedelijk leven (Health HUB), energietransitie, vakcentrum voor
de maakindustrie en het Onderwijspact (lerarentekort in de regio).
We continueren onze ‘luistergesprekken’: door goed te luisteren naar stakeholders in de breedte,
naar wat volgens hen de essentie is van de ontwikkeling van (beroeps)onderwijs in relatie tot het
bedrijfsleven. We gaan door met onze actieve en zichtbare participatie, met toenemende inzet van
studenten, in talloze congressen, symposia etc. om bij te dragen aan de gewenste dynamiek in de
regio.
In 2020 zal uiteraard met onze interne en externe stakeholders de midterm review plaatsvinden van
zowel onze strategie als de kwaliteitsagenda.
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Studentsucces
Belofte
Wij doen er alles aan om
studenten te plaatsen bij de
opleiding die bij hen past

Met wie
 vo-scholen in de regio voor
soepele overgang vo-mbo
 leerplicht en de gemeenten
om studenten die ondanks
alle inspanningen (tijdelijk)
niet meer op school terecht
kunnen in beeld te houden
en te begeleiden naar werk of
een alternatieve vorm van
opleiding.

Wij doen er alles aan om
ervoor te zorgen dat iedere
student zich optimaal kan
ontwikkelen



Wij dagen studenten uit het
maximale uit hun
studieperiode te halen



specialisten binnen en buiten
de instelling en met andere
onderwijsinstellingen.

Vo en hbo-scholen, andere
mbo-instellingen.

Onze speerpunten.
In 2020
 ontvangen studenten in het eerste jaar een bindend
studieadvies dat ontwikkelingsgericht wordt ingezet
als begeleidingsinstrument
In 2022
 hebben studenten bij het bepalen van hun keuze
altijd een goed beroepsbeeld, een helder beeld over
succes op de arbeidsmarkt en goed
doorstroomperspectief naar vervolgonderwijs
 zit elke student aan het eind van leerjaar 1 op de
goede plek. Bij een overstap zorgen opleidingsteams
voor een warme overdracht naar een andere
opleiding binnen ROC MN
In 2020
 ontvangen studenten passende ondersteuning die
zoveel als mogelijk plaatsvindt in de klas waarbij 1e
en 2e lijns begeleiding op elkaar is afgestemd
In 2022
 kunnen alle studenten zich optimaal ontwikkelen en
hebben ze allemaal succeservaringen door passend
pedagogisch en didactisch handelen van de docent
 ervaren studenten de school (inclusief de praktijk) als
een positieve en veilige werk/leergemeenschap
van studenten en medewerkers
In 2020
 worden alle studenten uitgedaagd om te excelleren
op hun talenten, ook in internationaal perspectief
In 2022
 krijgen studenten alle kansen om intern door te
stromen naar een hoger niveau
 zijn studenten goed voorbereid op doorstroom naar
het hbo

Wat hebben we bereikt?
In 2020
 is het arbeidsmarktperspectief helder in
ons voorlichtingsmateriaal opgenomen
 is het BSA is ontwikkelingsgericht
ingevoerd
In 2022
 Bieden we een brede niveau 2 opleiding
bieden aan in beide arbeidsmarktregio’s

Merkbaar effect
 het aantal uitvallers in het eerste jaar is lager
(hoger startersresultaat)
 het aantal switchers ná het eerste jaar is verlaagd
 studenten die in het eerste half jaar switchen,
stromen drempelloos in bij een andere mboopleiding
 studenten geven aan dat ze tevreden zijn over de
manier waarop ze welkom zijn geheten en de wijze
waarop de school hen heeft begeleid bij hun
studiekeuze

In 2020
 is de 1e en 2e lijns begeleiding,
waaronder het Studie &
Loopbaancentrum (SLC), afgestemd en
opnieuw gepositioneerd
In 2022
 zijn er remediërende programma’s
beschikbaar voor studenten met
taalachterstanden of ernstige
rekenproblemen



In 2020
 is er een vernieuwd en verder ontwikkeld
excellentieprogramma mede gericht op
innovatie met nog sterkere inbreng van
studenten en het bedrijfsleven
In 2022
 zijn er twee gerichte projecten ter
verbetering van de doorstroom naar het
hbo gerealiseerd











Er is een positief leerklimaat in de klas en in onze
gebouwen
In onze gebouwen is de positieve sfeer merkbaar
doordat studenten en medewerkers elkaar kennen,
respectvol met elkaar omgaan en elkaar op een
positieve manier benaderen
Onze docenten zijn groeiend bekwaam om met een
diverse doelgroep om te gaan in de klassituatie en
daarbuiten

studenten geven aan dat ze ons onderwijs
uitdagend en aantrekkelijk vinden
internationale mobiliteit van studenten (over de
hele instelling) is duidelijk toegenomen
de interne doorstroom van niveau 2 naar niveau 4
is verbeterd
onze studenten zijn succesvoller in het eerste jaar
van het hbo

Arbeidsmarktsucces
Belofte
We werken met een flexibel
portfolio om aan te sluiten bij
de veranderende
arbeidsmarkt

Met wie
 collega instellingen (in het
kader van doelmatigheid),
regionale partners en de
beroepspraktijk.

Onze speerpunten.
In 2020
 hebben we onderzocht hoe we ons
onderwijsportfolio verder willen ontwikkelen op
het raakvlak van disciplines.
In 2022
 hebben we ons onderwijsportfolio verder
ontwikkeld op het raakvlak van disciplines of
nieuwe beroepen, aansluitend bij de
ontwikkelingen in de regio (EBU)
 hebben we een flexibel curriculum ontwikkeld dat
expliciet meerwaarde heeft voor de arbeidsmarkt

Wij ontwikkelen steeds meer
van ons onderwijs samen met
de beroepspraktijk



Regionale partners op allerlei
niveaus. Van afstemming op
strategisch niveau in de
Economic Board Utrecht (EBU),
tot samenwerkingsverbanden
met bedrijven en concrete
projecten op opleidingsniveau.

In 2020
 hebben we hybride en/of blended vormen van
onderwijs ontwikkeld met het werkveld
In 2022
 hebben we ons netwerk aan bedrijven /
maatschappelijke instellingen op alle lagen van de
instelling doelgericht versterkt

Wij ontwikkelen
mogelijkheden voor een leven
lang ontwikkelen



Voor deze belofte werken we
samen met de beroepspraktijk
om zo ons aanbod steeds beter
aan te laten sluiten bij de
behoefte van werkgevers
m.b.t. duurzame inzetbaarheid
van medewerkers.

In 2020
 Hebben we bedrijfsopleidingen verbreed met
meer inzet op nieuwe markten en nieuwe
producten.
 Hebben we een meting gehouden onder onze
alumni om verder richting te geven aan ons
alumnibeleid
In 2022
 zijn de competenties die nodig zijn voor een leven
lang ontwikkelen verwerkt in ons curriculum
 bieden wij een modulair, certificaat-gericht
onderwijsaanbod aan voor om- en bijscholing
 is er een alumnibeleid om werkenden te binden
aan onze organisatie (community)
In 2020
 hebben we ons netwerk rondom jongeren in een
kwetsbare positie in de regio op alle lagen van de
instelling doelgericht versterkt
 maken we onderscheid tussen opleidingen die
toeleiden naar de arbeidsmarkt of doorstroom
In 2022

Wij doen er alles aan om het
arbeidsmarktsucces voor
mensen in een kwetsbare
positie te vergroten




Schoolwerktagenda
Utrechtse werktafel

Wat hebben we bereikt?
In 2020
 is er één nieuwe opleidingen gericht op nieuwe
beroepen
 zijn er twee cross-overs (opleidingen op het
raakvlak van disciplines) gerealiseerd.
 Is er één opleiding modulair/flexibel ingericht
(ook toegankelijk voor studenten van andere
opleidingen),
In 2022
 zijn er (in totaal) drie nieuwe opleidingen
gericht op nieuwe beroepen
 hebben we (in totaal) zes cross-overs
(opleidingen op het raakvlak van disciplines)
 zijn er (in totaal) vier opleidingen
modulair/flexibel ingericht (ook toegankelijk
voor studenten van andere opleidingen)
In 2020
 hebben we één wijkleerbedrijf gerealiseerd
In 2022
 hebben we twee wijkleerbedrijven
gerealiseerd
 is er een herkenbare campus in Nieuwegein en
in Amersfoort
 Zijn er twee vakcentra in de omgeving van
onze campussen
In 2020
 hebben we deelgenomen aan de pilot
‘certificeerbare onderdelen van de kwalificatie’
en de uitkomsten vertaald naar beleid voor
certificeerbare modules
In 2022
 zijn er zes certificeerbare modules ontwikkeld
die flexibel te volgen zijn door werkenden
(afhankelijk van wettelijke mogelijkheden).

Merkbaar effect
 er is een cross-over onderwijsaanbod op het
gebied van techniek/gezondheid/ICT en rond
zorg/ sport/welzijn (vitaliteit/positieve
gezondheid) aansluitend bij de regionale
agenda (EBU)

In 2020
 zijn we in vier sectoren een duurzame
samenwerkingsrelatie met een groot bedrijf
aangegaan
 zijn er arbeidsmarkgerichte trajecten
ontwikkeld voor entree XL en geïntegreerde
trajecten (anderstaligen)





in ons onderwijs zien we steeds meer
voorbeelden van succesvolle samenwerking
met de beroepspraktijk



in alle opleidingen zijn competenties voor
Leven Lang Ontwikkelen (zoals kritisch
denken, werknemersvaardigheden,
burgerschap ICT-skills etc.) herkenbaar
verwerkt
de vraag vanuit het bedrijfsleven naar ons
flexibele aanbod voor werkenden is gegroeid





meer jongeren (en ouderen) in een
kwetsbare positie slagen erin een baan te
krijgen en
te behouden





hebben we met onze partners een sluitende
aanpak ontwikkeld: maatwerkonderwijs voor
verschillende doelgroepen binnen kwetsbare
jongeren
zijn wij een inclusieve organisatie, met banen /
aannamebeleid voor jongeren in een kwetsbare
positie en extra ondersteuning gericht op het
versterken van de arbeidsmarktpositie



hebben we een doorstroomgerichte en
arbeidsmarktgerichte variant van de entreeopleiding ontwikkeld
In 2022
 zijn we in alle sectoren een duurzame
samenwerkingsrelatie met een groot bedrijf
aangegaan
 is er een voorziening voor jongeren met een
afstand tot school of de arbeidsmarkt
 vullen wij 80% van onze eigen
participatiebanen in met eigen
studenten/alumni

Organisatiesucces  ter informatie voor de commissie toegevoegd.
Belofte
1. Wij doen er alles aan om onze
medewerkers blijvend te
ontwikkelen en te investeren in
professionalisering

Met wie
 We werken waar mogelijk met
andere ROC’s en (onderwijs)organisaties samen om
leeractiviteiten te ontwikkelen
voor medewerkers.

2. Wij geven medewerkers de
ruimte om persoonlijk
leiderschap en eigenaarschap te
ontwikkelen.

Onze speerpunten. In 2022…
 Hebben we ervaring met nieuwe vormen van leren die effectief zijn en
die uitgaan van de regie op het eigen leerproces van medewerkers en
teams.
 Ontwikkelen we een professionele, lerende cultuur waarin
medewerkers feedback, reflectie en andere vormen van informeel
leren gebruiken om elke dag een beetje beter te worden.

Met welke effect
 De uren en middelen die beschikbaar zijn voor leren en ontwikkelen
worden volop voor dat doel gebruikt.
 In de scores van de Job Monitor is de waardering van studenten voor
de onderwijskwaliteit verbeterd.
 In het MTO blijft de score voor professionele ontwikkeling minimaal
gelijk of hoger.



Zetten we in op excellent leidinggeven en stimuleren daarmee de
intrinsieke motivatie ( en dus eigenaarschap) op eigen persoonlijke en
professionele ontwikkeling van iedere medewerker.
Expliciteren we de teamopdracht in alignment met de strategie en
vragen de teamleden zélf hun eigen rol te formuleren. Teamleden zijn
accountable op hun rol en resultaat.
Geven we talent de kans zich volop te ontwikkelen en maken daarbij
gebruik van de schaalgrootte van het ROC.




Gebruikt iedere medewerker de mogelijkheden om gezond en met
plezier te werken
We flexibiliseren waar mogelijk de interne organisatie en passen
systemen en werkprocessen aan om de effectiviteit van de organisatie
te vergroten
We zorgen voor flexibiliteit in de arbeidsorganisatie en laten voor
vaste en externe medewerkers goed werkgeverschap zien.






3. Wij zetten ons maximaal in om
als organisatie vitaal en
wendbaar te worden.





4. We doen er alles aan om de
beste docent voor de klas te
krijgen.

Hele organisatie





We vergroten onze ‘magneetwerking’ ( branding) waardoor we als
instelling een aantrekkelijke werkgever zijn. We zetten in op
communitygevoel, wakkeren trots aan en belang van maatschappelijke
opdracht.
We proberen manieren uit om het docentschap aantrekkelijker te
maken door gericht te kijken naar de invulling van het docentschap
met mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
We geven de ruimte die een professional verdient.




Leiderschap is afgestemd op wat de realisatie van de strategie vraagt.
Medewerkers voelen zich uitgenodigd om verantwoordelijkheid te
nemen op hun. De groeiende eigen verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit en resultaten van het werk zal hierdoor verder toenemen.
Eigenaarschap van kwaliteit en resultaten bevorderen de
teamprestatie, reflectie op het eigen handelen en het lerend
vermogen van de organisatie
Er is een open cultuur waarin kwaliteiten en talent in het belang van
de organisatie worden uitgewisseld en ingezet.

Medewerkers ervaren dat zij zelf invloed hebben op hun vitaliteit en
inzetbaarheid en voelen zich daarin gefaciliteerd.
 Duurzame ontwikkeling van medewerkers en minder ervaren
werkdruk;
 In de meting van het volgende MTO blijft het werkplezier minimaal
even hoog en daalt de werkdrukbeleving.
 We zijn goed in staat om de personele behoefte aan te passen bij
fluctuaties in studentenaantallen.
 De gewenste mobiliteit is toegenomen.
Dat we slagen in deze ambitie merken we
 als we vacatures tijdig kunnen invullen met behulp van diverse
contractvormen
 als docenten tevreden zijn over de manier waarop ze binnen teams
worden opgenomen en voldoende tijd en begeleiding krijgen voor
inwerken en professionele ontwikkeling.
 Als de omvang van de flexibele schil op peil blijft en binnen het
huidige kostenniveau.
 Al deze elementen hebben te maken met goed werkgeverschap. En
goed werkgeverschap is het fundament van een gezonde en
succesvolle organisatie.

