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1 Inleiding 

ROC West-Brabant en AOC Prinsentuin (als onderdeel van ROC West-Brabant) bieden aan 

jongeren en volwassenen, vmbo- en mbo-opleidingen (10 vmbo-scholen, 8 mbo-colleges) op alle 

niveaus. Daarnaast maken een gymnasium en een vwo-havo-mavo-scholengemeenschap deel uit 

van onze organisatie en zijn bij één van de mbo-colleges educatieactiviteiten en 

volwassenenonderwijs ondergebracht. ROC West-Brabant is met bijna 23.000 leerlingen en 

studenten, ruim 2600 personeelsleden (circa 2000 fte) en een zeer gevarieerd opleidingsaanbod,  

een groot ROC en verzorgt onderwijs op meer dan 40 locaties in de regio West-Brabant. In het 

kader van de Kwaliteitsagenda en conform onze strategische koers hebben wij als ROC West-

Brabant en AOC Prinsentuin één geïntegreerde agenda opgesteld. 

2 Klaar voor de toekomst  

ROC-West-Brabant heeft lastige jaren achter de rug. In 2012 en 2015 werd geconstateerd dat er 

problemen waren met de kwaliteit van het onderwijs; in 2017 werd aangegeven dat er 

onvoldoende vertrouwen was in het bestuurlijk handelen. Het bestuur heeft daarop een intensief 

verbetertraject ingezet dat inmiddels zijn vruchten afwerpt. In het vierjaarlijks onderzoek 

constateert de Inspectie (conceptversie juni 2018) dat grote stappen zijn gezet. Dit blijkt niet 

alleen uit de cultuur (‘teams zijn blij met de frisse wind’) maar ook uit de sturing en uit het feit dat 

de financiën op orde zijn. De Inspectie concludeert voldoende vertrouwen te hebben in beide 

instellingen (ROC West-Brabant en AOC Prinsentuin) en geeft aan dat de geboden opleidingen 

inhoudelijk goed aansluiten bij de regionale ontwikkelingen. Wij zijn verheugd met deze 

rapportage en met het oordeel dat de Inspectie hieraan verbindt. Dit biedt ons een handvat om 

de komende jaren, juist nu de opleidingen in rustiger vaarwater komen,  een nadere verbeterslag 

te maken en is er ruimte om door te ontwikkelen.    

Het verbetertraject was met name gericht op kwaliteit, cultuur en sturing. Aan de hand van dit 

traject is geconcludeerd dat de organisatie niet meer kan voldoen aan de eisen van de moderne 

tijd. De huidige organisatiecontext met een van oudsher decentrale traditie en afzonderlijk 

geprofileerde merken past niet meer bij de maatschappelijke uitdagingen van nu en van de 

toekomst. Om in te kunnen blijven spelen op demografische ontwikkelingen, een veranderende 

arbeidsmarkt en toenemende concurrentie, is een efficiëntere organisatie van het onderwijs 

vereist en is veel meer synergie nodig tussen vmbo en mbo. ROC West-Brabant heeft daarom in 

het najaar van 2017 een nieuwe koers gekozen.  

Op 11 oktober 2017 is de nieuwe koers gepresenteerd in de vorm van het verandertraject ‘Klaar 

voor de Toekomst’. Op 4 oktober 2018 zijn de resultaten gepresenteerd van de eerste fase: de 

richting naar toekomstgericht beroepsonderwijs is helder en de komende jaren zullen het 

onderwijs en de organisatie heringericht worden om de stevige ambities waar te kunnen maken.  

Vanzelfsprekend sluiten we met de nieuwe koers deels aan op eerdere initiatieven. Het verschil is 

dat er nu een daadwerkelijke keuze wordt gemaakt voor beroepsonderwijs waarbij niet alleen 

wordt ingespeeld op de vraag vanuit het werkveld en op demografische ontwikkelingen, maar 

vooral ook op de uitdagingen van de toekomst. Wij willen niet alleen opleiden voor de huidige 

arbeidsmarkt, onze leerlingen en studenten worden ook voorbereid op de banen van de 
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toekomst. Om vorm te kunnen geven aan toekomstgericht beroepsonderwijs hebben we het 

afgelopen jaar een achttal strategische keuzes gemaakt als basis van wat wij willen zijn en waar 

we voor staan: 

 Wij zijn het beroepsonderwijs in de regio; 

 Wij maken de leerbehoefte van de student (12-67 jarigen) leidend, de student is eigenaar en 

regisseur van zijn leerroute;  

 Wij maken het mogelijk dat de student zich voortdurend kan ontwikkelen; 

 Wij hebben als vertrekpunt één collectief dynamisch portfolio; 

 Wij verbinden leren, werken en innoveren in leergemeenschappen; 

 Wij hebben wederkerige relaties met onze belanghebbenden; 

 Wij verwachten van medewerkers dat zij aantoonbaar toegevoegde waarde leveren; 

 Wij zijn excellent werkgever.  

 

Deze thema’s zijn niet allemaal nieuw, maar sluiten wel stuk voor stuk aan bij de richting die we 

gekozen hebben. In onze visie staat de leerbehoefte van de leerling of student centraal. Het 

traditionele beeld van een jeugdige deelnemer of student wordt losgelaten: de leerling of student  

is tussen de 12 en 67 jaar oud en kiest een traject dat past bij het stadium waarin de leerling of 

student zich bevindt. Centraal staat daarom een collectief dynamisch portfolio waarbij elke 

leerling of student een traject op maat volgt. De inhoud en de inrichting van het onderwijs vormen 

het uitgangspunt; de inrichting van systemen en de aanpassing van de organisatie vloeien daar 

logischerwijs uit voort. Voor nadere informatie verwijzen we graag naar bijlage A (visie-document).  

3  Kwaliteitsagenda – thema’s 

Onze opdracht is helder: ‘Wij zijn van beroepsonderwijs’. Uitgangspunten zijn een herkenbare 

sectorale indeling, resultaatverantwoordelijke teams, meer bestuurlijke aandacht voor het vmbo 

als belangrijk startpunt van de beroepskolom, versterking van de samenwerking met vmbo in de 

regio, afscheid van de beide VO-scholen en een kritische beschouwing van de BV’s. De afgelopen 

jaren hebben wij in het kader van de Kwaliteitsafspraken 2015-2018 de volgende thema’s 

benoemd: Professionalisering, VSV, Taal en rekenen, Studiewaarde, BPV, Herziening 

kwalificatiestructuur en Excellentie.  

In de lijn van onze nieuwe koers hebben wij een aantal keuzes gemaakt waarmee we de omslag 

naar toekomstgericht beroepsonderwijs willen realiseren. Deze zijn geconcretiseerd naar thema’s 

in de nieuwe Kwaliteitsagenda. De thema’s vanuit de kwaliteitsafspraken 2015-2018 komen 

impliciet of expliciet terug in de thema’s die wij aandragen voor de nieuwe Kwaliteitsagenda. Op 

die manier krijgt onze interne ontwikkelagenda een extra stimulans en garanderen we 

continuïteit daar waar noodzakelijk. 

Voor de Kwaliteitsagenda 2019-2022 hebben we naast de drie landelijke speerpunten, in 

overleg met Kennispact mbo Brabant twee thema’s benoemd: het thema Leven Lang 

Ontwikkelen is door ROC West-Brabant nader verbijzonderd en het thema Macrodoelmatigheid is 

onveranderd overgenomen. Tot slot zijn drie thema’s toegevoegd die voortkomen uit onze nieuwe 

koers.    

 



 
 

 

Kwaliteitsagenda ROC West-Brabant 2019 – 2022  Pagina 5 van 47 
 

Dit resulteert in een negental thema’s:  

 Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst (landelijk) 

 Jongeren in een kwetsbare positie (landelijk) 

 Gelijke kansen in het onderwijs (landelijk) 

 Leven Lang Ontwikkelen (in samenwerking met Kennispact mbo Brabant) 

 Macrodoelmatigheid in opleidingsaanbod in Brabant (in samenwerking met Kennispact mbo 

Brabant) 

 Integratie vmbo/mbo (ROC West-Brabant) 

 Toekomstperspectief groen onderwijs (landelijk)  

 Lerende organisatie (ROC West-Brabant) 

 Excellentie (ROC West-Brabant) 

Vanzelfsprekend sluiten de gekozen thema’s naadloos aan bij onze ambities en zijn de thema’s 

getoetst bij een aantal interne en externe stakeholders:  

 Regionale partners 

 ROC Studentenraad 

 Medewerkerspanel 

 Ondernemingsraad 

Begin september 2018 is een netwerkbijeenkomst Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant 

georganiseerd, waarin heel specifiek is ingestoken op analyse van speerpunten van stakeholders 

in relatie tot onze Kwaliteitsagenda. Studenten en medewerkers zijn betrokken via de 

medezeggenschapsorganen (Ondernemingsraad en Studentenraad) en via de reguliere 

overleggen. De thema’s zijn in hoofdstuk 7 uitgewerkt en vormen samen met deze inleiding onze 

Kwaliteitsagenda.     

4 Regio 

ROC West-Brabant heeft een groot verzorgingsgebied. De regio West-Brabant omvat 18 

gemeenten in West-Brabant en het Zeeuwse Tholen. In de regio zijn vanuit het mbo alleen ROC 

West-Brabant en De Rooi Pannen actief. De economische ambities van de provincie en in het 

bijzonder van West-Brabant zijn gebaat bij een perfect werkende arbeidsmarkt met een lage 

werkloosheid, hoge arbeidsparticipatie en een vraag en aanbod die in balans zijn. In het licht van 

trends als vergrijzing en ontgroening vraagt dat om een eenduidige en stevige aanpak. De 

arbeidsmarkt moet veerkrachtiger worden en dus beter dan in het verleden gaan meebewegen 

met schoksgewijze economische ontwikkelingen. Dat stelt hoge eisen aan de organisatie van 

mobiliteit en flexibiliteit. Daarom is in alle tot nu toe opgestelde regiovisies voor West-Brabant als 

doel opgenomen om het ondernemingspotentieel optimaal te benutten en daartoe het in de regio 

aanwezige menselijke kapitaal maximaal te ontwikkelen. Werkzekerheid en perspectief op 

(interessant) werk zijn daarbij belangrijke kernbegrippen; dit vergroot de kans dat kenniswerkers, 

vakmensen en afgestudeerde jongeren voor de regio behouden blijven. Voor het onderwijs is het 

de uitdaging om de komende jaren met behulp van een doelmatig onderwijsaanbod, voor 

voldoende vakbekwaam personeel op de arbeidsmarkt te zorgen. Goed beroepsonderwijs in 

combinatie met een leven lang leren is een randvoorwaarde voor een economisch duurzame en 

krachtige regio West-Brabant.  
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Een goede aansluiting op de regio is een belangrijke randvoorwaarde. ROC West-Brabant heeft 

zich daarom nauw verbonden aan twee belangrijke regionale initiatieven: Kennispact en de 

Regionale Beroepsagenda. Daarnaast wordt vanzelfsprekend geparticipeerd in tal van regionale 

initiatieven en samenwerkingsverbanden.  

Kennispact 

De provincie Noord-Brabant kent sterke en vitale economische regio’s. Dit komt door de hechte 

samenwerking tussen gemeenten, provincie, bedrijven, onderwijsinstellingen en 

maatschappelijke partners. Het Brabantse mbo speelt hierin een cruciale rol als partner in 

opleiden en duurzame inzetbaarheid van studenten en werknemers. De Brabantse mbo-

instellingen willen de komende jaren deze rol blijven vervullen met partners. Met een strategische 

agenda wordt vormgegeven aan het koploperschap in onderwijsvernieuwing voor het mbo in 

Brabant. De ambitie is het toekomstbestendig zijn van Noord-Brabant met innovatief en 

ondernemend onderwijs gericht op de beroepen van morgen. Deze ambitie is vertaald naar de 

volgende doelen:  

 

 Versterken van de innovatie- en ontwikkelkracht van het Brabants mbo samen met het 

werkveld; 

 Borgen van een samenhangend innovatief en kwalitatief stelsel beroepsonderwijs (voltijds- en 

deeltijdonderwijs) passend binnen de kennisinfrastructuur in Brabant; 

 Mbo Brabant als erkend gezaghebbende gesprekspartner voor bedrijfsleven en overheden in 

het realiseren van ‘de agenda van Brabant’.  

 

Het nieuwe meerjarenprogramma wordt door de provincie Noord-Brabant voorzien van provinciale 

co-financiering. Dat vormt het fundament om te werken aan uitdagend en toekomstbestendig 

kwalitatief beroepsonderwijs voor studenten; beroepsonderwijs dat in verbinding staat met het 

bedrijfsleven en de provinciale, regionale maatschappelijke en economische agenda's. ROC West-

Brabant is als grootste onderwijsinstelling in de regio West-Brabant nauw aangesloten op 

Kennispact en participeert actief in dit initiatief.   

Regionale Beroepsagenda 

West-Brabant kent forse uitdagingen in de beroepsbevolking. Bedrijven en maatschappelijke 

organisaties schreeuwen om goed personeel; de instroom in het beroepsonderwijs loopt terug én 

de komende jaren vindt een grote uitstroom van goed opgeleide werknemers naar pensioen 

plaats. Daarom is het tijd om de handen ineen te slaan en samen te werken om als West-

Brabantse gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen te komen tot een gezamenlijke 

beroepsonderwijsagenda. Doel van deze agenda is te zorgen dat we zo veel mogelijk mensen 

opleiden die nodig zijn voor de West-Brabantse bedrijven. Nu investeren in beroepsonderwijs 

draagt bij aan economische en sociaal vitale regio.  

Op 4 september 2018 vond op initiatief van ROC West-Brabant de startconferentie van de 

Regionale Agenda voor Beroepsonderwijs West-Brabant plaats. De sessie was breed opgezet met 

circa 90 vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven, die het belang 

van een duurzame samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt onderschreven. Ambitieuze 

jongeren en volwassenen moeten worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het 

onderwijs moet hen voorbereiden op de arbeidsmarkt van nu en later. Het doel is om te komen 
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tot concrete acties voor de komende vier jaar die vanzelfsprekend aansluiten bij de ambities van 

ROC West-Brabant. Dit najaar is de beroepsagenda definitief gemaakt. (Bijlage 1 De Regio 

Agenda West-Brabant) 

5 Interne en externe analyse en aanpak 

Onderstaand wordt in een beknopte interne en externe analyse helder gemaakt wat onze sterke 

en zwakke punten zijn en welke kansen en bedreigingen er zijn. Vervolgens wordt geschetst welke 

aanpak wij in het kader van de Kwaliteitsagenda voor ogen hebben en hoe wij de continuïteit en 

voortgang borgen.   

Analyse 

Sterkte 

 Breed opleidingsaanbod 

 Van oudsher goed verankerd in de regio 

 Sterke betrokkenheid van medewerkers 

 

Zwakte 

 Fusie-organisatie met afzonderlijk 

geprofileerde merken, daardoor 

soms inefficiënt en weinig flexibel 
 Familiecultuur; weinig 

veranderbehoefte  
 

Kansen 

 Economisch sterke regio 
 Veel vraag naar goed geschoold 

personeel 

 Groot afzetgebied en weinig directe 

concurrentie 
 

Bedreigingen 

 Vergrijzing in de regio: het aantal 

jongeren neemt af  
 Vergrijzing eigen personeel: forse 

uitstroom wegens pensionering 
 Lerarentekort 

 

Regio West-Brabant 

ROC West-Brabant is een brede onderwijsgemeenschap en voelt zich sterk verbonden met de 

regio. West-Brabant heeft een sterke en diverse economie en er is nu en in de toekomst heel veel 

behoefte aan goed opgeleid personeel. Goed beroepsonderwijs is nodig voor een economisch 

duurzaam en krachtig West-Brabant. De economische ambitie verlangt dat er aan een aantal 

belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan zoals goed beroepsonderwijs en een leven lang 

ontwikkelen. Dit biedt veel kansen voor ons als onderwijsinstelling: als wij kunnen blijven inspelen 

op de vraag, bieden we onze leerlingen en studenten heel veel kansen op de arbeidsmarkt. De 

relatie met het werkveld is wederkerig: werkgevers hebben goed personeel nodig; wij hebben 

stageplekken nodig en kunnen alleen door samenwerking blijven inspelen op de vraag uit het 

werkveld.  

De ‘concurrentie’ is overzichtelijk. Binnen het verzorgingsgebied is alleen De Rooi Pannen 

werkzaam; ROC Tilburg, ROC Da Vinci College en Scalda zitten op enige afstand. Dit biedt zeker 

kansen: voor veel gemeenten en instellingen zijn wij van oudsher de logische gesprekspartner. 

Daar staat tegenover dat daardoor de blik te veel naar binnen wordt gericht. We moeten oog 

blijven hebben voor ontwikkelingen buiten de eigen regio en goed en structureel in contact blijven 

met de collega’s die ons omringen.  
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Voor ons groen onderwijs is de regio groter dan enkel West Brabant. We hebben een uitstekend 

contact met de groene sectoren/branche-organisaties in de regio middels de sac’s (sector advies 

commissie per branche/team) en de swar (strategisch werkveld adviesraad op directie-niveau). 

Daarnaast nemen we deel aan diverse regionale stuurgroepen op het gebied van Agrofood 

(economisch speerpunt van onze regio). 

De doorontwikkeling van ons groen onderwijs zien wij in nauwe samenhang met het zogenoemde 

grijs onderwijs. Onze omgeving vraagt dit ook van ons en we ontwikkelen nieuwe opleidingen dan 

ook op basis van de nieuwe trends zoals bijv. Van grond tot mond (Food & Future), de Groene 

Stad, hotspots op het gebied van Agrarisch Loonwerk (Cumela Academie), VHG (hoveniers), 

Biobased & Agrofood en Bloem& Styling. (Zie bijgevoegde projecten t.b.v. de Kwaliteitsagenda.)  

We hebben binnen de AOC Raad afstemming en overleg, maar specifiek met Helicon hebben we 

een samenwerking op het gebied van de Boomteeltopleiding en met Scalda Groen zijn we de 

ontwikkeling van een Brabants-Zeeuwse Cumela Academie (Agrarisch Loonwerk) aan het 

verkennen. Binnen het Brabantse  Kennispact 3.0 hebben we afstemming over het Brabantse 

MBO portfolio waar ook ‘groen’ onder valt. Helicon is hier ook bij aangesloten. 

Cultuur 

Veel medewerkers zijn al heel lang verbonden aan ROC West-Brabant en de verschillende 

rechtsvoorgangers. Dat heeft zeker voordelen: de relaties met de regio zijn vaak diep verankerd 

en de verbondenheid met het eigen organisatieonderdeel is groot. Maar het heeft ook zijn 

weerslag op de cultuur: er is weinig veranderbehoefte en het ‘ons kent ons gehalte’ is groot. Dit 

komt de efficiency en professionele blik niet altijd ten goede. Het is een uitdaging om de teams in 

het kader van de nieuwe koers te enthousiasmeren en te stimuleren om te komen tot een 

toekomstbestendige instelling voor beroepsonderwijs.  

Demografie 

Het nadeel van een verouderd personeelsbestand is ook dat binnen enkele jaren een fors deel 

van het docentenkorps met pensioen gaat. In combinatie met het landelijke lerarentekort zal het 

een hele uitdaging worden om onze ambities te realiseren. De regio West-Brabant kampt tevens 

met vergrijzing. Dit doet zich nog niet zozeer voor in de stad Breda maar wel in de regio’s Bergen 

op Zoom en Roosendaal en de buitengebieden. Dat is een uitdaging voor de instroom van 

jongeren en personeel. Er zijn straks eenvoudigweg niet meer genoeg jongeren voor het huidige 

onderwijsaanbod. Dit biedt kansen voor een leven lang leren en daarmee voor het uitbreiden van 

de doelgroep (van 12 tot 67 jaar).  

Portfolio 

 

Ons opleidingsaanbod wordt jaarlijks geanalyseerd. Uitgangspunt daarbij is de drievoudige 

opdracht van het mbo. Dit houdt concreet in dat wij niet enkel naar arbeidsmarktrelevantie kijken 

maar zeker ook naar de doelgroepen die wij in huis hebben en de keuzes die zij willen maken. Dit 

houdt in dat wij ook n2 opleidingen aanbieden met een geringe arbeidsmarktrelevantie. We 

onderzoeken vanuit onze nieuwe koers nadrukkelijk naar elementen die opleidingen kunnen 

verrijken. Dit geldt ook voor opleidingen die wel zeer in trek zijn bij de doelgroep voor n2 maar een 

lage arbeidsmarktrelevantie kennen. (Zie bijlage 2.) Door het aanbieden van keuzemodules of 

keuzedelen streven wij in de nabije toekomst naar een meer divers opleidingsaanbod waardoor 

kansen op de arbeidsmarkt kunnen toenemen.  
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Bij nieuwe opleidingen kijken wij nadrukkelijk naar arbeidsmarktrelevantie, ons bestaande 

aanbod verrijken wij. In een overleg met de regio Brabant wordt het opleidingsaanbod van de 

ROC’s besproken. Input hiervoor is een arbeidsmarktanalyse die met ROA wordt uitgevoerd. Zo 

krijgen wij, in samenwerking met de regio, steeds beter in beeld waar de kansen en uitdagingen 

liggen.   

Studenten populatie: 

Wij hebben een zeer diverse populatie van leerlingen en studenten. Van praktijkonderwijs tot en 

met gymnasium en entree t/m n4 en wij werken samen met Avans, HZ en Scalda binnen het AD 

college Roosendaal. In al ons onderwijs  richt ROC West-Brabant zich in het kader van passend 

onderwijs op de doelgroep studenten met een beperking. (Er zijn o.a. twee trajectadviseurs 

passend onderwijs.) 

Deze doelgroep staat niet genoemd in de Kwaliteitsagenda/de A3 omdat passend onderwijs 

onderdeel is van de staande organisatie. 

De doelgroepen die wij onderscheiden bij ons beleid tegen meer VSV en in het kader van gelijke 

kansen, zijn de leerlingen/studenten die minder zelfredzaam zijn of zich in een kwetsbare positie 

bevinden. Dit geldt voor: 

 

 Gediplomeerde jongeren uit het pro en vso (uitstroomprofiel vervolgonderwijs) die 

instromen in het mbo; 

 Jongeren die de overstap maken van vmbo-bb en vmbo-leerwerktrajecten naar de 

entreeopleidingen of mbo-opleidingen op niveau 2; 

 Jongeren uit vmbo-bb met een lwoo-achtergrond die in de regel instromen in mbo-

opleidingen op niveau 2; 

 Jongeren die vanuit de internationale schakelklas (isk) doorstromen naar het mbo; 

 Niet-gediplomeerde jongeren die instromen in mbo-opleidingen op niveau 2, 3 of 4; 

 VO’ers en mbo’ers met persoonlijkheidsproblematiek en overbelaste jongeren uit het vo 

en mbo die door omstandigheden niet in een reguliere onderwijssetting kunnen blijven en 

speciale onderwijstrajecten in combinatie met extra zorg nodig hebben. 

 

Wij voeren ook projecten uit voor jongeren die maatschappelijk dreigen uit te vallen. Dit geldt 

voor: 

 Jongeren uit pro en vso van 16- en 17 jaar (uitstroomprofiel dagbesteding of 

arbeidsmarktgericht), die niet kwalificatieplichtig zijn en uitstromen uit het onderwijs; 

 Nieuwe vsv’ers: jongeren die gedurende het lopende schooljaar zonder startkwalificatie 

het vo of mbo verlaten. 

 

 
Aanpak 

Koers als antwoord 

Voor ROC West-Brabant is de nieuwe koers het antwoord op de vraag van de regio en 

demografische ontwikkelingen. De Kwaliteitsagenda is een belangrijk hulpmiddel om de nieuwe 

koers daadwerkelijk te implementeren en bestaande en nieuwe initiatieven extra te stimuleren. In 

nauw overleg met de stakeholders is een tweetal thema’s tot stand gekomen (Leven Lang 

Ontwikkelen en Macrodoelmatigheid). ROC West-Brabant omarmt de sectoren waar de regio zich 
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op richt: Techniek en Zorg. In de nieuwe sectorale aanpak zoals voorzien in onze nieuwe koers, 

zijn beide sectoren vertegenwoordigd. In de nieuwe organisatie staat niet meer het aanbod 

centraal, maar de leerbehoefte van de individuele leerling of student.  Deze leerling of student is 

tussen de 12 en 67 jaar oud en komt meermalen in zijn of haar leven terug voor een passend 

traject.  

Met de nieuwe koers wordt intern nadrukkelijk meer het vmbo met het mbo verbonden maar ook 

groen onderwijs met grijs onderwijs. In onze visie is het gescheiden aanbieden van groen 

onderwijs niet duurzaam. In het werkveld kruisen de verschillende disciplines van groen en grijs 

elkaar. Wij ervaren dat de bedrijven steeds meer vragen om onderwijs dat inspeelt op die 

verandering. Dit heeft geresulteerd in de koppeling van de sector Groen en Horeca waarbij de 

twee betrokken colleges door één directeur worden aangestuurd. De gedachte is dat door 

samenwerking makkelijker nieuwe concepten worden gevormd. Concreet liggen er nu een aantal 

mooie concepten als ‘Van grond tot mond’ en ‘Food & Future’. 

Voor onze eigen organisatie verwachten we door goed werkgeverschap medewerkers een 

passende baan te kunnen bieden met mogelijkheden voor persoonlijke en professionele 

ontwikkeling. De verwachting is dat een uitdagend en voor Nederland vooruitstrevend 

onderwijsconcept (zoals de nieuwe koers beoogt) een aanzuigende werking kan hebben voor 

ambitieuze onderwijsprofessionals.  

De Kwaliteitsagenda 2019-2022 maakt integraal onderdeel uit van de nieuwe koers. Voor de 

opzet en uitvoering van de Kwaliteitsagenda hebben wij voor een projectmatige aanpak gekozen.  

Sturing en verantwoording op financieel, procesmatig en inhoudelijk gebied vinden daarmee in 

samenhang plaats.  

Alle negen thema’s zijn nader uitgewerkt volgens de zogenaamde A3-systematiek. Elk thema is 

met onze toekomstvisie als basis, overzichtelijk weergegeven in doelstellingen en concrete acties 

voor de komende jaren en per thema worden (in aanvulling op de ROC-brede analyse zoals 

hierboven beschreven) de risico’s benoemd. De A3’s vormen samen de Kwaliteitsagenda van 

ROC-West-Brabant. Door middel van een projectmatige aanpak worden projecten vanuit de 

organisatie ingediend. Sturing hierop gebeurt via de projectorganisatie (bijlage B). Voor de borging 

wordt het ROC-bedrijfsmodel gehanteerd (bijlage D).  

Verduurzamen: 

Om de koers die is ingezet te realiseren is focus op  gezamenlijke doelen relevant. Doordat de 

koers, de Regioagenda en de Kwaliteitsagenda relatief parallel lopen, kiezen wij voor een nauwe 

relatie tussen deze drie ambitiedocumenten opdat zij elkaar versterken.  Het is daarom dat wij de 

Kwaliteitsagenda inzetten om een versnelling te kunnen geven aan het  tot stand komen van 

nieuwe organisatie. Concreet kan veel extra inzet en ontwikkeling  voor de vernieuwing 

gefinancierd worden door kwaliteitsmiddelen. Eenmaal op koers is het staande organisatie en is 

verduurzaming een feit. 
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6 Indicatieve Begroting 

Financiële organisatie 

ROC West-Brabant is financieel gezond en stabiel. Liquiditeit en solvabiliteit zijn op orde hetgeen 

continuïteit garandeert. De jaarlijkse exploitatie is stabiel waarbij beleidsmatig de insteek is om 

de ontvangen geldmiddelen zoveel als mogelijk in te zetten voor onderwijs en onderwijs- 

gerelateerde activiteiten en niet om vermogen op te bouwen of te onttrekken. Jaarlijks brengt de 

externe accountant de financiële soliditeit tot uitdrukking door het afgeven van een 

goedkeurende accountantsverklaring. Ook de Inspectie van het Onderwijs heeft dat met haar 4 

jaarlijks onderzoek (4JO) tot uitdrukking gebracht. 

De financiële dienst heeft stappen gezet naar een professionele organisatie die zowel haar vak 

verstaat als kennis en kunde heeft van het onderwijs. Dat proces is nagenoeg afgerond. De 

Finance & Control organisatie is daarbij ingericht volgens het model van de Three Lines of 

Defense (3LoD), waarbij de eerste lijn het management ondersteunt, de tweede lijn daarop een 

onpartijdige toets doet namens de Raad van Bestuur en de derde lijn, namens de Raad van 

Bestuur of Raad van Toezicht, steekproefsgewijs toetst of gedaan wordt wat er verwacht werd. 

Ook voor projecten wordt de organisatie ingericht volgens het model van 3LoD. 

In 2017 is een nieuw financieel beleid geformuleerd dat feitelijk per 1 januari 2019 wordt 

geïmplementeerd bij de begroting 2019. Daarmee wordt maximale transparantie en focus 

beoogd om zo sturing, monitoring en verantwoording eenvoudiger te maken.  

Begrotingen zijn binnen ROC West-Brabant belangrijke instrumenten om de organisatie te sturen 

en daarover verantwoording af te leggen. Dat betreft zowel reguliere activiteiten als investerings- 

en meerjarige ontwikkelprojecten. Begrotingen hebben een prominente plaats in het zogenoemde 

Bedrijfsmodel van ROC West-Brabant, de planning en control cyclus. In 2018 is een nieuw 

financieel systeem geïmplementeerd. 

De begroting is dus een belangrijke tool of management om alle projecten in het kader van de 

Kwaliteitsagenda 2019-2022 te sturen, te monitoren en op financieel gebied te verantwoorden. 

Nog nadrukkelijker dan voorheen moet er een een-op-een koppeling zijn tussen prestaties en 

geld, hetgeen hoge eisen stelt aan de organisatie.  

Toewijzen kwaliteitsgelden 

Het is belangrijk dat de ambities die in de Kwaliteitsagenda worden uitgesproken, ook 

daadwerkelijk behaald worden. Om daarvoor te zorgen, heeft ROC West-Brabant ervoor gekozen 

de door OCW toegewezen kwaliteitsgelden nu in eerste instantie onverdeeld te laten. Om er 

aanspraak op te maken, worden directeuren uitgenodigd een projectplan in te dienen. Daarin 

komt aan de orde: 

- Aan welk van de negen thema’s het project bijdraagt;  
- Met welk ander organisatieonderdeel wordt samengewerkt; 
- Wat de concrete doelstelling van het project is en hoe dit wordt behaald; 
- Hoe dit duurzaam bijdraagt aan de doelen van de organisatie; 
- Een risicoanalyse en een financiële onderbouwing.  

De ingediende projectplannen (zie bijlagen 3 A, B en C) worden beoordeeld door een 

onafhankelijke toetsingscommissie (zie bijlagen 4 en 5). Deze commissie is samengesteld uit 

mensen van verschillende disciplines. Een controller toetst de financiële onderbouwing, een 

externe adviseur zorgt voor een onafhankelijke blik van buiten, een lid van het 
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programmamanagement beoordeelt of het project bijdraagt aan de strategische keuzes uit de 

nieuwe koers en een student leest mee vanuit de studentenoptiek.  

Naast de toetsingscommissie, is er ook een monitoringscommissie. Deze monitort de voortgang 

van de ingediende projectplannen en rapporteert daar cyclisch over. Om te borgen dat op alle 

negen thema’s uit de Kwaliteitsagenda ook voortgang wordt geboekt meet de Dienst Onderwijs 

en Kwaliteit jaarlijks de voortgang van de Kwaliteitsagenda als geheel. 

In de A3’s in hoofdstuk 7 staan zowel doelen, gaps als resultaten genoemd. In totaal zijn er 28 

doelen geformuleerd. Deze doelen geven de speerpunten weer binnen de thema’s en vormen de 

rode draad voor de gaps, de resultaten en de overige inhoud van de A3. 

De gaps geven (in woorden) aan wat het verschil is tussen de huidige en de gewenste situatie. 

Deze gaps zijn per doel geïdentificeerd door experts van het desbetreffende thema. Een deel van 

de resultaten (nulmeting) was op het moment van schrijven van de A3’s niet bekend. De kennis 

en ervaring van de experts vormden de basis voor het identificeren van de huidige situatie en de 

gewenste situatie. In gevallen waar er een objectieve nulmeting vanuit een relevante bron 

beschikbaar was, is deze impliciet meegenomen in de afweging inzake de definiëring van de gap. 

Om te meten of de gestelde doelen worden gerealiseerd zijn deze, rekening houdend met de gap, 

vertaald naar een objectieve meetbare eenheid. Dit heeft geleid tot 70 indicatoren (zie hiervoor 

ook Indicatoren Kwaliteitsagenda ROCWB). Deze kunnen in meerdere types onderverdeeld 

worden: 

1. Een meetbaar resultaat op basis van data uit een bron; 

2. Het afronden van een activiteit; 

3. Het opleveren van een product. 

 

Enkel voor het eerste type kan er een nulmeting plaatsvinden. Voor type twee en drie wordt er 

impliciet vanuit gegaan dat de genoemde activiteit nog niet afgerond is en het product nog niet is 

opgeleverd.  

De nulmeting, zoals bedoeld in de brief van de Minister inzake de Kwaliteitsagenda, heeft voor de 

corresponderende indicatoren en de genoemde ambities inzake deze indicatoren de 

uitgangspositie bepaald. De genoemde beoogde resultaten over de jaren heen zijn op basis van 

de nulmeting en aangevuld met de indicatie van de experts vastgesteld.  

In de excel inventarisatie kpi’s staan de resultaten opgesomd. Daarnaast is te zien op welke wijze 

de huidige situatie en de ambities zijn ingeschat. (Zie bijlage) 

 

Indicatieve begroting van de Kwaliteitsagenda 2019-2022  

Een breed scala aan projecten zal de realisatie van de negen thema’s ondersteunen en 

waarborgen. Soms zal een project op één thema betrekking hebben, soms op meer thema’s. 

Ieder van die projecten kent eigen doelstellingen en kent een eigen begroting. Op deze manier 

ontstaat een tweedimensionale combinatiematrix van projecten en thema’s waarop zowel op 

themaniveau als op projectniveau inzicht bestaat in de projectkosten.  

Projecten kennen milestones en kunnen betrekking hebben op meer jaren.  Zo ontstaat een 

driedimensionale combinatiematrix van vier jaren, x-projecten en negen thema’s en achten wij 

sturing en verantwoording van de Kwaliteitsagenda 2019-2022 volledig geborgd. 
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Onderstaand is een indicatieve één-dimensionale begroting op genomen voor de het gehele 

budget. De hierin opgenomen kosten betreffen interne en externe personele en materiële kosten. 

 

 

7 Uitwerking Thema’s 

 

Totaal 2019 2020 2021 2022

Bedragen x 1.000

1) 10.600 2.200 2.900 2.700 2.800

2) 8.200 1.900 2.100 2.100 2.100

3) 8.200 1.900 2.100 2.100 2.100

4) 4.800 1.200 1.200 1.200 1.200

5) 4.800 1.200 1.200 1.200 1.200

6) 4.700 1.100 1.200 1.200 1.200

7) 6.500 1.600 1.700 1.600 1.600

8) 2.400 600 600 600 600

9) 800 200 200 200 200

Totaal BATEN 51.000 11.900 13.200 12.900 13.000

26-okt-18

Indicatieve Begroting Kwaliteitsagenda 

2019-2022 

De Lerende organisatie

Excellentie

Macrodoelmatigheid

Thema

Onderwijs dat voorbereidt op de 

arbeidsmarkt van de toekomst

Integratie vmbo/mbo

Leven lang ontwikkelen

Gelijke kansen in het onderwijs

Jongeren en jong volwassenen in een 

kwetsbare positie

Toekomstperspectief Groen Onderwijs



 

A3               Kwaliteitsagenda 2019 - 2022                         
 

Thema 1 Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst  
 

Indicatieve begroting 
    
Totaal 2019 2020 2021 2002 
10.6 M 2.2 M 2.9 M 2.7 M 2.8 M 

        
Probleemstelling P  Resultaten P 

 
 
 
Huidige situatie 
 
ROC heeft een decentrale traditie met afzonderlijke geprofileerde merken. Deze organisatiecontext past niet bij de 
maatschappelijke uitdagingen van nu en de toekomst, zoals krimpende demografie, de steeds sneller veranderende 
arbeidsmarkt en toenemende concurrentie.  
 

• Wij hebben ons onderwijs inefficiënt georganiseerd en weten te weinig synergie tussen vmbo en mbo te realiseren.  
• De relaties met de stakeholders worden onvoldoende benut om het onderwijs te verbeteren.  
• Het onderwijs wordt voornamelijk gestuurd vanuit wet- en regelgeving en basiskwaliteitsprincipes. 

 
Dit maakt veranderen noodzakelijk.   
 
Regioafbakening West-Brabant: 
De regio bestaat uit de West-Brabantse gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, 
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, 
Werkendam, Woudrichem, Woensdrecht, Zundert én de Zeeuwse gemeente Tholen. Voor de geografische afbakening van de 
regio, waarop deze Kwaliteitsagenda van toepassing is, wordt dit gebied aangehouden.  

Ideale situatie  
 

• Wij zijn hét beroepsonderwijs in de regio. Wij zijn continu op de hoogte van de actuele arbeidsmarktontwikkelingen 
en –relevantie en kunnen vanuit onze expertrol gedegen advies geven aan  leerlingen en studenten. Hierbij hebben 
wij niet alleen oog voor de nationale ontwikkelingen maar kijken wij tevens over de grens naar ontwikkelingen buiten 
Nederland; 

• De leerbehoeften van leerlingen en studenten (12-67 jarigen) zijn leidend, zij zijn  eigenaar van hun eigen leerroute. 
Iedere leerling en student krijgt deels een vraaggestuurd flexibel leertraject; 

• Wij zijn op meer momenten in het leven de ontwikkelplek van de leerling en student; 
• Ons vertrekpunt is een collectief dynamisch portfolio; 
• Wij zijn toonaangevend in het verbinden van leren, werken en innoveren door de inzet van leergemeenschappen; 
• Wij hebben wederkerige relaties met onze stakeholders; 
• Bij het inrichten van ons onderwijs sturen wij op lef en maken wij gebruik van de experimenteerruimte;  
• Wij zijn koploper en regievoerder op toekomstgericht beroepsonderwijs in de regio; 
• Wij meten de impact van ons onderwijs op de stakeholders in de regio en stellen waar nodig samen bij.  

 
 
 

  
 

 
 

Doel 
 

2019 2020 2021 2022 

1.1. 80% van de opleidingen heeft 
een voldoende of goed 
arbeidsmarktrendement. 
 
50% van de opleidingen geeft 
een ruim voldoende of goede 
kans op werk. 
 
 
 
 
 
Er is een regionale strategische 
human capital agenda voor 
2019-2022 

 
 
 
 
55% van de opleidingen geeft een 
ruim voldoende of goede kans op 
werk. 
 
25% van het portfolio is dynamisch 
en actueel. 
 
  
25 % van de leerlingen en 
studenten is tevreden over de 
aansluiting van de opleiding bij hun 
persoonlijke leerbehoeften. 
 

 
 
 
 
60% van de opleidingen geeft een 
ruim voldoende of goede kans op 
werk. 
 
 50% van het portfolio is dynamisch 
en actueel. 
 
 
 
 
 
 

90 % van de opleidingen heeft een 
voldoende of goed 
arbeidsmarktrendement. 

 
65% van de opleidingen geeft een 
ruim voldoende of goede kans op 
werk. 

 
75% van het portfolio is dynamisch 
en actueel. 
 
 
70% van de leerlingen en studenten 
is tevreden over de aansluiting van 
de opleiding bij hun persoonlijke  
leerbehoeften. 
 

1.2.   60 % van de leerbedrijven geeft aan 
zich actief en aantoonbaar 
betrokken te voelen bij ons 
onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.  50% van de studenten geeft aan 
goed voorbereid te zijn op de 
(internationale) arbeidsmarkt en 
globaliserende maatschappij.  
 
  

60% van de leerbedrijven geeft aan 
dat de studenten van ROC West-
Brabant goed voorbereid zijn op de 
(internationale) arbeidsmarkt en 
globaliserende maatschappij. 

70% van de studenten geeft aan 
goed voorbereid te zijn op de 
(internationale) arbeidsmarkt en 
globaliserende maatschappij.  
 
  

 

 
 
 
 

  



Doelen  P  Maatregelen / Acties D 

 

 
 
 
 
 
 

 
1.1. 

 
Er is een dynamisch actueel portfolio afgestemd op de arbeidsmarktvraag van de regio en behoeften van de leerlingen 
en studenten . 

 
1.2. 

 
Het bedrijfsleven is actief en aantoonbaar betrokken bij ons onderwijs. 

 
1.3. 

 
De leerlingen en studenten zijn goed voorbereid op de (internationale) arbeidsmarkt en globaliserende maatschappij. 

  
 

 
Doel 
 

Acties 

1.0 ROC West-Brabant stimuleert initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de resultaten en de doelen. 
 
 
 
 

1.1. • Veldonderzoek bij de (internationale) bedrijven in de genoemde regio; welke (internationale) competenties en vakkennis heeft men nodig bij 
de  medewerkers van de toekomst? Wat mist men momenteel, waar zitten de gaps? 

• Afstemming en toetsing van het portfolio bij (een vertegenwoordiging van) de leerlingen en studenten; 
• Het ontwikkelen en afstemmen van de human capital agenda met onze stakeholders. 
• Data analyse en opnemen van de juiste data in Qlikview ter ondersteuning van expertrol arbeidsmarktontwikkelingen en –relevantie om 

flexibel het portfolio aan te passen. 
• Instellen van een Programmaraad. 

 
 

1.2. • We ontwikkelen en maken deel uit van het netwerk in de regio. 
• We ontwikkelen in samenwerking met het bedrijfsleven en overige stakeholders activiteiten en leergemeenschappen. 
• We profileren ROC West-Brabant als partner voor de arbeidsmarkt. 

 
 

1.3. Nulmeting imago, resultaten veldonderzoek (internationale) bedrijven 
 
 
 
 
 

 

 

Gaps P 

 

 
 
 
 
 

1.1. Het huidige portfolio sluit nog niet voldoende aan op de arbeidsmarktvraag van de regio en de behoefte van de 
leerlingen en studenten.  

1.2. Het bedrijfsleven wordt nog niet voldoende betrokken bij onze leerroutes, leerlijnen, leergemeenschappen. 

1.3. Internationaliseringsbeleid is nog niet voldoende up-to-date. 

Risico’s P  Effecten meten C 

  
 
Algemeen: 
 
De organisatie is in de gehele breedte in transitie, dit levert energie en nieuwe perspectieven op, maar ook het risico op 
werkdruk, spanning en lastige keuzes in prioritering van activiteiten. 
  
Er wordt hard gewerkt aan een verdere cultuuromslag binnen de organisatie, waarbij het accent ligt op samenwerken, verbinden 
en innoveren. Ook bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda wordt naast de specifieke inhoudelijke doelstellingen ook sterk 
gestuurd op (onderlinge) samenwerking en de mogelijkheid om resultaten te verbreden naar de gehele organisatie. Deze 
expliciete sturing op verbeterde samenwerking kan tot vertragingen leiden en ook druk leggen op het draagvlak. 
 
Specifiek: 
 
Risico’s 
 

1. Niet alle beoogde resultaten zijn te meten. 
2. Onvoldoende ruimte voor innovatie  
3. Onvoldoende ruimte voor professionalisering  
4. Opleidingen met thans een goede banenkans, in de werving als kansrijk bestempelen terwijl dit mogelijk niet past bij 

de toekomstige vraag. 
 

Beheersbaarheid 
 

1. Ontwikkeling meetinstrumenten 
2. In de Nieuwe Koers wordt hierop (mede) gestuurd 
3. In de Nieuwe Koers wordt hierop (mede) gestuurd 
4. In beeld brengen om welke opleidingen dit gaat en hier geen extra marketingactiviteiten op zetten. 

 
 
 
 
 
 
 

   
De genoemde resultaten worden, afhankelijk van de in deze A3 genoemde resultaten, gemeten aan de hand één of meer onderstaande bronnen: 
 

• Bedrijvenonderzoek ROC West- Brabant (2018, 2021). 
• Medewerker tevredenheidonderzoek ROC West-Brabant (2020 -2022). 
• JOB-monitor (2020, 2022). 
• OC en W dataset – indicatoren kwaliteitsafspraken mbo. 
• DUO gegevens. 
• S-BB kansen op werk gegevens (Jaarlijks). 
• Jaarrapportage kwaliteitsgelden ROC West-Brabant (Jaarlijks). 
• Benchmark MBO - Rapportage Studiesucces (Jaarlijks). 
• Nog te ontwikkelen meetinstrument, indien nodig 

Het uitvoeren, verzamelen en rapporteren van de metingen geschiedt onder de coördinatie van de Dienst Onderwijs en Kwaliteit van ROC West-Brabant. 
 
 
 

  

 Borging A 

    
• De kwaliteitsagenda is geborgd door een projectorganisatie welke grip houdt op het proces en de resultaten gedurende de gehele looptijd. 
• De projectorganisatie wordt bijgestuurd door de aanwezige stuurgroep. 
• De aangestelde themadeskundigen fungeren als aanspreekpunt en verantwoordelijke over de inhoud. 
• Het gebruik van regio thema’s voortvloeiend uit het Kennispact 3.0 MBO Brabant. 
• De projectgroep Toetsing controleert of activiteiten en projecten aansluiten op de doelstellingen binnen de kwaliteitsagenda. 
• De aangestelde trajectleider per thema houdt grip op de voortgang van onderliggende activiteiten en projecten. 
• De werkgroep Monitoring zorgt voor een driemaandelijkse rapportage (Q-rap) en screent de voortgang van de projecten. 
• Een jaarlijkse meting geleverd door de dienst Onderwijs en Kwaliteit inzake de resultaatgebieden. 
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Thema 2 Integratie vmbo / mbo  
 

Indicatieve begroting 
Totaal 2019 2020 2021 2022 
8.2 M 1.9 M 2.1 M 2.1 M 2.1 M 

 

Probleemstelling P  Resultaten P 

 
 
 
Huidige situatie 
 
Een leerling rondt het vmbo af en maakt de overstap naar het mbo van zijn keuze. Er is zowel vanuit vmbo’s van ROCWB als 
van buiten ROCWB weinig inhoudelijke aansluiting, een matige overdracht, een beperkte doorlopende leerlijn, en er wordt  
nog onvoldoende rekening gehouden met talenten, aangetoonde competenties e.d. 
 
De VMBO scholen van ROCWB hebben met de MBO colleges ROCWB  een nieuwe koers, gericht op samenwerking uitgezet. 
Hierin is de algemene visie en de visie en missie over t.a.v. de aansluiting VMBO-MBO opgenomen. Hierin worden vergaande 
uitspraken gedaan rondom: 
 

• Warme overdracht; 
• De organisatorische aansluiting VMBO en MBO binnen ROC WB. Er is sprake van ontschotten; 

In de huidige situatie wordt er gewerkt met verschillende administratieve en primair ondersteunende systemen die 
niet op elkaar aansluiten; 

• We nemen samen de verantwoordelijkheid voor de loopbaan van de leerling en student waarin de persoonlijke 
leerroute centraal staat. Dit om de leerling en student beter voor te bereiden op de te maken passende 
beroepskeuze; 
Hiervoor worden op dit moment binnen het VMBO de LOB coaches, de VSV al succesvol, breed ingezet; 

• Op dit moment is er geen afstemming op het gebied eerder verworven competenties en wordt geen recht gedaan 
aan de individuele ontwikkellijn. Het curriculum is leidend in het aanbod; 

• We zien op dit moment een lek van leerlingen vanuit het VMBO naar externe ROC’s; 
• Keuzevakken binnen het VMBO en MBO worden los van elkaar ontwikkeld; 
• Experimenteerruimte voor differentiatie op niveau en gespreid examineren wordt niet ingezet om recht te doen aan 

de leerroute van de leerling of student; 
 
We zijn onvoldoende op de hoogte van elkaars ontwikkelingen en delen weinig informatie. Het ontbreekt aan ontmoeting 
tussen vmbo en mbo. 

 
Ideale situatie  
 

• Een doorlopende leerroute voor de leerling / student op inhoud en begeleiding waarbij de ontwikkelvraag 
(leerbehoefte) van de leerling / student centraal staat; 

• Van aanbod gestuurd vmbo–mbo naar meer vraag gestuurd, eventueel vmbo-mbo overstijgend aanbod, waarbij 
examinering van de leerlijnen gespreid plaatsvindt op verschillende en bij de leerling / student passende niveaus. 
Hierbij zien we een ontschotting van vmbo en mbo. 

• ROC = ROC (nieuwe naam)  we spreken niet meer van vmbo en mbo; 
• Actief strategisch personeelsbeleid, professionalisering en flexibiliserende inzet van docenten. We streven naar 

maximale uitnutting hiervan om de professionele inzet te realiseren. Juiste mens op de juiste plaats.  
• Talentontwikkeling voor leerlingen, studenten  en medewerkers staat centraal. 
• Maatwerk mondt uit tot maximale ondersteuning bij de ontwikkelvraag, gevarieerd, uitdagend, ambitieus en 

tegemoet komend aan de ontwikkelvraag van de leerling of student. 
• We hebben een verantwoordelijkheid naar de medewerkers. We vragen veel van hen. Dus hebben we de 

verplichting de omgeving te creëren die hen zin geeft zichzelf en de leerlingen en studenten te ontwikkelen. Het is 
onze opgave de drie drijfveren, om te groeien, betekenisvol en autonoom te zijn, te raken, zodat zij vanuit inspiratie 
kunnen werken. 

 
 
 

  

 
 

 
Doel 

 
2019 2020 2021 2022 

2.1 10% van de VMBO opleidingen 
vormt een onderwijskundig 
geheel met het MBO. 
 

15% van de VMBO opleidingen 
vormen een onderwijskundig geheel 
met het MBO. 
 
5% van de VMBO-leerlingen volgt 
een VM2-traject.   

25% van de VMBO opleidingen 
vormen een onderwijskundig – 
geheel eenheid met het MBO. 
 
7% van de VMBO-leerlingen volgt 
een VM2-traject.   

50% van de VMBO opleidingen 
vormen een onderwijskundig geheel 
met het MBO. 
 
10% van de VMBO- leerlingen volgt 
een VM2-traject.   

2.2  
 
 
 
10% van de vmbo leerlingen van 
buiten ROCWB ervaren een 
soepele overgang naar het mbo 
van ROCWB 

10% van de opleidingen zijn vanuit 
het principe flexibele leerroutes 
ingericht. 
 
15 % van de vmbo leerlingen van 
buiten ROCWB ervaren een soepele 
overgang naar het mbo van ROCWB 

25% van de opleidingen zijn vanuit 
het principe flexibele leerroutes 
ingericht. 
 
20% van de vmbo leerlingen van 
buiten ROCWB ervaren een soepele 
overgang naar het mbo van ROCWB 

50% van de opleidingen zijn vanuit 
het principe flexibele leerroutes 
ingericht. 
 
25% van de vmbo leerlingen van 
buiten ROCWB ervaren een soepele 
overgang naar het mbo van ROCWB 

2.3  Er is een eenduidig 
begeleidingssysteem ingericht 
 
 
 

 
Bij 25 % van de opleidingen wordt 
vanuit één systematiek en 
ondersteuningslijn begeleid. 
 

 
Bij 50% van de opleidingen wordt 
vanuit één systematiek en 
ondersteuningslijn begeleid. 
 

 

 
 
 
 

  



Doelen  P  Maatregelen / Acties D 

 

 
 
 

  

2.1. Vmbo scholen en mbo  colleges van ROCWB vormen een onderwijskundig geheel .  

2.2. Doorlopende leertrajecten zijn afgestemd op de flexibele vraag van de leerling / student , die zijn of haar eigen leerroute 
doorloopt.  
 

2.3. De leerling / student wordt vanuit één systematiek en ondersteuningslijn begeleid bij haar ontwikkeling. 

  
 

 
 
Doel 
 

Acties 

2.0. ROC West-Brabant stimuleert initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de resultaten en de doelen. 

2.1.  Het ontwikkelen van onderwijslogistiek, digitale leeromgeving en digitale loopbaandossier ten behoeve van flexibele leerroutes. 

2.2.  Pilots leerroutes/crossovers opzetten, ontschotten examinering. 

2.3. Ontwikkelen van één systematiek en ondersteuningslijn die de leerlingen en studenten begeleidt bij hun ontwikkeling. 

 

 

Gaps P 

 

 
 
 
 

  

2.1. Nu is er weinig afstemming tussen vmbo scholen en mbo colleges van ROCWB  en  staan leerlingen en studenten niet 
overal centraal. 
 

2.2. Volledig aanbod gestuurd onderwijs. Weinig tot geen keuzevrijheid en sectoren zijn bepalend voor het organisatiemodel. 

2.3. Er wordt vanuit verschillende systematieken en ondersteuningslijnen begeleid. 

Risico’s P  Effecten meten C 

  
 
Algemeen: 
 
De organisatie is in de gehele breedte in transitie, dit levert energie en nieuwe perspectieven op, maar ook het risico op 
werkdruk, spanning en lastige keuzes in prioritering van activiteiten. 
  
Er wordt hard gewerkt aan een verdere cultuuromslag binnen de organisatie, waarbij het accent ligt op samenwerken, verbinden 
en innoveren. Ook bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda wordt naast de specifieke inhoudelijke doelstellingen ook sterk 
gestuurd op (onderlinge) samenwerking en de mogelijkheid om resultaten te verbreden naar de gehele organisatie. Deze 
expliciete sturing op verbeterde samenwerking kan tot vertragingen leiden en ook druk leggen op het draagvlak. 
 
Specifiek: 
 
Risico’s: 
1. Te lang is de samenwerking tussen vmbo en mbo achter gebleven. Is er genoeg vertrouwen? 
2. De termijn en keuzemogelijkheden zijn onduidelijk.  
3. Past e.e.a. binnen wet- en regelgeving en wordt er ingezet op experimenteerruimte? Toon lef. 
3. Systematiek en ondersteuningslijn worden “los” opgezet, niet in samenhang met het loopbaandossier. 
4. Wet- en regelgeving, ontwikkeltijd en ruimte voor samenwerking is noodzakelijk. Zijn er voldoende faciliteiten om de doelen te 
realiseren en komen we toe aan de borging na de projectfase?  
5. Verouderd personeelsbestand. In hoeverre is er te schakelen en wat is nodig om de eerste concrete stappen te zetten? De 
ontwikkelcapaciteit  en de noodzakelijke mindset is een cultuuraangelegenheid. Cultuurtrajecten nemen veel tijd in beslag tenzij 
er gericht geïnvesteerd wordt. 
6. Door de terugloop van leerlingen kan er onvoldoende massa zijn om het noodzakelijke aanbod te realiseren. Aan de vraag 
van de leerling kan dan niet tegemoet worden gekomen.  
 
Beheersing: 

- Samenwerking vmbo-mbo formaliseren; 
- Benadrukken keuzemogelijkheden en termijnen in communicatieplan ROC-WB; 
- Strategische personeelsplanning; 
- Marketingplan gericht op gewenst aanbod; 
- De nieuwe koers: de richting is helder! 

 

   
De genoemde resultaten worden, afhankelijk van de in deze A3 genoemde resultaten, gemeten aan de hand één of meer van de onderstaande bronnen: 
 

• Bedrijvenonderzoek ROC West- Brabant (2018, 2021). 
• Medewerker tevredenheidonderzoek ROC West-Brabant (2020-2022). 
• JOB-monitor (2020, 2022). 
• OC en W dataset – indicatoren kwaliteitsafspraken mbo. 
• DUO gegevens. 
• S-BB kansen op werk gegevens (Jaarlijks). 
• Jaarrapportage kwaliteitsgelden ROC West-Brabant (Jaarlijks). 
• Benchmark MBO - Rapportage Studiesucces (Jaarlijks). 
• Nog te ontwikkelen meetinstrument indien nodig. 

Het uitvoeren, verzamelen en rapporteren van de metingen geschiedt onder de coördinatie van de Dienst Onderwijs en Kwaliteit van ROC West-Brabant. 
 

   Borging A 

    
• De kwaliteitsagenda is geborgd door een projectorganisatie welke grip houdt op het proces en de resultaten gedurende de gehele looptijd. 
• De projectorganisatie wordt bijgestuurd door de aanwezige stuurgroep. 
• De aangestelde themadeskundigen fungeren als aanspreekpunt en verantwoordelijke over de inhoud. 
• Het gebruik van regio thema’s voortvloeiend uit het Kennispact 3.0 MBO Brabant. 
• De projectgroep Toetsing controleert of activiteiten en projecten aansluiten op de doelstellingen binnen de kwaliteitsagenda. 
• De aangestelde trajectleider per thema houdt grip op de voortgang van onderliggende activiteiten en projecten. 
• De werkgroep Monitoring zorgt voor een driemaandelijkse rapportage (Q-rap) en screent de voortgang van de projecten. 
• Een jaarlijkse meting geleverd door de dienst Onderwijs en Kwaliteit inzake de resultaatgebieden. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



 

A3               Kwaliteitsagenda 2019 - 2022                         
 

Thema 3 Leven Lang Ontwikkelen  
 

 Indicatieve begroting  
Totaal 2019 2020 2021 2022 
8.2 M 1.9 M 2.1 M 2.1 M 2.1 M 

 

Probleemstelling P  Resultaten P 

 
 
Huidige situatie 
Leven Lang Ontwikkelen is als regiothema opgehaald uit Kennispact 3.0 mbo Brabant, Leven Lang Ontwikkelen. 
In de onderstaande SWOT-analyse Leven lang Ontwikkelen geven we de situatie voor ROC WB weer: 
Intern sterke punten: 

1. Veel disciplines in huis, over de hele regio verspreid– incl. groen onderwijs, kennis en ervaring met bedrijfsgerichte 
trajecten. 

2. Doorlopende begeleidings- en leerlijnen (vmbo en mbo in één organisatie/nauwe relatie met AD en HBO). 
3. Onderwijs in algemene competenties is vanzelfsprekend beschikbaar (rekenen, talen, burgerschap). 
4. Netwerk van onderwijspioniers. 
5. Eerste stappen naar een loopbaangerichte organisatie zijn gezet (meegedaan aan project Keuzeprocessen, 

innovatieproject loopbaanleren, publicaties o.a. opbrengsten loopbaanleren, LOB –leren van ervaring, 
praktijkprojecten die gestart zijn, lob-academie – zie de kracht van het model). 

Intern zwakke punten 
1. Er is geen uniforme en eenduidige aanpak als het gaat om de profilering richting bedrijven. Zo is er nog niet 

voldoende samenwerking tussen de colleges. Er is nog onvoldoende over -en inzicht in het bedrijfsgericht onderwijs 
dat nu wordt verzorgd, ook in de communicatie naar buiten toe.  

2. De onderwijslogistiek is onvoldoende voorbereid op een flexibel aanbod en op gepersonaliseerd leren. 
3. Modulaire programma’s zijn vaak niet of nauwelijks mogelijk; parttime aanbod is beperkt. 
4. Behouden en werven van voldoende medewerkers op alle niveaus. 

Extern kansen 
1. Leven Lang Ontwikkelen als regiothema. Leven Lang Ontwikkelen, blijvende scholing van de beroepsbevolking wordt 

gezien als antwoord op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
2. Middelen van O&O-fondsen voor de scholing van werkenden zijn in principe bestemd voor werkenden die onder de 

betreffende cao vallen. Dit maakt de middelen moeilijk toegankelijk voor bijvoorbeeld flexwerkers en bemoeilijkt 
intersectorale mobiliteit. Flexwerkers LLO aanbieden én bevordering interne mobiliteit zou juist goed kunnen door 
ROCWB 

3. Het gaat bij LLO in belangrijke mate juist om training in algemene vaardigheden die nodig is. 
4. Vanuit het perspectief van het individu spelen verscheidene persoonlijke en psychologische factoren een rol die 

deelname aan LLL-activiteiten in de weg kunnen staan. Daarom is het belangrijk om al op jonge leeftijd te beginnen 
met de bevordering van LLO houding.  

5. De stap van mbo naar hoger onderwijs is moeilijk te maken. Er is een gat tussen het hoogste mbo-niveau en het 
hoger onderwijs, hoewel dat steeds meer door Associate degrees wordt ingevuld. Wij spelen hier als ROC op in. Dit 
sluit ook goed aan bij ervaringsleren. 

6. De overheid stimuleert de deelname aan LLO, zowel aan de aanbod- als de vraagzijde van de scholingsmarkt 
Extern bedreigingen 

1. Deelname aan leven lang leren van specifieke doelgroepen blijft achter, bijv. bij laagopgeleiden, niet-werkenden, 
flexwerkers en ZZP’ers. 

2. Bedrijven zijn meer bereid om in scholing voor bedrijfsspecifieke vaardigheden te investeren, maar minder in 
algemene vaardigheden. 

Private opleiders hebben meer flexibiliteit, maar de mogelijkheden voor publieke bekostiging zijn daar beperkt. Hierdoor 
kunnen werkenden met de behoefte om door te leren barrières ervaren.  

 
Ideale situatie  

1. ROC West-Brabant stimuleert en faciliteert het Leven Lang Ontwikkelen in de regio. 
2. Leven Lang Ontwikkelen is voor ROC WB een kwestie van maatwerk leveren voor jong en oud, voor leerlingen, 

studenten, alumni, werkzoekenden, werknemers en medewerkers. Een Leven Lang Ontwikkelen is de paraplu. 
Zowel  formeel -, non-formeel - en informeel leren vallen hieronder. Loopbaanleren vormt hierbij de verbinding. 

3. Voor ROC WB zijn de ontwikkeling van een loopbaanperspectief én de ontwikkeling van vakmanschap twee kanten 
van dezelfde medaille. Het gaat om de verbinding van kennen, kunnen, attitude en motief. “Willen”, omdat het bij je 
past. Het gaat om een gevoel van richting en identiteit. Dit vraagt om leeromgevingen die praktijkgericht, dialogisch- 
en vraaggericht zijn. 

4. ROC West-Brabant is dé kennispartner voor het bedrijfsleven/overheidsinstellingen/zorginstellingen, voor kleine, 
middelgrote en grote organisaties in de meest uiteenlopende sectoren én is op zoek naar innoverende 
samenwerking, waarbij de klant centraal staat. 

5. Typerend voor de werkwijze van ROC West-Brabant hierbij is: korte communicatielijnen, laagdrempelig, 
meedenkend, ondersteunend en een goede bereikbaarheid. 

 
  

  
 

Doel 
 

2019 2020 2021 2022 

3.1. Een instrumentarium voor het 
meten van de ontwikkeling van 
de 5 loopbaancompetenties is 
ontwikkeld en vastgesteld door 
de RvB.  
 
Er is een 0-meting uitgevoerd. 

 
 
 
 
 
 
Er is een positieve ontwikkeling op 
de 5 loopbaancompetenties 
zichtbaar t.o.v. de 0-meting. 

 
 
 
 
 
 
Er is een positieve ontwikkeling op 
de 5 loopbaancompetenties 
zichtbaar t.o.v. 2020. 

 
 
 
 
 
 
Er is een positieve ontwikkeling op 
de 5 loopbaancompetenties 
zichtbaar t.o.v. 2021. 

3.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisatie brede inzet van het 
loopbaandossier, als onderdeel 
van loopbaanleren, wordt 
voorbereid. 

30% van de leerlingen en studenten 
geeft aan in staat te zijn om te 
kiezen als het gaat om hun 
loopbaan. 
 
Bij 30% van de leerlingen en 
studenten wordt het 
loopbaandossier gebruikt als 
loopbaaninstrument. 
 
 
 
 
 
 
40% van de studenten heeft een 
loopbaandossier opgebouwd en 
wordt op basis van dit dossier 
begeleid. 

50% van de leerlingen en studenten  
geeft aan in staat te zijn om te 
kiezen als het gaat om hun 
loopbaan. 
 
Bij 50 % van de leerlingen en 
studenten wordt het 
loopbaandossier gebruikt als 
loopbaaninstrument. 
 
Ons onderwijs is voor 60% van de 
leergemeenschappen 
loopbaangericht, dat wil zeggen 
dialoog-, praktijk- en vraaggericht. 
 
70% van de studenten heeft een 
loopbaandossier opgebouwd en 
wordt op basis daarvan begeleid. 

70% van de leerlingen en studenten 
geeft aan in staat te zijn om te 
kiezen als het gaat om hun 
loopbaan. 
 
Bij 70 % van de leerlingen en 
studenten wordt het 
loopbaandossier gebruikt als 
loopbaaninstrument. 
 
Ons onderwijs is voor 80% van de 
leergemeenschappen 
loopbaangericht, dat wil zeggen 
dialoog-, praktijk- en vraaggericht. 
 
Alle studenten hebben een 
loopbaandossier opgebouwd en 
worden op basis daarvan begeleid. 
 
 

3.3.  Een naadloze overstap is 
gewaarborgd voor 30% van alle 
leerlingen en studenten . 

Een naadloze overstap is 
gewaarborgd voor 50% van alle 
leerlingen en studenten.  

Een naadloze overstap is 
gewaarborgd voor 80% van alle 
leerlingen en studenten.  

3.4. Vaststellen beleid met 
betrekking tot onderwijslogistiek 
en leerroutes.  
 

10 % van ons onderwijs is modulair 
en volgens behoefte van de 
leerlingen en studenten ingericht.  
 
 

30% van ons onderwijs is modulair 
en volgens behoefte van de 
leerlingen en studenten ingericht. 
 
 
 
  

50% van ons onderwijs is modulair 
en volgens behoefte van de 
leerlingen en studenten ingericht.  

 

 
 
 

  



Doelen  P  Maatregelen / Acties D 

 

 
 
 
 

  

3.1.  Onze leerling/ student laat een ontwikkeling zien in de 5 loopbaancompetenties. 

3.2. De leerling/ student is in staat om passende loopbaankeuzes te maken.  
 

3.3. Naadloze overstap is gewaarborgd voor de leerling/ student.  

3.4. Onderwijs is modulair en naar behoeften van de leerlingen en studenten ingericht. 
 

  
 

Doel 
 Acties 

3.0. ROC West-Brabant stimuleert initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de resultaten en de doelen. 

3.1. Het ontwikkelen van een instrumentarium gericht op het meten van de ontwikkeling van de 5 loopbaancompetenties bij de leerling / student. . 
Er wordt gewerkt met een instrumentarium voor het meten van de ontwikkeling van de  5 loopbaancompetenties bij elke leerling / student.  
 

3.2. - Inventarisatie activiteiten op het gebied van loopbaanleren en van trajecten ihkv LLO bij en met bedrijven.  
- Het ontwikkelen van onderwijslogistiek, digitale leeromgeving en digitale leerling dossier ten behoeve van flexibele leerroutes. 
- Inrichten van dialogisch, praktijk– en vraaggerichte leeromgevingen. 
- Stimuleren van experimenten  
- Door ontwikkelen loopbaanleren, met name op loopbaandossier, behoeften en talenten van studenten in kaart brengen, warme overdracht, 
  

3.3. -Elke leerling / student wordt de mogelijkheid geboden met een eigen loopbaandossier te werken en dit in te zetten bij diens overdracht/overstap. 
-Het ontwikkelen van begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden om continuïteit en overdracht in leerprocessen te realiseren ( Bijv. een 
loopbaancentrum). 

3.4. -Inventariseren wat mogelijk is binnen bestaande systemen en welke behoeften er leven op de werkvloer om flexibel onderwijs mogelijk te maken. De 
opgedane ervaringen meenemen in de inventarisatie.  
-Aanpassingen in de systemen, rekening houdend met de behoeften die leven uitproberen, evalueren en verder uitrollen. 
-Realiseren van stapel-, switch-, vertragings-, versnellings-, verdiepings-, verbredings- en vrijstellingsmogelijkheden. 
-Creëren van draagvlak en pilots draaien. 

 

 

Gaps P 

 

 
 
 

3.1. Ontwikkeling loopbaancompetenties is onvoldoende inzichtelijk. 

3.2. Loopbaanleren is nog niet de rode draad in ons onderwijs. Er zijn nog onvoldoende leeromgevingen, waarin de ambities 
en talenten van de leerling / student leidraad en vertrekpunt voor het onderwijs zijn, d.w.z. leeromgevingen die 
dialogisch-, vraag- en praktijkgericht zijn. 
Uitvalpercentages laten zien dat onvoldoende passende keuzes worden gemaakt. 
 

3.3. Er wordt nog heel verschillend omgegaan met overdracht, in- en uitstroom. Het ontbreekt bij ROCWB op dit moment 
aan een eenduidige aanpak op dit terrein. 
 

3.4. De onderwijslogistiek is onvoldoende voorbereid op het inspelen op de behoefte van de  leerling / student.  

Risico’s P  Effecten meten C 

  
 
Algemeen: 
 
De organisatie is in de gehele breedte in transitie, dit levert energie en nieuwe perspectieven op, maar ook het risico op 
werkdruk, spanning en lastige keuzes in prioritering van activiteiten. 
  
Er wordt hard gewerkt aan een verdere cultuuromslag binnen de organisatie, waarbij het accent ligt op samenwerken, verbinden 
en innoveren. Ook bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda wordt naast de specifieke inhoudelijke doelstellingen ook sterk 
gestuurd op (onderlinge) samenwerking en de mogelijkheid om resultaten te verbreden naar de gehele organisatie. Deze 
expliciete sturing op verbeterde samenwerking kan tot vertragingen leiden en ook druk leggen op het draagvlak. 
Specifiek: 
 
Risico’s 
 

1. Niet alle beoogde resultaten zijn te meten. 
2. Onvoldoende ruimte voor innovatie.  
3. Onvoldoende ruimte voor professionalisering  
4. Opleidingen met thans een goede banenkans, in de werving als kansrijk bestempelen terwijl dit mogelijk niet past bij 

de toekomstige vraag. 
 
Beheersbaarheid 
 

1. Ontwikkeling meetinstrumenten. 
2. Innovatie is een belangrijk thema in de koers van ROC West-Brabant. 
3. Professionalisering is een belangrijk thema in de koers van ROC West-Brabant. 
4. In beeld brengen om welke opleidingen dit gaat en hier geen extra marketingactiviteiten op zetten. 

 
 
 
 

 

   
De genoemde resultaten worden, afhankelijk van de in deze A3 genoemde resultaten, gemeten aan de hand van één van de onderstaande bronnen: 
 

• Bedrijvenonderzoek ROC West- Brabant (2018, 2021). 
• Medewerker tevredenheidonderzoek ROC West-Brabant (2020-2022). 
• JOB-monitor (2020, 2022). 
• OC en W dataset – indicatoren kwaliteitsafspraken mbo. 
• DUO gegevens. 
• S-BB kansen op werk gegevens (Jaarlijks). 
• Jaarrapportage kwaliteitsgelden ROC West-Brabant (Jaarlijks). 
• Benchmark MBO - Rapportage Studiesucces (Jaarlijks). 
• Nog te ontwikkelen meetinstrument indien nodig . 

Het uitvoeren, verzamelen en rapporteren van de metingen geschiedt onder de coördinatie van de Dienst Onderwijs en Kwaliteit van ROC West-Brabant. 
 

   Borging A 

    
• De kwaliteitsagenda is geborgd door een projectorganisatie welke grip houdt op het proces en de resultaten gedurende de gehele looptijd. 
• De projectorganisatie wordt bijgestuurd door de aanwezige stuurgroep. 
• De aangestelde themadeskundigen fungeren als aanspreekpunt en verantwoordelijke over de inhoud. 
• Het gebruik van regio thema’s voortvloeiend uit het Kennispact 3.0 MBO Brabant. 
• De projectgroep Toetsing controleert of activiteiten en projecten aansluiten op de doelstellingen binnen de kwaliteitsagenda. 
• De aangestelde trajectleider per thema houdt grip op de voortgang van onderliggende activiteiten en projecten. 
• De werkgroep Monitoring zorgt voor een driemaandelijkse rapportage (Q-rap) en screent de voortgang van de projecten. 
• Een jaarlijkse meting geleverd door de dienst Onderwijs en Kwaliteit inzake de resultaatgebieden. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



 

A3               Kwaliteitsagenda 2019 - 2022                         
 

Thema 4 Gelijke kansen in het onderwijs  
 

Indicatieve begroting  
Totaal 2019 2020 2021 2022 
4.8 M 1.2 M 1.2 M 1.2 M 1.2 M 

 

Probleemstelling P  Resultaten P 

 
 
Huidige situatie 
Overgangen binnen het onderwijs zijn bepalende momenten in de schoolloopbaan. Kansenongelijkheid ligt hier op de loer. Dit 
wordt beschreven in het Actieplan Gelijke kansen in het onderwijs (OCW, 2016): 
- onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders lopen verder uit elkaar. Leerlingen met lager 

opgeleide ouders blijken, ondanks gelijke cognitieve capaciteiten, minder ver te komen dan hun leeftijdsgenoten met 
hoger opgeleide ouders. Ook blijkt dat bij elke overstap leerlingen en studenten met lager opgeleide ouders gemiddeld 
genomen een voorzichtiger advies krijgen dan leerlingen met hoger opgeleide ouders. 

- jongeren met een migratieachtergrond hebben meer moeite met het vinden van een stage en een passende plek op de 
arbeidsmarkt. Ook hebben zij nog wel eens een eenzijdig en minder realistisch beeld van beroepen, waardoor zij vaker 
kiezen voor studies met minder goede kansen op werk.  

Daarnaast blijkt dat taalvaardigheid een belangrijke voorwaardelijke factor is voor studiesucces en om volwaardig mee te 
kunnen komen in onze samenleving. Een taalachterstand werkt dus kansenongelijkheid in de hand. 
 
Indicatoren voor kansen(on)gelijkheid zijn onder andere het succes van eerstejaars mbo studenten, kwalificatiewinst, 
opstroom na het behalen van een diploma, doorstroom van mbo naar hbo en het succes van de laatstgenoemde groep in het 
eerste jaar op het hbo. Met het succes van de eerstejaars mbo studenten scoort ROC WB met 85,5% iets boven het landelijk 
gemiddelde van 84,5%. De kwalificatiewinst is met 82,6% op ROC WB lager dan het landelijk gemiddelde van 87%. Met de 
opstroom na diploma binnen het mbo zit ROC WB met 42,5% ongeveer op het landelijk gemiddelde. Met doorstroom naar het 
hbo scoort ROC WB met 34,6% lager dan het landelijk gemiddelde van 36,1%. Succes van de eerstejaars hbo’ers, afkomstig 
van ROC WB, is op Avans ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. (Data afkomstig uit: 0-meting Kwaliteitsagenda, 2018) 
 
In de genoemde cijfers wordt geen onderscheid gemaakt naar doelgroepen. In het kader van kansengelijkheid is een aantal 
doelgroepen te onderscheiden waar extra aandacht naar uit dient te gaan: leerlingen en studenten met laagopgeleide ouders, 
leerlingen en studenten met een migratieachtergrond, ongediplomeerde instromers (o.a. ISK-leerlingen, vso-leerlingen en 
uitvallers van het VO). Binnen het programma Klaar voor de toekomst wordt gesproken over leerlingen en studenten van 12 
tot 67 jaar. Deze verruiming van de huidige doelgroep brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Op basis van landelijke 
gegevens, waaruit blijkt dat een aantal factoren van invloed is op kansen(on)gelijkheid, wordt de aanname gedaan dat deze 
trend ook geldt binnen ROC WB. Gegevens vanuit de benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2017 bevestigen dit beeld 
voor wat betreft leerlingen en studenten met een migratieachtergrond. Er zijn echter nog geen data beschikbaar over 
eventuele verschillen in kwalificatiewinst, opstroom, doorstroom en uitstroom voor alle genoemde doelgroepen. De twee 
andere indicatoren Succes van eerstejaars mbo’ers en Succes van eerstejaars hbo’ers laten we verder buiten beschouwing. 
Het huidige beleid t.a.v. deze doelgroepen wordt voortgezet en eventuele acties worden gehandhaafd. 
 
Binnen ROC WB is één intakeproces voor het mbo vastgesteld. Voor specifieke doelgroepen zijn er ‘deelprocedures’. De 
huidige werkwijze laat ruimte voor kansenongelijkheid. Tot op heden hebben veel opleidingen van ROC WB slechts één 
instroommoment. Flexibele instroom is dus niet mogelijk. In de praktijk is er vaak een probleem wanneer een  student na een 
verkeerde studiekeuze tussentijds wil overstappen naar een andere opleiding. Vanaf schooljaar 2018-2019 is binnen ROC 
WB de Overstapservice ingevoerd, waardoor het mogelijk moet worden om tussentijds te switchen tussen twee opleidingen. 

 
Ideale situatie  
ROC West-Brabant biedt gelijke kansen aan alle leerlingen en studenten om hun persoonlijk talent en burgerschap te 
ontwikkelen. De leerbehoefte van de leerling of student is leidend. Dat impliceert kansengelijkheid voor leerlingen en 
studenten uit alle onderscheiden doelgroepen. Overgangsmomenten zijn belangrijke aandachtspunten als het gaat om het 
vergroten van gelijke kansen. Soepele overgangen creëren we door: 
- Eén intakeproces waarin niet zozeer de doelgroep maar het individu centraal staat.  
- Gepersonaliseerde leertrajecten, waarbij het voor de leerling of student  mogelijk is om op meer momenten per jaar in te 

stromen en eventueel tussentijds de eigen leerroute aan te passen. Zie hiervoor thema 1. 
- Doorstroom naar een hoger opleidingsniveau te stimuleren en te faciliteren 
- Leerlingen en studenten voldoende toe te rusten om een goede positie op de arbeidsmarkt te bemachtigen. 
 
De doelen binnen dit thema zijn algemeen geformuleerd, maar door het inzetten van specifieke maatregelen voor de in de 
huidige situatie omschreven doelgroepen wordt kansengelijkheid bevorderd. Welke maatregelen nodig zijn, is deels 
afhankelijk van de resultaten van de uit te voeren onderzoeken. 
- Om volwassenen gelijke kansen te bieden binnen het onderwijs, wordt rekening gehouden met wat het individu al in de 

praktijk geleerd heeft.  
- Mbo-scholen kunnen een flexibel onderwijsaanbod vormgeven, zowel qua tijd, plaats als onderwijsvorm. 
Het is een belangrijke opdracht van het onderwijs om alle leerlingen en studenten maximaal taalvaardig te maken. 
  

  
 

 
 

Doel 
 

2019 2020 2021 2022 

4.1.1.  Bestaande procedures voor 
doelgroepen met specifieke 
kenmerken zijn opgenomen in één 
intakeproces. 

 Het individuele intakeproces wordt 
binnen ROCWB op een eenduidige 
manier uitgevoerd.  

4.1.2.  De kwalificatiewinst binnen ROC WB 
is voor alle doelgroepen maximaal 
twee procentpunt lager dan het 
landelijk gemiddelde. 
 

 De kwalificatiewinst binnen ROC WB 
is voor alle doelgroepen ten minste 
gelijk aan het landelijk gemiddelde. 

4.1.3.  De opstroom naar een hoger 
opleidingsniveau binnen ROC WB 
blijft voor alle doelgroepen minimaal 
gelijk aan het landelijk gemiddelde 
 

 De opstroom naar een hoger 
opleidingsniveau binnen ROC WB is 
voor alle doelgroepen minimaal 
gelijk aan het landelijk gemiddelde. 

4.1.4.  De doorstroom van mbo niveau 4 
van ROC WB naar het hbo ligt voor 
alle doelgroepen maximaal 1 
procentpunt lager dan het landelijk 
gemiddelde. 

 De doorstroom van mbo niveau 4 
naar het hbo is voor alle 
doelgroepen ten minste gelijk aan 
het landelijk gemiddelde. 

4.1.5.  De uitstroom naar werk vanuit ROC 
WB is voor alle doelgroepen 
maximaal 1 procentpunt lager dan 
het landelijk gemiddelde 

 De uitstroom naar werk is voor alle 
doelgroepen ten minste gelijk aan 
het landelijk gemiddelde. 
 
 

 

 
 
 

  



Doelen  P  Maatregelen / Acties D 

 

 
 
 
 

  

4.1. ROCWB zorgt voor gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten om in en door te stromen naar (vervolg-)opleidingen 
in het mbo en hbo en na afronding uit te stromen  met een passend arbeidsmarktperspectief.  

  

  

  

  
 

Doel 
 Acties 

4.0. ROC West-Brabant stimuleert initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de resultaten en de doelen. 
 
 

4.1. - Onderzoek naar eventuele verschillen in de genoemde resultaten tussen doelgroepen met specifieke kenmerken (0-meting); 
- Het intakeproces wordt afgeleid uit de visie en kaders die beschreven zijn in het programma Klaar voor de toekomst, namelijk om te komen tot 

een individuele intake waar de leerbehoefte van de leerling en student wordt vastgesteld; 
- (Extra) ondersteuning voor doelgroepen met specifieke kenmerken; 
- Doorlopende leertrajecten inrichten en/of uitbreiden; 
- Plusvoorzieningen optimaliseren; 
- Ouderbetrokkenheid vergroten; 
- Binnen loopbaanbegeleiding wordt kansengelijkheid bevorderd; 
- In samenwerking met regionale partners transitieroute naar arbeidsmarkt ontwikkelen 

 

 

Gaps P 

 

 
 

  

4.1.1. Doelgroepen met specifieke kenmerken hebben (vermoedelijk) een achterstand t.a.v. kwalificatiewinst, opstroom, door- 
en uitstroom 

4.1..2. • Er zijn nu nog afzonderlijke intakeprocedures voor doelgroepen met specifieke kenmerken. Deze moeten worden 
geïntegreerd in één uniform intakeproces.  

• Er zijn nu nog groepsintakes. Het intakeproces moet een individueel proces worden waarbij maatwerk wordt 
toegepast. 

  

  

Risico’s P  Effecten meten C 

  
 
Algemeen: 
 
De organisatie is in de gehele breedte in transitie, dit levert energie en nieuwe perspectieven op, maar ook het risico op 
werkdruk, spanning en lastige keuzes in prioritering van activiteiten. 
  
Er wordt hard gewerkt aan een verdere cultuuromslag binnen de organisatie, waarbij het accent ligt op samenwerken, verbinden 
en innoveren. Ook bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda wordt naast de specifieke inhoudelijke doelstellingen ook sterk 
gestuurd op (onderlinge) samenwerking en de mogelijkheid om resultaten te verbreden naar de gehele organisatie. Deze 
expliciete sturing op verbeterde samenwerking kan tot vertragingen leiden en ook druk leggen op het draagvlak. 
 
Specifiek: 
 
- Doordat er op dit moment nog sprake is van 8 afzonderlijke colleges, worden centraal vastgestelde procedures niet altijd 

op uniforme wijze uitgevoerd.. 
Procedures kunnen goed vastgelegd worden, de uitvoering blijft mensenwerk.  
 
Beheersing:  
- Nieuwe koers moet meer eenduidigheid brengen 
-Professionalisering, facilitering en goed management zijn nodig. 
 

 

   
De genoemde resultaten worden, afhankelijk van de in deze A3 genoemde resultaten, gemeten aan de hand van de onderstaande bronnen: 
 

• Bedrijvenonderzoek ROC West- Brabant (2018, 2021). 
• Medewerker tevredenheidonderzoek ROC West-Brabant (2020,2022). 
• JOB-monitor (2020, 2022). 
• OC en W dataset – indicatoren kwaliteitsafspraken mbo. 
• DUO gegevens. 
• S-BB kansen op werk gegevens (Jaarlijks). 
• Jaarrapportage kwaliteitsgelden ROC West-Brabant (Jaarlijks). 
• Benchmark MBO - Rapportage Studiesucces (Jaarlijks). 
• Nog te ontwikkelen meetinstrument indien nodig..  

Het uitvoeren, verzamelen en rapporteren van de metingen geschiedt onder de coördinatie van de Dienst Onderwijs en Kwaliteit van ROC West-Brabant. 
 

   Borging A 

    
• De kwaliteitsagenda is geborgd door een projectorganisatie welke grip houdt op het proces en de resultaten gedurende de gehele looptijd. 
• De projectorganisatie wordt bijgestuurd door de aanwezige stuurgroep. 
• De aangestelde themadeskundigen fungeren als aanspreekpunt en verantwoordelijke over de inhoud. 
• Het gebruik van regio thema’s voortvloeiend uit het Kennispact 3.0 MBO Brabant. 
• De projectgroep Toetsing controleert of activiteiten en projecten aansluiten op de doelstellingen binnen de kwaliteitsagenda. 
• De aangestelde trajectleider per thema houdt grip op de voortgang van onderliggende activiteiten en projecten. 
• De werkgroep Monitoring zorgt voor een driemaandelijkse rapportage (Q-rap) en screent de voortgang van de projecten. 
• Een jaarlijkse meting geleverd door de dienst Onderwijs en Kwaliteit inzake de resultaatgebieden. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 

A3               Kwaliteitsagenda 2019 - 2022                         
 

Thema 5 Jongeren en jong volwassenen in een kwetsbare positie  
 

 Indicatieve begroting  
Totaal 2019 2020 2021 2022 
4.8 M 1.2. M 1.2 M 1.2 M 1.2 M 

 

Probleemstelling P  Resultaten P 

 
Huidige Situatie 
 
Regionale samenhang in beleid 
In 2017 heeft de ‘Aanval op de schooluitval’ een vervolg gekregen in de ‘VSV-aanpak 2.0’. Dit programma heeft een looptijd 
tot 2020 en een nieuwe landelijke doelstelling van maximaal 20.000 vsv’ers. In West-Brabant dient het regionale programma 
‘Iedereen op z’n plek in West-Brabant’ als leidraad voor deze nieuwe aanpak. ROC West-Brabant heeft, als contactschool voor 
de aanpak, het eigen vsv-beleid en de aanpak voor kwetsbare jongeren, zoals verwoord in de notitie ‘Iedereen op z’n plek bij 
ROC West-Brabant, op dit regionale programma afgestemd. 
 
Analyse vsv op onderwijsniveau 2016-2017 
Uit de voorlopige vsv-jaarcijfers over het schooljaar 2016-2017 blijkt dat de uitval in het mbo van ROC West-Brabant (25LX) 
alleen op niveau 1 onder de gestelde prestatienorm is gebleven, bij de overige 3 opleidingsniveaus werden de normen 
overschreden, maar bleef de uitval wel binnen de escaperuimte. Bij AOC West-Brabant (21CY) lag de uitval op mbo-niveau 
één boven de norm en boven de escaperuimte, terwijl hij bij de overige 3 opleidingsniveaus onder de gestelde normen bleef. 
 
Analyse populatie kwetsbare jongeren 
De afgelopen drie schooljaren zijn bij de mbo-colleges van ROC West-Brabant in totaal 3.162 kwetsbare jongeren in de entree 
(53,93%) en op mbo-niveau twee (58,90%) ingestroomd. Dat is gemiddeld per jaar ruim de helft (56%) van de totale instroom 
in deze niveaus. Bovendien is de kwetsbare instroom sinds het schooljaar 2015-2016 licht gegroeid (+2%). Uitgesplitst naar 
vooropleiding en niveau ziet het instroomplaatje er als volgt uit: op niveau 1 bestaat de totale instroom voor 8.55% uit 
jongeren afkomstig uit het praktijkonderwijs; 12,02% komt uit de vmbo-bbl; 4,01% bestaat uit jongeren uit het vso, 
uitstroomrichting arbeidsmarkt, en 10,79% komt uit het vso, uitstroomrichting vervolgonderwijs. De instroom in mbo-niveau 2 
opleidingen bestaat voor 3,33% uit pro-leerlingen; voor 41,90% uit studenten van de vmbo-bbl; 0,31% komt uit het vso, 
uitstroomrichting arbeidsmarkt, en 3,21% uit het vso, uitstroomrichting vervolgonderwijs. Ten slotte is 10,10% van de 
instroom in mbo-niveau 2 afkomstig uit de entreeopleidingen. 
 
Analyse niveau twee opleidingen met matig of slecht arbeidsmarktperspectief 
Van de 43 ROC-opleidingen op mbo-niveau 2 scoren er acht onder de 70% signaalwaarde van de indicator 
arbeidsmarktperspectief. Dat is 18,6% van het totale aanbod op dit niveau.  
 
SWOT-analyse kwetsbare jongeren 
S: intern en regionaal ligt de focus op het terugdringen van vsv. De samenhang tussen het interne en regionale beleid groeit. 
Er zijn initiatieven om te komen tot soepele overgangen binnen de beroepskolom. De meeste opleidingen op mbo-niveau 2 
hebben naast arbeidsmarktrelevantie ook doorstroomrelevantie. 
W: door passend onderwijs en het toelatingsrecht groeit het aantal kwetsbare jongeren binnen het roc. De vsv-aanpak en 
aanpak voor kwetsbare jongeren is per school en college verschillend ingericht. Het bieden van maatwerk wordt bemoeilijkt 
door wet- en regelgeving. Studenten kunnen nog onvoldoende de regie nemen over hun eigen leerloopbaan. Er is nog 
onvoldoende passend en stimulerend onderwijsbeleid voor kwetsbare jongeren. De instroom, doorstroom en uitstroom van 
kwetsbare jongeren worden nog niet adequaat ondersteund (access without support, is not an opportunity). 
O: Studenten zijn regionaal steeds beter in beeld. De samenwerking tussen vmbo en mbo wordt intenser. Intern, regionaal en 
landelijk wordt het beleid steeds meer toegesneden op het creëren van soepele overgangen. De samenwerking tussen het roc 
en haar regionale partners wordt door de landelijke vsv-aanpak en aanpak voor kwetsbare jongeren gestimuleerd. 
T verschillen tussen mensen ontstaan niet meer door inkomen, maar vooral door verschil in opleiding. De startkwalificatie 
maakt het voor kwetsbare jongeren moeilijker om duurzaam een plek op de arbeidsmarkt te verwerven. Het regionale 
onderwijs- en overheidssysteem is nog steeds verkokerd: er is te weinig duurzame integraliteit georganiseerd 

 

Ideale situatie  
 
Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. De vsv blijft minimaal onder de 
jaarlijks door OCW gestelde prestatienormen. Duurzame samenwerkingsrelaties tussen onderwijs, gemeenten en 
bedrijfsleven garanderen dat studenten die toch voortijdig uitvallen in beeld zijn en tijdig worden opgepakt. Daarbij is er 
specifiek aandacht voor de groep 18+. Het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van ROC West-Brabant sluit aan bij de 
wensen en mogelijkheden van studenten, zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Speciale transitiefaciliteiten 
bevorderen binnen ROC West-Brabant de succesvolle instroom, doorstroom en uitstroom van kwetsbare jongeren. Voor 
studenten voor wie een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar is, faciliteert wet- en regelgeving vormen van onderwijs die 
niet diplomagericht zijn. Bovendien bestaan er voor ongekwalificeerde kwetsbare jongeren met of zonder een baan in West-
Brabant voldoende passende opleidingsmogelijkheden, zodat ook zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en blijvend 
een zelfstandige maatschappelijke positie kunnen verwerven. 
 
 
  

  
 

 
 

Doel 
 

2019 2020 2021 2022 

5.1. Aan 5% van de uitstromende 
kwetsbare jongeren wordt een 
passend arbeidsperspectief 
geboden. 

Aan 10% van de uitstromende 
kwetsbare jongeren wordt een 
passend arbeidsperspectief 
geboden. 

Aan 12,5% van de uitstromende 
kwetsbare jongeren wordt een 
passend arbeidsperspectief 
geboden. 

Aan 15% van de uitstromende 
kwetsbare jongeren wordt een 
passend arbeidsperspectief 
geboden. 

5.1. Aan 25% van de kwetsbare 
jongeren wordt een passend 
onderwijsperspectief geboden.  

Aan 40% van de kwetsbare jongeren 
wordt een passend 
onderwijsperspectief geboden. 

Aan 60 % van de kwetsbare 
jongeren wordt een passend 
onderwijsperspectief geboden. 

Aan 80 % van de kwetsbare 
jongeren wordt een passend 
onderwijsperspectief geboden. 

5.2 In het MBO blijft de vsv bij ieder 
opleidingsniveau minimaal 
binnen de toegestane 
bandbreedte tot de norm.  
 

In het MBO blijft de vsv bij ieder 
opleidingsniveau minimaal binnen 
de toegestane bandbreedte tot de 
norm .  
 
 

In het MBO blijft de vsv bij ieder 
opleidingsniveau minimaal binnen 
de toegestane bandbreedte tot de 
norm.  
 
 

In het MBO blijft de vsv bij ieder 
opleidingsniveau minimaal binnen 
de toegestane bandbreedte tot de 
norm.  
 
 

 

 
 

  



Doelen  P  Maatregelen / Acties D 

 

 
 
 

  

5.1 ROC West-Brabant biedt kwetsbare jongeren een passend onderwijs- en arbeidsperspectief. 

5.2 Binnen het mbo van ROCWB blijft de vsv minimaal binnen de door OCW toegestane bandbreedte tot de geldende 
prestatienormen. 

  

  

  
 

Doel 
 Acties 

5.0. ROC West-Brabant stimuleert initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de resultaten en de doelen. 

5.1. ROC West-Brabant beschikt over doorlopende ondersteuningslijnen die soepele overgangen binnen de beroepskolom faciliteren.  
 
Acties: schakelprogramma’s, lob-activiteiten voor kwetsbare jongeren, warme overdracht (vanuit pro, vso en entree) en transfer coaching (vanuit het 
vmbo) bij de overgang naar mbo. 

5.1. Samen met de regionale partners bereidt ROC West-Brabant kwetsbare jongeren, afkomstig uit vmbo-bb, vmbo-leerwerktrajecten, isk, entree of mbo-
niveau twee, voor op de arbeidsmarkt, begeleidt ze erheen en ondersteunt ze bij hun start aldaar.  
 
Acties: arbeidsmarkt voorbereidende trajecten, transitieroutes naar de arbeidsmarkt, loopbaan coaching en jobcoaching. 

5.1. Een regionaal sluitend vangnet voorkomt dat kwetsbare jongeren in West-Brabant tussen de wal en het schip geraken. 
 
Acties: opvangvoorzieningen voor heroriëntatie en tijdelijke opvang bij dreigende uitval, trajecten gericht op het activeren van18+-ers en thuiszitters, 
praktijkroutes die leren in de praktijk mogelijk maken, maatregelen gericht op het verwerven van een duurzame positie op de arbeidsmarkt, 
alumnibeleid dat het activeren van 18+-ers en kwetsbare jongeren ondersteunt. 

5.2. Het verzuim wordt in het mbo verder teruggedrongen. 
 
Acties: uniforme aanpak verzuimmeldingen mbo, periodieke rapportages over de uitval en structureel overleg met betrokkenen. 

 

 

Gaps P 

 
5.1. De prestatienormen voor 2019 en 2020 zijn scherper gesteld dan de normen voor het schooljaar 2017-2018 . Op basis 

van de voorlopige vsv-jaarcijfers 2016-2017 blijft ROC West-Brabant minimaal binnen de voor het mbo toegestane 
escaperuimte. Dit vsv-niveau wil ROC West-Brabant tot 2022 minimaal vasthouden 

5.1. ROC West-Brabant beschikt nog over onvoldoende faciliteiten die de soepele overgang tussen de schooltypes in de 
beroepskolom en de uitstroom vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken. 
 

5..2. Er is nog geen sprake van duurzame samenwerkingsrelaties tussen de regionale partners die gericht zijn op het 
vormgeven van een integrale aanpak voor kwetsbare jongeren. 
 

5.2. Er is nog te weinig sprake van een sluitend regionaal vangnet. Het bedrijfsleven en de zorg participeren nog niet.  

5.2. Het kwalificatierecht voor ongekwalificeerde (kwetsbare) jongeren, met of zonder baan, wordt programmatisch nog 
onvoldoende ondersteund. Er zijn, afgezien van de bbl, geen reguliere opleidingsmogelijkheden die, alhoewel niet direct 
diplomagericht, door OCW op enige wijze worden gefaciliteerd. 

 
 
 
Risico’s P  Effecten meten C 

  
Algemeen: 
 
De organisatie is in de gehele breedte in transitie, dit levert energie en nieuwe perspectieven op, maar ook het risico op 
werkdruk, spanning en lastige keuzes in prioritering van activiteiten. 
  
Er wordt hard gewerkt aan een verdere cultuuromslag binnen de organisatie, waarbij het accent ligt op samenwerken, verbinden 
en innoveren. Ook bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda wordt naast de specifieke inhoudelijke doelstellingen ook sterk 
gestuurd op (onderlinge) samenwerking en de mogelijkheid om resultaten te verbreden naar de gehele organisatie. Deze 
expliciete sturing op verbeterde samenwerking kan tot vertragingen leiden en ook druk leggen op het draagvlak. 
 
Specifiek: 

 
• Momenteel is nog niet duidelijk hoe, en met welke beleidsspeerpunten, de landelijke ‘Aanval op de schooluitval’ na 

2020 zal worden voortgezet. Dit risico zal slechts deels van invloed zijn op de gestelde doelen, omdat het vsv-beleid en 
de aanpak voor kwetsbare jongeren tot 2022 ook landelijke thema’s in deze kwaliteitsagenda zijn. 

• Een teruglopende economie of een recessie is direct van invloed op de mogelijkheid om met het bedrijfsleven tot 
afspraken te komen over het faciliteren van passende banen voor kwetsbare jongeren en ontwikkelingsmogelijkheden 
op de werkplek. Dit risico is deels beheersbaar door steeds te streven naar duurzame samenwerkingsrelaties tussen 
onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven. 

• Passende onderwijsperspectieven zijn niet altijd startkwalificatie- of diplomagericht. Zolang OCW andere vormen van 
leren of certificeren niet erkent en faciliteert, kan de leerloopbaan van (kwetsbare) jongeren niet passend worden 
ingericht. Dit risico blijft beheersbaar wanneer gemeenten, in het kader van de participatiewet, structureel met het 
onderwijs samenwerken om aan alternatieve trajecten vorm en inhoud te geven. 

De periode die ROC West-Brabant heeft gereserveerd voor de herstructurering van de eigen onderwijsorganisatie is deels gelijk 
aan de looptijd van deze kwaliteitsagenda. Dit kan van invloed zijn op het realiseren van de gestelde doelen. Dit risico is deels 
beheersbaar doordat de hier beschreven aanpak voor vsv en kwetsbare jongeren is gebaseerd op een al bestaand regionaal en 
intern programma met een looptijd tot 2020.   

 
 

   
De genoemde resultaten worden, afhankelijk van de in deze A3 genoemde resultaten, gemeten aan de hand van één of meer van de onderstaande bronnen: 
 

• Bedrijvenonderzoek ROC West- Brabant (2018, 2021). 
• Medewerker tevredenheidonderzoek ROC West-Brabant (2020-2022). 
• JOB-monitor (2020, 2022). 
• OC en W dataset – indicatoren kwaliteitsafspraken mbo. 
• DUO gegevens. 
• S-BB kansen op werk gegevens (Jaarlijks). 
• Jaarrapportage kwaliteitsgelden ROC West-Brabant (Jaarlijks). 
• Benchmark MBO - Rapportage Studiesucces (Jaarlijks). 
• Nog te ontwikkelen meetinstrument indien nodig 

Het uitvoeren, verzamelen en rapporteren van de metingen geschiedt onder de coördinatie van de Dienst Onderwijs en Kwaliteit van ROC West-Brabant. 
 

   Borging A 

    
• De kwaliteitsagenda is geborgd door een projectorganisatie welke grip houdt op het proces en de resultaten gedurende de gehele looptijd. 
• De projectorganisatie wordt bijgestuurd door de aanwezige stuurgroep. 
• De aangestelde themadeskundigen fungeren als aanspreekpunt en verantwoordelijke over de inhoud. 
• Het gebruik van regio thema’s voortvloeiend uit het Kennispact 3.0 MBO Brabant. 
• De projectgroep Toetsing controleert of activiteiten en projecten aansluiten op de doelstellingen binnen de kwaliteitsagenda. 
• De aangestelde trajectleider per thema houdt grip op de voortgang van onderliggende activiteiten en projecten. 
• De werkgroep Monitoring zorgt voor een driemaandelijkse rapportage (Q-rap) en screent de voortgang van de projecten. 
• Een jaarlijkse meting geleverd door de dienst Onderwijs en Kwaliteit inzake de resultaatgebieden. 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



 

A3               Kwaliteitsagenda 2019 - 2022                         
 

Thema 6 Toekomstperspectief Groen Onderwijs  
 

Indicatieve begroting  
Totaal 2019 2020 2021 2022 
4.7 M 1.1 M 1.2 M 1.2 M 1.2 M 

 

Probleemstelling P  Resultaten P 

 
 
 
Huidige Situatie 
 
Het groene onderwijs wordt binnen ROC West-Brabant verzorgd door het Prinsentuin College, van oudsher een AOC. Op 
‘groene’ inhoud werkt het Prinsentuin College samen in het GroenPact en daarnaast in de Centra voor Innovatief 
Vakmanschap en binnen de MBO Raad waarin directeuren en beleidsmedewerkers van de groene onderwijsinstellingen 
kennis delen en afstemmen. Voor de examinering wordt samengewerkt in de stichting De Groene Norm.  
 
De impact van thema’s als klimaat, duurzaamheid, circulaire economie en gezondheid op de groene sector is groot. Brede 
samenwerking met andere mbo-sectoren (voeding, techniek, zorg, ICT) is nodig om groen onderwijs in al zijn 
verschijningsvormen aan te bieden en het imago bij stakeholders te versterken. In de samenwerking met andere niet-groene 
onderwijsinstellingen binnen (en buiten) ROC West-Brabant ligt voor het Prinsentuin College de kern van het realiseren van 
krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs.  
 
Het groene onderwijs van het Prinsentuin College is echter overwegend traditioneel ingericht. Het leidt op voor een 
vak/beroep en laat weinig ruimte aan de student om eigen leerroutes te kiezen. De innovatiekracht van het huidige personeel 
blijft achter bij het noodzakelijke niveau om te kunnen spreken van krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs. Er is sprake 
van onvoldoende internationale oriëntatie in het huidige groene onderwijs, terwijl de groene (agriculture) sector de grootste 
export sector is van Nederland en tweede van de wereld. 
 
Het klimaatakkoord vraagt, naast de bestaande duurzaamheidsambities, nieuwe “klimaatcompetenties en -kennis” om de 
doelen te realiseren. Samen met het feit dat de agri-foodsector een jaarlijkse omzet genereert van meer dan 100 miljard euro 
maakt dit duidelijk dat er behoefte is aan krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs. 
 
Om deze ambitie te bereiken zullen we ook in moeten spelen op de demografische krimp, onder andere door het eigen 
opleidingsaanbod tegen het licht te houden en te actualiseren/aan te passen aan de snel veranderende vraag vanuit de 
arbeidsmarkt, doelmatig samen te werken met niet-groene en groene onderwijsinstellingen. En een begin te maken met het 
aanbieden van modulair onderwijs, waarbij studenten hun eigen route kiezen naar de beste aansluiting op hun individuele  
loopbaanwensen. 

 
Ideale situatie  
 
Het groene onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke thema’s als klimaat, duurzaamheid, circulaire 
economie, voeding en gezondheid.  
 
Onze ambities zijn: 

1. Onze dynamische actuele opleidingsmodules zijn afgestemd op de arbeidsontwikkelingen in de regio en daarbuiten.  
2. Het groene onderwijs is geïntegreerd met de andere onderwijsentiteiten binnen ROC West-Brabant en biedt 

onderwijs aan waarbij de leerbehoefte van de leerlingen en studenten (12-67 jarigen) leidend is voor de te volgen 
leerroute.  

3. De leerling of student kan zich voortdurend ontwikkelen en kiest zijn of haar eigen gepersonaliseerde leerroute die 
modulair kan worden opgebouwd, aansluitend bij de loopbaanwensen .  

4. De verbondenheid met onze stakeholders in de regio wordt vormgegeven in wederkerige relaties en gedreven door 
innovatiekracht.  

5. Door de innovatiekracht van het huidige personeel te versterken, kan hier van binnenuit een bijdrage aan worden 
geleverd. Hierbij stimuleren en faciliteren we onze medewerkers om zich voortdurend te ontwikkelen zodat ze 
aantoonbaar toegevoegde waarde leveren aan het onderwijs, de arbeidsmarkt en aan elkaar. 

6. We versterken de internationale oriëntatie van ons groene onderwijs.  
 
 
  

  
 

 
 

Doel 
 

2019 2020 2021 2022 

6.1 80% van de opleidingen heeft 
een voldoende of goed 
arbeidsmarktrendement. 
 
50% van de opleidingen geeft 
een ruim voldoende of goede 
kans op werk. 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een regionale strategische 
human capital agenda voor 
2019-2022 

 
 
 
 
55% van de opleidingen geeft een 
ruim voldoende of goede kans op 
werk. 
 
 
 
 
 
 
25% van het portfolio is dynamisch 
en actueel. 
 
  
50% van de leerlingen en studenten 
is tevreden over de aansluiting van 
de opleiding bij zijn of haar 
leerbehoeften. 
 

 
 
 
 
60% van de opleidingen geeft een 
ruim voldoende of goede kans op 
werk. 
 
 
 
 
 
 
50 % van het portfolio is dynamisch 
en actueel. 
 
 
 
 
 
 

90% van de opleidingen heeft een 
voldoende of goed 
arbeidsmarktrendement. 
 
65% van de opleidingen geeft een 
ruim voldoende of goede kans op 
werk. 
 

 
 
 
 

 
75 % van het portfolio is dynamisch 
en actueel. 
 
 
70% van de leerlingen en studenten 
is tevreden over de aansluiting van 
de opleiding bij zijn of haar 
leerbehoeften. 
 

6.2   60% van de leerbedrijven geeft aan 
zich actief en aantoonbaar 
betrokken te voelen bij ons 
onderwijs. 

 

6.3  50% van de studenten l geeft aan 
goed voorbereid te zijn op de 
(internationale) arbeidsmarkt en 
globaliserende maatschappij.  
 
  

60% van de leerbedrijven geeft aan 
dat de studenten van ROC West-
Brabant goed voorbereid zijn op de 
(internationale) arbeidsmarkt en 
globaliserende maatschappij. 

70% van de studenten geeft aan 
goed voorbereid te zijn op de 
(internationale) arbeidsmarkt en 
globaliserende maatschappij.  
 
  

 

 
 
 
 

  



Doelen  P  Maatregelen / Acties D 

 

 
 
 
 
 

 
6.1. 

 
Er is een dynamisch actueel portfolio afgestemd op de arbeidsmarktvraag van de regio en behoefte van de studenten. 

 
6.2 

 
Het bedrijfsleven is actief en aantoonbaar betrokken bij ons groenonderwijs. 

 
6.3 

 
De lerende in het groenonderwijs is goed voorbereid op de (internationale) arbeidsmarkt en globaliserende 
maatschappij. 

  

  
 

Doel 
 Acties 

6.0  ROC West-Brabant stimuleert initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de resultaten en de doelen. 

6.1 -  Veldonderzoek bij de (internationale) bedrijven in de genoemde regio; welke (internationale) competenties en vakkennis heeft men nodig bij de  
   medewerkers van de toekomst? Wat mist men momenteel, waar zitten de gaps? 
- Afstemming en toetsing van het portfolio bij (een vertegenwoordiging van) de studenten  van de strategische human capital agenda. 
- Het ontwikkelen en afstemmen van de human capital agenda met onze stakeholders. 
- Data analyse en opnemen van de juiste data in Qlikview ter ondersteuning van expertrol arbeidsmarktontwikkelingen en –relevantie om flexibel het 

portfolio aan te passen. 
 

6.2 - We ontwikkelen en maken deel uit van het groene netwerk in de regio. 
- We ontwikkelen een professioneel accountmanagement voor de groene sector. 
- We ontwikkelen in samenwerking met het bedrijfsleven en overige stakeholders activiteiten en leergemeenschappen rondom groen-gerelateerde   
vraagstukken.( bijv. een regionaal kennisloket) 
 

6.3 We actualiseren ons internationaliseringsbeleid, inclusief buitenlandse stages voor studenten en docenten.. 
 

 

 

Gaps P 

 
 
 

6.1. Het huidige portfolio sluit onvoldoende aan op de arbeidsmarktvraag van de regio en de behoefte van de leerlingen en 
studenten. 

6.2 Het bedrijfsleven wordt onvoldoende betrokken bij ons groen onderwijs. 

6.3 Internationaliseringsbeleid is niet voldoende up-to-date. 

  

  

 
 
 
Risico’s P  Effecten meten C 

  
Algemeen: 
 
De organisatie is in de gehele breedte in transitie, dit levert energie en nieuwe perspectieven op, maar ook het risico op 
werkdruk, spanning en lastige keuzes in prioritering van activiteiten. 
  
Er wordt hard gewerkt aan een verdere cultuuromslag binnen de organisatie, waarbij het accent ligt op samenwerken, verbinden 
en innoveren. Ook bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda wordt naast de specifieke inhoudelijke doelstellingen ook sterk 
gestuurd op (onderlinge) samenwerking en de mogelijkheid om resultaten te verbreden naar de gehele organisatie. Deze 
expliciete sturing op verbeterde samenwerking kan tot vertragingen leiden en ook druk leggen op het draagvlak. 
 
Specifiek: 
 

1. Fysieke afstanden tussen de AOC’s voor de groene sector. 
2. Onvoldoende volume om te kunnen ontwikkelen; opleidingen moeten betaalbaar zijn. 
3. Verouderd personeelsbestand. 
4. Traditionele cultuur binnen groen. 
5. Geen specifieke aandacht voor internationalisering. 
6. Veranderingsbereidheid en acceptatie van personeel om daadwerkelijk samen onderwijs te ontwikkelen. 

 
Beheersbaarheid:  

• Digitaliseren (bijv. leergemeenschappen) 
• Professionaliseren 
• Strategische personeelsplanning 

 

 
 

   
De genoemde resultaten worden, afhankelijk van de in deze A3 genoemde resultaten, gemeten aan de hand van één of meer onderstaande bronnen: 
 

• Bedrijvenonderzoek ROC West- Brabant (2018, 2021). 
• Medewerker tevredenheidonderzoek ROC West-Brabant (2020-2022). 
• JOB-monitor (2020, 2022). 
• OC en W dataset – indicatoren kwaliteitsafspraken mbo. 
• DUO gegevens. 
• S-BB kansen op werk gegevens (Jaarlijks). 
• Jaarrapportage kwaliteitsgelden ROC West-Brabant (Jaarlijks). 
• Benchmark MBO - Rapportage Studiesucces (Jaarlijks). 
• Nog te ontwikkelen meetinstrument indien nodig.  

Het uitvoeren, verzamelen en rapporteren van de metingen geschiedt onder de coördinatie van de Dienst Onderwijs en Kwaliteit van ROC West-Brabant. 
 

   Borging A 

    
• De kwaliteitsagenda is geborgd door een projectorganisatie welke grip houdt op het proces en de resultaten gedurende de gehele looptijd. 
• De projectorganisatie wordt bijgestuurd door de aanwezige stuurgroep. 
• De aangestelde themadeskundigen fungeren als aanspreekpunt en verantwoordelijke over de inhoud. 
• Het gebruik van regio thema’s voortvloeiend uit het Kennispact 3.0 MBO Brabant. 
• De projectgroep Toetsing controleert of activiteiten en projecten aansluiten op de doelstellingen binnen de kwaliteitsagenda. 
• De aangestelde trajectleider per thema houdt grip op de voortgang van onderliggende activiteiten en projecten. 
• De werkgroep Monitoring zorgt voor een driemaandelijkse rapportage (Q-rap) en screent de voortgang van de projecten. 
• Een jaarlijkse meting geleverd door de dienst Onderwijs en Kwaliteit inzake de resultaatgebieden. 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



 

A3               Kwaliteitsagenda 2019 - 2022                         
 

Thema 7 De lerende organisatie  
 

 Indicatieve begroting  
Totaal 2019 2020 2021 2022 
6.5 M 1.6 M 1.7 M 1.6 M 1.6 M 

 

Probleemstelling P  Resultaten P 

 
 
ROC WB heeft een decentrale traditie met afzonderlijk geprofileerde merken, een hiërarchische aansturing en is intern 
gericht. Deze organisatiecontext past voor onze leerlingen en studenten, het bedrijfsleven en eigen medewerkers niet meer bij 
de maatschappelijke en economische uitdagingen van nu en de toekomst, zoals de krimpende demografie, digitalisering en 
vergroening van de economie, de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt en toenemende concurrentie. Onderwijs is 
inefficiënt georganiseerd, er is te weinig sprake van teamleren. Dit maakt veranderen noodzakelijk. Daarom het 
verandertraject ‘Klaar voor de toekomst’ met als belangrijk element de inrichting van de organisatie als Lerende organisatie. 
 
Huidige Situatie 
 
Interne Zwaktes 

- Blijven doen wat we altijd gedaan hebben (status quo systeem). Te veel interne focus op consolidatie (fase 3), te 
weinig focus op externe mogelijkheden en kansen. 

- Arbeidsmarkt leerkrachten wordt krapper, natuurlijke uitstroom groter. 
- Te veel denken in kaders, posities en structuren als de oplossing. Wij-zij, eiland. (Verschillende scholen, 

dienstencentrum versus colleges.) Implementatie en executiekracht. Eigenaarschap; bestuur bestuurt, integrale 
verantwoordelijkheid directie management. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel.  

Interne Sterktes 
- ROC WB heeft toegevoegde waarde voor de maatschappij en is interessant om voor te werken. 
- Mooie scholen; diversiteit aan mogelijkheden, bijna ieder beroep kun je bij ons leren.  
- Veel betrokken/bevlogen management/medewerkers; trots op college/school.  Goed voorbeeld RvB; synergie, trots, 

verbinding, professionaliteit. Aandacht voor leiderschap, organisatieklimaat, onderstroom & cultuur. 
- Daar waar diensten rondom thema’s gezamenlijk optrekken in belang van de klant worden samen mooie resultaten 

bereikt. Innovatie van dienstverlening/denken in kansen & nieuwe markten beroepsonderwijs. 
Externe Bedreigingen: 

- Tijden van omwenteling met snel en schoksgewijze vernieuwingen in onze maatschappij en economie.  
- Vernieuwingen zorgen voor onzekerheden en een toename van complexiteit. 
- De arbeidsmarkt stelt door toenemende complexiteit steeds hogere eisen aan medewerkers en organisaties.  
- Toenemende verstoringen door innovatie en technologische ontwikkelingen in het dagelijks leven.  

Externe Kansen: 
- Inrichting samenleving steeds meer gericht op een vorm die gezonde impact nastreeft op mens, samenleving en 

milieu (waardecreatie). Digitalisering en robotisering creëren banen en nieuwe kansen.   
- De maatschappij wordt meer gepersonaliseerd. (niet perse individualistisch, meer ‘eigen routes’ binnen 

gemeenschappen, coöperaties). Samenredzaamheid in plaats van zelfredzaamheid. 
Toenemende noodzaak tot samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. 
 
 

Ideale Situatie: 
 
ROC WB maakt strategische keuzes voor de richting van de verandering. Het thema lerende organisatie richt zich vooral op:  

1. Wij maken het mogelijk dat leerlingen en studenten zich voortdurend kunnen ontwikkelen.  
2. Wij verbinden leren, werken en innoveren door de inzet van leergemeenschappen. 
3. Wij verwachten van medewerkers dat zij aantoonbaar en duurzaam toegevoegde waarde leveren. 
4. Wij zijn excellent werkgever 

We zijn succesvol als:   
1. Alle medewerkers kennis hebben over de uitgangspunten van een Lerende organisatie en de noodzaak tot een transitie 

naar een Lerende organisatie erkennen en ernaar handelen. 
2. Een visie en implementatiestrategie is ontwikkeld voor ROC als Lerende organisatie. De richting en inrichtingsfase van het 

programma ‘Klaar voor de Toekomst’ goed doorlopen is, zodanig dat we de strategische keuzes in de praktijk realiseren 
(de organisatie van de verandering). 

3. De huidige ROC Academie tot Innovatief Leerhuis is ontwikkeld, dat medewerkers helpt/faciliteert in het aantoonbaar en 
continu ontwikkelen. 

4. Onze medewerkers aantoonbaar en duurzaam toegevoegde waarde leveren en zich continu blijven ontwikkelen 
(loopbaanleren voor medewerkers) en we passende nieuwe medewerkers werven/vinden en passende medewerkers 
binden en boeien. 

5. Resultaatverantwoordelijke teams zich hebben doorontwikkeld tot expertteams/leergemeenschappen. Teamleren is 
hierbij als belangrijke activiteit en is opgenomen in de teamplannen  

 
 
 

  
 

 
 

Doel 
 

2019 2020 2021 2022 

7.1 10% van de medewerkers is 
bekend met de uitgangspunten 
van een Lerende organisatie. 

80 % van de medewerkers is 
bekend met de uitgangspunten van 
een Lerende organisatie. 
 
 
 40 % van de medewerkers handelt 
naar de uitgangspunten van een 
Lerende organisatie. 

100 % van de medewerkers is 
bekend met  de uitgangspunten van 
een Lerende organisatie. 
 
 
50% van de medewerkers handelt 
naar de uitgangspunten van een 
Lerende organisatie. 

100 % van de medewerkers is 
bekend met  de uitgangspunten van 
een Lerende organisatie. 
 
 
70% van de medewerkers handelt 
naar de uitgangspunten van een 
Lerende organisatie. 

 
7.1 

 
Er is een nieuw, toekomstproof 
docentprofiel vastgesteld, als 
onderdeel van 
professionaliserings- en 
selectiebeleid. 

 
10% van de docenten van  ROC 
West-Brabant voldoet aan het  
nieuwe docentprofiel. 

 
20% van de docenten van  ROC 
West-Brabant voldoet aan het 
nieuwe docentprofiel. 

 
30 % van de docenten van  ROC 
West-Brabant voldoet aan het  
nieuwe docentprofiel. 
 

72 Het professionaliseringsbeleid is 
gereed en vastgesteld door de 
RvB. 
 
20% van de medewerkers toont 
in de gesprekscyclus 
eigenaarschap voor de eigen 
ontwikkeling. 
 
20% van de medewerkers 
ontwikkelt zich continu. 

 
 
 
 
40% van de medewerkers  toont in 
de gesprekscyclus eigenaarschap 
voor de eigen ontwikkeling . 
 
 
40% van de medewerkers 
ontwikkelt zich continu. 

 
 
 
 
60% van de medewerkers toont in 
de gesprekscyclus eigenaarschap 
voor de eigen ontwikkeling. 
 
 
60% van de medewerkers 
ontwikkelt zich continu. 

 
 
 
 
80% van de medewerkers toont in 
de gesprekscyclus eigenaarschap 
voor de eigen ontwikkeling. 
 
 
80% van de medewerkers 
ontwikkelt zich continu. 

7.3 20% van de medewerkers wordt 
goed beoordeeld op het punt 
‘kwaliteiten matchen met doelen 
van de organisatie’. 
 
20% van de medewerkers 
presteert goed op de doelen van 
de organisatie’. 

40% van de medewerkers wordt 
goed beoordeeld op het punt 
‘kwaliteiten matchen met doelen 
van de organisatie’. 
 
40% van de medewerkers presteert 
goed op de doelen van de 
organisatie’. 

60% van de medewerkers wordt 
goed beoordeeld op het punt 
‘kwaliteiten matchen met doelen 
van de organisatie’. 
 
60% van de medewerkers presteert  
goed beoordeeld op de doelen van 
de organisatie’. 

80% van de medewerkers wordt 
goed beoordeeld op het punt 
‘kwaliteiten matchen met doelen 
van de organisatie’. 
 
80% van de medewerkers presteert 
goed beoordeeld op de doelen van 
de organisatie’. 
 

7.4 10% van de Resultaat 
Verantwoordelijke Teams werkt 
volgens de uitgangspunten van 
een leergemeenschap. 
 
Er is beleid op 
deskundigheidsbevordering 
voorbereid, als onderdeel van 
professionaliseringsbeleid 
(waarbij gestuurd wordt op 
ruimte voor innovatie, 
experimenteren en/of maatwerk) 
 
 

20% van de Resultaat 
Verantwoordelijke Teams werkt 
volgens de uitgangspunten van een 
leergemeenschap.  
 
Deskundigheidsbevorderingsbeleid 
is vastgesteld en wordt in 20% van 
de teams uitgevoerd. 

30 % van de Resultaat 
Verantwoordelijke Teams werkt 
volgens de uitgangspunten van een 
leergemeenschap. 
 
Deskundigheidsbevorderingsbeleid 
wordt in 30% van de teams 
uitgevoerd. 

40 % van de Resultaat 
Verantwoordelijke Teams werkt 
volgens de uitgangspunten van een 
leergemeenschap. 
 
Deskundigheidsbevorderingsbeleid 
wordt in 40% van de teams 
uitgevoerd. 
 

7.5 De diensten van ROCWB scoren 
in de  LEAN Maturity Scan  
gemiddeld een 1.0 op de schaal 
0 tot 4. . 

De diensten van ROCWB scoren in 
de LEAN Maturity Scan  gemiddeld 
een 1,5 op de schaal 0 tot 4.  

De Diensten van ROCWB scoren in 
de LEAN Maturity Scan gemiddeld 
een 2,0  op de schaal 0 tot 4.  

De Diensten van ROCWB scoren in 
de LEAN Maturity Scan  gemiddeld 
een 2,5 op de schaal 0 tot 4. 

 
 

  



Doelen  P  Maatregelen / Acties D 

 

 
 
 
 

7.1. Medewerkers hebben kennis van de uitgangspunten van een Lerende organisatie en werken en handelen vanuit deze. 

  

7.2 Medewerkers tonen eigenaarschap voor hun persoonlijke leerproces en ontwikkelen zich continu.  
 

7.3 Kwaliteiten en prestaties van de medewerkers matchen met de strategische doelen van de organisatie. 

7.4 Medewerkers werken in leergemeenschappen, waarbinnen wordt samengewerkt, geleerd en geïnnoveerd met 
leerlingen en studenten, het bedrijfsleven en ondersteunende diensten met als doel flexibel in te kunnen spelen op 
veranderingen in behoeften. 
 

7.5 De organisatie ROC West-Brabant is effectief, efficiënt en verbetert continu. 

  
 

Doel 
 Acties 

7.1 Communicatie, informatie en training van leidinggevenden en medewerkers gericht op kennis, werken en handelen vanuit de transitie naar een 
Lerende organisatie.  
 
 

7.2 De doorontwikkelde ROC Academie tot Innovatief Leerhuis wordt gerealiseerd op basis van de uitgangspunten van de Lerende organisatie. Inzetten 
op individueel leren en teamleren. 
 
 

7.3 Opzetten loopbaancentrum (in-, door- en uitstroom) en profileren van ROC West-Brabant als excellent werkgever in de regio. 
 
 
 

7.4 Een ontwikkeltraject om de resultaatverantwoordelijke teams te faciliteren bij de ontwikkeling naar leergemeenschappen. Het ontwikkeltraject is 
opgenomen in de teamplannen (pdca-cyclus).  
 
 

7.5 Ondersteunende diensten worden geschoold in Lean en organiseren de processen Lean voor de Lerende organisatie.  
 
 
 

 

 

Gaps P 

 
 

7.1 Van geen kennis en urgentiegevoel bij de statische organisatie naar wel kennis en urgentiegevoel bij de lerende 
organisatie. 

  

7.2 Van aanbodgerichte trainingen via de ROC Academie naar Innovatief Leerhuis voor, met en van medewerkers. 

7.3 Medewerkers worden onvoldoende geselecteerd en beoordeeld op visie, missie en strategische doelen van de 
organisatie. 
 

7.4 In de huidige hiërarchisch aangestuurde organisatie wordt onvoldoende flexibel ingespeeld op veranderingen in  
behoeften.  

7.5 De huidige organisatie is onvoldoende Lean ingericht.  

 
 Risico’s P  Effecten meten C 

  
 
Algemeen: 
 
De organisatie is in de gehele breedte in transitie, dit levert energie en nieuwe perspectieven op, maar ook het risico op 
werkdruk, spanning en lastige keuzes in prioritering van activiteiten. 
  
Er wordt hard gewerkt aan een verdere cultuuromslag binnen de organisatie, waarbij het accent ligt op samenwerken, verbinden 
en innoveren. Ook bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda wordt naast de specifieke inhoudelijke doelstellingen ook sterk 
gestuurd op (onderlinge) samenwerking en de mogelijkheid om resultaten te verbreden naar de gehele organisatie. Deze 
expliciete sturing op verbeterde samenwerking kan tot vertragingen leiden en ook druk leggen op het draagvlak. 
 
Specifiek: 

 
- Geen integrale benadering van activiteiten in kader van Lerende organisatie.  
- Geen integrale benadering in relatie tot andere projecten kwaliteitsagenda is van belang.  
- Activiteiten Lerende organisatie zijn activiteiten voor collectieve organisatie, risico is een college- of sectorale 

benadering.  
- Toekenning van de kwaliteitsgelden zijn voor het mbo. Dit zou de gap tussen vmbo en mbo impliciet in stand kunnen 

houden. 
- Medewerkers kunnen niet mee in de uitgangspunten van de lerende organisatie.  
 

Beheersing: 
- Integrale benadering en sturing projectresultaten. 

 

 
 

   
De genoemde resultaten worden, afhankelijk van de in deze A3 genoemde resultaten, gemeten aan de hand van één of meer van de onderstaande bronnen: 
 

• Bedrijvenonderzoek ROC West- Brabant (2018, 2021). 
• Medewerker tevredenheidonderzoek ROC West-Brabant (2020, 2022). 
• JOB-monitor (2020, 2022). 
• OC en W dataset – indicatoren kwaliteitsafspraken mbo. 
• DUO gegevens. 
• S-BB kansen op werk gegevens (Jaarlijks). 
• Jaarrapportage kwaliteitsgelden ROC West-Brabant (Jaarlijks). 
• Benchmark MBO - Rapportage Studiesucces (Jaarlijks). 
• LEAN maturity Scan 
• Nog te ontwikkelen meetinstrument indien nodig.  

Het uitvoeren, verzamelen en rapporteren van de metingen geschiedt onder de coördinatie van de Dienst Onderwijs en Kwaliteit van ROC West-Brabant. 
 

  

 Borging A 

    
• De kwaliteitsagenda is geborgd door een projectorganisatie welke grip houdt op het proces en de resultaten gedurende de gehele looptijd. 
• De projectorganisatie wordt bijgestuurd door de aanwezige stuurgroep. 
• De aangestelde themadeskundigen fungeren als aanspreekpunt en verantwoordelijke over de inhoud. 
• Het gebruik van regio thema’s voortvloeiend uit het Kennispact 3.0 MBO Brabant. 
• De projectgroep Toetsing controleert of activiteiten en projecten aansluiten op de doelstellingen binnen de kwaliteitsagenda. 
• De aangestelde trajectleider per thema houdt grip op de voortgang van onderliggende activiteiten en projecten. 
• De werkgroep Monitoring zorgt voor een driemaandelijkse rapportage (Q-rap) en screent de voortgang van de projecten. 
• Een jaarlijkse meting geleverd door de dienst Onderwijs en Kwaliteit inzake de resultaatgebieden. 

 

 

 
 
 

 



 

A3               Kwaliteitsagenda 2019 - 2022                         
 

Thema 8 Excellentie  
 

 Indicatieve begroting 
Totaal 2019 2020 2021 2022 
2.4 M 0.6 M 0.6 M 0.6 M 0.6 M 

 

Probleemstelling P  Resultaten P 

 
 
Huidige Situatie: 
 

In 2015 is beleid gemaakt op excellentie. Dit beleid is intern– en aanbodgericht, dat wil zeggen dat organisatie breed 
excellentiethema’s zijn vastgesteld. Doelstellingen in dit beleid zijn gericht op een groeiend percentage studenten dat deelneemt 
aan één van de (aanbodgerichte) thema’s. 
In 2017 is op basis van voortschrijdend inzicht een beleidsvoorstel geaccordeerd waarin wordt uitgegaan van een vraaggerichte 
benadering (uitgaan van wensen, behoeften, talenten van studenten en het inbouwen van een financiële prikkel voor teams en 
voor colleges voor het initiëren van mogelijkheden om in te spelen op de behoeften van studenten . 
 Dit beleid is gedeeltelijk geïmplementeerd.  
 
SWOT excellentie  
 
Sterkten: 

• ROC WB kent, naast deelnames aan Skills en internationaliseringsactiviteiten, een aantal succesvolle voorbeelden van 
excellentie zoals wederkerig leren, peer to peer coaching, Young Business, Talent Coaching, Debattle. Deze projecten zijn 
geschikt om verder/breder in de organisatie aan te bieden/uit te rollen. 

 
Zwakten: 

• ROCWB benadert excellentie grotendeels aanbodgericht. Er wordt onvoldoende gefocust op de wensen, behoeften en 
talenten van de individuele studenten. We ‘kennen’ de studenten onvoldoende om individueel maatwerk te kunnen 
bieden. 

• Er wordt onvoldoende samengewerkt met de arbeidsmarkt om ambitieuze studenten uitdaging te bieden. 
• De organisatie is onvoldoende wendbaar, er is weinig experimenteerruimte en er wordt te weinig aan kennisdeling 

gedaan. 
• Het docentprofiel van ROC WB behoeft actualisering. 

Kansen: 
• ROC WB heeft een koerswijziging ingezet waarbij kansrijk en wendbaar de missie vormen, loopbaanleren prioriteit krijgt, 

daadwerkelijk aansluiting met de arbeidsmarkt wordt gerealiseerd, en er aandacht komt voor professionalisering als 
onderdeel van LLO, maatwerk, innovatie en experimenteerruimte.  

• De kwaliteitsagenda, voortvloeiend uit het Bestuursakkoord (trots, lef en vertrouwen) biedt mogelijkheden om  excellentie 
(door) te ontwikkelen. 

• Regionale samenwerking, zoals kennispact mbo Brabant, biedt mogelijkheden om aan behoeften van studenten te 
voldoen. 
 

Bedreigingen: 
• Collega ROC ’s ( m.n. Tilburg en Den Bosch) hebben zich afgelopen jaren beter geprofileerd dan ROC WB, o.a. met de 

komst van Ov-kaarten: voor mbo studenten wordt het gemakkelijker om een stukje verder te reizen. 
Koerswijziging vraagt tijd en energie waardoor het risico ontstaat dat (voorwaarden voor) excellentie geen prioriteit krijgen. 
 

 
 
Ideale Situatie: 
 
• Een duurzame excellentiecultuur, waar vmbo en mbo vloeiend in elkaar overgaan.  
• We kennen de studenten en hun leerbehoeften.  
• De organisatie is wendbaar om de studenten mogelijkheden te bieden.  
• De docent is loopbaangericht onderlegd. 
• De docent is een ondernemende netwerkdocent die maatwerk kan uitzetten binnen ROC West-Brabant en de arbeidsmarkt 

(regionaal en internationaal); de docent is hybride. 
• Deze docent krijgt ruimte om te experimenten met eigen onderwijsideeën die ten goede komen aan de behoeften van 

studenten.  
 
 

 
 
 

  
 

 
 

Doel 
 

2019 2020 2021 2022 

8.1 De organisatie heeft uitbreiding 
van mogelijkheden voor extra 
curriculaire certificaten behaald. 
 
 

5% van de studenten heeft – naast 
hun diploma - aan het einde van 
hun studieloopbaan binnen ROC 
West-Brabant een extra curriculair 
(excellentie) certificaat behaald of is 
een ‘testimonium’ afgegeven. 
 
 

8% van de studenten heeft – naast 
hun diploma - aan het einde van 
hun studieloopbaan binnen ROC 
West-Brabant een extra curriculair 
(excellentie) certificaat behaald of is 
een ‘testimonium’ afgegeven. 
 
 

10% van de studenten heeft – 
naast hun diploma - aan het einde 
van hun studieloopbaan binnen 
ROC West-Brabant een extra 
curriculair (excellentie) certificaat 
behaald of is ‘testimonium’ 
afgegeven. 
 
 

8.2  5% van de studenten ervaart een 
duurzame excellentiecultuur. 

12% van de studenten ervaart een 
duurzame excellentiecultuur. 

20% van de studenten ervaart een 
duurzame excellentiecultuur. 

 

 
 
 

  



Doelen  P  Maatregelen / Acties D 

 

 
 
 
 

 
8.1 

 
10% van de leerlingen en studenten heeft – naast hun diploma - aan het einde van zijn of haar studieloopbaan 
binnen ROC West-Brabant een extra curriculair (excellentie) certificaat behaald of is een ‘testimonium’ afgegeven.  
 

 
8.2 

 
ROC West-Brabant heeft in 2022 een duurzame excellentiecultuur gerealiseerd. 

  

  

  

  

  
 

Doel 
 Acties 

8.0 ROC West-Brabant stimuleert initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de resultaten en de doelen.  

8.1 • Stimuleren van excellente projecten/activiteiten 
• Interne certificering, externe certificering (landelijke excellentiecertificering) 
• Stimuleren van innovatie en experimenten 

 
8.2 Professionaliseringsbeleid ontwikkelen, afstemmen, vaststellen, implementeren 

 

 

Gaps P 

 
 

8.1. De mogelijkheden voor extra curriculaire certificaten zijn onvoldoende bekend en worden onvoldoende benut. 
 

8.2  Er wordt nog géén integraal loopbaandossier gehanteerd (zowel organisatorisch als systematisch nog niet mogelijk) 
waardoor we de behoefte en de talenten van de leerlingen en studenten onvoldoende kennen. 
 

8.3 We bieden teams te weinig ruimte en sturen niet op experimenteerruimte, maatwerk en innovatie. 

8.4 Het profiel van de docent is aan verandering onderhevig. We werken in de huidige onderwijsorganisatie met een niet 
toekomstbestendig docentprofiel. 

  

  

 
 Risico’s P  Effecten meten C 

  
 
Algemeen: 
 
De organisatie is in de gehele breedte in transitie, dit levert energie en nieuwe perspectieven op, maar ook het risico op 
werkdruk, spanning en lastige keuzes in prioritering van activiteiten. 
  
Er wordt hard gewerkt aan een verdere cultuuromslag binnen de organisatie, waarbij het accent ligt op samenwerken, verbinden 
en innoveren. Ook bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda wordt naast de specifieke inhoudelijke doelstellingen ook sterk 
gestuurd op (onderlinge) samenwerking en de mogelijkheid om resultaten te verbreden naar de gehele organisatie. Deze 
expliciete sturing op verbeterde samenwerking kan tot vertragingen leiden en ook druk leggen op het draagvlak. 
 
Specifiek: 
 
 
Specifiek: 
- Afhankelijkheid van professionalisering(sbeleid) 
- Snelheid realisatie Nieuwe Koers 
- Afhankelijkheid implementatie loopbaanleren 
- Gebrek aan ruimte voor experimenteren en innovatie 
 
Beheersmaatregelen: 
- Grip en inhoudelijke invloed op het professionaliseringsbeleid 
- Afstemming met programmateam Nieuwe Koers 
- Integrale aanpak van (implementatie) loopbaanleren i.s.m. verantwoordelijke thema 3 
- Sturen op deskundigheidsbevordering 
- Faciliteren experimenteer- en innovatieruimte voor medewerkers.  

-  
-  
-   

 
 

   
De genoemde resultaten worden, afhankelijk van de in deze A3 genoemde resultaten, gemeten aan de hand van één of meer van de onderstaande bronnen: 
 

• Bedrijvenonderzoek ROC West- Brabant (2018, 2021). 
• Medewerker tevredenheidonderzoek ROC West-Brabant (2020,2022). 
• JOB-monitor (2020, 2022). 
• OC en W dataset – indicatoren kwaliteitsafspraken mbo. 
• DUO gegevens. 
• S-BB kansen op werk gegevens (Jaarlijks). 
• Jaarrapportage kwaliteitsgelden ROC West-Brabant (Jaarlijks). 
• Benchmark MBO - Rapportage Studiesucces (Jaarlijks). 
• Nog te ontwikkelen meetinstrument indien nodig.  

Het uitvoeren, verzamelen en rapporteren van de metingen geschiedt onder de coördinatie van de Dienst Onderwijs en Kwaliteit van ROC West-Brabant. 
 

   Borging A 

    
• De kwaliteitsagenda is geborgd door een projectorganisatie welke grip houdt op het proces en de resultaten gedurende de gehele looptijd. 
• De projectorganisatie wordt bijgestuurd door de aanwezige stuurgroep. 
• De aangestelde themadeskundigen fungeren als aanspreekpunt en verantwoordelijke over de inhoud. 
• Het gebruik van regio thema’s voortvloeiend uit het Kennispact 3.0 MBO Brabant. 
• De projectgroep Toetsing controleert of activiteiten en projecten aansluiten op de doelstellingen binnen de kwaliteitsagenda. 
• De aangestelde trajectleider per thema houdt grip op de voortgang van onderliggende activiteiten en projecten. 
• De werkgroep Monitoring zorgt voor een driemaandelijkse rapportage (Q-rap) en screent de voortgang van de projecten. 
• Een jaarlijkse meting geleverd door de dienst Onderwijs en Kwaliteit inzake de resultaatgebieden. 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



 

A3 Macrodoelmatigheid     

Thema 9  Macrodoelmatigheid van het Opleidingsaanbod in Brabant 

 

 
Indicatieve 
begroting  

Totaal 2019 2020 2021 2022 
0.8 M 0.2 M 0.2 M 0.2 M 0.2 M 

 

     
          

 

   Probleemstelling, onderwerp bepalen P  Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken & invoeringsplan maken P 

 
 
Het concept macrodoelmatigheid omvat de doelmatigheid, de arbeidsmarktrelevantie en de toegankelijkheid van 
het onderwijsaanbod voor jongeren. Doelmatigheid betreft de kosten-efficiëntie, kwaliteit en continuïteit van het 
opleidingsaanbod. De arbeidsmarktrelevantie betreft het realiseren van een betere aansluiting van het 
onderwijsaanbod (opleiding, richting) op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. In verband met de toegankelijkheid 
gaat het vooral om de bereikbaarheid en een doelmatige ruimtelijke spreiding van het aanbod over de 
arbeidsmarktregio(’s).  
 
 
Huidige situatie: 
Aanpassing van het opleidingsaanbod aan veranderingen in de vraag van bedrijven en instellingen en overheden 
zijn van cruciaal belang om een goede aansluiting met de snel veranderende arbeidsmarkt te verzekeren. Het 
opleidingsaanbod is voor een aantal opleidingen Brabant-breed bezien versnipperd en onvoldoende afgestemd 
op de vraag in de verschillende arbeidsmarktregio’s, zowel kwantitatief als kwalitatief,. Voor verdere 
concretisering zie “vooronderzoek macro-doelmatigheid mbo-Brabant” ROA 2017, Frank Cörvers, Ardi Mommers. 
 
 
Ideale situatie:  
Brabant kent een macrodoelmatig opleidingsaanbod dat in horizontale afstemming tot stand is gekomen. 

- Er is structureel adequate informatie beschikbaar zowel kwantitatief als kwalitatief, ten aanzien van de 
macrodoelmatigheid van de mbo opleidingen in Brabant. (Brabantse arbeidsmarktmonitor, Bram) 

- Er is een handelingscyclus en procesbeschrijving beschikbaar voor de beoordeling van de 
macrodoelmatigheid van bestaande als nieuw te starten mbo opleidingen in Brabant. 

- De benodigde kennis is aanwezig en geborgd in een Brabantse commissie macrodoelmatigheid. Deze 
geven een onderbouwd advies aan de Brabantse bestuurders om de macrodoelmatigheid van het 
opleidingsaanbod te verbeteren.  

- Er is bestuurlijk voldoende draagvlak om de overgenomen adviezen uit te voeren en er zijn afspraken 
gemaakt over de wijze waarop consequenties samen gedragen worden. 

- De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het opleidingsaanbod ligt bij de onderwijsinstellingen. Dit 
wordt afgestemd met het (regionale) bedrijfsleven en met (nabijgelegen) onderwijsinstellingen. 

- Er is een toegankelijk onderwijsaanbod voor alle niveaus en alle doelgroepen in Brabant. 
 
  
Doel: 
Doelstelling van macrodoelmatigheid is het realiseren van een betere aansluiting van het opleidingsaanbod op de 
arbeidsmarkt en een doelmatigere spreiding van het opleidingsaanbod. Hierbij is het doel om voor alle 
opleidingen binnen de gehanteerde streefwaarden te blijven of te geraken.  
De grens- en streefwaardes komen op het volgende neer:  
 
• Een jaar na afstuderen heeft 80% of meer van de schoolverlaters (excl. doorstuderenden) een baan. 
 Daarbij geldt een grenswaarde van minimaal 70%. 
• Een jaar na afstuderen heeft 60% of meer van de werkzame schoolverlaters een baan op ten minste het 
 niveau van de opleiding. Daarbij geldt een grenswaarde van minimaal 50%. 
 
Gap: 
Uit de analyses blijkt dat niet alle opleidingen die in Brabant worden aangeboden vallen binnen de gehanteerde 
grens- en streefwaarden. 
  

 
 

plan 2019 2020 2021 2022 
1 Er is structureel betrouwbare 

en valide informatie 
beschikbaar over de mate 
waarin alle opleidingen in 
Brabant aansluiten op de 
arbeidsmarkt.  

verbeteren verbeteren verduurzamen 

2 De concept handelingscyclus 
en procesbeschrijving is 
beschikbaar en minimaal 2 
keer getest.  

De handelingscyclus is 
geëvalueerd en bijgesteld. Er  is 
een definitieve handelingscyclus 
en procesbeschrijving 
beschikbaar. 

Kennis delen met de diverse  
onderwijsteams over het verbeteren 
van de aansluiting met het 
werkveld. Dit bij minimaal 5 
opleidingen waarbij de aansluiting 
matig is.  
 

Kennis delen met de diverse  
onderwijsteams over het 
verbeteren van de aansluiting met 
het werkveld. Dit bij minimaal 5 
opleidingen waarbij de aansluiting 
matig is.  

 
3 Er is een Brabantse commissie 

macrodoelmatigheid ingericht.  
Deze commissie heeft 
minimaal 1 advies uitgewerkt 
op basis van de beschikbare 
informatie en 
concepthandelingscyclus. 
 
 
 
 
 

Verbeteren 
 

1. De commissie heeft op 
verzoek van één of 
meerdere individuele 
school 1 advies 
uitgewerkt. 

2. De commissie heeft in 
opdracht van de 
Brabantse besturen 1 
onderzoek en bijhorend 
advies uitgewerkt. 

Verbeteren 
 

1. De commissie heeft op 
verzoek één of meerdere 
individuele school 1 advies 
uitgewerkt. 

2. De commissie heeft in 
opdracht van de Brabantse 
besturen 1 onderzoek en 
bijhorend advies uitgewerkt 
verbeteren 

Verduurzamen 
 

1. Commissie structureel 
ingebed in het Brabantse 
mbo. 

2. Proces en 
handelingscyclus zijn 
vastgesteld voor drie 
jaren en worden 
geëvalueerd na drie jaar. 

3. Onderhoud en beheer 
van Bram is belegd en 
geborgd binnen het 
Brabantse mbo. 

 
4 Het Brabantse besturenoverleg 

heeft het uitgebrachte advies 
besproken en de overgenomen 
adviezen uitgevoerd. 

Het Brabantse besturenoverleg 
heeft de 2 uitgebrachte adviezen 
besproken en de overgenomen 
adviezen uitgevoerd. 

Het Brabantse besturenoverleg 
heeft de 2 uitgebrachte adviezen 
besproken en de overgenomen 
adviezen uitgevoerd. 

Verduurzamen 
- Proces 
- inhoud 

 

  



Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P Invoeringsplan uitvoeren D 

Door als instellingen in Brabant zelf te weinig regie te voeren op het vraagstuk macrodoelmatigheid grijpt de 
commissie macrodoelmatigheid in met adviezen richting de minister. Dit maakt dat we ad-hoc moeten reageren 
en alle instellingen zelf met een eigen argumentatie moeten komen ten aanzien van hetgeen de commissie 
geconstateerd heeft.  

Wat is er voor nodig om de beschreven resultaten en het doel te behalen: 

1. Inzet van alle instellingen voor commissie macrodoelmatigheid 0,1 fte per instelling
2. Inzet projectleider 0,2 fte
3. Ontwikkelen Bram € 175.000 per instelling ca. € 19.500
4. PM post jaarlijks € 50.000 ca. € 55.000

Doel vaststellen P 

Doel: 
Doelstelling van macrodoelmatigheid is het realiseren van een betere aansluiting van het opleidingsaanbod op de 
arbeidsmarkt en een doelmatigere spreiding van het opleidingsaanbod. Hierbij is het doel om voor alle 
opleidingen binnen de gehanteerde streefwaarden te blijven of te geraken.  
De grens- en streefwaardes komen op het volgende neer:  

• Een jaar na afstuderen heeft 80% of meer van de schoolverlaters (excl. doorstuderenden) een baan.
Daarbij geldt een grenswaarde van minimaal 70%.

• Een jaar na afstuderen heeft 60% of meer van de werkzame schoolverlaters een baan op ten minste het
niveau van de opleiding. Daarbij geldt een grenswaarde van minimaal 50%.

Probleem analyseren P Effecten meten C 

De oorzaken die maken dat een opleiding niet binnen de gestelde grens- en streefwaarden valt zijn divers, 
complex en niet altijd te herleiden tot één hoofdoorzaak. Dit maakt dat de analyse betrouwbaar en valide dient te 
zijn alvorens er aanbevelingen en conclusie worden geformuleerd en getrokken. Evenals de diversiteit in de 
oorzaken valt er ook een diversiteit te verwachten in de mogelijke oplossingsrichtingen.  

Het Middelbaar beroepsonderwijs heeft een zorgplicht ten aanzien van de aansluiting op de arbeidsmarkt van 
beroepsopleidingen. Om te toetsen of hieraan voldaan wordt zijn grens- en streefwaarden geformuleerd in een 
ministeriële regeling. Niet alle aangeboden opleidingen in Brabant voldoen aan deze grens-en streefwaarden. In 
het licht van de drievoudige kwalificatie heeft de instelling de plicht ervoor te zorgen dat de aansluiting met de 
arbeidsmarkt voldoet aan de gestelde grens- en streefwaarden. Daarnaast is gezien de te verwachte daling van 
het aantal initiële studenten niet doelmatig om opleidingen op diverse plekken in Brabant aan te bieden.  
Samengevat: 

1. Versnippering van het aanbod bij daling van de populatie.
2. Niet voldoen aan de gestelde grens- en streefwaarden ten aanzien van aansluiting op de arbeidsmarkt.

          

Per jaarlaag staat beschreven welk resultaat er dient te zijn. Het uiteindelijke effect is dat de macrodoelmatigheid van de opleidingen 
waarover een advies is uitgebracht en waarvan het advies overgenomen is door de bestuurders, verbetert. Dit wordt gemeten in de 
opeenvolgende jaren.  

Werkwijze standaardiseren en borgen   Afsluiten en communiceren A 

 De projectleider macrodoelmatigheid binnen kennispact 3.0 is verantwoordleijk voor het organiseren van de betrouwbare en valide 
arbeidsmarktinformatie, het inrichten van het proces, het inrichten van de commisie macrodoelmatigheid en het laten ontwikkelen van  de 
handelingscyclus. Na een periode van 4 jaar dient dit geborgd te zijn voor de Brabantse instellingen.  
Borgen middels; Infrastructuur, procebeschrijving en handelingscyclus.      
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KLAAR VOOR DE TOEKOMST

OVER HET WAAROM

HET DOEL VAN DEZE NOTITIE

Met deze notitie willen we onze collega’s inspireren en in beweging brengen richting ‘Toekomstgericht Beroepsonderwijs’. 

Het vat de opbrengsten en resultaten van fase 1 kernachtig samen, dient als gespreksleidraad voor de communicatie en is het uitgangspunt voor fase 2.

WAAROM EEN NIEUWE KOERS?

Wij hebben een decentrale traditie met afzonderlijk geprofileerde merken.  

Deze organisatiecontext past niet bij de maatschappelijke uitdagingen van nu 

en de toekomst, zoals krimpende demografie, de steeds sneller veranderende 

arbeidsmarkt en toenemende concurrentie. We hebben ons onderwijs inefficiënt 

georganiseerd en realiseren te weinig synergie tussen vmbo en mbo.  

Dit maakt veranderen nood zakelijk. Daarom is het afgelopen schooljaar het 

verandertraject: ‘Klaar voor de Toekomst!’ gestart. 

De verandering begint met het maken van strategische keuzes. Deze zijn leidend 

voor de richting van de verandering en geven de stip op de horizon aan.

HET RESULTAAT VAN FASE 1

Op basis van een analyse door werkgroepen is een beeld geschetst van 

Toekomstgericht Beroepsonderwijs. 

Opgeleverd zijn:

• Strategische keuzes;

• Een visie en ambitie op toekomstgericht beroepsonderwijs;

• Ontwerpcriteria voor toekomstgericht beroepsonderwijs en het collectief

dynamisch portfolio.1



KLAAR VOOR DE TOEKOMST

STRATEGISCHE KEUZES

1. Wij zijn het beroepsonderwijs in de regio.

2. Wij maken de leerbehoefte van de student (12-67-jarigen) leidend, de student

is eigenaar en regisseur van zijn leerroute.

3. Wij maken het mogelijk dat de student zich voortdurend kan ontwikkelen.

4. Wij hebben als vertrekpunt één collectief dynamisch portfolio.

5. Wij verbinden leren, werken en innoveren in leergemeenschappen.

6. Wij hebben wederkerige relaties met onze belanghebbenden.

7. Wij verwachten van medewerkers dat zij aantoonbaar

toegevoegde waarde leveren.

8. Wij zijn excellent werkgever.

DE RICHTING VAN DE VERANDERING

2
STUDENT

Noot: Met de term 'student' worden ook bijvoorbeeld leerlingen, cursisten en inburgeraars bedoeld. In de tekst wordt de mannelijke vorm gebruikt, 

vanzelfsprekend worden daarmee ook vrouwelijke studenten bedoeld. 
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ONZE NIEUWE IDENTITEIT

3
VISIE EN AMBITIE

Uit de strategische keuzes volgt onze nieuwe identiteit. In onderstaand kwadrant zijn de kernelementen weergegeven:

• Behoeftes van de student staan centraal

• Opbrengstgericht opleiden

• Stimuleren van talentontwikkeling bij studenten  

en medewerkers

• Persoonlijk en betrokken

• Wederkerige relaties met belanghebbenden

• We zien je graag terug!

Wij verzorgen beroepsonderwijs dat aansluit bij de 

leerbehoeftes van studenten. 

We begeleiden studenten om als professional en burger 

aantoonbaar bij te dragen aan de uitdagingen van de 

maatschappij van vandaag en morgen, inclusief de 

arbeidsmarkt.

• We hebben één collectief dynamisch portfolio voor 

studenten van 12 tot 67 jaar

• Wij zijn koploper en regievoerder op toekomstgericht 

beroepsonderwijs in de regio

• Wij zijn van verbindend onderwijs door inzet van 

leergemeenschappen

• Onze medewerkers ontwikkelen zich continu zodat zij 

optimaal blijven bijdragen• Wij zijn toonaangevend in het verbinden van werken, 

leren en innoveren in de regio

• Wij creëren een positieve leercultuur

• Wij bieden uitdagende en persoonlijke begeleiding

• Wij faciliteren de ontwikkeling van talenten bij 

studenten en medewerkers

WAAR STAAN WIJ VOOR? WAARVOOR GAAN WIJ?

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

WAAR BLINKEN WIJ IN UIT?
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WAT GAAT ER IN DE PRAKTIJK 
CONCREET VERANDEREN?

4
INLEIDING

Om de visie te vertalen naar de praktijk is het beeld van Toekomstgericht Beroepsonderwijs uitgewerkt in de 

‘Ontwerpcriteria Toekomstgericht Beroepsonderwijs’. Daarmee wordt de richting van de verandering en het 

verschil met de huidige situatie duidelijker. 

Bij verandertrajecten is het belangrijk om de beelden en verwachtingen ten aanzien van de richting van de 

verandering goed met elkaar af te stemmen. Hebben we het over hetzelfde? Gaan we dezelfde kant op? 

Daarom was fase 1 gericht op het formuleren van de richting van de verandering.

In het programma staat het onderwijs centraal en daaruit volgt de inrichting van de organisatie, processen en 

systemen en dus niet andersom. Daarom hebben we geen organisatiemodel maar een onderwijskundig model 

geselecteerd om de vertaalslag te maken van de huidige situatie naar de gewenste situatie. In onze visie op 

toekomstgericht beroepsonderwijs staat de leerbehoefte van de student centraal en is het vertrekpunt één 

collectief dynamisch portfolio. Dit vraagt om meer flexibilisering in het onderwijs. De FlexScan  is een model 

waarmee we de (gewenste) flexibiliteit in het onderwijs in beeld kunnen brengen, daarom is dit model gebruikt 

als kapstok om de transitie naar Toekomstgericht Beroepsonderwijs uit te werken.
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DE FLEXSCAN
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De FlexScan omvat twee onderdelen. Het eerste deel bestaat uit vier scenario’s 

en geeft een beeld van de mate van flexibiliteit van het onderwijsprogramma en 

de benaderingswijze van de doelgroepen van het onderwijs. Het tweede deel 

bevat zeven aspecten van het onderwijs in de dagelijkse praktijk die van belang 

zijn bij het vergroten van de flexibiliteit.   

DEEL 1 SCENARIO’S

Er zijn twee belangrijke knoppen om de flexibiliteit van onderwijs te 

beïnvloeden. De eerste is gericht op de mate van flexibiliteit: is het onderwijs 

volledig standaard of volledig flexibel (en uiteraard alles wat daar tussen zit). 

De tweede betreft de doelgroep. Flexibiliseer je op basis van individuele 

leervragen of zoek je naar het vergroten van keuzemogelijkheden voor groepen? 

Dit resulteert in vier scenario’s voor flexibel onderwijs (zie afbeelding hiernaast). 

DEEL 2 ASPECTEN IN DE ONDERWIJSPRAKTIJK

Het vergroten van de flexibiliteit in het onderwijs is complex en vraagt een 

multidisciplinaire benadering. Onderzoek toont aan dat bij het vergroten van 

de flexibiliteit in het onderwijs een zevental aspecten van belang is om de 

vertaalslag te maken naar de concrete onderwijspraktijk (zie hiernaast).

Gericht op de Groep

Gericht op het invidu

Flexibel onderw
ijs

St
an

da
ar

d 
on

de
rw

ijs Scenario 1
Het standaard

programma

Scenario 2
Het leer-
arrangement

Scenario 3
Het standaard

programma-
individueel
maatwerk

Scenario 4
De
gepersionaliseerde
leerroute

1. informatievoorziening & voorlichting 

2. intake

3. onderwijsleeromgeving

4. professionals

5. toetsen en beoordelen

6. certificaten en diploma’s

7. bedrijfsvoering

1. De FlexScan is gebaseerd op onderzoek door de commissie Maatstaf [2010] 
en is door diverse mbo- en hbo-instellingen gevalideerd in de praktijk.
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Bij het formuleren van de ontwerpcriteria is de FlexScan gehanteerd. Deze bestaat uit twee delen.  

Deel 1: Scenario

In de huidige onderwijspraktijk binnen ROC West-Brabant is het standaardprogramma (scenario 1) dominant. Binnen toekomstgericht beroepsonderwijs staat de 

leerbehoefte van de student centraal. Dit betekent dat we ons onderwijs gaan inrichten vanuit het perspectief van het individu. Daarnaast is het uitgangspunt één 

collectief dynamisch portfolio te voeren, bestaande uit onderwijsactiviteiten. Door onderwijsactiviteiten te combineren ontstaan er leertrajecten. Dit betekent dat we 

bewegen van de praktijk waarin het standaard programma dominant is, in de richting van flexibel onderwijs. Deze richting is in onderstaande figuur weergegeven.

Deel 2: Zeven aspecten van het onderwijs 

Na het formuleren van de strategische keuzes en onze visie hebben we de vertaalslag gemaakt naar de concrete onderwijspraktijk. Bij elk aspect hebben we ons de vraag 

gesteld: wat is voorwaardelijk om onze visie op toekomstgericht beroepsonderwijs in de praktijk daadwerkelijk te realiseren? Het antwoord op deze vraag is per aspect 

kernachtig weergegeven.
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1. INFORMATIEVOORZIENING & VOORLICHTING

ONTWERPCRITERIA:

1. De informatievoorziening en voorlichting geeft zowel voor studenten als het

regionale werkveld een beeld waarvoor ze bij ons terecht kunnen:

• Inhoud – inzage in de relevante onderwijsactiviteiten en leertrajecten

binnen ons collectief dynamisch portfolio

• Werkwijze – inzicht in onze werkwijze en de begeleiding die we bieden

om tot passende leertrajecten te komen

2. De interne- en externe communicatie, voorlichting en informatie varieert per

doelgroep. De behoefte en informatievraag van de individuele student of

het werkveld is bepalend voor de informatie die wordt getoond / verstrekt.

De inhoud en vorm van voorlichting wordt aangepast aan de doelgroep.

2. INTAKE (KENNISMAKING EN WELKOM)

ONTWERPCRITERIA:

1. Het intakeproces wordt uniform uitgevoerd en is een individueel proces. Alle

studenten krijgen dezelfde informatie over het ‘wat’ en ‘hoe’ met betrekking

tot het volgen van onderwijs binnen de gehele organisatie.

STAP 1:

Start van de loopbaandialoog: vaststellen van de leerbehoefte.

Kennismaken met de student (‘Wie ben je?’), onderzoeken van kennis,

competenties en ervaring (‘Wat kun je al?’), bepalen van het leerdoel (‘Wat

wil je bereiken?’).

STAP 2:

Matching van de leerbehoeftes met ons aanbod (=leertraject) uit het

collectief dynamisch portfolio.

2. De opbrengsten worden vastgelegd in een digitaal loopbaandossier, zodat

keuzes ten aanzien van de leerroute en te volgen leereenheden in de

toekomst bijgehouden en gemonitord kunnen worden. Hierover wordt een

individuele resultaatafspraak gemaakt.

3. De begeleiding vindt op maat en persoonsnabij plaats.

ONTWERPCRITERIA
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3. ONDERWIJSLEEROMGEVING 

ONTWERPCRITERIA:

1. Bij de uitvoering van het onderwijs is persoonlijke begeleiding van belang. 

Niet alleen om aan te sluiten bij de behoefte van studenten (bijvoorbeeld 

door didactische variatie), maar ook om de samenhang in de leerroute,  

het leertraject en de voortgang te bewaken.

2. Onderwijseenheden zijn uniform beschreven en bestaan uit gelijke delen, 

planning en roostering is uniform ingericht.

3. Voor veel voorkomende doelgroepen zijn leertrajecten samengesteld;

4. Studenten worden begeleid bij het maken van keuzes met betrekking 

tot de leerroute. De intensiviteit van de begeleiding is afhankelijk van de 

doelgroep.

5. De inhoud en samenstelling van het collectief dynamisch portfolio is een 

instellingsbrede verantwoordelijkheid. 

6. De leeromgeving is stimulerend, contextrijk en praktijkgericht. 

4. PROFESSIONALS

ONTWERPCRITERIA:

1. De docent is arrangeur en verbinder en beschikt over een breed 

pedagogisch didactisch handelingsrepertoire. 

2. Professionals leveren een bijdrage aan één of meerdere 

leergemeenschappen op basis van hun specifieke expertise en talenten. 

3. Leidinggevenden geven leiding aan leergemeenschappen en de 

professionals binnen deze gemeenschappen.

4. Al onze professionals, binnen het onderwijs, ondersteuning, directie en 

management blijven zich continu ontwikkelen.

ONTWERPCRITERIA
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5. TOETSING & EXAMINERING

ONTWERPCRITERIA

1. Toetsing wordt ontwikkelingsgericht ingezet.

2. De wijze waarop de ontwikkeling voor de student in beeld wordt

gebracht, is uniform.

3. De student heeft gedurende zijn leerroute zijn voortgang

voortdurend zelf in beeld.

4. Toetsing en examinering vindt zoveel mogelijk plaats- en

tijdonafhankelijk plaats.

5. Examinering wordt uniform vormgegeven en uitgevoerd.

6. DIPLOMA’S EN CERTIFICATEN

ONTWERPCRITERIA: 

1. Leertrajecten worden afgerond met bewijsstukken die herkenbaar

zijn voor de student, het onderwijs en het werkveld.

7. BEDRIJFSVOERING

ONTWERPCRITERIA:

1. Wij benutten de ruimte die wet- en regelgeving bieden om de

student optimaal te faciliteren.

2. Het onderwijs is leidend; de organisatie, ICT-ondersteuning en

logistiek volgt het onderwijs.

3. Om flexibiliteit en keuzes te kunnen bieden werken we met

onderwijsstandaarden, uniforme processen en systemen.

ONTWERPCRITERIA



De Raad van Bestuur bedankt het programmateam en alle collega’s die 

hebben geparticipeerd in een van de werkgroepen in fase 1 van het 

programma Klaar voor de Toekomst, alsmede de collega’s die tijdens 

klankbord-sessies bij hebben gedragen aan de ideeënvorming. 



Projectorganisatie

Opdrachtgever: Raad van Bestuur

Stuurgroep: Samenstelling uit de organisatie op basis van diverse 
expertises

Projectleiding 

Thema verantwoordelijken Toetsingscommissie 
Projectplannen 

Kwaliteitsagenda

Monitorcommissie 
kwaliteitsagendaProject verantwoordelijken

Bijlage B



Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Internal AuditBestuursbureau

Juridische Zaken Bestuurssecretariaat Bestuursadvies

ROC IM Facilitair bedrijf
Marketing & 

Communicatie
Finance & 

Control
ROC Diensten

Service centrum 
Studie & Beroep

Onderwijs en 
Kwaliteit

HR

ROC IT
ROC Bedrijfs-
opleidingen

ROC Academie

PSA

DA

FA

Deelnemingen Mbo Colleges Vmbo Entiteit VO

Organogram ROC West-Brabant
Oktober 2018

Aviation Training Group 
BV

Aircraft Maintenance 
& Training School

IT Workz BV

ROC Corbeille BV

ROC personeel BV

Markiezaat College

Kellebeek College

Cingel College

Florijn College

Zoomvliet College

Vitalis College

Prinsentuin College

Radius College

Johan Cruijff College

Prinsentuin Oudenbosch

Prinsentuin Andel

Effent

Praktijkschool Breda

ISK

Scala

Prinsentuin van Cooth

De Rotonde 

Pomona

Steenspil

Stedelijk Gymnasium

Graaf Engelbrecht
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1. Strategisch 

meerjarenplan ROC‐WB

O.Missie en Visie ROC‐WB
Onderwijs principes
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A3  
Titel: Leven Lang Ontwikkelen in Brabant 

Eigenaar Brabants Bestuurlijk Overleg 

Datum 25-6-2018

Probleemstelling, onderwerp bepalen P Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken & invoeringsplan maken P 

Huidige situatie: 
In alle jaarplannen van de Brabantse MBO instellingen is een doelstelling rondom het thema LLO opgenomen. Daarnaast is 
in vrijwel alle jaarplannen een KPI ten aanzien van uitbreiding van leerlingenaantallen opgenomen. 
De uitwerking LLO is zeer verschillend te noemen; één ROC heeft een goed uitgewerkte Best Practice, een aantal 
instellingen hebben nog geen stappen gezet op dit gebied en zijn zich aan het oriënteren. Ook de inrichtingskeuzes zijn 
divers. 
Er is een versnippering is ten aanzien van het aanbod op het gebied van LLO. Ook zijn er vrijwel geen afspraken tussen de 
mbo-instellingen ten aanzien van samenwerking rondom grote aanbestedingen of tenders en is er ruis als het gaat om het 
“vissen in elkaars vijver”. 
De arbeidsmarktregio’s zijn hierin de verbindende factor en hebben in hun programma’s mooie uitwerkingen op dit thema al 
vaak voorhanden. Zij zijn goed op de hoogte van de wensen ten aanzien van aanbod voor opleidingen en kunnen een 
vertaalslag vanuit de werkgevers richting de mbo-instellingen maken. Het Kennispact MBO Brabant is om actieve 
betrokkenheid gevraagd bij deze opzet. Leven Lang Ontwikkelen is hierbij het kernthema om de veranderende arbeidsmarkt 
vorm te geven. 
Op alle fronten krijgt LLO op dit moment veel aandacht. De noodzaak om activiteiten te ontwikkelen op dit thema, wordt 
steeds sterker gevoeld, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Dit biedt kansen voor de uitwerking van de verdere 
samenwerking. 

Ideale situatie:  
‐ We kennen één groot samenwerkingsverband Kennispact MBO Brabant waarin we komen tot één Brabant breed 

aanbod wat gedivergeerd wordt naar de verschillende instellingen die daarmee hun voordeel doen. Het aanbod voor 
LLO kent regionale accenten en economische inkleuring, met voor het bedrijfsleven duidelijkheid en veel 
standaardisatie in de wijze waarop we producten aanbieden. Tenders en verzoeken aan de Brabantse mbo-
instellingen, die vanuit het bedrijfsleven komen, worden gedeeld in een expertisecentrum Leven Lang Ontwikkelen, 
hier werken we gefaseerd naartoe. 

‐ We hebben een, met regionale accenten ingekleurde, samenwerkingsvorm (dus ook kleine 
opleidingen/niches/maatwerk mogelijk).  

Uitgangspunt is dat de eigen identiteit binnen de regio de sterkste branding blijft voor een instelling. Het 
samenwerkingsverband is een virtuele organisatie naast de bestaande en geen zelfstandige uitvoeringsorganisatie, een 
zogenaamd “White label”. 

Doel: 
1. Het verder uitwerken en concretiseren van een scenario zoals beschreven in de adviesnotitie LLO voor de

Brabantse ROC’s:
2. Implementeren van  samenwerkingsvorm voor acquisitie waar alle instellingen in vertegenwoordigd zijn.
3. Vanuit deze samenwerkingsvorm worden opdrachten besproken, primair per sub regio/mbo-instelling. Waar nodig

regio-overstijgend in het kader van macrodoelmatigheid.
4. Uitgangspunt voor de 1e opstart is een vooraf vastgesteld aanbod. Het betreft hier een groeimodel wat gefaseerd

kan worden ingevoerd en op basis van leerervaringen wordt uitgewerkt.
5. Een “White label”, waarbij we gebruik maken van een beproefd systeem van ROC Tilburg/NCVB, de huidige

BackOffice structuur inclusief een servicecenter.
6. De uitwerking van een samenwerkingsvorm voor dit scenario wordt gedaan in samenwerking met alle betrokken

MBO instellingen vertegenwoordigd in het Brabants Bestuurlijk Overleg.

Na uitwerking verder vormgeven en implementeren gekozen denkrichting. 

Gap: 
Uit de analyses blijkt niet alle betrokken MBO instellingen dezelfde denkrichting hebben ten aanzien van LLO en de 
uitwerking hiervan in de eigen instellingen. Ook is er nog geen gezamenlijk beeld geformuleerd omtrent de uitwerking van  
LLO binnen de provincie Brabant door de MBO instellingen. 

plan 2019 2020 2021 2022 
1 Er ligt een uitgewerkt en 

geconcretiseerd scenario 
volgens de gekozen 
denkrichting in het Brabants 
Bestuurlijk Overleg wat is 
geaccordeerd door alle 
betrokken MBO instellingen  

1. Er is een regievoerder
voor de implementatie
van het scenario
aangesteld

2. Er ligt een meerjaren
implementatieplan

1. De 1e fase van het
implementatie plan wordt
uitgevoerd

2. Evaluatie van
implementatieplan en
eventuele bijstelling

1. Duurzame
samenwerkingsvorm LLO
is ingevoerd

2. 

2 Er ligt een uitgewerkt en 
geconcretiseerd 
acquisitiemodel volgens de 
gekozen denkrichting van een 
“White Label” constructie  

1. Er wordt een 1e pilot met
het nieuwe
acquisitiemodel
uitgevoerd onder
regievoering van de
Regievoerder LLO

2. Er heeft een evaluatie
plaatsgevonden van een
1e pilot acquisitiemodel

3. Aanbod adviesgroep
LLO en Brabants
Bestuurlijk Overleg wordt
opgenomen in
acquisitiemodel

1. Er is vormgegeven aan
de “White Label”
constructie

2. 1e aanzet visie
ontwikkeling LLO
Brabantse MBO
instellingen in
samenwerking met
bedrijfsleven

3 Er is een Brabantse 
Adviesgroep LLO ingericht.  
Binnen deze adviesgroep LLO 
is een 1e voorstel voor een 
gezamenlijk aanbod 
vormgegeven 

1. Het adviesgroep LLO
heeft op eigen initiatief 1
voorstel voor nieuw
aanbod gedaan

2. De adviesgroep LLO
heeft in opdracht van de
Brabantse besturen
geadviseerd over een
aanbod voor de komende
2 jaren

1. De adviesgroep LLO
heeft op eigen initiatief 1
voorstel voor nieuw
aanbod gedaan

2. De adviesgroep LLO
heeft in opdracht van de
Brabantse besturen
geadviseerd over een
aanbod voor de
komende 2 jaren

1. De adviesgroep LLO
heeft op eigen initiatief 1
voorstel voor nieuw
aanbod gedaan

2. De adviesgroep LLO
heeft in opdracht van de
Brabantse besturen
geadviseerd over een
aanbod voor de komende
2 jaren

4 Het Brabantse Bestuurlijk 
Overleg heeft het uitgebrachte 
advies besproken en de 
overgenomen adviezen 
uitgevoerd. 

Het Brabants Bestuurlijk Overleg 
heeft de 2 uitgebrachte adviezen 
besproken en de overgenomen 
adviezen uitgevoerd. 

Het Brabants Bestuurlijk Overleg 
heeft de 2 uitgebrachte adviezen 
besproken en de overgenomen 
adviezen uitgevoerd. 

- verduurzamen
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Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P Invoeringsplan uitvoeren D 

Door als instellingen in Brabant weinig synergie te hebben op het aanbod LLO ontstaat versnippering van het aanbod 
en onduidelijkheid voor onze stakeholders. We creëren onze eigen concurrentie in het aanbod waardoor sommige 
instellingen aanbod verliezen en anderen winnen, wat grote gevolgen kan hebben voor de organisatie. Daarnaast is ons 
aanbod verschillend van kwaliteit en leren we niet van elkaar. Dit is weinig effectief en efficiënt en maakt dat bij onze 
stakeholders verwarring ontstaat over kennis en expertise per instelling. 

Wat is er voor nodig om de beschreven resultaten en het doel te behalen: 

1. Inzet van alle instellingen voor de adviesgroep LLO 0,1 fte per instelling (is de huidige werkgroep LLO)
2. Inzet projectleider 0,2 fte gedurende de subsidieperiode vanuit Kennispact MBO Brabant
3. Inzet regievoerder 0,2 fte na de subsidieperiode voor implementatie scenario vanuit Brabantse MBO instellingen
4. Valide en betrouwbare informatie €
5. Inhuur externe deskundigen  €
6. PM post jaarlijks €Doel vaststellen P 

 Doel: 

Komen tot de uitwerking van een opleidingsinfrastructuur waar mbo-instellingen in het kader van duurzame inzetbaarheid bij 
en met bedrijven en instellingen een dekkend en gebalanceerd aanbod van op-,bij- en omscholingstrajecten aanbieden. Het 
MBO is hierbij de natuurlijke samenwerkingspartner van het regionale bedrijfsleven, instellingen en lokale overheden en 
treedt op als leverancier van maatwerk voor bedrijf én individu.   

Probleem analyseren P Effecten meten C 

Er zijn verschillende oorzaken te benoemen, waarom de samenwerking op het gebied van LLO tussen de MBO 
instellingen nog niet tot stand is gekomen: 

- Er zijn grote verschillen in organisatiegraad binnen de verschillende instellingen, soms in LLO centraal belegd, soms
decentraal in de onderwijsteams. Daardoor zijn contactpersonen en een integrale aanvliegroute lastig zichtbaar te
maken.

- Er is een verschil in aantal klanten per mbo-instelling (soms beperkt aantal klanten die grote aantallen studenten
leveren, soms veel kleine klanten met kleine aantallen studenten).

- Op langere termijn een strategisch partnerschap aangaan met een werkgever(s) is conjunctuur gevoelig. Tijdens de
economische crisis was dit lastig. Duurzame relaties opbouwen is altijd afhankelijk van externe factoren.

- Te weinig specifieke expertise in huis voor specifieke vraag vanuit bedrijfsleven. Vraagarticulatie is voor veel
instellingen lastig: hoe krijg je de vraag achter de vraag helder?

- LLO is iets ander dan initieel onderwijs waarin we een breed onderwijspakket moeten aanbieden, versus een meer
gearticuleerde vraag van werknemers en bedrijven.

- Door de afbouw van LLO binnen een aantal instellingen, zijn netwerken zijn niet altijd meer voorhanden en moeten
opnieuw worden uitgebouwd, dit kost veel tijd.

- Er is volume nodig om iets aan te bieden.
- Bereidheid of de angst voor het onbekende en het delen van kennis, maakt dat samenwerking niet altijd wordt

opgestart of goed wordt uitgewerkt.

Per jaar staat beschreven welk resultaat er dient te zijn, Het uiteindelijke effect is verduurzaming van de samenwerking tussen de Brabantse MBO 
instellingen op het gebied van LLO en een verbeterde samenwerking met bedrijven in de verschillende regio’s. Dit wordt gemeten in de opeenvolgende jaren. 

Werkwijze standaardiseren en borgen           Afsluiten en communiceren A 

 De pojectleider Leven Lang Ontwikkelen binnen Kennispact MBO Brabant de uitwerking van het gekozen scenario in samenwerking met de 
werkgroep LLO van Kennispact MBO Brabant. Daarnaast zorgt de projectleider voor de overdracht naar de regievoerder LLO die de uiteindelijke 
implementatie verder vorm gaat geven. Na een periode van 4 jaar dient dit geborgd te zijn voor de Brabantse instellingen.  
Borgen middels; Infrastructuur, procebeschrijving en handelingscyclus.      


