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Voorwoord en leeswijzer 

Voorwoord 
Voor u ligt het Kwaliteitsplan 2019 – 2022 van ROC Nijmegen met als titel ‘Opleiden voor 

de regio’. Uiteraard is opleiden voor de regio niet nieuw voor ROC Nijmegen. 

Het merendeel van de studenten dat een diploma haalt bij ROC Nijmegen krijgt na het 

afstuderen een baan op de regionale arbeidsmarkt en participeert als burger binnen 

de regionale samenleving. Met de titel van ons kwaliteitsplan 2019 – 2022 willen we 

benadrukken dat we nog meer dan tot nu toe ons onderwijs dienstbaar willen maken 

aan de vragen vanuit de regionale arbeidsmarkt en samenleving, zonder daarbij de 

wensen van onze studenten uit het oog te verliezen. 

 
De titel van ons KWP reflecteert ook de kernwaarden van ons roc: 

– Ontmoeten: ontmoetingen tussen werkveld en studenten zijn de levensader voor 

het beroepsonderwijs. Ontmoetingen tussen overheden, werkveld en roc zijn 

cruciaal voor een betere begrip van elkaars opgaven en om samen tot goede 

afspraken te komen in dienst van onze studenten en de regionale samenleving. 

– Ontdekken: in de ontmoetingen tussen studenten en leerbedrijven 

ontdekken studenten op een niet-schoolse manier wat het inhoudt om 

beroepsbeoefenaar te zijn. In de ontmoetingen tussen roc-vertegenwoordigers en 

vertegenwoordigers van overheden en werkveld ontdekken we waarin we van 

elkaar verschillen en waarin we met elkaar overeenkomen. Het ontdekken van 

elkaars wereld is een noodzakelijke voorwaarde om samen constructief te kunnen 

werken aan de kansen en uitdagingen voor onze regio. 

– Ontwikkelen: ontmoetingen tussen werkveld en onze docenten zijn essentieel voor 

de professionele ontwikkeling van onze docenten en daarmee ook voor de 

ontwikkeling van onze studenten. 

 
Natuurlijk gaan we de komende jaren gewoon door met ons reguliere 

onderwijsaanbod, dat zich in belangrijke mate richt op jongeren, die zich na het 

voortgezet onderwijs willen kwalificeren voor een beroep. Daarnaast willen we meer dan 

voorheen: 

– betekenisvol zijn voor werkgevers uit de regio die willen investeren in de 

professionele ontwikkeling van hun werknemers; 

– werkgevers helpen bij het opleiden van medewerkers voor ‘tekort’-beroepen; 

– volwassenen, die een carrièreswitch willen maken, daarbij ondersteunen; 

– werkzoekenden en statushouders helpen om samen met UWV of Werkbedrijf een 

(door)start te maken op de regionale arbeidsmarkt. 

 
Door onze opleidingen meer responsief te maken voor de vragen uit de regio kunnen we 

een belangrijke bijdrage leveren aan de economische vitaliteit, de welvaart 

en een duurzaam arbeidsmarktperspectief van werkenden en werkzoekenden in 

onze regio. 

 
Om deze ambities waar te maken zullen we ons onderwijs en de begeleiding van 

studenten meer flexibel moeten maken en meer maatwerk moeten inbouwen. Dat is 

gemakkelijker opgeschreven dan waargemaakt. In de komende 4 jaar willen we met de 

extra financiële mogelijkheden vanuit de kwaliteitsgelden van het ministerie 
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van OCW geleidelijk maar vastberaden – en in goed overleg met werkgevers en 

overheden uit de regio, onze studenten en ons personeel – stappen zetten op weg 

naar onze ambitie om structureel een betekenisvolle Human Capital-partner voor de 

regio te worden. 

 

Leeswijzer 

Het ‘nul’-hoofdstuk van het voorliggende Kwaliteitsplan bevat een korte schets van de 

kaders van het Bestuursakkoord en een typering van onze instelling. In hoofdstuk 1 

geven we een analyse van de belangrijkste regionale kernopgaven voor de regio 

Nijmegen/Boxmeer en een analyse van de sterke en minder sterke punten van onze 

organisatie. 

  
In hoofdstuk 2 gaan we in op onze ambities, maatregelen en streefresultaten in het 

kader van het Kwaliteitsplan voor de periode 2019 – 2022. Hoofdstuk 3 bevat een 

indicatieve begroting voor het kwaliteitsplan. In hoofdstuk 4 beschrijven we op welke 

manier we in gesprek zijn geweest met onze interne en externe stakeholders 

over de ambities en aanpak van het Kwaliteitsplan en op welke manier zij betrokken zullen 

blijven onderweg bij de realisatie van onze kwaliteitsambities. 

 
In het vijfde en laatste hoofdstuk leggen we uit waarom we denken dat de 

opbrengsten van het Kwaliteitsplan 2019 – 2022 duurzaam zullen zijn en op welke wijze 

wij de opbrengsten en ervaringen van de komende 4 jaar verankeren en borgen 

binnen onze organisatie. 
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0 

 Inleiding  

0.1 Inleiding 

Het voorliggende Kwaliteitsplan 2019 – 2022 van ROC Nijmegen dient twee doelen: 

1. Allereerst beschouwen wij het Kwaliteitsplan als mogelijkheid om ons bestaande 

strategisch meerjarenbeleid en onze onderwijsvisie te intensiveren en 

concretiseren. 

2. In het verlengde van en in samenhang met onze eigen kwaliteitsambities is het 

Kwaliteitsplan zodanig ingericht, dat het voldoet aan de beoordelingscriteria 

in het kader van de kwaliteitsafspraken die onze instelling met de minister van 

OCW wil maken in het kader het Bestuursakkoord tussen MBO-Raad en 

ministerie van OCW. 

 
In dit eerste hoofdstuk van het Kwaliteitsplan beschrijven we achtereenvolgens:  

– De beleidskaders vanuit het Bestuursakkoord tussen MBO-Raad en ministerie van 

OCW (paragraaf 0.2). 

– Geven we een profielschets van ROC Nijmegen, de missie, visie en ambities van 

ons ROC en de relatie van deze ambities met het bestuursakkoord (paragraaf 

0.3). 

 
0.2 Kaders vanuit Bestuursakkoord MBO-Raad – ministerie van 

OCW 

In het Bestuursakkoord 2018 – 2022 constateren minister en de mbo-sector 

gezamenlijk dat de kwaliteitsafspraken in de periode 2015 – 2018 hebben bijgedragen 

aan de kwaliteitsborging van en het vertrouwen in het mbo als sector. Grosso modo is de 

basis in het mbo op orde. Vanuit deze gezonde basis willen sector en minister samen 

werken aan verdere kwaliteitsversterking in de komende jaren. 

 
De belangrijkste kaders vanuit het Bestuursakkoord 2019 – 2022 1 zijn: 

– De nulsituatie van de mbo-instelling vormt het uitgangspunt. Bij de beschrijving van 

de nulsituatie annex zelfanalyse wordt ingegaan op de basiskwaliteit (o.a. 

rendement, vsv, aansluiting opleidingsportfolio op regionale arbeidsmarkt) 

en stand van zaken op basis van het toezichtkader van de Inspectie op het 

onderwijs (o.a. onderwijsproces, begeleiding, examenkwaliteit, diplomering). De 

basiskwaliteit moet op orde zijn. 

– Het Kwaliteitsplan van de mbo-instelling is ambitieus, duurzaam en uitvoerbaar 

binnen de planperiode van 4 jaar. 

– Ambities zijn – waar mogelijk – SMART geformuleerd. 

– De thema’s en ambities van het Kwaliteitsplan kunnen rekenen op draagvlak bij en 

betrokkenheid van de werkgevers en andere partners uit de regio. 

– Naast de speerpunten voor het Kwaliteitsplan die de mbo-instelling in 

samenspraak met haar werkgebied formuleert geeft het Kwaliteitsplan een 
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uitwerking aan de drie landelijke speerpunten uit het Bestuursakkoord zoals 

verwoord in de regeling ‘Kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022’: 

a. Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie: het ondersteunen van 

kwetsbare jongeren door uitstekend onderwijs en persoonlijke begeleiding, 

met als doel om uitval te voorkomen, door te stromen naar een hoger niveau of 

een goede start te maken op de arbeidsmarkt. 

b. Gelijke kansen in het onderwijs: het creëren van soepele overgangen binnen 

krachtig beroepsonderwijs (vmbo-mbo-hbo), zodat studenten voldoende 

kansen krijgen om succesvol in te stromen in het mbo of door te stromen naar 

een vervolgopleiding of baan die past bij hun ambities of talenten. 

c. Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst: de 

verbetering van het arbeidsmarktperspectief van mbo-studenten, voor 

zowel starters, herstarters als doorstarters, door een gevarieerd en op 

deze doelgroepen toegesneden onderwijsaanbod, beïnvloeding van de 

studiekeuze, inhoudelijke vernieuwing van de opleidingen, het versterken van 

de verbinding met de beroepspraktijk en het versterken van onze 

informatievoorziening. 

– Minimaal 1/3 van het kwaliteitsbudget wordt door de instelling besteed aan de 

realisatie van de 3 landelijke speerpunten. 

 
0.3 Portret ROC Nijmegen: schets ROC Nijmegen, visie en 

ambities 

 
0.3.1 Schets ROC Nijmegen 

ROC Nijmegen is een middelgrote instelling voor mbo, vavo, educatie en inburgering 

in het Rijk van Nijmegen en regio Noordoost Brabant met vestigingen in Nijmegen en 

Boxmeer. Hoofdvestiging is Nijmegen, maar studenten komen uit de directe 

(arbeidsmarkt)regio en omliggende regio’s. Enkele opleidingen hebben een 

bovenregionaal marktgebied, vanwege een specifiek opleidingsaanbod (De 

Technische, Vacansoleil-opleiding) of vanwege het hoogwaardige onderwijsprofiel van de 

opleiding (zoals Young Talent Academy en Cas Spijkers Academie). 

 
ROC Nijmegen bedient studenten uit de regio’s Rijk van Nijmegen, Arnhem e.o., Noord-

Limburg en Oost-Brabant. Een deel van de studenten uit onze regio kiest voor een studie 

bij het Rijn-IJssel College (Arnhem), Rivor (Tiel), ROC A12 (Ede), De Leijgraaf (Oss, Veghel, 

Boxmeer) of het Koning Willem I College (Den Bosch). 

 
Gelet op de demografische ontwikkelingen voorzien wij in de komende jaren een 

geleidelijke en lichte afname van het aantal publiek bekostigde studenten (zie tabel op 

volgende pagina). Rond 2030 verwachten we een populatie van circa 8.000 mbo- 

studenten (bol en bbl). 
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 Studentenaantallen 2018 – 2022  
 

Onderwijsvorm 2018 2019 2020 2021 2022 

MBO onderwijs 

BOL 7.396 7.396 7.396 7.248 7.103 

BBL 1.629 1.629 1.629 1.596 1.564 

Totaal MBO 9.025 9.025 9.025 8.844 8.667 

VAVO 

Regulier 178 174 173 171 169 

Wet Rutte 291 285 282 280 277 

Totaal VAVO 469 459 455 451 446 

Educatie 

NT1 & activering 270 272 275 278 281 

NT2 & overige 798 639 479 479 479 

Totaal Educatie 1.068 911 754 757 760 

Totaal 10.562 10.395 10.234 10.052 9.873 

 
In het Strategisch meerjarenbeleid 2018 – 2021 heeft ROC Nijmegen naast een missie en 

visie, ook ambities voor de toekomst geformuleerd in haar meerjarenbeleidsplan. De 

wereld om ons heen verandert steeds sneller. Technologische ontwikkelingen hebben 

maatschappelijke gevolgen. De beroepen van nu, zijn niet de beroepen 

van later. Willen we mee blijven tellen in de regio, dan moeten we een waardevolle 

invulling geven aan ‘Een Leven Lang Ontwikkelen’. De verwachte daling van onze 

studentenpopulatie als gevolg van demografische krimp vraagt aanpassingen in onze 

bedrijfsvoering. 

 
Gezien het tempo van de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt en in de 

regionale economie en de doorwerking daarvan op toekomstige doelgroepen, 

leerwensen en leervragen moeten we ons ontwikkelen tot een wendbare organisatie, 

die steeds beter leert in te spelen op de veranderingen in de (regionale) wereld om ons 

heen. 

 
ROC Nijmegen wil zich daarom ontwikkelen richting een organisatie die invulling geeft 

aan een Leven Lang Ontwikkelen. Wij willen bijdragen aan de ontwikkelingen in de regio 

en sterk beroepsonderwijs, en samen met onze partners invulling geven aan de 

versterking van onze regionale economie. 

 
In ons strategisch meerjarenbeleid hebben we al eerder (november 2017) onze 

ambities voor de komende jaren benoemd en een strategie geformuleerd om deze 

ambities te realiseren. Daar zijn we al mee aan de slag. De planperiode van ons 
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strategisch meerjarenbeleid hebben we inmiddels verlengd tot 2022 om deze gelijk te 

laten lopen met ons Kwaliteitsplan. Het Kwaliteitsplan brengt een gefundeerde 

verdieping aan in ons strategisch meerjarenbeleid. De concrete uitwerking krijgt 

gestalte via het jaarlijkse Concernplan en de directieplannen. De speerpunten van het 

Kwaliteitsplan worden daarin opgenomen. 

 

0.3.2 Missie, visie en strategische ambities van ROC Nijmegen 

Missie 
De missie van ROC Nijmegen is om alle studenten de kans te bieden om succesvol mee 

te doen, nu en later. 

 

Visie 

Het is onze ambitie de perfecte match te zoeken tussen datgene wat de individuele 

student kan en wil en datgene wat de regio vraagt. En dat doen wij als volgt: 

– Ons onderwijs biedt (loopbaan)perspectief. 

– We bieden kansen voor de ontwikkeling van ieders talent. 

– Leren en werken zijn onlosmakelijk verbonden. 

– Opleiden doen we samen met werkvelden in de regio. 

– Wij zijn professionals die up-to-date zijn en blijven. 

– Met aandacht, respect en passie zijn we een voorbeeld voor onze student. 

 
Merkessentie 
Onze merkessentie is: ROC Nijmegen biedt studenten de kans om succesvol mee te doen 

aan het leven dat zij willen leiden. 

 

Strategische ambities 

In ons Strategisch meerjarenbeleid 2018 – 2021 hebben we vanuit onze 

onderwijsvisie de volgende ambities voor 2021 geformuleerd: 

1. ‘We stellen de ontwikkeling van onze studenten centraal en gaan uit van 

diversiteit in talenten en leervragen. Daarom bieden wij onze studenten keuzes en 

maatwerk. 

2. Wij anticiperen met ons onderwijs op nieuwe ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt door voortdurend samen te werken met onze partners in de 

beroepspraktijk. 

3. We bieden onze studenten de kans om zowel hun persoonlijke, sociale als 

beroepsgerichte vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze zijn toegerust om te 

functioneren in een snel veranderende samenleving en op een dynamische 

arbeidsmarkt. 

4. We stellen ons zelf continue de vraag: hoe leren studenten het beste en hoe 

passen we daar ons onderwijs op aan? We durven nieuwe wegen in te slaan met ons 

onderwijs’. 

 
Vanuit deze strategische ambities kenmerken ons onderwijs en onze organisatie zich in 

2021 zich door de volgende zaken: 

– Met het oog op de individuele talentontwikkeling, dient maatwerk zich aan als 

thema in de onderwijsontwikkeling.
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– Wij kwalificeren onze studenten niet alleen voor een beroep, maar bereiden hen ook 

voor om in een complexe, multiculturele samenleving te kunnen leven door het 

aanleren van burgerschapsvaardigheden. 

– We bereiden hen voor op de mogelijkheid van passend vervolgonderwijs. Onze 

studenten nemen zelf de regie op hun ontwikkeling. 

– De totale beroepsbevolking is voor ons een nieuwe doelgroep. Wij ontwikkelen ons 

tot een volwaardig partner in Leven Lang Ontwikkelen. 

– Om dit te realiseren werken we nauw samen met het werkveld, in de 

beroepskolom (vo en hbo), en met andere mbo-instellingen. 

– Vavo en basiseducatie verbreden en versterken ons beroepsonderwijs door 

intensief met elkaar samen te werken aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van 

onderwijs. 

– Onze medewerkers zijn zelfbewuste, zich steeds ontwikkelende professionals die 

net als de studenten de regie nemen op hun ontwikkeling. Onze docenten 

worden ‘meesters in het leren’. Zij leiden niet meer alleen op voor een beroep, 

maar bereiden onze studenten ook voor op een leven lang ontwikkelen en 21e-

eeuwse vaardigheden. 

– De organisatie waarin wij werken is wendbaar, financieel gezond en de kwaliteit van 

onze voorzieningen is op orde. ROC Nijmegen bouwt proactief aan de toekomst. 

Vol energie en met veel plezier. 

 
Het is cruciaal voor het realiseren van deze onderwijsambities om te komen tot een 

flexibele onderwijsorganisatie. Dit om de ondersteuning van het leerproces en het 

leertraject van de student optimaal te kunnen faciliteren en soepel in te kunnen 

spelen op wensen en verwachtingen vanuit het werkveld rond het opleiden van 

toekomstige beroepsbeoefenaren. 

 
Daarmee willen we ons ontwikkelen van een onderwijsorganisatie, waarbij niet het 

curriculum en het rooster de grenzen van het maatwerk bepalen, maar de 

leervragen van onze studenten en de vragen vanuit de bedrijven, instellingen en 

overheden in onze regio. 

 
Het vierde punt uit de Onderwijsvisie gaat over de medewerkers (OP, OOP, 

management, staf, ondersteuning en CvB) van ons roc. 

– Het verwijst naar een cultuur van willen weten, willen onderzoeken, willen 

ontwikkelen om als instelling steeds beter te kunnen worden, om daadwerkelijk het 

leerproces van studenten centraal te kunnen stellen en responsief te kunnen zijn naar 

de behoefte van de regionale arbeidsmarkt. 

– Daarbij realiseren we ons ook dat onze bedrijfsvoering moet passen bij onze 

ambities. Dit betekent dat we financieel gezond moeten zijn, dat we ons 

gebouwenportfolio en ons opleidingenportfolio op orde dienen te 

hebben, dat we moeten standaardiseren en digitaliseren om zo een flexibele 

onderwijsorganisatie mogelijk te maken en tijd en ruimte te creëren voor 

innovatie en maatwerk. Een goede kwaliteit van onze interne voorzieningen en 

een adequate ondersteuning door onze interne experts zijn eveneens 

randvoorwaardelijk voor het slagen van onze onderwijsambities. 
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– Om de realisatie van onze ambities te kunnen monitoren en strategische keuzes van 

de organisatie te kunnen onderbouwen maken we gebruik van onderzoek, audits, 

data en analyses. 

 
Onderstaande afbeelding verbeeldt de integrale benadering die wij voorstaan bij het 

realiseren van onze ambities: de kwaliteit van ons onderwijs kunnen we alleen borgen en 

verbeteren wanneer de kwaliteit van onze medewerkers en de kwaliteit van onze 

bedrijfsvoering eveneens op een hoog peil staan. ROC Nijmegen streeft er naar om 

de integrale benadering vooral in de genen van de organisatie te krijgen. Daarom 

hecht zij er aan om ook het leerproces van de student, docent/medewerker en de 

organisatie (‘een professionele leergemeenschap’) in het centrale veld te plaatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.3.3 Kwaliteitsplan als intensivering van onze strategische 
ambities 

De thema’s van het bestuursakkoord (jongeren en (jong)volwassenen in een 

kwetsbare positie; gelijke kansen en opleiden voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst) sluiten goed aan bij onze geformuleerde ambities uit het Strategisch 

meerjarenbeleid 2018 – 2021. 
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Relatie SMJB - Gelijke kansen en kwetsbare groepen 
In onze onderwijsvisie en ambities nemen maatwerk en flexibilisering van het 

onderwijs een centrale plaats in. Maatwerk is nodig om studenten het onderwijs en de 

begeleiding te bieden die passend zijn bij hun eigen leer- en ontwikkelingsproces. 

Flexibilisering maakt het mogelijk voor studenten om sneller of langzamer door hun 

studie te gaan en keuzevakken te volgen die bijdragen aan de verbreding of verdieping 

van hun portfolio. Flexibilisering maakt het mogelijk om te excelleren of extra 

ondersteuning aan te bieden. 

 
Vanuit zijn strategische ambities kiest ROC Nijmegen er voor om studenten goed 

voor te bereiden op de arbeidsmarkt en de samenleving, door een scala van op 

elkaar inwerkende acties. Zo wordt ingezet op een versterking van praktijkleren 

waardoor de groei als toekomstige werknemer wordt versterkt, op 

loopbaanbegeleiding om studenten te ondersteunen in de keuzes passend bij hun 

capaciteiten en ambities en op versterking van de (studie)loopbaanbegeleiding om 

tijdig te kunnen interveniëren bij de studievoortgang van de student. 

 
Door de samenwerking tussen de eerstelijns en tweedelijns begeleiding organiseert ROC 

Nijmegen voor iedere student de extra ondersteuning op maat die hij of zij eventueel 

nodig heeft. Deze ondersteuning is breed van opzet en betreft hulp bij het leren, maar 

ook ondersteuning bij persoonlijkheidsproblemen die de ontwikkeling om te leren in de 

weg staan. Bij alle studenten gaan we op zoek naar mogelijkheden om hun talenten 

maximaal te ontwikkelen. Samen met de studenten gaan we 

actief op zoek naar hun naastgelegen zone van persoonlijke en professionele 

ontwikkeling. Dit is van belang voor alle studenten, maar zeker voor studenten uit 

‘kwetsbare groepen’. Op deze manier dragen we bij aan de doelstellingen uit het 

Bestuursakkoord gericht op ‘gelijke kansen’ en ‘jongeren uit kwetsbare groepen’. 

 
Voor al onze studenten bieden wij zoveel mogelijk kansen op succes, namelijk via 

een goede plaatsing in samenwerking met vo, maatwerk bij het leren, 

voorbereiding op het hbo tot en met mogelijkheden om te excelleren binnen de 

excellentieprogramma’s. Bij binnenkomst van studenten weten wij door onze 

samenwerking met het toeleverend onderwijs welke begeleidingsbehoeften er 

liggen. Jongeren uit kwetsbare groepen zijn bij de start op ons roc dus al in beeld. Vanuit 

‘Begeleiding Op Maat’ spelen we hier op in met maatwerkbegeleiding. 

Onderweg monitoren we de ontwikkeling van al onze studenten: kansen voor 

upgrading signaleren we. Voor studenten met leerproblemen of andersoortige 

problemen schakelen we extra ondersteuning of hulp in. Hierbij werken we actief 

samen met organisaties op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning. 

 
Samenvattend: door te werken aan onze strategische ambities uit het SMJB met 

betrekking tot maatwerk en flexibilisering in ons onderwijs en onze ondersteuning 

werken we aan de speerpunten ‘gelijke kansen’ en ‘jongeren uit kwetsbare groepen’ uit 

het Bestuursakkoord. 
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Relatie SMJB - Opleiden voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst Maatwerk 

en flexibilisering van het onderwijs staan niet op zich zelf.  We  zijn een instelling voor 

middelbaar beroepsonderwijs. De vragen vanuit de regionale arbeidsmarkt staan 

hierbij centraal (zie ook de tweede ambitie uit onze Onderwijsvisie). Meer dan  

voorheen willen we responsief zijn  voor de vragen  die 

op ons afkomen vanuit bedrijven, instellingen, overheden en burgers op zoek naar 

scholing en (ander) werk. We willen een bijdrage leveren aan het terugdringen van 

tekorten in de zorg, de techniek, de horeca en andere sectoren. We willen helpen bij 

van werk-naar-werk-trajecten (denk aan financieel-administratieve beroepen). We 

willen kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt (werkzoekenden, statushouders) een 

duwtje in de rug geven met maatwerktrajecten in tekort- en 

kansberoepen (thuiszorg, koks, zonnepanelenmontage et cetera). Wij bieden daarbij een 

breed aanbod van beroepsopleidingen, vavo- en educatie-trajecten. Hierdoor zijn wij in 

staat om een zo breed mogelijke groep van potentiële werknemers (inclusief 

nieuwkomers) te bereiken en kansen te bieden voor het betreden van de arbeidsmarkt 

of het upgraden van kwalificaties (doorstroom naar hogere niveaus). In onze contacten 

met het werkveld gaan we nog meer op zoek naar ontwikkelingen die vragen om 

aanpassing of vernieuwing van ons onderwijsaanbod. Om soepel mee te kunnen 

bewegen met de economische speerpunten in de regio kijken we behalve naar externe 

en interne doelmatigheid van het opleidingenportfolio, vooral ook naar een flexibele 

onderwijsorganisatie met mogelijkheden voor het verleggen van accenten via 

internationalisering, keuzedelen, cross-over-opleidingen en LLO-maatwerktrajecten. 

Daarmee is de keuze voor innovatie van ons onderwijs (flexibilisering en maatwerk) en 

alle bijbehorende werkprocessen ook een van de speerpunten van ons SMJB. 

 
Naast de zorg voor het opleiden van voldoende toekomstige werknemers voor 

de regionale arbeidsmarkt, is de duurzame inzetbaarheid van de huidige 

werknemers van belang. Hieraan willen wij bijdragen door de ontwikkeling van 

maatwerktrajecten op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen en het door 

ontwikkelen van bestaande en initiëren van nieuwe BBL-opleidingstrajecten. 

 
Kortom, we willen ons ontwikkelen tot de Human Capital-partner van de regio en 

daadwerkelijk opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Door te werken aan 

flexibilisering en maatwerk binnen ons onderwijs en onze organisatie en door in te 

zetten op een strategisch HR-partnerschap met de regio dragen we 

bij aan het speerpunt ‘Opleiden voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst’ uit het Bestuursakkoord.. 

 

Resumé 

Samenvattend zien wij het opstellen van het Kwaliteitsplan 2019 – 2022 als een 

gelegenheid om onze ambities uit het strategisch meerjarenbeleid voor 2018 – 2021 met 

extra middelen te concretiseren en te intensiveren. Het voorliggende Kwaliteitsplan is 

daarmee geen koerswijziging maar eerder een precisering van onze koers: onze 

onderwijsvisie uit 2016 is nog onverminderd actueel en beschouwen wij als 

randvoorwaardelijk voor het bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen uit het 

Bestuursakkoord. 
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 Analyse  
 

In dit hoofdstuk analyseren we allereerst de belangrijkste kenmerken en 

ontwikkelingen binnen de regio Nijmegen/Boxmeer met het oog op het formuleren van 

onze ambities in het kader van het Kwaliteitsplan 2019 – 2022. Daarnaast 

doen we een zelfanalyse, gericht op het bepalen van onze beginsituatie voor het 

Kwaliteitsplan in het licht van de ambities uit ons strategisch meerjarenbeleid en de 

speerpunten uit het Bestuursakkoord. Hierbij nemen we de perspectieven van 

externe stakeholders mee, alsmede van onze studenten. 

 

1.1 Regio-analyse 

We zijn in dialoog met onze partners in de regio, analyseren cyclisch ons 

opleidingenportfolio en we zijn een partner in regionale programma’s zoals Gelders 

Vakmanschap met de Gelderse roc’s (zie bijlage 1), Ieder Talent Telt, NOVIA, regionale 

aanpak VSV en regionale innovatieprojecten voor logistiek, Zorg en Technologie en 

Techniek. ROC Nijmegen participeert in de Economic Board Nijmegen (triple helix), 

regionaal platform MooiMaasvallei, en de regionale Human 

Capital agenda Nijmegen en Maasvallei/Land van Cuijk (arbeidsmarktregio’s Noord- Oost 

Brabant/Noord-Limburg). 

Naast meer algemeen-maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening en 

verkleuring: branchevervaging; eigen verantwoordelijkheid centraal; opkomst van 

netwerken; robotisering en digitalisering; avo-isering van het onderwijs) hebben we uit 

de gesprekken met onze stakeholders en een analyse van relevante documenten2 het 

volgende beeld opgebouwd van de belangrijkste ontwikkelingen in onze regio. 

 

Regionale kenmerken en ontwikkelingen economie en arbeidsmarkt 

– Diversiteit in de regio 

De regio’s Rijk van Nijmegen en Maasvallei zijn regio’s met breed sociaal-economisch 

profiel. We identificeren een sterke en brede economische basis, met een brede 

en diverse vraag naar talenten op alle niveaus. In arbeidsmarktrapporten, zoals de 

Arbeidsmarktprognose 2020 (van: provincie Gelderland) wordt dit onderkend, 

waarbij ook de grote verschillen in arbeidsmarktperspectief worden benoemd. We 

herkennen ook de economische speerpunten zoals de Zorg en Welzijn sector en de 

groeikansen in de regio, zoals techniek en engineering. Tevens sluiten we aan bij 

landelijke economische topsectoren. 

 
– Opleidingsniveau 

Het opleidingsbeeld van de regio Nijmegen is ambigue. Enerzijds kenmerkt de 

regio Rijk van Nijmegen zich door een hoog opleidingsniveau, inclusief een 

arbeidsmarkt voor hoog opgeleiden (onderwijs, publieke sector, zorg) met een sterke 

kennisinfrastructuur voor onderwijs, onderzoek en zorg. 

Anderzijds kent de regio Rijk van Nijmegen ook veel laag opgeleiden. De duurzame 

aansluiting van deze groep op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is een 
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uitdaging voor nu en de toekomst, mede gezien de aantrekkende economie en de 

tekorten binnen vooral de sectoren Techniek en Zorg. 

In het rapport inzake de arbeidsmarktprognoses voor 2022 van de provincie 

Gelderland wordt genoteerd, dat de ontwikkelingen in sommige sectoren zodanig zijn 

dat de vraag naar arbeid zich meer richt op mbo niveau 4 en hbo dan op mbo niveau 

2 en 3. Voor de regio Rijk van Nijmegen is dit in het algemeen echter niet het geval, 

maar wel voor de sector Techniek. Daar zal de vraag naar mbo niveau 4 Techniek 

toenemen. Datzelfde geldt voor de sector Zorg, maar daar blijven ook voor mbo – 2 en 

3 nog voldoende kansen op de arbeidsmarkt liggen. Met Nijmegen als onderwijs- en 

studentenstad en ligging in de (grens)regio is er voldoende werkgelegenheid in het 

onderwijs en in de horeca. 

 
– Topsectoren en regionale speerpunten 

De regio heeft een aantal economische topsectoren: Logistics Valley, Health Valley3, High 

Tech (semiconductors/halfgeleiders, procestechnologie met name rondom de Novio Tech 

campus) en laat ook in de Energiesector een groeiende werkgelegenheid zien. Nijmegen 

heeft zich als ‘Green capital’ op de kaart gezet, met een focus op energietransitie en 

duurzaamheid. De regio ziet als economische speerpunten Health en Technology 

(proces en chipstechnologie, fotonica), Green Capital (duurzaamheid en 

energietransitie). Nijmegen is daarmee een as in de verbinding van Brainport 

Eindhoven, Nijmegen en Twente Universiteit. Dit biedt ook kansen voor mbo’ers. 

Een bijzonder speerpunt van de regio betreft de aandacht voor de verbinding tussen 

gezondheid, sport en bewegen en welzijn. De mogelijkheden voor verbinding tussen 

verschillende opleidingen in combinatie met de vele grootschalige (internationale) 

sportevenementen in Nijmegen en omgeving willen we verkennen. Ook samenwerking 

vanuit het reeds bestaande practoraat Tech@doptie Zorg en Technologie met hbo en 

wo behoort daarbij tot de mogelijkheden. ROC Nijmegen is een ‘Gezonde School’ en wil 

het partnerschap met de sport en health regio verder versterken. 

 
– Snijvlak van sectoren en de ontwikkeling van kansen op de arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt beweegt zich steeds meer op het snijvlak van sectoren, waardoor ook 

nieuwe beroepen ontstaan. Hospitality (gastheer/-vrouwschap gekoppeld aan 

economische dienstverlening) zal in de economische sector belangrijker worden, naast 

verregaande automatisering. In de logistiek groeit de werkgelegenheid in de overslag, 

opslag, wharehoustechnology en transport van producten. Ook op het snijvlak van 

zorg & technologie vernieuwen werkprocessen en ontstaan nieuwe functies en 

nieuwe vormen van werkgelegenheid. 

 
– Regio Maasvallei 

Voor de regio Maasvallei zijn de economische speerpunten recreatie en toerisme, de 

techniek en combinatie van agri/food (en technologie). In deze regio wordt door 

een aantal (technische) bedrijven fors geïnvesteerd, dit betekent nieuwe 

werkgelegenheid. Deze regio kampt met de zogenoemde trek naar de stad 

en bevolkingskrimp. De zorg voor de werkgelegenheid en de kwaliteit van het 
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voorzieningenniveau in deze regio, is een zaak waar de mbo-instellingen binnen en rond 

deze regio in gezamenlijkheid en met de werkvelden kansen kunnen creëren. 

 
– Huidige arbeidstekorten in specifieke sectoren 

Tevens is er een sterke stijgende vraag naar vakmensen in de sectoren toerisme, 

detailhandel en horeca. Met name de horeca groeit sterk als het gaat om 

werkgelegenheid. De steden en kernen in de regio Arnhem-Nijmegen hebben als 

ambitie de binnensteden meer te laten ‘bruisen’, als plekken om te ondernemen, 

leven, ervaren en werken (regionaal icoonproject). De huidige economische situatie in 

deze regio kenmerkt zich nu ook door een hoogconjunctuur, met oplopende 

arbeidstekorten voor vele sectoren. Tevens is met name binnen sterk innovatieve 

sectoren sprake van verhoging van (beroeps)standaarden, waarbij opscholing 

noodzakelijk is. Anders gezegd: er is niet alleen sprake van een kwantitatieve 

scholingsvraag maar ook van een kwalitatieve scholingsvraag. 
 

 
 
 

Rijk van Nijmegen 2018 

Het volgende beeld illustreert de situatie van de regionale arbeidsmarkt:  

Werknemersbanen per sector 
omvang, aandeel en ontwikkeling 
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De regio heeft een aantal ‘kans-beroepen’/opleidingen met een sterk 

arbeidsmarktperspectief (hoge kans op werk, stage of leerwerkplek). In een top tien 

overzicht zijn dit de onderstaande mbo-opleidingen: 
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Regio Mbo-niveau 2 Mbo-niveau 3 Mbo-niveau 4 

Rijk van Nijmegen Kok Verzorgende IG Mbo-Verpleegkundige 

Rijk van Nijmegen Aankomend medewerker 
grondoptreden 

Zelfstandig werkend kok Technisch engineering 

Rijk van Nijmegen Monteur elektrotechnische 
installaties 

Begeleider gehandicapten- 
zorg 

Persoonlijk begeleider 
gehandicaptenzorg 

Rijk van Nijmegen Allround medewerker afval- 
beheer 

Eerste monteur elektrotech- 
nische industriële installa- 
ties en … 

Applicatie- en mediaontwik- 
kelaar 

Rijk van Nijmegen Monteur mechatronica Financieel administratief 
medewerker 

Technisch Specialist 
Personenauto’s 

Rijk van Nijmegen Bedrijfsautotechnicus Logistiek teamleider Middenkaderfunctionaris 
Bouw 

Rijk van Nijmegen Chauffeur wegvervoer Aankomend onderofficier 
grondoptreden 

(Junior) accountmanager 

Rijk van Nijmegen Allround medewerker beheer 
openbare ruimte 

Procesoperator B Opticien 

Rijk van Nijmegen Schilder Allround meubelmaker/ 
(scheeps)interieurbouwer 

Vakexpert veehouderij 

Rijk van Nijmegen Medewerker groen en 
cultuurtechniek 

Machinist grondverzet Leidinggevende bediening 

 

 
Bron: SBB 

 

Het SBB-overzicht illustreert dat ROC Nijmegen met zijn opleidingsaanbod goed aansluit 

op de vraag naar afgestudeerden in ‘kans-beroepen’ binnen de regionale arbeidsmarkt. 

 

Regionale omgeving in sociaal perspectief 
– Maatschappelijke Context 

We kijken in onze analyse ook naar de maatschappelijke context in de regio. Uit Atlas van 

de Nederlandse gemeenten (2017) komt het beeld naar voren dat Nijmegen 

een relatief hoge score heeft als het gaat om inwoners in een moeilijke financiële 

(armoede) positie, een relatief hoge werkloosheid en relatief hoog percentage 

laagopgeleiden. Deze sociale-economische typering zien we ook terug in onze 

studentenpopulatie. 

– Demografische ontwikkelingen 

Het voortgezet onderwijs heeft in de regio Rijk van Nijmegen en zeker ook in 

Noordoost Brabant en Noord Limburg al te maken met een veranderend 

demografisch beeld. De bevolkingskrimp leidt tot een daling in leerlingenaantallen in het 

voortgezet onderwijs nu, en op termijn zal dit ook in het mbo zichtbaar 

zijn. Een andere sociaaleconomische ontwikkeling is dat we zien dat het aandeel 

(jong)volwassenen (23 jaar en ouder) dat start met een opleiding weer toeneemt. 

ROC Nijmegen zit hierin nog niet op het landelijk gemiddelde, dat geldt ook voor de 

ontwikkeling van aantal BBL studenten. 

Paars is AOC 

Blauw biedt ROC Nijmegen aan 
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Landelijk 

2016 – 2017 
ROC Nijmegen 

2016 – 2017 

Aandeel studenten 23 jaar en ouder 14,7% 11,5% 

Aandeel BBL studenten 21,4% 15,5% 

*cijfers MBO Transparant 

 
 

Regionale Kernopgaven 

Uit bovenstaande kenmerken en ontwikkelingen destilleren wij vier kernopgaven, die 

we een belangrijke plaats willen geven binnen onze kwaliteitsambities voor de periode 

2019 – 2022: 

1. De regionale arbeidsmarkt verandert: 

a. tekorten op de arbeidsmarkt door aantrekken economie (opkomst nieuwe 

technieken en sectoren), kwalitatieve mismatches en uitstroom door 

pensionering; 

b. kwalificaties veranderen, verouderen, vernieuwen; werknemers veranderen 

vaker van werkgever; opkomst zzp-ers: Leven Lang Ontwikkelen wordt steeds 

belangrijker voor werkgevers, werknemers en zzp-ers; 

c. waar landelijk sprake is van een upgrading van de kwalificatievraag hebben de 

arbeidsmarktperspectieven in de regio Nijmegen (met veel hbo- en 

wo-opgeleiden) op mbo-niveau 2, 3 en 4 zich gunstig ontwikkeld, zeker in 

sectoren als zorg, techniek, logistiek en horeca; 

d. er is nog steeds onbenut potentieel op de arbeidsmarkt: kwetsbare groepen 

(jong) volwassenen: granieten bestand, ouderen, mensen met beperking, 

nieuwkomers/statushouders; in de regio Nijmegen bovengemiddeld. 

2. De tweedeling in de samenleving (sociaal, economisch, opleidingsniveau en 

cultureel) is hardnekkig en lijkt te verergeren (SCP, Inspectie van Onderwijs, 

Collegeakkoord gemeente Nijmegen). 

3. De economische omgeving regio Nijmegen is ambitieus en biedt volop kansen voor 

economische groei en banen in ‘grote’ sectoren techniek, zorg, logistiek. Ook veel 

werk in horeca en vrijetijdsindustrie. Nijmegen, Arnhem en provincie 

(bestuursakkoord) zetten in op energietransitie, circulaire economie met extra 

banen. 

4. De beleidsambities van de gemeenten m.b.t. onderwijs-arbeidsmarkt zijn 

grotendeels gelijk gebleven na de gemeenteraadsverkiezingen: voorkomen en 

bestrijden vsv, goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, baanarrangementen voor 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, tegen de tweedeling hoog - laag opgeleid 

in de samenleving. 

 
In aansluiting op deze kernopgaven laat de gemeente Nijmegen op dit moment een 

eigen aanvullend onderzoek uitvoeren naar de ontwikkelingen en mogelijkheden 

binnen de regionale arbeidsmarkt. Op basis van het onderzoek maakt de gemeente 

nadere afspraken met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen over een gezamenlijke 

Human Capital Agenda. 
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1.2 Zelfanalyse 

 
1.2.1 De perceptie van onze stakeholders: hoe kijkt de regio naar ROC 

Nijmegen? 

In een recent (april 2018) uitgevoerd stakeholdersonderzoek trekken de onderzoekers de 

conclusie dat ROC Nijmegen op betrekkingsniveau in een gunstige beweging 

zit, die zich laat herkennen in: meer openheid, een betere samenwerking, meer 

duurzame verbindingen, een grotere veranderingsbereidheid en sterk leiderschap met 

zichtbaarheid in de regio op directie- en bestuursniveau. 

 
Een andere positieve conclusie uit hetzelfde rapport is dat externe partners zien dat de 

onderwijskundige basis op orde is. De resultaten laten zich herkennen in positieve 

Inspectierapporten en dito Keuzegidsbeoordelingen. De gang naar verkorting en 

verbreding van opleidingen wordt gewaardeerd. Het vo ziet dat er meters worden 

gemaakt met doorlopende leerlijnen en loopbaanleren. Ze zien ook de stappen die 

gezet worden op het vlak van innovatie, met deeltijd-, hybride- en duale vormen 

van opleiden. 

 
In hetzelfde stakeholdersonderzoek van april 2018 vragen respondenten aandacht 

voor de verbinding met het bedrijfsleven en de zichtbaarheid van de docenten 

in het bedrijfsleven. Ook in onze stakeholdersbijeenkomst op 5 juni 2018 hebben 

vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven aandacht gevraagd voor werkbezoeken van 

docenten en docentstages. 

 
Waar de onderwijskundige basis van ons roc in orde is, missen onze stakeholders nog 

wel innovatiekracht, die nodig is om meer ruimte te creëren in ons onderwijs voor 

innovatie, flexibiliteit en maatwerk, zodat recht gedaan kan worden aan 

de toenemende druk op de arbeidsmarkt die tegelijkertijd sterk verandert in het 

beroepsperspectief: ‘Er spreekt nog geen ‘koploperschap’ in vernieuwing en 

innovatie uit’. 

 
Een andere belangrijke spiegel voor onze organisatie is de tevredenheid bij 

werkgevers over onze bpv. Uit een onderzoek onder bpv-bedrijven blijkt een grote 

tevredenheid van werkgevers over de beroepspraktijkvorming (goede beoordeling 

resultaten BPV Verbeterplan vanuit Kwaliteitsafspraken): 80,6 procent van de 

ondervraagde praktijkbegeleiders geeft onze bpv een cijfer van 7 of hoger, 54,1 

procent geeft zelfs een 8 of hoger. 
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1.2.2 Wat vinden onze studenten ervan? 

Wat vinden studenten van het onderwijs op ROC Nijmegen? De basiskwaliteit van het 

onderwijs en examinering van ROC Nijmegen is ruim op orde. Dit uit zich in een ruim 

voldoende studenttevredenheid (JOB cijfers 2018: waardering opleidingen is 7.09, 

landelijk is deze 7.10). Studenten zijn met name tevreden (zie tabel hieronder) over de 

BBL Werkplek (bbl-studenten), toetsing en examinering, de BPV voor BOL- studenten, 

sfeer en veiligheid op het roc en hun docenten. Ter toelichting: een score van 73,14% 

voor de waardering van docenten in onderstaande tabel betekent dat bij ruim 73% van 

de opleidingen sprake was van een score boven de streefnorm van 3,4 op een 5-

puntsschaal. 

 

 Tabel studenttevredenheid: meer dan 60% van de BC codes scoort boven de streefnormen  

 van 2015 – 2018 (JOB-enquête 2018)  
 

KPI Tevreden > 60% Streefnorm 2015 – 2018 op een vijfpuntschaal 

BBL Werkplek 97,5% 3,4 

Toetsen en examinering 84,2% 3,4 

BOL BPV 84,2% 3,4 

Sfeer en veiligheid 79,4% 3,4 

Waardering docenten 73,14% 3,4 

 

Ondanks de generieke tevredenheid van studenten over hun opleiding, hun 

docenten en ons roc kunnen wij ons zelf als organisatie nog verbeteren. We zijn 

niet tevreden met de te lage waardering door studenten (zie onderstaande 

tabel) voor kernelementen van ons onderwijs (werkvormen, loopbaanbegeleiding, 

studiebegeleiding, vaardigheden en motivatie, maatwerk, aansluiting theorie- 

praktijk). Daarnaast zien we ook in de sfeer van randvoorwaardelijke zaken de 

noodzaak tot verbeteringen (informatievoorziening, roostering, faciliteiten). 
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 Tabel studenttevredenheid: minder dan 60% van de BC codes scoort boven de streefnormen  

 van 2015 – 2018 (JOB-enquête 2018)  
 

KPI Tevreden < 60% Streefnorm 2015 – 2018 op een vijfpuntschaal 

Werkvormen 54,43 % 3,4 

Loopbaanbegeleiding 54,43 % 3,5 

Studiebegeleiding 53,16 % 3,6 

Vaardigheden en motivatie 53,16 % 3,4 

Maatwerk 50, 63% 3,4 

Informatievoorziening 50, 63% 3,5 

Roostering 41, 77% 3,4 

Faciliteiten 37, 97% 3,4 

Aansluiting theorie praktijk 29, 11% 3,7 

 
1.2.3 Hoe kijken wij naar ons zelf? Waar staat ROC Nijmegen 

najaar 2018? 

Perspectief 1: onderwijsvisie en strategisch meerjarenbeleid 

In 2016 hebben we onze onderwijsvisie vastgesteld met als achterliggend doel dat 

in 2021 alle teams over een ‘state of the art’-onderwijsconcept beschikken als 

uitwerking van onze visie. Met dit onderwijsconcept, waarin maatwerk en 

flexibiliteit centraal staan, willen we als mbo-instelling een antwoord geven op de 

aandachtspunten die ook uit de JOB-enquête van 2018 naar voren komen. Nu medio 

2018 constateren we dat sommige teams al flinke stappen gezet hebben op weg naar 

een eigen invulling van een ‘state of the art’-onderwijsconcept (bij voorbeeld hybride 

leren, gepersonaliseerd leren, omgekeerde leerweg, integrale opdrachten uit het 

werkveld). We zien dat er bij onze entree-opleiding, onze bakkersopleiding en onze 

zorgopleidingen mogelijkheden zijn voor flexibele instroom tussentijds. 

We constateren echter ook dat niet alle teams al goed uit de startblokken zijn 

gekomen. Onderstaande redenen lijken een belangrijke rol te spelen bij stagnatie in de 

onderwijsontwikkeling: 

– Het begrip ‘state-of-the-art’ is onvoldoende gedefinieerd en geladen op 

organisatieniveau. Daarmee is er veel ruimte voor teams, maar onvoldoende 

gemeenschappelijke richting. 

– Verschillen van opvatting binnen teams. 

– Handelingsverlegenheid bij onderwijsteams. 

– Teams hebben in de praktijk voorrang gegeven aan de ontwikkeling van 

keuzedelen. 

– Daarnaast zijn onderwijsteams primair gericht op het waarborgen dat het 

onderwijs van alle dag kan doorgaan, ondanks de ruzie tussen twee studenten, 

ondanks het onverwachts uitvallen van een collega, ondanks et cetera. 

– Ervaren werkdruk. 
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Casus keuzedelen 
Onderwijsteams vinden de ontwikkelruimte als zodanig geen probleem. Zo hebben we 

gezien dat de ruimte voor de onderwijsteams heeft geleid tot een groot en 

rijk aanbod van keuzedelen. Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

verdieping en verbreding, aan maatwerk en excellentie in ons aanbod. Echter de 

onderwijsorganisatie en -logistiek dienaangaande vraagt nog wel de aandacht. 

Keuzedelen variëren in studielast en de programmering (inroostering) van 

keuzedelen is onvoldoende afgestemd tussen opleidingen en directies. Bijgevolg 

kunnen studenten nog niet optimaal profiteren van de vele mogelijkheden binnen 

het grote aanbod van de instelling. Daarnaast hebben we onvoldoende aan de 

voorkant nagedacht over de consequenties van keuzedelen voor de 

werkprocessen rondom examinering. De noodzaak tot het afspreken van kaders 

(organiseerbaar, betaalbaar en communiceerbaar) in dienst van de keuzevrijheid en 

loopbaanontwikkeling van de student, dient zich nu dan ook expliciet aan. Anders 

gezegd: een te zwaar accent op eigen inkleuring van de onderwijsvisie door de teams 

zou ook strijdig zou kunnen zijn met het belang van de student, die optimaal moet 

kunnen migreren tussen de opleidingen (switchen, opstroom, excellentie, versnelling,  

verbreding, verdieping). Dat vraagt om kaders op instellingsniveau. 

 
De organisatie van het onderwijs dient in lijn met de onderwijsvisie dienstbaar te zijn 

aan het leren van de student. Dat vraagt naast kaders op instellingsniveau om het 

verder doordenken van de wijze waarop onderwijsprogramma’s kunnen worden 

ingericht, maar ook om een meer integrale aanpak door het doen van investeringen in 

en implementatie van ondersteunende, randvoorwaardelijke processen (ict, 

roostering, huisvesting, examinering). 

 
Perspectief 2: onderwijskwaliteit en onderwijsinnovatie vragen om een integrale 

benadering 

Ons Strategisch meerjarenbeleid 2018-2022 is doordrongen van het besef van 

integraliteit: onderwijsontwikkeling en –innovatie zijn alleen mogelijk wanneer deze in 

nauw samenspel plaatsvinden met HRD-ontwikkelingen en ook onze 

bedrijfsvoering meebeweegt. HRD en bedrijfsvoering zijn randvoorwaardelijk/ 

faciliterend voor een goede onderwijskwaliteit. 

 
Afgelopen jaar zijn we ons steeds meer bewust geworden van het belang van een 

integrale aanpak van onderwijsvernieuwing. Zonder goede afstemming 

tussen onderwijsdirecties en ondersteunende disciplines is er een serieus risico op 

mislukking (zie bijvoorbeeld de vooraf niet doordachte effecten bij de invoering van 

keuzedelen). Nieuwe onderwijsconcepten (maatwerk, flexibilisering) hebben een 

doorwerking naar lokaalgebruik (meer of minder), naar roostering, naar examinering, 

naar studentvolgsystemen en vragen om een zekere mate van 

standaardisering. Daarnaast vragen deze concepten ook om een financiële vertaling en 

ruimte voor extra investeringen in bij voorbeeld ict. Ook het nadenken over het 

gebouwenportfolio dient zich door de combinatie van nieuwe onderwijsconcepten en 

demografische ontwikkelingen aan. 
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Daarnaast is het besef volop aanwezig dat de echte onderwijskwaliteit wordt gemaakt 

in de interactie tussen docent en student. Maatwerk en flexibilisering van ons onderwijs 

en een grotere responsiviteit naar de vragen vanuit de regio vragen ook om de 

ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden bij onze medewerkers. Investeren in 

professionele ontwikkeling van de organisatie is daarmee een belangrijke 

randvoorwaarde voor het slagen van ons Kwaliteitsplan. 

Kortom, we vinden zelf dat we in de komende jaren meer dan tot nu toe moeten 

zorgen dat we aan de voorkant van het proces van onderwijsvernieuwing expertise 

vanuit HRD en bedrijfsvoering moeten benutten om teleurstellingen achteraf (‘wat jullie 

willen kan niet’; ‘wat jullie willen kan wel, maar dat vraagt 2 jaar invoeringstijd’ etc.) bij 

enthousiaste ontwerpers te voorkomen. Vandaar dat in de komende hoofdstukken 

aandacht voor de professionalisering en HRM, bedrijfsvoering en financiering van een 

en ander als een integraal onderdeel van de plannen wordt opgenomen, zodat in 

samenhang met de onderwijsontwikkeling de planningen, prioriteringen en 

investeringen worden opgesteld. 

 
Perspectief 3: lerende organisatie 

Met het vaststellen van onze onderwijsvisie hebben we ook gesteld dat we een 

lerende organisatie of een professionele leergemeenschap wilden zijn als 

roc. Met elkaar moeten we vaststellen dat we er op dit moment nog niet goed 

genoeg in geslaagd zijn om deze begrippen helder voor ons zelf te definiëren en 

levend te maken. We zien tegelijkertijd, dat we elkaar (onderwijsteams, staf, 

ondersteuning, management en bestuur) hard nodig hebben bij de realisatie van onze 

ambitie om een innovatief onderwijsconcept neer te zetten, waarmee we de student 

en de arbeidsmarkt goed en duurzaam kunnen bedienen. De stap naar 

dit nieuwe onderwijs kunnen we alleen maken wanneer we samen nieuwe dingen 

(willen) leren. 

 
Maar leren, weten we als onderwijsorganisatie, kun je niet afdwingen. Een lerende 

organisatie, een professionele leergemeenschap of een kwaliteitscultuur kun 

je niet per decreet afkondigen. Dit zijn zaken waarvoor we als organisatie de 

randvoorwaarden zo optimaal mogelijk moeten maken. Een kwaliteitscultuur begint bij 

de teams. Daar wordt de dagelijkse onderwijskwaliteit gemaakt. Tegelijkertijd maken 

teams de onderwijskwaliteit en de kwaliteitscultuur niet in hun eentje 

en ook niet in de eerste plaats voor zich zelf: immers, het leren van de student staat 

centraal. In het zoeken naar een balans tussen kaders, professionele ruimte en 

doelgericht eigenaarschap van onderwijsteams spelen het functioneren als lerende 

organisatie, als professionele leergemeenschap en de ontwikkeling van een 

kwaliteitscultuur een belangrijke rol. We moeten meer met elkaar in gesprek over wat 

we hieronder precies verstaan en op welke manier we hier inhoud aan kunnen geven in 

ons dagelijks functioneren. 

 
In die zin zien we in het Kwaliteitsplan, waarin we onze onderwijsambities verder 

geconcretiseerd en gedefinieerd hebben, een gelegenheid om werkend aan de 

ambities uit het Kwaliteitsplan te leren van elkaar en het gesprek over ‘kwaliteit’ op 

een niet vrijblijvende manier te voeren vanuit het belang van student en regionale 

samenleving. Door met elkaar en met onze externe partners in gesprek 
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te gaan over de onderwijsambities, de tijd die we voor de realisatie daarvan willen 

nemen, de bijbehorende maatregelen en randvoorwaarden (HUBO-check, check op 

integraliteit) et cetera, gaan doen en leren hand in hand en ontwikkelen we niet alleen 

onze organisatie maar ook ons zelf en elkaar! Dat is volgens ons de kern van het worden 

van een lerende organisatie. Daar hebben we nog stappen in te zetten en dat gaan we 

de komende vier jaar ook doen! Hierbij maken we gebruik van het ‘Dialoogmodel’ van 

het kwaliteitsnetwerk mbo (zie ook paragraaf 2.9). 

 
Perspectief 4: speerpunt ‘Jongeren en jongvolwassenen in Kwetsbare Positie’ (1e 

speerpunt Bestuursakkoord). 

We beschrijven onze startsituatie aan de hand van de analyse-elementen uit de 

regeling ‘kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022’ (kenmerken populatie; vsv; 

arbeidsmarktrendement niveau-2-opleidingen en kwalitatieve knelpunten). 

 

Kenmerken populatie kwetsbare jongeren 

In het volgende hoofdstuk geven we een meer uitgebreide beschrijving van de 

jongeren en jongvolwassenen die wij beschouwen als ‘Kwetsbare groepen’. Naast de 

categorieën uit het Bestuursakkoord (instroom uit mbo-1, praktijkonderwijs, vmbo-

bb en vso) beschouwen we onder andere ook inburgeraars en nieuwkomers en 

studenten met een Passend-Onderwijs-indicatie als kwetsbaar. Voor onze studenten 

hebben we Begeleiding Op Maat (BOM) ingericht. Dit wil zeggen dat we de aard en 

intensiteit van de begeleiding van onze studenten afstemmen op hun 

ondersteuningsbehoefte. Binnen BOM beschikken we over 1e (SLB, LOB), 2e 

(trajectbegeleiding) en 3e lijns (Expertisecentrum) ondersteuning. 

 
Met het voortgezet onderwijs hebben we begin 2018 een nieuw meerjarig 

uitvoeringsprogramma ‘Sterk beroepsonderwijs in de regio Nijmegen’ voor de periode 

2018 – 2021 vastgesteld. In het programma zetten we samen met het voortgezet 

onderwijs uit de regio in op het versterken van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo en 

havo-mbo en op doorlopende lijnen op het gebied van LOB en leerlingenzorg. De 

uitvoering van dit programma vormt in onze ogen een belangrijke bouwsteen voor het 

werken aan het speerpunt ‘Jongeren en jongvolwassenen in een kwetsbare positie’ uit 

het Bestuursakkoord. 

 
Waar staat ROC Nijmegen op basis van de kwantitatieve indicatoren (vsv en 

arbeidsmarktrendement niveau-2 opleidingen) uit de regeling ‘Kwaliteitsafspraken mbo 

2019 – 2022’ behorend bij het speerpunt ‘Jongeren in een Kwetsbare Positie’? 
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VSV 
De ontwikkeling in VSV bij ROC Nijmegen in 2015 – 2016 en 2016 – 2017 laat het 

volgende beeld zien: 

 

VSV Meeteenheid Resultaat 2015 – 2016* Norm Resultaat 2016 – 2017** Norm 

ROC Nijmegen % en 
absoluut 

4,38% 304 - 5,03% 361 - 

 
6.948 deelnemers 

 
7.184 deelnemers 

 

Niveau 1 % 31,1% 
  

22,5% 29,06% 27,5% 

Niveau 2 % 8,95% 
  

10% 9,89% 9,5% 

Niveau 3 % 2,70% 
  

2,75% 3,21% 3,60% 

Niveau 4 % 
    

3,28% 2,75% 

*op basis van definitieve VSV cijfers ROC Nijmegen, februari 2018 DUO 

** op basis van voorlopige definitieve cijfers ROC Nijmegen, maart 2018, DUO 

 
 

ROC Nijmegen laat na jaren van daling van de vsv-cijfers in bovenstaande jaren een 

stijging zien in aantallen en % VSV’ers. Deze stijging baart ons zorgen. Nadere 

analyses laat zien dat VSV’ers op alle niveau zichtbaar zijn, bij meerdere opleidingen en 

domeinen. Tevens is er niet één duidelijke oorzaak of oplossing te benoemen. We denken 

dat de multidisciplinaire problematiek vraagt om een gelijksoortige aanpak in de hele 

keten van de studieloopbaan van de student en constateren dat we op het punt van 

uniformiteit en professionaliteit binnen onze BOM-aanpak nog winst kunnen boeken (zie 

ook bij ‘kwalitatieve knelpunten’ hierna). 

 

Arbeidsmarktrendement niveau-2-opleidingen 
Op grond van DUO-informatie hebben we een analyse gemaakt van het 

arbeidsmarktrendement van onze niveau-2-opleidingen: 

– 5 van onze niveau-2-opleidingen scoren onder de signaalwaarde van 70% 

arbeidsmarktrendement; dat geldt overigens ook voor onze entree-opleiding 

(29%); 

– 6 opleidingen scoren boven de signaalwaarde van 70% arbeidsmarktrendement; 

– nog eens 7 niveau-2-opleidingen hebben geen cijfer meer voor 

arbeidsmarkrendement, omdat we al eerder besloten hebben om deze 

opleidingen op te heffen of samen te voegen, zodat er een meer robuuste 

niveau2-opleiding ontstaat met beter arbeidsmarktperspectief. 
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Beroepsopleidingscode (BC) Naam opleiding Arbeidsmarktrendement < 70% 

Bc 279 Ondersteuning administratieve beroepen 44% 

Bc 301 Dienstverlening (Z&W) 68% 

Bc 307 Haarverzorging 50% 

Bc 382 Mobiliteit en voertuigen 62% 

BC 416 Logistiek 62% 

 

Beroepsopleidingscode (BC) Naam Opleiding Arbeidsmarktrendement > 70% 

Bc 165 Particuliere beveiliging 78% 

Bc 217 Veiligheid en vakmanschap 77% 

Bc 324 Metaalbewerken 86% 

Bc 326 Meubels en (scheeps)interieur 100% 

Bc 355 Timmeren 100% 

Bc 359 Verkoop 89% 

 

In bovenstaande cijfers zien we niet direct aanleiding om verder in te grijpen op 

ons portfolio op niveau 2. Een belangrijke herstructurering hebben we 

doorgevoerd door het samenvoegen van opleidingen in de technieksector 

(Timmeren, elektrotechniek, installatietechniek en schilderen zijn nu samen TEIS; een 

ander nieuw techniekcluster is opgebouwd uit werktuigbouwkunde, elektro en 

installatietechniek). 

 
Het arbeidsmarktrendement bij ondersteuning administratieve beroepen zullen we 

nauwlettend volgen. Mogelijk kan een verbreding van de opleiding á la TEIS 

perspectief bieden. 

 

Kwalitatieve knelpunten 

We hebben een rijke traditie in het begeleiden van kwetsbare groepen jongeren en 

jongvolwassenen binnen ons roc. Daar willen we de komende 4 jaar op 

voortbouwen en in door ontwikkelen. Zaken die op grond van een eigen audit 

(voorjaar 2018) de aandacht vragen zijn o.a.: 

– uniformiteit en professionaliteit van 1e lijnsondersteuning bij BOM; 

– werkdruk bij trajectbegeleiders; 

– het aanpassen en verbeteren van BOM en studentvolgsysteem (koppeling 

Intergrip en Trajectplanner) voor nieuwe doelgroepen (nieuwkomers, 

doelgroepen gemeentelijk re-integratiebeleid). 
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Perspectief 5: speerpunt ‘’Gelijke Kansen’ (2e speerpunt Bestuursakkoord) We 

beschrijven onze startsituatie aan de hand van de analyse-elementen uit de 

regeling ‘kwaliteitsafspraken mbo 2019 – 2022’ (doorstroom binnen de 

beroepskolom, knelpunten op het gebied van gelijke kansen). 

 

Doorstroom binnen de beroepskolom 

Zoals hiervoor aangegeven bij het speerpunt ‘Kwetsbare Groepen’ hebben we 

samen met het voortgezet onderwijs in NOVIA-verband al veel bereikt daar waar 

het de warme overdracht van leerlingen en LOB betreft. In ons plan ‘Sterk 

beroepsonderwijs in de regio Nijmegen’ voor de periode 2018 – 2021 hebben we de 

bestaande afspraken in de samenwerking VO-mbo verder uitgebouwd en zetten 

daarbij onder meer in op het inrichten van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo en 

havo-mbo. Om zo de overgangen tussen VO en mbo nog soepeler te maken en 

het risico op uitval of een slechte start in het vervolgonderwijs zo klein mogelijk te 

maken. 

 
Ook met het hoger onderwijs in de regio (HAN) hebben we samen met andere roc’s in de 

provincie (RxH) afspraken gemaakt over het verbeteren van de aansluiting tussen mbo 

en hbo en het verbeteren van de doorstroom. Ook hier willen we de komende jaren 

vooral inzetten op uitbouwen en door ontwikkelen. 

 
Omdat we veel waarde hechten aan het opwaarts stimuleren van onze studenten 

hechten we veel waarde aan indicatoren (zie tabellen op volgende pagina) als 

Startersresultaat (na 1 jaar opleiding), de kwalificatiewinst die onze studenten 

boeken (t.o.v. hun afsluitingsniveau in het vo) en de doorstroom naar hogere 

opleidingsniveaus (ten opzichte van hun niveau van instroom). 

Met een startersresultaat van 85,3%, een kwalificatiewinst van 75,2% en een 

doorstroomresultaat van 42,5% hebben we een ruim voldoende uitgangspunt, dat 

illustreert dat we kansengelijkheid en verheffing van het individu in het onderwijs als 

instelling serieus nemen. 

We scoren op de indicatoren kwalificatiewinst en doorstroompercentage iets beter dan 

het landelijk gemiddelde. 

Voor wat betreft de indicator startersresultaat baseren we ons op eigen 

management informatie (dashboard Onderzoekskader Inspectie). We hebben 

geen aansluiting kunnen vinden met de DUO cijfers4. Het gaat hier om het 

Startersresultaat zoals beschreven in het nieuwe onderzoekskader van de 

Onderwijsinspectie. 
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 Startersresultaat (percentage aanwezig of gediplomeerd na 1 jaar) 2016 – 2017  

 naar niveau per directie  
 

Directie ROC Nijmegen Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal 

Economie 77,0% 85,5% 84,4% 83,0% 

Techniek 85,1% 88,2% 86,6% 86,7% 

Zorg en Welzijn 85,3% 88,7% 89,3% 88,4% 

Totaal 82,4% 87,7% 86,8% 86,8% 

 
 

 Kwalificatiewinst (percentage) 2016 – 2017 naar niveau per directie  
 

Directie ROC Nijmegen Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal 

Economie - 77,2% 85,2% 84,3% 83,0% 

Entree 78,1% - - - 78,1% 

Techniek - 84,1% 87,6% 86,3% 86,1% 

Zorg en Welzijn - 84,2% 88,2% 89,4% 88,2% 

Gemiddelde ROC Nijmegen 78,1% 81,7% 87,3% 86,8% 85,3% 

Gemiddelde ROC’s 80,8% 83,9% 84,0% 85,7% 84,5% 

 
 Doorstroompercentage naar hoger kwalificatieniveau 2016 – 2017 naar niveau per directie  

 

Directie ROC Nijmegen Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal 

Economie - 60,3% 39,6% 42,8% 46,8% 

Entree 70,0% - - - 70,0% 

Techniek - 45,0% 28,5% 42,7% 38,9% 

Zorg en Welzijn - 66,2% 27,2% 37,2% 37,2% 

Gemiddelde ROC Nijmegen 70,0% 57,7% 30,9% 40,4% 42,5% 

Gemiddelde alle ROC’s 66,3% 49,9% 31,3% 36,5% 40,2% 

NB Doorstroom niveau 4 is doorstroom naar het hbo. 

 
 

In het schooljaar 2016-2017 bedroeg de doorstroom vanuit onze niveau-4- 

opleidingen naar het hbo 40,4% (zie onderstaande tabel). Landelijk (bron: CBS) 

bedroeg dit percentage 36,6%. In vergelijking met het landelijk gemiddelde doen we 

het dus goed. Tegelijkertijd constateren we dat de doorstroompercentages landelijk 

en bij ons eigen roc al jaren een geleidelijk dalende trend laten zien.  
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Dat is zorgelijk, te meer daar de arbeidsmarkt gemiddeld genomen een steeds hoger 

kwalificatieniveau vraagt. Daarom werken we samen met de hbo-instelling in onze 

regio, de HAN, aan het verbeteren van de doorstroom naar het hbo. 

 
 

Niveau 4 

Directies Doorstroom Gediplomeerd Doorstroom% 

Economie 180 421 42,8% 

Techniek 111 260 42,7% 

Zorg en Welzijn 177 476 37,2% 

Totaal 468 1.15
7 

40,4% 

 
Volgens de opgave van DUO (uitstroom 2015 – 2016) bedraagt het succespercentage van 

onze studenten na 1 jaar hbo overall 78,9%, eveneens enige procentpunten hoger dan 

het landelijk gemiddelde. Uitgesplitst naar directie is het beeld als volgt: 

 

 Succespercentage oud-studenten ROC Nijmegen per directie  
 

Directie ROC Nijmegen 
 

Economie 69,8% 

Techniek 84,2% 

Zorg en Welzijn 84,1% 

Gemiddelde ROC Nijmegen 78,9% 

Gemiddelde alle ROC’s 74,7% 

 

Gelijke kansen: door ontwikkelen vanuit goede basis 

We hebben een lange samenwerkingstraditie binnen de regionale beroepskolom. De 

overgangen tussen vo en mbo zijn verhoudingsgewijs soepel en worden ondersteund 

door goede samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen de 

kaders van ‘Sterk beroepsonderwijs in de regio Nijmegen’ (NOVIA). Met een aantal 

instituten van de HAN hebben we goede contacten en afspraken over de doorstroom 

tussen mbo en hbo. We streven ernaar om deze in de komende jaren te verbreden naar 

alle instituten van de HAN. 

 
Intern zijn we gericht op het hoger afleveren van studenten bij hun diplomering dan 

op grond van hun vooropleiding verondersteld mag worden. Dat doen we – landelijk 

gezien goed – maar het kan altijd beter en meer systematisch worden georganiseerd. 

Zo merken we bijvoorbeeld dat de instroom vanuit onze entree- opleiding bij sommige 

niveau-2-opleidingen moeizaam verloopt. Daarnaast denken we dat we meer kunnen 

doen om discriminatie van onze allochtone studenten 
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bij het vinden van een bpv-plaats of tijdens de bpv te signaleren, bespreekbaar te maken 

en te verminderen. 

 
Perspectief 6: speerpunt ‘Onderwijs voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst (2e 

speerpunt Bestuursakkoord) 

We beschrijven onze startsituatie aan de hand van de analyse-elementen uit de 

regeling ‘kwaliteitsafspraken mbo 2019 – 2022’ (arbeidsmarktperspectief kwetsbare 

opleidingen; stage- en bbl-markt). 

 

Arbeidsmarktperspectief kwetsbare opleidingen 

Wat betreft het arbeidsmarktrendement van onze beroepsopleidingen constateren we 

met betrekking tot de huidige situatie het volgende: 

– Bij het merendeel van onze opleidingen was meer dan 70 % van onze 

afgestudeerden een jaar na diplomering aan het werk. Hiervoor (bij perspectief 

4) zijn we al ingegaan op het arbeidsmarktperspectief van onze niveau-2- 

opleidingen. Bij 5 mbo-2-opleidingen ligt die onder de signaalwaarde van 70%. 

– Op niveau 3 komen daar nog 2 opleidingen bij: ICT-support (bc 080; 64%) en 

sport en Bewegen (bc350; 68%). 

– Op niveau 4 gaat het om ICT en mediabeheer (bc 303; 62%), Marketing, 

Communicatie en Evenementen (bc 318; 66%), Mediavormgeving (bc 323; 62%). 

– Het arbeidsmarktrendement van onze entreeopleidingen (bc 365; 29%) tenslotte, zit 

sterk onder de signaalwaarde van 70%. 

 
Voor ons zijn bovenstaande percentages niet direct aanleiding tot grote zorg. Vanuit de 

entree stroomt circa 70 procent door naar onze niveau-2-opleidingen. De overige BC-

codes zitten relatief dicht tegen de 70%-signaleringswaarde. Belangrijk vinden we om op 

deze plaats uit te spreken dat deelname van jongeren aan entree- en niveau- 2-

opleidingen breder bezien moet worden dan alleen vanuit het perspectief van 

arbeidsmarktrelevantie. Het volgen van deze opleidingen draagt bij aan de reductie van 

vsv en biedt deze veelal kwetsbare groepen jongeren en (jong)volwassenen structuur  

in hun leven. Dat wil uiteraard niet zeggen dat arbeidsmarktrelevantie van deze 

opleidingen irrelevant is: daarom volgen we de ontwikkelingen nauwgezet en zullen wij 

bijsturen waar nodig. 

 

Bbl-aandeel en LLO 

We zijn niet tevreden over het aandeel bbl-studenten. Het aandeel bbl-studenten bij 

ROC Nijmegen ligt verhoudingsgewijs laag (16,2 % tegenover 22,7 % landelijk). Binnen 

ons roc ligt met name het bbl-aandeel in de sector Economie laag (6,8%). Bij Techniek 

(26,0%) en Zorg & Welzijn (18,6%) liggen de bbl-percentages hoger. 

 
Mogelijk ligt een deel van de verklaring in afwijkende kenmerken van de regionale arbeidsmarkt. We 

zien de achterblijvende percentages als een aansporing om 

in onze overleggen met werkveld (werkveldadviescommissies en persoonlijke 

contacten) en overheden nadrukkelijker in te zetten op het creëren van bbl-plekken voor 

mensen die zich willen omscholen en om werkzoekenden een perspectief 

op werk te bieden (zie ook programmalijn ‘Onderwijs voor de Arbeidsmarkt van de 

Toekomst). 
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Inzet komende jaren 
In de komende jaren willen we niet alleen inzetten op vergroting van het aantal en 

aandeel bbl-trajecten, maar ook van maatwerktrajecten in het kader van LLO. 

Afgelopen jaar hebben we in dit opzicht al stappen gezet in de vorm van: 

– een maatwerktraject Verzorgende IG voor de ZZG Zorggroep (i.s.m. UWV 

Werkbedrijf); 

– maatwerktrajecten met baangarantie vanuit onze entreeopleiding voor 

statushouders voor vacatures in de horeca en de logistiek (samen met het 

Werkbedrijf); 

– een versneld traject voor het opleiden van koks in samenwerking met het 

Leerwerkloket en horecaondernemers uit de regio. 

 
In de komende jaren willen we belangrijker worden voor de regio door in te zetten 

op maatwerkopleidingen voor dit type ‘kans-beroepen’. Om te komen tot een 

betere bediening van vragen op het gebied van LLO maken we gebruik van onze 

samenwerking met de Gelderse (voor de regio Nijmegen; zie bijlage 1) en de 

Brabantse roc’s (voor de regio Boxmeer, zie bijlage 2). Inzet hierbij is om 

concurrentie tussen mbo-instellingen te voorkomen en gebruik te maken van elkaars 

expertise om tot een zo goed mogelijke bediening van de scholingsvragen uit de 

LLO-markt te komen. 

 
1.3 Van analyse naar ambities 

In dit analysehoofdstuk hebben we een beeld geschetst van de kernopgaven voor 

de regio Nijmegen/Boxmeer. Daarnaast hebben we een zelfanalyse (‘waar 

staat ROC Nijmegen najaar 2018?’) uitgevoerd met betrekking tot de realisatie van onze 

onderwijsvisie en de drie speerpunten uit het Bestuursakkoord. We hebben daarbij 

geconstateerd dat de realisatie van onze onderwijsvisie nog niet over de volle breedte 

van de grond is gekomen. De realisatie van onze onderwijsvisie, waarbij het onderwijs 

meer flexibel en meer beroepsnabij moet worden, met meer ruimte voor maatwerk, 

is cruciaal voor het boeken van succes bij de realisatie van kwaliteitsambities 

gerelateerd aan de drie speerpunten uit het Bestuursakkoord, immers: 

– Meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk is ondersteunend voor de doorgaans 

meer moeizame schoolloopbaan van jongeren en jongvolwassenen uit kwetsbare 

groepen. 

– Meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk maakt het ook gemakkelijker om 

studenten op een hoger diplomaniveau af te leveren dan op grond van hun 

vooropleiding verondersteld zou mogen worden (bevorderen gelijke kansen). 

– Meer ruimte en flexibiliteit is ook noodzakelijk om door werkgevers gezien te 

worden als een betrouwbare, vraaggerichte Human-Capital-partner en meer bbl- 

trajecten en LLO-maatwerktrajecten voor de regio te kunnen verzorgen. 

 
In het volgende hoofdstuk formuleren we onze kwaliteitsambities voor 2022 in het licht 

van de onze startsituatie in het najaar van 2018. 
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 Ambities en resultaten  

2.1 Vijf programmalijnen KWP 2019 – 2022 

Voor de inrichting van ons Kwaliteitsplan 2019 – 2022 hebben we in het vorige 

hoofdstuk een analyse gemaakt van de relevante ontwikkelingen binnen ons 

werkgebied en van onze huidige situatie met betrekking tot de realisatie van onze 

onderwijsvisie en Strategisch meerjarenbeleid alsmede de speerpunten uit het 

Bestuursakkoord. In dit hoofdstuk formuleren we onze ambities voor het 

Kwaliteitsplan 2019 – 2022. Deze ambities zijn vooral te zien als een concretisering en 

intensivering van de ambities uit onze onderwijsvisie. Met de financiële impulsen vanuit 

de kwaliteitsgelden willen we verdere stappen zetten in de verbetering 

van de kwaliteit van onderwijs en organisatie, de beweging inzetten van ‘good’ naar 

‘great’. 

 
Om focus aan te brengen bij de realisatie van onze ambities kiezen we ervoor om deze 

binnen 5 programmalijnen uit te werken: 

1. Onderwijs voor de arbeidsmarkt van de toekomst (speerpunt 3 bestuursakkoord). 

2. Flexibel en uitdagend onderwijs. 

3. Studentbegeleiding (speerpunt 1 en 2 Bestuursakkoord). 

4. Professionalisering: leren om en door te innoveren (HRD). 

5. Bedrijfsvoering die mee ontwikkelt met het onderwijs. 

 
In de eerste programmalijn staat de verbinding met de regionale arbeidsmarkt (van de 

toekomst)centraal. Binnen deze programmalijn willen we gericht werken aan het 

versterken van de responsiviteit van ons onderwijs voor de kernvragen uit de 

regionale arbeidsmarkt. In de tweede en derde programmalijn staat de loopbaan van 

de student centraal (binnen de context van de regionale arbeidsmarkt). 

Door ons onderwijs meer op basis van flexibiliteit en maatwerk in te richten (zie 

programmalijn 2) kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de realisatie van 

de speerpunten uit het Bestuursakkoord (zie verder bij programmalijn 1 en 3). Door 

te werken aan verdere versterking van de samenwerking binnen de regionale 

beroepskolom en de studentbegeleiding binnen ons roc willen we 

vanuit de derde programmalijn een gerichte bijdrage leveren aan de speerpunten 

‘Jongeren en jongvolwassenen in een Kwetsbare Positie’ en ‘Gelijke Kansen’ uit het 

Bestuursakkoord. De programma’s Professionalisering/HRD en Bedrijfsvoering zijn 

opgenomen omdat de realisatie van de onderwijsinhoudelijke ambities van het 

Kwaliteitsplan niet mogelijk is zonder goede ondersteuning vanuit de disciplines HRD en 

Bedrijfsvoering. 

 

Onze ontwikkelstrategie 

De afgelopen maanden hebben we met onze interne en externe stakeholders 

gesproken over de doelstellingen en mogelijkheden van het Kwaliteitsplan om ons roc 

door te laten groeien vanuit de belangen van de studenten en de regionale 
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samenleving en arbeidsmarkt. Op dit moment is onze conclusie dat we de richting en het 

niveau van onze ambities helder hebben, maar we vinden ook dat we de komende 

jaren met elkaar de tijd en ruimte moeten nemen om de weg naar en 

de vormgeving van deze ambities nader met elkaar te doordenken. Dat komt het 

draagvlak voor en de duurzaamheid van onze ambities ten goede. 

 
We hebben de periode van het Kwaliteitsplan 2019 – 2022 ingedeeld in 4 perioden: 

2019: verkennen, kaders stellen, ontwerpen, opstellen plannen van aanpak; 

2020: start met de uitvoering, ontwikkelen; 

2021: verdere uitvoering, implementatie; 

2022: realisatie en evaluatie. 

 
Vanuit onze reguliere P&C-cyclus streven we ernaar om met ingang van 2019 de voor 

de directies relevante activiteiten binnen de verschillende programmalijnen op te 

nemen in de directiejaarplannen van onderwijs- en stafdirecties (inclusief de 

teamplannen binnen de stafdirecties). Met ingang van het schooljaar 2019 – 202020 

nemen de onderwijsteams de relevante activiteiten al zo veel mogelijk op in de 

teamplannen. De monitoring tijdens iedere fase van de ontwikkelstrategie is 

onderdeel van de P&C cyclus van ROC Nijmegen, zoals die op alle lagen in de 

organisatie is doorgevoerd en sluit aan bij onze reeds bestaande manier van werken (zie 

ook paragraaf 2.7 – 2.10). 

 
Cruciaal achten we dat we iedere fase van het ontwikkeltraject van het KWP afsluiten 

met 2 checks voor ons zelf: 

– Een HUBO-check (Haalbaar, Uitvoerbaarheid, Betaalbaarheid, 

Organiseerbaarheid). 

– Een integraliteitscheck op de samenhang, samenwerking en afstemming tussen 

Onderwijs, HRM en Bedrijfsvoering (conform onze werkwijze uit SMJB 2018 – 

2022). 

 
Op basis van de bevindingen uit de check kunnen de afgesproken planningen en inzet 

van middelen eventueel bijgesteld worden. 

 
Behalve dat deze checks essentieel zijn voor draagvlak en duurzaamheid van onze 

plannen beschouwen wij deze checks ook als een cruciaal element in onze ambitie om 

een ‘lerende organisatie’ te worden. Door met elkaar en met onze externe partners in 

gesprek te gaan over de onderwijsambities, de tijd die we voor de realisatie daarvan 

willen nemen, de bijbehorende maatregelen en randvoorwaarden (HUBO-check, check 

op integraliteit) et cetera, gaan doen en leren hand in hand 

en ontwikkelen we niet alleen onze organisatie maar ook ons zelf en elkaar! Dat is 

volgens ons de kern van het worden van een ‘lerende organisatie’. Daar hebben we nog 

stappen in te zetten en dat gaan we de komende vier jaar ook doen! 
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2.2. Programmalijn 1: onderwijs voor de arbeidsmarkt van de 
toekomst 

 
KWP-ambitie 1: we werken aan de verbetering van het arbeidsmarktperspectief van 

mbo-studenten, voor zowel starters, herstarters als doorstarters, door 

een gevarieerd en op deze doelgroepen toegesneden onderwijsaanbod, 

inhoudelijke vernieuwing van de opleidingen, het versterken van de 

verbinding met de beroepspraktijk en het versterken van onze 

informatievoorziening. 

 
Waarom willen we werken aan Onderwijs voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst? 

Beroepsonderwijs is vanuit zijn doelstelling nauw verbonden met de beroepspraktijk. 

Mbo-opleidingen worden samen met het werkveld vorm gegeven. De 

beroepspraktijkvorming (BPV) vervult, naast oriëntatieprogramma’s en 

onderwijsconcepten waarin de beroepspraktijk centraal staat, een sleutelrol bij het 

opleiden van onze studenten. Als grootste mbo-instelling binnen de regio Nijmegen/ 

Boxmeer zijn we hofleverancier voor de ‘Arbeidsmarkt van de Toekomst’. Onze 

betekenis voor de regionale arbeidsmarkt ontlenen we aan de mate waarin we er als roc 

in slagen om aan te sluiten bij de kwantitatieve en kwalitatieve vragen vanuit de 

branches in onze regio. Meer dan ooit richten we ons daarbij, naast het initiële 

onderwijs (starters), op de doelgroepen herstarters en doorstarters. Als roc willen we 

een belangrijke Human-Capital-partner zijn voor de regionale overheden en het 

regionale bedrijfsleven. 

 
Een lastig gegeven bij het opleiden voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst, met name 

voor initieel beroepsonderwijs, is dat de arbeidsmarkt voortdurend in beweging is, 

onder invloed staat van conjuncturele en structurele ontwikkelingen (reductie vraag 

naar financieel-administratieve beroepen; opkomst van nieuwe beroepen als app-

ontwikkelaar). Daarnaast vragen herstarters en doorstarters om een andere 

benadering, omdat hun achtergrond en startsituatie wezenlijk anders is dan die van onze 

initiële studenten. We zullen daarbij aan de slag moeten met het maken van nieuwe 

onderwijsconcepten en –trajecten. 

 
Om zo goed mogelijk aangesloten te zijn op de ontwikkelingen binnen de regionale 

arbeidsmarkt en samenleving zijn we daarom continue in gesprek met onze 

stakeholders in de regio aan gesprekstafels als het Bestuurlijk Overleg MBO met 

de gemeente Nijmegen, de Campus Advies Raad (sectoren Economie en Zorg & 

Welzijn), Bestuur Technovium (sector Techniek), waarin overheden, werkvelden en 

de regionale onderwijskolom vertegenwoordigd zijn, in regionale netwerken rondom 

economische ontwikkeling (Economic Board Nijmegen en andere regionale tafels) 

VSV en arbeidstoeleiding, alsmede onze werkveldcommissies. Deze overleggen zijn 

samen met de meer statistische data de basis om te komen tot een goede 

vraagarticulatie voor de arbeidsmarkt van morgen en overmorgen, de Arbeidsmarkt 

van de Toekomst. Binnen de zorg en de techniek hebben we een 

relatief groot aandeel bbl-opleidingen en verzorgen we ook maatwerktrajecten op te 

voorziene kwantitatieve of kwalitatieve vragen uit het werkveld. Maar ook daar zien 

we dat er nog werk aan de winkel is. We constateren dat het ons in andere 
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sectoren en branches, waar meer sprake is van kleine bedrijven en zzp-ers) niet altijd 

goed lukt om het overleg met het werkveld en de vraagarticulatie met betrekking tot 

de kwantitatieve (volumes) en kwalitatieve (LLO) personeelsbehoefte goed 

georganiseerd te krijgen. Daarom willen we in deze sectoren en branches verkennen of 

we met andere vormen van overleg (meer thematisch, meer business-to-business- achtig) 

beter tot vraagarticulatie kunnen komen. 

 
In aanvulling op de bestaande contacten met het werkveld hebben we als organisatie 

behoefte aan meer één op één contacten met bedrijven en instellingen om voeling te 

houden met relevante ontwikkelingen (nieuwe technieken, nieuwe 

productiemethoden, veranderende markten) in het werkveld en de ontwikkeling van 

de personeelsbehoefte. Door deze contacten houden we de vakkennis van onze 

onderwijsteams up-to-date en krijgen we meer ‘innovatiesignalen’ dan alleen uit 

onderzoek en/of werkveldcommissies. Daarnaast willen we beter aangesloten zijn op 

innovaties en onze contacten met innovatieve bedrijven (start-ups; Novio Tech 

Campus) intensiveren en overwegen we de ontwikkeling van een Regionale 

Barometer, gericht op het vroegtijdig identificeren van relevante ontwikkelingen die 

op termijn vragen om aanpassingen in bestaande werkwijzen en beroepen of de 

introductie van nieuwe beroepen. 

 
In het afgelopen jaar hebben we nuttige ervaringen opgedaan met diverse 

maatwerktrajecten (entree-logistiek; entree-horeca, verzorgende IG en koksopleiding) 

in samenwerking met organisaties op het gebied van arbeidstoeleiding en werkgevers 

uit de regio. Op deze ervaringen willen we de komende jaren voortbouwen. Met de 

gemeente Nijmegen hebben we inmiddels de afspraak gemaakt dat we in de komende 

jaren op basis van een arbeidsmarktanalyse door de gemeente concrete afspraken gaan 

maken over het opleiden van werkzoekenden voor ‘kans-beroepen’ in de regio. Daarbij 

willen we tevens aansluiten bij de thema’s zoals circulaire economie, mobiliteit, Health 

en Hi-tec gericht op medische technologie geformuleerd door gemeentelijke 

bestuurders uit de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Europese week van de regio’s in 

Brussel (10 oktober 2018). Bij de uitwerking en organisatie van ons aanbod stemmen 

we af met de collega-instellingen in Gelderland en Brabant (zie bijlage 1 en 2). 

 
Kort samengevat willen we in 2022 een toonaangevende Human Capital-partner zijn 

voor bedrijven, instellingen en overheden in onze regio: wij kennen onze regio, de regio 

kent ons en weet ons te vinden. Dit moet resulteren in een up-to-date 

opleidingenportfolio met up-to-date-beroepsopleidingen en een substantiële toename 

van ons aandeel bbl-opleidingen en het verzorgen van maatwerktrajecten in het kader 

van LLO voor werkgevers, overheden en uitkeringsinstanties uit de regio. 

 
Wat verstaan we onder ‘Onderwijs voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst’? 

Onderwijs voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst komt tot stand in nauwe 

samenwerking met het werkveld (programma’s, bpv, praktijkgericht opleiden, bbl, 

werkveldoverleg), is responsief en gericht op vraagarticulatie en waar nodig op 

innovatie. Daarnaast richt Onderwijs voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst zich veel 

nadrukkelijker op het identificeren van opleidingsvragen van overheden, 
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uitkeringsinstanties, bedrijven en instellingen en daarmee ook op oudere studenten 

(herstarters en doorstarters). Randvoorwaardelijk hierbij is dat ons initieel onderwijs in 

de komende jaren meer op basis van maatwerk en flexibilisering wordt ingericht. 

 

Ambities 

Ons Onderwijs voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst in 2022 heeft de volgende 

kenmerken: 

1. Onze vraagarticulatie is divers en kent 3 lijnen: 

a. via onze reguliere overleggen met het werkveld; 

b. via één-op-één-contacten met bedrijven, instellingen en overheden en door het 

initiëren van nieuwe vormen van overleg (thematisch; B2B; branche 

overstijgend) gericht op het identificeren van nieuwe ontwikkelingen en 

opleidingsvragen; 

c. via een ‘Regiobarometer’, gericht op het vroegtijdig identificeren van 

relevante technologische en andere ontwikkelingen. 

2. Bij het inrichten van ons (strategisch) opleidingenportfolio sluiten wij nauw aan op 

(economische/technologische) ontwikkelings- en stimuleringsprogramma’s die 

binnen onze regio worden uitgevoerd en soortgelijke programma’s die 

we onder eigen beheer uitvoeren. Ook versterken we onze rol in de regionale 

kennis- en opleidingskolom (samen met hbo en wo), zodat we nieuwe kennis en 

technologie kunnen omzetten in een up-to-date portfolio en up-to-date- 

beroepsopleidingen. 

3. Bedrijven en instellingen uit het werkveld maar ook particulieren kunnen bij ons 

terecht voor advies, reguliere BOL/BBL-opleidingen en maatwerkonderwijs. 

4. We richten onze werkorganisatie voor LLO-trajecten zodanig in dat onze klanten 

maximaal worden ‘ontzorgd’. 

5. Onze docenten zijn toegerust om onderwijs te verzorgen voor doelgroepen 

buiten het initieel onderwijs (herstarters, doorstarters). 
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 Maatregelen en beoogde resultaten  
 

Onderwijs voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

Maatregel 1: Opleiden in relatie tot de Human Capital Agenda van de regio 

Toelichting: 
 Samen met het werkveld worden ieder jaar de regionale thema’s voor de komende drie jaar rond de Human Capital 

Agenda (HCA) in relatie tot het opleidingenportfolio geïnventariseerd, getoetst en vastgesteld. 
 Dat wordt door ROC Nijmegen gebruikt om het opleidingenportfolio periodiek aan te passen ten aanzien van: 

- initiële trajecten1: 
• aanbod (doelmatigheid) 
• innovatief (cross-overs/keuzedelen e.d.) 

- post initiële trajecten2: 

• LLO trajecten voor herstarters en doorstarters  

Zorgen voor het up to date blijven van ons onderwijs via de aansluiting bij de regionale kennis- en opleidingskolom 

Resultaten in 2020: 

Ad regionale thema’s voor de HCA 

– De bestaande netwerken tussen roc en werkveld op 
operationeel, tactisch en strategisch niveau zijn doorgelicht en 
geoptimaliseerd in relatie tot HCA van de regio. 

– De HCA-thema’s voor de komende drie jaar zijn in beeld. 

 

 

Ad. Opleidingenportfolio 

– De mogelijkheden van de Regionale Barometer als instrument 
om de regionale HCA thema’s in beeld te krijgen, is getest. 

– De ondersteuning voor LLO-trajecten is ingericht. 

 

Ad. Verbinding met de regionale kennis- en opleidingskolom 

– In aansluiting op de thema’s van de regio, de mogelijkheden 
verkennen voor onderwijsprojecten waarin mbo-hbo en wo 
samenwerken. 

– Projecten maken deel uit van het programma van de 
Practoraten. 

 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en bedrijfsvoering zie 
paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten in 2022: 

Ad. regionale thema’s voor de HCA: 

– ROC Nijmegen wordt gezien en erkend als een 
‘volwaardig’ partner in alle regionale gremia die de 
regionale strategische HCA ontwikkelen en uitvoeren. 

– Het overleg met de werkvelden is afgestemd op de 
wensen van deze werkvelden en draagt bij aan de 
vraagarticulatie.  

Ad. Opleidingenportfolio 

– De Regionale Barometer wordt gebruikt door ROCN en 
het werkveld als instrument om de actualiteit van het 
opleidingenportfolio periodiek te toetsen. 

– Ons opleidingenportfolio kent initiële en post-initiële 
trajecten. 

Ad. Verbinding met de regionale kennis- en opleidings-
kolom 

– De practoraten dragen  zorg voor de verbinding met en 
het partnerschap van ROC Nijmegen en de 
kenniskolom binnen de regio Nijmegen. 

– Bijgevolg maken via de samenwerking tussen mbo, hbo 
en wo de innovaties in kennis en technologie deel uit 
van onze onderwijsontwikkeling. 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en 
bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

 Verkennen 

 2019 – 

 01.08.19 

Ontwikkelen 

2019 – 2020 

Implementeren 

2020  – 2021 

Evalueren 

2021 – 2022 

Acties 2019   Acties  2020 Acties 2021: Acties 2022: 

Ad. Regionale thema’s voor 

 de HCA:  
– Inrichten van een projectteam 

Onderwijs / arbeidsmarkt:  
 t.b.v. optimalisatie van 

onze inbedding in de voor 
HCA-agenda belangrijke 
netwerken; 

 t.b.v. samenwerking met 
Communicatie & 
Marketing rond de 
communicatie met de 
werkvelden; 

 . 

Ad. Regionale thema’s voor  

de HCA:  
– Het in beeld brengen van de 

HCA-thema’s van de regio. 
– Het palet aan overleg-

vormen met de regio 
uitbreiden. 

– Ontsluiten van 
arbeidsmarktdata. 

 

Ad. Regionale thema’s 
voor de HCA:  
– Verankering van onze 

aanwezigheid in de HCA 
netwerken bevestigen. 

– Testen en invoeren 
datasystemen.  

 

Ad.Regionale thema’s 
voor de HCA:  

– Via het stakeholders-
onderzoek wordt de 
waardering van  
inbedding van ROC 
Nijmegen in de regio / 
aansluiting op de HCA, 
bij de stakeholders 
getoetst. 

 

                                                           
1    Zie programmalijn 2 . 
2    Zie Maatregel 2 van Programmalijn 1  
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– t.b.v. ontsluiten 
arbeidsmarktdata, als 
ondersteuning van de 
samenwerking met de 
werkvelden: inzetten scan 
kwaliteit arbeidsmarkt-data 

   

Ad. Opleidingenportfolio 
– Nagaan of de Barometer 

Arbeidsmarkt die nu binnen 
de Euregio Rijn-Waal wordt 
gebruikt en de nog te 
ontwikkelen SBB-
Arbeidsmonitor bruikbaar 
zijn voor onze Regionale 
Barometer. 

Ad. Opleidingenportfolio 
– O.b.v. de verkenning 

Barometer wordt besloten 
tot een go/no go. Bij een go 
wordt een ontwerp gemaakt 
en een prototype ingericht . 

 

Ad. Opleidingenportfolio 
– Het prototype Barometer 

wordt geëvalueerd en 
bijgesteld. 

– Implementatie Regionale 
Barometer. 

Ad. Opleidingenportfolio 
– Het gebruik van de 

Regionale Barometer t.b.v. 
actualisering Opleidingen-
portfolio wordt onder de 
gebruikers geëvalueerd  
en van eventuele 
verbeterpunten voorzien. 

Ad. Verbinding met de 
regionale kennis- en 
opleidingskolom 

– Onderwijsteams gaan in 
gesprek met hbo en wo over 
nut en noodzaak van 
gezamenlijk 
projectonderwijs. 

– Starten met de opleidingen 
die daar het meest behoefte 
aan hebben. 

– Samen met de 
ondersteuning van het team 
Onderwijs worden de 
mogelijkheden van 
werkvormen voor de 
vraagarticulatie in 
verbinding met practoraten 
verkend. 

– Ook de mogelijkheden voor 
een RIF worden verkend. 

Ad. Verbinding met de 
regionale kennis- en 
opleidingskolom 

– Bij een go projectonderwijs 
mbo-hbo-wo, starten van de 
eerste pilots.  

– Practoraten worden 
doorontwikkeld en door 
meer onderwijsteams in 
relatie tot de werkvormen 
rond vraagarticulatie 
toegepast. 

– Mogelijk vragen we hiervoor 
een RIF aan. 

Ad. Verbinding met de 
regionale kennis- en 
opleidingskolom 

– Pilots projecten mbo-hbo-
wo worden geëvalueerd en 
bij een go, wordt het aantal 
projecten verder uitgebreid.  

– Werkvormen 
vraagarticulatie en 
practoraten worden 
geëvalueerd en bijgesteld.  

– Mogelijk start er een RIF. 

 

Ad. Verbinding met de 
regionale kennis- en 
opleidingskolom. 

– Evaluatie van de innovatieve 
effecten in het curriculum 
van het werken met 
projecten in de 
opleidingskolom. 

 

 
 

Onderwijs voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

Maatregel 2: Ontwikkelen en Faciliteren van LLO-trajecten 

Toelichting: 
 Ontwikkelen van LLO trajecten: 

– Voortzetten van bestaande LLO-trajecten. 
– Samen met de werkvelden LLO-trajecten ontwikkelen. 

 Faciliteren van LLO trajecten 
– Visie. 
– Communicatie en samenwerking. 
– Inrichten Service-unit. 

Resultaten 2020: 

Ad. Ontwikkelen van LLO trajecten : 

– Ligt op directie- en teamniveau (herkenbaar in directie- en 
teamplannen). 

Ad. Faciliteren van LLO trajecten: 

– Inrichting van LLO service-unit om de specifieke 
opleidingsvragen vanuit het werkveld en de responsiviteit 
van de opleidingen te faciliteren (o.a. relatiebeheer, 
klantbeheer, werkprocessen, systemen). 

– Implementatie Service-unit LLO. 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en bedrijfsvoering 
zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 

Ad. Ontwikkelen van LLO trajecten: 

– Ligt op directie- en teamniveau (herkenbaar in directie- en 
teamplannen). 

Ad. Faciliteren van LLO trajecten: 

– Opleidingen voelen zich ontzorgd bij het ontwikkelen van 
LLO-trajecten door de ondersteuning van Backoffice LLO 

 

 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en bedrijfsvoering 
zie paragraaf 2.5 en 2.6. 
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 Verkennen   
2019 -  

01.08.19 

Ontwikkelen 
2019 – 2020 

Implementeren 

2020 – 2021 

Evalueren  

2021 – 2022 

Acties  2019 Acties 2020 Acties 2021 Acties 2022* 

Ad. Ontwikkelen LLO-
trajecten  
– Alle onderwijsteams voeren 

een zelfevaluatie uit: waar 
staan we nu op het gebied 
van LLO en wat willen we in 
2020 gaan doen. 

Ad. Ontwikkelen LLO-
trajecten 
– Onderwijsteams nemen, 

o.b.v. de zelfevaluatie, in  
hun teamplannen op welke 
LLO-activiteiten zij in 2020 
willen gaan ontwikkelen en 
(deels) uitvoeren. 

Ad. Ontwikkelen LLO-
trajecten 
– Onderwijsteams maken 

hun LLO-programma 
2021, onder andere op 
basis van de evaluatie van 
het programma 2020. 

Ad. Ontwikkelen LLO-
trajecten 
– Uitvoeren thema-audit LLO-

trajecten. 

Ad. Faciliteren : Visie 
– Uitwerken LLO-visie met en 

voor werkveld en 
onderwijsteams.  

– Verkennen en ontwikkelen 
van nieuwe vormen van 
diplomering en certificering.  

   

Ad. Faciliteren : 
Communicatie en 
samenwerking 
– Opstellen LLO-

klantprofielen. 
– Er wordt een profiel LLO-

accountmanagement 
ontwikkeld. 

– Met collega-roc’s binnen 
Gelderland wordt LLO-
samenwerking verkend. 

 

Ad. Faciliteren : 
Communicatie en 
samenwerking  
– Ontwikkelen LLO-

community (digitaal en niet-
digitaal) met daarin 
producten, best practices, 
e.d. 

– Het werken met 
klantprofielen wordt via een 
pilot beproefd.  

– O.b.v. het vastgestelde LLO-
profiel account-
management wordt deze 
functie nader ingevuld.   

– Indien de verkenning tussen  
de roc’s over LLO- 
samenwerking een positief 
resultaat heeft gehad, 
worden er eerste 
samenwerkings- afspraken 
gemaakt en mogelijk eerste 
activiteiten uitgevoerd. 

Ad. Faciliteren : 
Communicatie en 
samenwerking  
– Implementeren LLO-

Community. 
– Pilot Klantprofielen wordt 

geëvalueerd en bij een 
positief resultaat, 
geïmplementeerd.  

– Accountmanagement 
nieuwe stijl wordt 
geëvalueerd en bij 
gebleken succes, 
ingevoerd.  

– Samenwerking LLO tussen 
Gelderse roc’s, wanneer  
dit succesvol, is verder  
uitgebreid. 

 

Ad. Faciliteren :  

Communicatie en 
samenwerking  
– Uitvoeren thema-audit LLO-

trajecten. 

 

Ad. Faciliteren : Inrichten 
Service-Unit 
– Verkennen inrichting LLO 

Service Unit met 
Bedrijfsvoering en C&M. 

– Verkennen instrument 
klanttevredenheid 
(hospitality) dat ook intern 
kan worden toegepast.  

– Onderzoeken in hoeverre 
het inzetten van een 
instrument dat de LLO-
performance van de 
onderwijsteams meet en 
info biedt voor interventies 
van toegevoegde waarde 
voor deze en andere 
programmalijnen kan zijn. 

Ad. Faciliteren : Inrichten 
Service-Unit 
– Ontwerpen Service Unit 

(Frontoffice en Backoffice). 
– Ontwikkelen instrument 

interne en externe 
klanttevredenheid.  

– .Bij een go, ontwikkelen en 
later in het jaar starten van 
de performance-tool 
onderwijsteams. 

Ad. Faciliteren : Inrichten 
Service-Unit 
– Testen en implementeren 

Service Unit. 
– Testen en implementeren 

instrument 
klanttevredenheid.  

– Uitvoeren Performance 
tool.  

Ad. Faciliteren : Inrichten 
Service-Unit 
– Uitvoeren thema-audit LLO-

trajecten. 

 

* (in termen van effect die de maatregelen moeten hebben) 
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Effectindicatoren  

Om onze resultaten te kunnen monitoren voor de programmalijn ‘Onderwijs voor de 

Arbeidsmarkt van de Toekomst’ sturen we allereerst op de meer kwalitatief geformuleerde 

resultaten per kalenderjaar hierboven. Daarnaast willen we ook in meer kwantitatieve zin 

inzicht krijgen in de resultaten die we boeken. Hiervoor hanteren we 3 effectindicatoren: 

– De waardering van onze stakeholders: hiervoor moeten we nog een instrument 

ontwikkelen en een normering vaststellen. 

– De groei van de doelgroep van studenten van 23 jaar en ouder: hiervoor moeten we nog 

een normering vaststellen. 

– Het arbeidsmarktrendement van onze niveau 2-, 3- en 4-opleidingen: op basis van DUO- 

cijfers hebben we een onder- en bovengrens geformuleerd. 

 

 
 

 

 
 

Paragraaf 2.10 bevat een integraal overzicht van alle effectindicatoren voor het KWP. In dat 

overzicht hebben we voor alle indicatoren streefcijfers opgenomen. In de paragrafen 2.7 - 2.10 

leggen we uit welke rol de indicatoren spelen binnen de kwaliteitscyclus en sturingsfilosofie van 

ROC Nijmegen. 

 

 

Gevraagde kwaliteitsgelden 

 

Voor de gevraagde kwaliteitsgelden voor deze programmalijn zie Hoofdstuk 3. 

 

Effect-indicatoren Relevante items 0-situatie 2018 Ambitie Instelling Meting 

   2020 2022  

Waardering stakeholders 
partnerschap van ROC Nijmegen 

 Nog te ontwikkelen   Stakeholders- 
onderzoek 

De groei van de doelgroep ouder 
dan 23 jaar (bekostigde studenten, 
BOL en BBL) * 

 14,7% 16,0% 18,7% student- 
administratie 
(teldatum) 

Arbeidsmarktrendement Niveau 2 67,3% 67,4% 68,0% DUO 

Niveau 3 88,3% 88,4% 89,0% DUO 

Niveau 4 80,8% 81,0% 82,0% DUO 
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2.3 Programmalijn 2: flexibel en uitdagend onderwijs 

KWP-ambitie 2: in 2022 beschikken alle onderwijsteams over een flexibel en 

uitdagend onderwijsconcept passend bij de onderwijsvisie van 

ROC Nijmegen 

 

Waarom willen we een flexibel en uitdagend onderwijsconcept? 

Hoewel onze studenten over het algemeen tevreden zijn over ons onderwijs (zie 

JOB-scores in hoofdstuk 1) willen we toegroeien naar een meer flexibel en uitdagend 

onderwijsconcept. Hiervoor zijn meerdere redenen: 

1. Onze studenten zijn niet over alle aspecten van het onderwijs tevreden. Met name 

bij de aspecten werkvormen, vaardigheden en motivatie, maatwerk en de 

aansluiting theorie-praktijk zijn te veel studenten ontevreden over de huidige gang 

van zaken. Kortom, onze studenten hebben behoefte aan meer variatie 

in werkvormen, aan meer aantrekkelijk onderwijs afgestemd op hun niveau en 

interesses en willen beter ervaren wat de relevantie is van theorievakken voor de 

beroepspraktijk. Juist omdat de bpv door onze studenten positief (of hoog) 

gewaardeerd wordt, willen we ons onderwijs nog meer praktijkgericht maken, 

inbedden in authentieke beroepssituaties. 

2. Door ons onderwijs meer flexibel in te richten en met meer(dere) 

instroommomenten per jaar te gaan werken kunnen studenten beter 

overstappen, is er minder kans op vertraging en uitval en kunnen we ook beter 

recht doen aan verschillen in talent en interesse van studenten. Flexibel onderwijs 

met maatwerk biedt de mogelijkheid om het leerproces en de loopbaan van de 

student werkelijk centraal te stellen binnen ons onderwijs (gegeven de wettelijke 

kaders van het mbo) en een bijdrage te leveren aan het realiseren van de 

speerpunten uit het Bestuursakkoord. 

3. Door ons onderwijs meer flexibel in te richten zijn we ook beter in staat om in te 

spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de werkvelden en de samenleving en ons 

te ontwikkelen tot een betekenisvolle Human-Capital-partner voor de 

opleidingsvragen uit de regio met maatwerktrajecten op het gebied van LLO. 

 

Wat verstaan we onder een ‘flexibel en uitdagend onderwijsconcept’? Onze 

mbo-opleidingen zijn geworteld in de beroepspraktijk. Vanuit de  werkvelden en de 

kwalificatiedossiers worden heldere eisen gesteld aan de beroepscompetenties die 

centraal staan in onze opleidingen. Deze ‘harde beroepskaders’ voor het onderwijs 

veronderstellen echter niet dat het onderwijs voor al onze studenten precies het 

zelfde hoeft te zijn. Er zijn nu eenmaal verschillen tussen studenten qua talent, 

leerstijl en interesse. Meer dan we tot nu toe gedaan hebben willen we ons 

onderwijs inrichten op een manier die recht doet aan de verschillen in leervragen 

van afzonderlijke studenten en aan de soms grillige onderwijsloopbaan van 

studenten. Meer dan tot nu toe willen we de student en zijn leerproces centraal 

stellen in ons onderwijsconcept. 

Ondertussen staan we dan ook nog voor de uitdaging om ons onderwijs in te richten voor 

de arbeidsmarkt van morgen en overmorgen. De programmalijn ‘Flexibel en Uitdagend 

Onderwijs’ richt zich daarbij op de curriculumkant. De programmalijn ‘Onderwijs voor 

de Arbeidsmarkt van de Toekomst’ richt zich op de relationele kant, op onze 

samenwerking met overheden en werkvelden, op de hiervoor benodigde 
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informatievoorziening en op het inrichten van onderwijstrajecten in het kader van 

Leven Lang Ontwikkelen. 

Wat flexibel en uitdagend onderwijs betreft beginnen we niet op ‘nul’, diverse 

opleidingen zijn al bezig met innovatie van het onderwijs (bij voorbeeld: ‘omgekeerde 

leerweg’, ‘hybride leren, ‘gepersonaliseerd leren’) maar we zijn ons ervan bewust dat 

we in de breedte en de onderlinge samenhang nog stappen te zetten hebben: het 

centraal stellen van het leerproces van de student vraagt om standaardisering en om 

het bepalen van de ‘buitenmaten’ van ons onderwijs. We willen zorgen voor ruimte 

binnen kaders. Dit schept duidelijkheid naar studenten en ook naar onze docenten. In 

de komende 4 jaar willen we gericht toewerken naar ‘Flexibel en Uitdagend 

Onderwijs’. 

 

Ambities 

In 2022 voldoen al onze opleidingen aan onderstaande kenmerken: 

1. Ons onderwijs stelt het leerproces van de student centraal. Het onderwijs (BOL en 

BBL) is daarom flexibel opgezet binnen gestandaardiseerde buitenmaten 

(‘onderwijsarchitectuur’), die gelden voor alle opleidingen. Het onderwijs biedt een 

rijke leeromgeving die aansluit bij waar studenten staan in hun leerproces. Het 

helpt van daaruit de student een stap verder en stimuleert de student om steeds 

meer zelf regie te nemen op het eigen leerproces. Onze opleidingen 

zijn daarmee ook geschikt voor LLO-doelgroepen (starters, herstarters en 

doorstarters). 

2. Onze opleidingen kennen een flexibele instroom: op nog nader te definiëren 

momenten kunnen studenten instromen in een (andere) opleiding (hoger niveau, 

overstap op zelfde niveau, lager niveau). 

3. Maatwerk kent vijf dimensies binnen ons onderwijs: 

a. keuzedelen; 

b. excellentie-aanbod voor studenten met extra motivatie en talent: extra 

vakken voor verdieping en verbreding; skills-wedstrijden; 

c. extra ondersteuning (taal/lezen/schrijven, studievaardigheden etc.) voor 

studenten die dit nodig hebben om hun diploma te kunnen behalen. 

d. mogelijkheden voor versnelling voor studenten die sneller willen en kunnen 

studeren 

e. mogelijkheden om te kunnen vertragen voor studenten die dat nodig hebben 

(ziekte, beperking, problemen). 

4. Opleidingen kennen een gevarieerd aanbod van didactische werkvormen. 

5. Onze opleidingen staan in nauw contact met het werkveld vanwege de 

gezamenlijke opgave van werkveld en beroepsopleidingen inzake de bpv en 

bbl-trajecten: de verbinding tussen theorie en praktijk is terug te zien in hybride, 

praktijkgerichte leeromgevingen (onderwijs in bedrijven en instellingen, 

eigen leerbedrijven op de Plaza en de uitvoering van opdrachten uit het werkveld 

door studenten). 

6. Onze examinering is afgestemd op ons nieuwe onderwijskundig ontwerp 

(maatwerk, flexibiliteit, waar mogelijk tijd- en plaats onafhankelijk) en zoveel 

mogelijk (gebaseerd) op een (authentieke) beroepssituatie. 
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 Maatregelen en beoogde resultaten  
 

Flexibel en uitdagend onderwijs 

Maatregel 1: Flexibel onderwijsmodel met gestandaardiseerde buitenmaten 
–  

Resultaten 2020: 

– We hebben van alle teams in beeld waar zij staan in hun 
uitwerking van de onderwijsvisie en in welke mate zij 
maatwerk leveren en flexibel zijn. 

– De buitenmaten voor curriculumontwerp zijn 
geformuleerd in verbinding met interne en externe 
stakeholders. 

– De buitenmaten zijn getoetst bij drie bestaande 
opleidingen. 

– Voor minimaal één opleiding is het curriculumontwerp 
voor één leerjaar gereed. 

 

 

 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en 
bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 

– Het eerste jaar van het nieuwe Curriculumontwerp is 
uitgevoerd en geëvalueerd. 

– Bevindingen zijn meegenomen naar de verdere 
ontwikkel- en verbeterplannen van onderwijsteams 
voor 2022 – 2026. 

– Studenten vinden het onderwijs op het punt van 
werkvormen, leermateriaal en leeromgevingen 
uitdagend, motiverend en nuttig. 

– Werkvelden zijn tevreden over de samenwerking bij de 
curriculumontwikkeling en de aansluiting bij de 
ontwikkeling in de werkvelden. 

– Opleidingen zijn tevreden over de kwalitatieve impuls 
van de werkvelden bij de curriculumontwikkeling. 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en 
bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

 Verkennen 

 2019 – 

 01.08.19 

Ontwikkelen 

2019 – 2020 

Implementeren 

2020  – 2021 

Evalueren 

2021 – 2022 

Acties 2019   Acties  2020 Acties 2021: Acties 2022: 

– Verkennen van de stand 
van zaken rond de 
uitwerking van de 
onderwijsvisie bij de 
teams. 

– Inventariseren van 
uitgangspunten t.a.v. 

 Curriculum 

 Examinering 

 Student-
begeleiding 

 

– Buitenmaten zijn ver- 
taald in handvatten voor 
curriculumontwikkeling, 
waarbij het werken en 
leren vanuit authentieke 
beroepssituaties een 
cruciaal uitgangspunt is. 

– Curriculumontwerp 
cohort 2020 – 2021 is 
gereed. 

– Er is in samenspraak met 
de  werkvelden van de 
opleidingen een 
werkwijze ontwikkeld 
waarbij werkvelden en 
opleidingen samen aan de 
ontwikkeling van  
curricula werken. 

– Vanuit programmalijn 1 
wordt zorg gedragen voor 
de communicatie over de 
regionale thema’s. 

– Implementatie nieuwe 
curriculumontwerp voor 
cohort 2020 – 2021. 

– Pilots uitvoeren en kennis 
roc breed delen. 

– Teams ondersteunen bij 
de implementatie van de 
buitenmaten in hun 
onderwijsontwerp. 

Evaluaties uitvoeren: 
1. evaluatie eerste 

uitvoeringsjaar van 
het nieuwe 
curriculumontwerp; 

2. waardering door 
studenten van 
didactiek, 
lesmateriaal, 
leeromgevingen en 
het motiverende 
karakter van het 
onderwijs 

3. waardering van de 
werkvelden en de 
opleidingen over 
samenwerking bij 
de curriculum-
ontwikkeling  

4. Externe beoordeling 
van de kwaliteit van 
de examinering. 

– Verkennen van het 
onderwijsconcept op 
basis van maatwerk en 
flexibilisering (‘blended 
learning’). 

– Ontwerpen concept 
‘blended learning’. 

– Integreren van dit 
concept in de 
ondersteuning van de 
teams bij het uitwerken 
van flexibel en uitdagend 
onderwijs. 
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Flexibel en uitdagend onderwijs 

Maatregel 2. Organiseren van flexibele instroommomenten 

Resultaten 2020 

– De stand van zaken rondom de instroommomenten bij 
de opleidingen is in beeld. 

– Een pilot met flexibele instroommomenten is gestart. 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en 
bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022 

– Studenten kunnen roc-breed instromen op de 
vastgestelde momenten. 

 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en 

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

 Verkennen 

 2019 – 

 01.08.19 

Ontwikkelen 

2019 – 2020 

Implementeren 

2020  – 2021 

Evalueren 

2021 – 2022 

Acties 2019   Acties  2020 Acties 2021: Acties 2022: 

– In beeld brengen 
instroommomenten per 
opleiding. 

– Pilot uitvoeren en delen 
van opgedane kennis. 

– Gefaseerd 
implementeren. 

– Evalueren pilots en eerste 
uitvoeringsjaar. 

–  Plan van aanpak 
opstellen voor pilot met 
flexibele 
instroommomenten. 

   

 
 

Flexibel en uitdagend onderwijs 

Maatregel 3 :Versterken van het maatwerk in de ondersteuning en uitdaging van het leerproces van de studenten. 

Resultaten 2020 

–  Er zijn zowel roc overstijgend als per directie afspraken 
gemaakt over het toegankelijk maken van keuzedelen 
voor studenten op gebied van inhoud en organisatie. 

–  We hebben t.a.v. excellentietrajecten in beeld hoe deze 
worden vormgegeven in de opleidingen en hoe ze: 

 aansluiten op de HCA van de regio en wat hierin 
succesfactoren zijn. Kennis over deze 
succesfactoren zijn roc breed gedeeld; 

 wat kansen zijn t.a.v. Excellentietrajecten vmbo-
mbo; 

 hoe inbedding Excellentie in LOB en SLB vorm kan 
worden gegeven (ontwerpplan inhoudelijk en 
organisatorisch). 

–  Onderzoeksplan naar succesfactoren in bestrijding vsv 
is gereed en gestart. 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en 
bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 

– Werkvelden zijn tevreden over de mogelijkheden 
waarop studenten zich beroepsspecifiek kunnen 
profileren (keuzedelen en excellentietrajecten). 

– Studenten zijn tevreden over het aanbod om hun 
capaciteiten te versterken en hun talenten uit te 
dagen. 

– De relatie tussen inhoud, vorm en begeleiding van 
onderwijs en uitval is onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering 
en bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

 Verkennen 

 2019 – 

 01.08.19 

Ontwikkelen 

2019 – 2020 

Implementeren 

2020  – 2021 

Evalueren 

2021 – 2022 

Acties 2019   Acties  2020 Acties 2021: Acties 2022: 

Verkennen van:  

– de mogelijkheden om de 
keuzedelen roc breed op 
vaste momenten in het 
rooster aan te bieden: 

– Bestaande trajecten 
worden verder 
ontwikkeld en uitgebreid. 
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– de aansluiting van HCA 
Excellentietrajecten op 
de HCA van de regio;  

– Excellentietrajecten 
vmbo-mbo;  

– inbedding Excellentie in 
LOB en SLB;  

– stand van zaken vraag 
naar ondersteunings-
aanbod taal en rekenen.  

 

– Ontwerp nieuw aanbod 
Excellentietrajecten.  

– Organiseren van de 
verbinding tussen alle 
maatwerk trajecten. 

– Inhoudelijke organiseren 
van LOB en SLB.  

–  De digitale 
ondersteuning voor 
Excellentie, maatwerk, 
LOB en SLB in kaart 
brengen. 

  

– Start van verdiepend 
onderzoek naar 
succesfactoren in de 
bestrijding van vsv.  

   

 
 

Flexibel en uitdagend onderwijs 

Maatregel 4 Door ontwikkelen van Examinering die recht doet aan toetsen binnen flexibel onderwijs 

Resultaten 2020 

– Visie op examinering (passend bij flexibel onderwijs) is 
gereed en gedeeld met de onderwijsteams. 

– Op basis van de visie is de gewenste procesarchitectuur 
in beeld en is er een ontwerp- en implementatieplan 
opgesteld. 

– We hebben in beeld welke teams werken met 
gevalideerde exameninstrumenten. 

– Het herontwerp OER is gereed. 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en 
bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 
– Externe deskundigen beoordelen exameninstrumenten 

en -afname en -beoordeling als voldoende. 
 
 
 
 
 
 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en 
bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

 Verkennen 

 2019 – 

 01.08.19 

Ontwikkelen 

2019 – 2020 

Implementeren 

2020  – 2021 

Evalueren 

2021 – 2022 

Acties 2019   Acties  2020 Acties 2021: Acties 2022: 

– Verkennen van de 
examineringsvraag-
stukken in een flexibel 
onderwijsmodel. 

– Aanpassen van de proces 
architectuur Examinering.  

– Exameninstrumenten en 
validering inrichten.  

– OER opnieuw ontwerpen. 

– Procesarchitectuur 
inrichten en 
implementeren. 

– Exameninstrumenten 
aanpassen. 

– Herontwerp OER 
implementeren. 

– Evalueren. 

(in termen van effect die de maatregelen moeten hebben) 

 
 

Effectindicatoren  

Om onze resultaten te kunnen monitoren voor de programmalijn ‘Flexibel en uitdagend 

onderwijs’ sturen we allereerst op de meer kwalitatief geformuleerde resultaten per 

kalenderjaar hierboven. Daarnaast willen we ook in meer kwantitatieve zin inzicht krijgen in de 

resultaten die we boeken. Hiervoor hanteren we 3 effectindicatoren: 

– De waardering van onze stakeholders: onderdeel van de stakeholderswaardering is 

ons onderwijsaanbod; hiervoor moeten we nog een instrument ontwikkelen en 

een normering vaststellen. 
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– De groei van de doelgroep van studenten van 23 jaar en ouder: een flexibel en 

uitdagend onderwijsprogramma moet ook bijdragen aan meer studenten 

binnen ons roc van 23 jaar en ouder; hiervoor moeten we nog een normering 

vaststellen. 

– De studenttevredenheid over ons onderwijs: op basis van JOB-cijfers hebben we 

hiervoor een onder- en bovengrens geformuleerd, met een verbijzondering naar de 

tevredenheid over maatwerk. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Paragraaf 2.10 bevat een integraal overzicht van alle effectindicatoren voor het KWP. In dat 

overzicht hebben we voor alle indicatoren streefcijfers opgenomen. In de paragrafen 2.7 - 2.10 

leggen we uit welke rol de indicatoren spelen binnen de kwaliteitscyclus en sturingsfilosofie van 

ROC Nijmegen. 

 

 

Gevraagde kwaliteitsgelden 

 

Voor de gevraagde kwaliteitsgelden voor deze programmalijn zie Hoofdstuk 3. 

 

 

Effectindicatoren Relevante items 0-situatie 2018 Ambitie Instelling Meting 

   2020 2022  

Waardering stakeholders  

partnerschap van ROC 
Nijmegen 

 Nog te 
ontwikkelen 

  Stakeholders- 
onderzoek 

De groei van de doelgroep 
ouder dan 23 jaar 
(bekostigde studenten, BOL 
en BBL) * 

 14,7% 16,0% 18,7% student- 
administratie 
(teldatum) 

Studenttevredenheid  

kwaliteit onderwijs 

 3,4 3,43 3,5 JOB 

 Tevredenheid studenten over 
start opleiding 

Nog te 
ontwikkelen 

  Eigen 
JOB-vraag 

Tevredenheid maatwerk 3,3 3,37 3,5 JOB 

Tevredenheid studiebegeleiding 3,7 3,7 3,7  

Tevredenheid 

loopbaanbegeleiding 

3,7 3,7 3,7 JOB 

Tevredenheid stagebegeleiding 
BOL 

3,7 3,7 3,7 JOB 

Tevredenheid stagebegeleiding 

BBL 

3,9 3,9 3,9 JOB 
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2.4 Programmalijn 3: studentbegeleiding 

Ambities met betrekking tot jongeren en jong volwassenen in een 
kwetsbare positie en Gelijke Kansen in één programmalijn 

We  richten onze ambities op alle  studenten om met begeleiding kansen te bieden om 

succesvol mee te doen, nu en later. We kijken goed naar de individuele student en bieden 

begeleiding op maat. We hebben ervoor gekozen om de speerpunten uit het 

Bestuursakkoord met betrekking tot Jongeren en jongvolwassenen in een Kwetsbare 

Positie’ en Gelijke Kansen in één programmalijn onder te brengen: de programmalijn 

Studentbegeleiding. De begeleiding is hierin niet los te zien van de mogelijkheden 

en kansen die Flexibel en Uitdagend Onderwijs (zie programmalijn 2) biedt, voor wat 

betreft flexibilisering van de instroom en maatwerk in het curriculum. Voor beide 

speerpunten uit het Bestuursakkoord is in wezen een sluitende aanpak nodig, die wat ons 

betreft de volgende kernpunten omvat: 

1. Warm welkom en passende plaatsing: Een warme overdracht tussen vo en 

mbo en doorlopende lijnen voor beroepsgerichte en AVO-vakken, leerlingen- 

/studentenbegeleiding en LOB. 

2. Soepele overgangen: Goede doorstroommogelijkheden binnen ons roc voor alle 

studenten, maar zeker ook voor inburgeraars en entree-studenten. Dat geldt ook 

voor ons aanbod voor niveau 2 opleidingen BOL/BBL. 

3. Goede samenwerking met het hbo gericht op zo groot mogelijk doorstroom en 

studiesucces voor onze mbo-4-studenten. 

4. Studentbegeleiding: Begeleiding op Maat, in de komende 4 jaar ook toe te 

spitsen op specifieke begeleidingseisen vanuit volwassen studenten met name 

maatwerktrajecten voor werkzoekenden en statushouders. 

5. Burgerschap, 21 eeuwse vaardigheden en diversiteit: Door ontwikkelen van ons 

onderwijs gericht op brede vorming, ontwikkeling van burgerschap en 21 eeuwse 

vaardigheden in de beroepsopleidingen en zicht op diversiteit in het onderwijs en 

stage voor alle studenten  

 
Onze ambitie met betrekking tot Gelijke Kansen richt zich op het creëren van soepele 

overgangen binnen de onderwijskolom vmbo-mbo-hbo en binnen ons roc op het 

maximaal ontwikkelen van de ambities en talenten van studenten, op het voortdurend 

streven naar de zone van naastgelegen ontwikkeling van onze studenten. Een 

belangrijk  accent leggen we op loopbaanoriëntatie en begeleiding. Dit vinden we voor 

al onze studenten belangrijk. Dit vraagt om een goede monitoring van de voortgang 

en de ontwikkeling van onze studenten. 

 
Voor studenten die wij rekenen tot de jongeren/jong volwassenen in een kwetsbare 

positie is de kwaliteit van de begeleiding extra belangrijk. Voor deze groep 

studenten hebben we daarom ook maatwerk in onze begeleidingsstructuur 

georganiseerd. Omdat voor het realiseren van beide ambities de studentbegeleiding 

cruciaal is en bij veel werkprocessen dezelfde functionarissen betrokken zijn, hebben we 

ervoor gekozen om onze maatregelen voor de realisatie van deze ambities samen te 

brengen in één programmalijn. Onze missie is daarbij richtinggevend: ‘Alle studenten de 

kans te bieden om succesvol mee te doen, nu en later’. 

 
Voor de programmalijn ‘Studentbegeleiding’ geldt dat ROC Nijmegen hier niet op ‘nul’ 

begint. Als roc hebben we veel tijd en energie geïnvesteerd in de begeleiding van onze 

studenten en de samenwerking binnen de regionale onderwijskolom. Met het VO uit de 

regio hebben we binnen het Samenwerkingsverband Novia al heel veel zaken lopen en 

afgestemd op het gebied van doorlopende leerlijnen (beroepsgericht en AVO, LOB en 

zorg). Voor de samenwerking met het VO geldt dat we vooral willen uitbouwen en 

verbeteren de komende jaren, samen door ontwikkelen vanuit de 
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goede basis die we samen hebben opgebouwd. Met de andere Gelderse mbo- 

instellingen investeren we in het verbeteren van de doorstroom naar het hbo (voor 

ROC Nijmegen met name de HAN). Met een aantal instituten binnen de HAN hebben we 

in de afgelopen jaren goede samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze willen verder 

uitbouwen en verbreden naar de HAN als geheel. 

 

 
Ambitie ‘Onderwijs en begeleiding voor Jongeren en 
Jongvolwassenen in een Kwetsbare Positie 

KWP-ambitie 3 ‘Onderwijs en Begeleiding voor Jongeren en Jongvolwassenen in een 

Kwetsbare Positie’: we ondersteunen kwetsbare jongeren door 

uitstekend onderwijs en persoonlijke begeleiding, met als doel uitval te 

voorkomen, door te stromen naar een hoger niveau of een goede start 

te maken op de arbeidsmarkt (speerpunt 1 Bestuursakkoord). 

 

Waarom willen we werken aan Onderwijs en Begeleiding voor Jongeren en 
Jongvolwassenen in een kwetsbare positie? 

ROC Nijmegen biedt reguliere studievoortgangsbegeleiding, loopbaanbegeleiding en 

psychosociale begeleiding. 

Onze studentbegeleiding richt zich op: 

– het vergroten van zelfredzaamheid bij studenten; 

– inzicht krijgen in eigen kwaliteiten en toekomstmogelijkheden; 

– inzicht krijgen in ondersteuningsvragen bij studenten en het hanteerbaar maken van 

eventuele (leer)belemmeringen; 

– voorkomen van (vergroting van) problemen en van voortijdig schoolverlaten. 

 
ROC Nijmegen vindt het belangrijk dat iedere student de begeleiding krijgt die 

hij of zij nodig heeft en biedt begeleiding op maat (BOM): een éénduidige 

integrale studentbegeleiding en procedure voor alle studenten, gebaseerd op 

begeleidingsprofielen. We onderscheiden nu zes begeleidingsprofielen 5. Elk profiel staat 

voor een aanpak van begeleiden: het begeleidingstraject dat een student nodig heeft 

om ROC Nijmegen met succes te verlaten. Begeleiding Op Maat hebben we nu ook 

expliciet gekoppeld aan Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB). Deze koppeling geeft 

de begeleiding een extra dimensie voor zowel de 1e lijns begeleiding 

(studieloopbaanbegeleiders in de teams) als 2e lijns begeleiding (trajectbegeleiders in de 

teams), 3e lijnsbegeleiding (Expertisecentrum; gespecialiseerde onderwijsbegeleiding, 

ondersteuning Passend onderwijs en de samenwerking met externe zorgpartners). 

Bij BOM en LOB kiezen we ook expliciet voor een warme overdracht en afstemming met 

het toeleverend onderwijs. De studieloopbaan van de jongeren (leerling/ student) 

staat hierbij centraal in het beroepsonderwijs. 

ROC Nijmegen kiest er in de samenwerking met regionale VO-scholen voor om LOB-

vaardigheden te verweven in het onderwijs en een doorlopende leerlijn LOB te 

creëren. LOB is veel breder, intensiever en duurzamer dan slechts het maken van een 

opleidingskeuze. Dit betekent o.a. ook dat de VO-leerling ervaringen buiten de 

schoolsituatie gebruikt om met zijn docenten te reflecteren op toekomst, opleiding 

en beroep. Bij de inrichting van LOB zijn de vijf loopbaancompetenties zoals ook 

opgenomen in de loopbaandimensie mbo (van Marinka Kuijpers) steeds herkenbaar 

aanwezig. LOB is een integraal onderdeel van alle instroom-, onderwijs- en 

begeleidingsactiviteiten en geldt voor alle studenten en alle niveaus. 
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Wat verstaan we onder ‘Onderwijs en begeleiding voor Jongeren en 
Jongvolwassenen in een kwetsbare positie? 
Voordat we ingaan op onze maatregelen op het gebied van onderwijs en 

begeleiding is het goed om het begrip ‘Jongeren in een kwetsbare positie’ nader te 

definiëren. Jongeren zijn vaak kwetsbaar wanneer zij de overstap maken van de ene 

onderwijssector naar de volgende. Kwetsbaar zijn in onze visie allereerst jongeren 

die ons ROC instromen vanuit het praktijkonderwijs, het voortgezet 

speciaal onderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg vanuit het vmbo. Ongeacht hun 

vooropleiding vormen ook studenten uit de entreeopleiding een risicogroep, zowel bij 

hun instroom als hun uitstroom uit de entree naar de arbeidsmarkt of een 

vervolgopleiding in het mbo. 

 
Deze groep jongeren/jong volwassenen in een kwetsbare positie (zie onderstande tabel) 

volgt de indeling van Kwetsbare Jongeren uit het Bestuursakkoord en omvat bij ROC 

Nijmegen bijna 700 jongeren en jong volwassenen per jaar die vanwege een 

bijzondere thuissituatie, gedragsproblemen en/of specifieke leerbehoeften kwetsbaar zijn 

om uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed arbeidsperspectief. Zij bevinden zich 

op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg en hebben extra aandacht nodig 

om goed te worden voorbereid op de toenemende eisen die de samenleving, het onderwijs 

en de arbeidsmarkt aan hen stellen. 

 

 Tabel Instroom van 2016 – 2017 en 2017 – 2018 van jongeren tot 23 jaar in een  

 kwetsbare positie, ROC Nijmegen eo  
 

 
Kwetsbare instroom 2017 – 2018 

Onderwijs in 2016 – 2017 
MBO1 
aantal 

MBO1 
% 

MBO2 
aantal 

MBO2 % Totaal 
aantal 

Totaal 
% 

MBO1 43 32 91 17 134 20 

Pro 39 29 11 2 50 7 

VMBO-BBL 33 24 403 76 436 65 

VSO-arbeidsmarkt 13 10 5 1 18 3 

VSO-vervolgonderwijs 7 5 23 4 30 4 

Totaal 135 100 533 100 660 100 

 
Een groot deel van deze kwetsbare jongeren is jonger dan 18 jaar, in totaal 519 van de 

668 kwetsbare jongeren (77,6%). 

 
Naast de categorieën uit het Bestuursakkoord beschouwen wij ook de volgende 

groepen studenten als kwetsbaar, die in onze BOM-aanpak (Begeleiding Op Maat) 

extra aandacht krijgt van SLB-ers en indien nodig 2e en 3e lijn begeleiders: 

– Inburgeraars en nieuwkomers: ROC Nijmegen heeft in 2017 – 2018 ruim 300 

nieuwkomers in het mbo. Deze 300 betreffen zowel de doorstroom van 

inburgering naar mbo, ISK-VO naar mbo, als (niet-)westerse allochtonen, 1e 

generatie, die mbo onderwijs gaan volgen. Wij verwachten dat deze instroom de 

aankomende jaren voor ISK wel gaat afnemen, voor de doorstroom inburgering 

naar mbo nog niet. 
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– Jong volwassenen tot 23 jaar en ouder met een begeleidingsprofiel gericht op 

aanvullende trajectbegeleiding, ondersteuning Passend onderwijs en/of 

noodzakelijk ondersteuning vanuit een zogenaamde derdelijns voorziening (zoals de 

GGZ, justitiële voorziening, medisch of psychosociale ondersteuning). 

– ROC Nijmegen vraagt ook jaarlijks aan alle studenten om ‘Test je leefstijl’ in te 

vullen. De afgelopen drie jaar zien we vanuit de ingevulde vragenlijsten een sterke 

stijging van een extra ondersteuningsvraag gericht op psychosociale 

problematiek. 

– Daarnaast zien we een toename van het aantal studenten Passend onderwijs. 

– ‘Switchers’ in het mbo naar een andere mbo opleiding. 

 
De jongeren die vanuit vmbo-bb, vso en praktijkonderwijs instromen in onze mbo-2- 

opleidingen alsmede de instromende studenten in onze entreeopleidingen hebben een 

verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten, op het niet behaald hebben van een 

diploma bij het verlaten van ons ROC. Daarmee lopen zij een verhoogd risico 

op verdere problemen in hun maatschappelijke en professionele loopbaan. We zijn van 

plan om de jongeren uit de hiervoor genoemde groepen extra aandacht vanuit onze 

studentbegeleiding te kunnen geven: in beginsel vallen zij allemaal onder een categorie 

met extra ondersteuning vanuit Begeleiding op Maat. De werkprocessen die we 

hiervoor gaan inrichten zijn onderdeel van de activiteiten van deze programmalijn 

Studentbegeleiding, alsmede het zicht krijgen op het (doorstroom) succes en de 

onderwijsresultaten (zie ook bij de ambitie ‘Gelijke Kansen’). 

 

Ambities 

In de komende 4 jaar gaan we er alles aan doen om onze werkprocessen rondom 

onderwijs en begeleiding van kwetsbare groepen zo effectief mogelijk maken. Daar 

willen we vol voor gaan in de komende 4 jaar. Met inachtneming van bovenstaande 

kanttekeningen zijn onze ambities voor 2022 met betrekking tot Onderwijs en 

Begeleiding voor Jongeren in een Kwetsbare Positie als volgt: 

 
1. Onze studentbegeleiding is proactief en gebaseerd op maatwerk: 

a. Wij kennen de student al voordat hij/zij bij ons wordt ingeschreven (digitaal 

doorstroomdossier, persoonlijk contact), de overdracht vanuit het 

toeleverend onderwijs is ‘warm’. 

b. De begeleiding van de ingeschreven, individuele student is maatwerk en 
gebaseerd op onze BOM-aanpak. 

2. Onze BOM-aanpak is in 2022 verbeterd en doorontwikkeld ten opzichte van 
2018 doordat: 
a. alle SLB-ers/LOB-ers en voldoen aan de zelfde professionele criteria voor hun 

taak als SLB-er/LOB-er; 

b. verwijzingscriteria naar 2e en 3e lijnszorg worden uniform gehanteerd; 

c. de BOM-aanpak is ook geschikt gemaakt voor de begeleiding van andere 

groepen studenten (maatwerktrajecten vanuit gemeenten); 

d. er slimme koppelingen zijn gemaakt tussen het digitaal doorstroomdossier, 

studentenadministratie, Trajectplanner en onze vsv-administratie, zodat we 

beschikken over een slim studentvolgsysteem, dat ondersteunend is aan onze 

BOM-inzet en tevens goede beleidsinformatie oplevert over onze vsv-aanpak. 

3. Voor studenten waarvan vaststaat dat zij niet verder kunnen binnen hun huidige 

opleiding en waarvan niet duidelijk is wat hun volgende loopbaanstap is, richten we 

een voorziening in waar zij zich kunnen oriënteren op vervolgstappen 

en kunnen werken aan het vergroten van hun persoonlijke en basale 

beroepscompetenties. Wij begeleiden de student totdat deze de volgende stap naar 

een vervolgopleiding of werk heeft gezet. 
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4. We hebben zicht op het arbeidsmarktperspectief van de opleidingen voor de 

groep van jongeren/jong volwassenen in een kwetsbare positie en stemmen daar 

ons portfolio op niveau 2 op af. 

5. We hebben zicht op de onderwijsresultaten van jongeren/jong volwassenen in een 

kwetsbare positie. 

 
 
 
 

Maatregelen en beoogde resultaten  
 
 
 

Warm welkom en passende plaatsing 
 

Studentbegeleiding: Onderwijs en begeleiding voor jongeren/jong volwassenen in een kwetsbare positie 

Maatregel 1 : Plaatsing: warm welkom 

Resultaten 2020 

– De intentie van ‘Warm welkom’ is helder (soepele 
doorstroom naar het mbo voor vmbo, van 
werkenden/werkzoekenden en inburgeraars). 

– De focus ligt bij instroom uit vo en doelgroepen 
werkenden/werkzoekenden. 

 

 

 

 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en 
bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 

(Het programma) Warm welkom is ingericht en 
geïmplementeerd . Dat betekent: 

– Warme overdracht 

– Een variëteit aan doorstroomdossiers  

– Een koppeling aan begeleiding op maat 

Het Effect: 

– Studenten worden passend geplaatst: passend bij 
hun vooropleiding, en passend bij hun interesse, 
met als gevolg verlaging % switchers en verlaging 
uitval met redenen verkeerde keuze. 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en 
bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Verkennen 

 2019 – 

 01.08.19 

Ontwikkelen 

2019 – 2020 

Implementeren 

2020  – 2021 

Evalueren 

2021 – 2022 

Acties 2019   Acties  2020 Acties 2021: Acties 2022: 

Verkennen van: 

–  de behoeften van de 
verschillende 
doelgroepen instroom; 

– de mogelijkheden vanuit 
ROC Nijmegen om daarbij 
aan te sluiten. 
 

–  Ontwikkelen en 
uitvoeren van het 
programma ‘Warm 
welkom’ 

Implementatie van het 
programma ‘Warm welkom’ 
voor alle beoogde 
doelgroepen. D.w.z.: 

– in de organisatiebrede 
procedures, ondersteu-
nende systemen (SIS) 

– bekendheid bij teams 

–  Resultaten 
stakeholdersonderzoek 
Warm welkom en 
passende plaatsing.  
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Studentbegeleiding 
 

Studentbegeleiding: Onderwijs en begeleiding voor jongeren/jong volwassenen in een kwetsbare positie 

Maatregel 2 : Maatwerk in de begeleiding van studenten, inclusief specifieke doelgroepen 

Resultaten 2020 

– De bestaande begeleidingsprofielen zijn geëvalueerd. 

– Begeleidingsprofielen voor ‘nieuwe’ doelgroepen  
(werkenden/werkzoekenden, vanuit Inburgering, 
studenten met specifieke begeleidingsbehoeften) zijn 
gereed. 

– De begeleidingsprofielen worden als pilot getest in 
2019/2020. 

– Evaluatieresultaten van de pilot zijn bekend en zijn 
gedeeld in 2020. 

– Implementatieplan voor BOM (incl. specifieke 
doelgroepen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.b. Voor de benodigde professionalisering en 
bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 
Wij hebben Begeleiding op Maat voor alle studenten. 

 Iedere student heeft een doorstroomdossier 

 De overdracht vanuit het toeleverend onderwijs is 
‘warm’ 

 Begeleiding van de individuele student is 
maatwerk gebaseerd op de verbeterde en 
doorontwikkelde BOM-profielen 

 BOM-aanpak is ook geschikt voor de zogenoemde 
nieuwe doelgroepen 

 SLB-ers en LOB-ers zijn toegerust voor hun taak 

 De doorverwijzing naar de tweede- en 
derdelijnszorg gebeurt eenduidig. 

 Er zijn slimme koppelingen gemaakt tussen het 
digitaal doorstroomdossier, 
studentenadministratie, Trajectplanner en onze 
vsv-administratie, zodat we beschikken over een 
slim studentvolgsysteem, dat ondersteunend is 
aan onze BOM-inzet en tevens goede 

beleidsinformatie oplevert over onze vsv‑aanpak 

De studenten zijn tevreden over hun studie en 
loopbaanbegeleiding 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en 
bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Acties 2019: Verkennen Acties 2020: ontwikkelen Acties 2021: implementeren Acties 2022: Evalueren 

– Verkennen van behoefte 
aan en het door 
ontwikkelen van 
Begeleidingsprofielen 
voor nieuwe doelgroepen 
en deze profielen (en 
Begeleiding op maat) 
laten aansluiten bij 
instroom/vooropleiding. 

– Plan van aanpak voor 
doorontwikkeling voor 
huidige/nieuwe Bege-
leidingsprofielen 
opstellen 

– Begeleidingsprofielen 
nieuwe doelgroepen 
zijn gereed en worden 
als pilot getest in 2019 
– 2020. 

– Evaluatieresultaten zijn 
bekend en gedeeld in 
2020. 

– Implementatieplan voor 
BOM (incl. specifieke 
doelgroepen). 

– Ontwikkelen 
impactanalyse voor 
studentvolgsysteem voor 
BOM en verbinding met 
transitie SIS. 

– Brede implementatie in 
de staande organisatie 
met ingang van 2020 – 
2021:  
 Betreft uitvoering 

BOM 
 Betreft koppeling 

met onderliggende 
informatiesystemen
SIS en student-
volgsystemen  

– Herhaling van de thema-
audit BOM (0-meting 
2018) 
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Maatregel 3 : Inzet schoolmaatschappelijk werk ROC Nijmegen, deze richt zich op drie taakgebieden: 

Resultaten 2020 

– Bieden van kortdurende ondersteuning en 
doorverwijzing door SMW is gecontinueerd. 

– De gebruikerservaringen Schoolmaatschappelijk werk is 
door SMW-medewerkers, studenten, onderwijsteams 
en externe partners in beeld gebracht. 

 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en 
bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 
- Inzet schoolmaatschappelijk werk ROC Nijmegen, deze richt 
zich op de taakgebieden: 

 het bieden van hulpverlening aan de student; 

 het ondersteunen van het team en; 

 de school door de inbreng van deskundigheid; 

 het toeleiden naar speciale en geïndiceerde zorg. 
 
N.b. Voor de benodigde professionalisering en 
bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Acties 2019: Verkennen Acties 2020: ontwikkelen Acties 2021: implementeren Acties 2022: Evalueren 

– Bieden van kortdurende 
ondersteuning en door- 
verwijzing door SMW is 
georganiseerd. 

– Verkennen van de 
behoefte en 
mogelijkheden van de  
inzet van Schoolmaat- 
schappelijk werk ROC 
Nijmegen. 

– Beschrijven programma 
SMW aan de hand van 
schoolondersteunings-
profiel  

Verkennen van de 
onderwijs-zorgstructuur 
met onze externe 
(zorg)partners. 

– Bieden van 
kortdurende onder-
steuning en door- 
verwijzing door SMW 
wordt gecontinueerd. 

– De gebruikers-
ervaringen School-
maatschappelijk werk 
is door SMW-
medewerkers, 
studenten, onderwijs- 
teams en externe part- 
ners in beeld gebracht. 

– Er worden op basis 
daarvan regionale 
afspraken gemaakt 
over de ondersteuning 
van de onderwijs-
zorgstructuur ROC 
Nijmegen. 

–  Bieden van kortdurende 
ondersteuning en door- 
verwijzing door SMW 
wordt gecontinueerd. 

Evaluatie: 

– Studenten die 
uitvallen vanwege 
psychosociale redenen 
zijn bekend bij het 
SMW. 

– Inzet en resultaten 
SMW zijn ten aanzien 
van de taakgebieden 
geëvalueerd bij 
studenten en 
stakeholders 

Maatregel 4 : : Opvang van jongeren/jong volwassenen die dreigen uit te vallen 

Resultaten 2020 

De ‘Oversteek’ positioneren als een structurele 
voorziening, in aanvulling op reeds bestaande 
arrangementen als Succesklassen op niveau 2, Skillsklas, 
time-out- en time-in-voorzieningen. 

N.B. De Oversteek is een opvang van jongeren/jong 
volwassenen die dreigen uit te vallen. 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 

Studenten die uitgevallen zijn tijdens een opleiding zijn via 
een structurele voorziening(en) opgevangen en zijn 
begeleid naar een alternatieve opleiding passend binnen 
de wensen en behoefte van de student en mogelijkheden 
vanuit ROC Nijmegen.  

Jongeren met een risico op VSV zijn daarin in ieder geval de 
doelgroep. 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en 
bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Acties 2019: Verkennen Acties 2020: ontwikkelen Acties 2021: implementeren Acties 2022: Evalueren 

– De pilot De Oversteek  
(gestart2018) is 
uitgevoerd en wordt in 
2019 geëvalueerd. 

– Op basis van de evaluatie 
wordt bekeken of de 
Oversteek een 
structurele aanvulling 
kan zijn op reeds 
bestaande 
voorzieningen. 

 

–  Ontwikkeling van een  
samenhangend loopbaan 
(her)oriëntatie- en 
begeleidingsprogramma 
voor de doelgroep 
VSV/uitval van De 
Oversteek. 

– Eerste jaar van bredere 
implementatie van de 
Oversteek ( 2019 / 2020) 

– Het programma 2019 / 
2020  is geëvalueerd; 

– De implementatie voor 
2021/2022  is ingericht; 

– 2021 / 2022 = jaar van 
implementatie. 

Evaluatie na het eerste 
jaar van implementatie: 

– Inbedding in de 
bestaande opvang-
voorzieningen 

– Samenhangend 
begeleidingspakket 
op maat voor 
studenten 

– Het percentage 
studenten (streven 
is 80%) binnen de 
Oversteek dat is 
doorgestroomd naar 
een andere 
opleiding of door-
geleid naar werk.  
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Maatregel 5 : Zicht hebben op succes van jongeren/jong volwassenen na de overstap van vmbo naar mbo en van mbo 

naar hbo  

Resultaten 2020 

– Ontsluiten van doorstroomresultaten vo - mbo en delen 
met de partners. 
 
 
 
 
 
 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 

– Zicht op studiesucces, passende plaatsing en 
opstroom/doorstroom van vmbo naar mbo en van mbo 
naar hbo voor diverse doelgroepen (gelet op instroom, 
switch en uitval en doorstroom).  

– De informatievoorziening is intern toegankelijk en 
conclusies worden gedeeld met stakeholders. 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Acties 2019: Verkennen Acties 2020: ontwikkelen Acties 2021: implementeren Acties 2022: Evalueren 

– Verkennen van de 
mogelijkheden om de 
leerlingenstromen 
binnen de instelling in 
beeld te brengen i.v.m. 
privacywetgeving. 

Vo en ROC Nijmegen 
werken in programma 
NOVIA samen om de 
data-analyse voor 
leerlingenstromen van 
o.a. Sterk Beroeps-
onderwijs (DUO) te 
ontsluiten voor alle 
deelnemende scholen 

– Ontwikkelprogramma 
en werkorganisatie 
NOVIA vmbo-mbo 
verkennen (2018-2019 
eerste jaar). 

– Ontwikkelen van een 
applicatie (of een andere 
vorm van informatie-
voorziening) in een 
dashboard (Qlikview of 
anderzins) om de 
geselecteerde data te 
kunnen ontsluiten voor 
ROC en partners. 

 
N.B. Zie opmerking bij 
bedrijfsvoering. 
 

– Programmamanage-
ment en werkorga-
nisatie vmbo-mbo 
ontwikkelen, met 
partners in de regio (zie 
ook maatregel 6 en 
Doorstroom vo-mbo 
LOB) 

– Delen van onderwijs- 
resultaten vo - mbo 
met vo. 

Rapportages worden 
gedeeld met ontwik- 
kelaars LOB en BOM en 
Warm Welkom t.b.v. 
evaluatie en eventuele 
bijstellingen. 

 

– Programma NOVIA 
2018-2021 monitoren, 
afhankelijk van 
besluitvorming in de 
regio. 

Evaluatie:  

We hebben zicht op de 
relatie: 
– vooropleiding en 

succes na één jaar in 
mbo 

– vooropleiding en 
diploma 

– niveau van instroom en 
niveau van diploma. 

– vooropleiding en werk 
– mbo diploma en 

vervolgopleiding hbo 
 

Data worden gedeeld met 
onze regionale stakeholders. 

 
– Evaluatie programma 

NOVIA met 
stakeholders. 

 
 

Verbreding aanbod niveau 2 
 

Studentbegeleiding: Onderwijs en begeleiding voor jongeren/jong volwassenen in een kwetsbare positie 

Maatregel 6 : Innovatie m.b.t. plaatsing: bieden van meer mogelijkheden. Verbreding, clustering en/of 
samenvoeging niveau 2 opleidingen (NOVIA; vmbo-mbo) 

Resultaten 2020 

– Organisatie BOL/BBL-arrangementen niveau 2 die 
toegankelijk zijn voor jongeren/jong volwassenen in een 
kwetsbare positie.  

– Hierbij optimale aansluiting bij ‘kans-beroepen’ uit de 
regio.  

– In samenwerking met bedrijfsleven en in overleg met 
VO-partners in de regio en Entree ROC Nijmegen. 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 

Organisatie BOL/BBL-arrangementen niveau 2: 

– die toegankelijk zijn voor jongeren/jong volwassenen in 
een kwetsbare positie; 

– die aansluiten bij ‘kans-beroepen’ uit de regio; 

– die een goed arbeidsmarktrendement kennen; 

– die perspectief bieden op een vervolgopleiding. 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Verkennen 

 2019 – 

 01.08.19 

Ontwikkelen 

2019 – 2020 

Implementeren 

2020  – 2021 

Evalueren 

2021 – 2022 

Acties 2019   Acties  2020 Acties 2021: Acties 2022: 

– Verkennen van het 
bieden van meer 
mogelijkheden BBL 
niveau 2: 

– Arbeidsmarktrende-
ment en de macro-
doel-matigheid is in 
beeld  voor niveau 2 
opleidingen. 

– Afhankelijk van 
besluitvorming 

Evaluatie van de impact 
van de vernieuwde 
niveau-2-opleidingen: 

– aansluiting bij  
‘kansberoepen’ in 
de regio  
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– verbreding, clustering 
en/of samenvoeging 
opleidingen;  

– starten bij de sector 
Techniek, in samen-
werking met VO en 
bedrijfsleven (Sterk 
Techniek Onderwijs);  

– onderzoek naar de 
mogelijkheden in overleg 
met de werkgevers in de 
regio Nijmegen en de 
regio Boxmeer. 

– onderzoek naar de 
mogelijkheden en 
aansluiting vmbo-mbo en 
werkveld i.s.m. Novia 
(VMBO/VO) 

– In afstemming met 
regionale partners 
ontwikkelen van een 
voorstel voor portfolio 
voor 2022, inclusief 
arrangementen vmbo-
mbo en BBL.  

– Besluitvorming is 
afgerond. 

– Monitoren van de 
arbeidsmarktontwikke-
lingen voor niveau 2 in 
relatie tot opleidingen-
portfolio 

 – aansluiting op de 
wensen van de 
regionale partners 

– arbeidsrendement 
doorstroomrendement 

(in termen van effect die de maatregelen moeten hebben) 

 
 
 
 

Ambitie ‘Gelijke Kansen’ 

KWP-ambitie 4 ‘Gelijke Kansen’: we werken aan het creëren van soepele overgangen 

binnen krachtig beroepsonderwijs (vmbo-mbo-hbo), zodat studenten 

voldoende kansen krijgen om succesvol in te stromen in het mbo of 

door te stromen naar een vervolgopleiding of baan die past bij hun 

ambities of talenten (speerpunt 2 Bestuursakkoord). 

 

Waarom willen we werken aan ‘Gelijke Kansen’? 
ROC Nijmegen biedt gelijke kansen aan alle jongeren en volwassenen om hun 

persoonlijk talent en burgerschap te ontwikkelen, door te stromen naar een goede 

positie op de arbeidsmarkt en/of naar vervolgopleidingen in het mbo en hbo. Iedere 

student dagen we uit om zich zelf bij ons in de opleiding maximaal te ontwikkelen. De 

kansen van onze studenten worden mede bepaald door de sociale leefomgeving van de 

student, zoals het opleidingsniveau of de financiële positie van de ouders. 

Ook zien we dat voor studenten in het mbo er soms nog een afstand is te overbruggen 

om succesvol deel te nemen aan het onderwijs. Soms betekent deze ‘lastige 

oversteek’; het overbruggen van taal of culturele barrières, onderbroken 

schoolloopbaan en moeite met ‘leren leren’, een onstabiele thuissituatie of het 

ontbreken van mogelijkheden van beroepsoriëntatie. Daarom zetten we voor 

studenten uit Kwetsbare Groepen extra in op begeleiding bij hun studieloopbaan en 

eventuele bijkomende problematiek. 

 

Wat verstaan we onder onze ‘Gelijke Kansen’-aanpak? 

In onze Gelijke Kansen-aanpak werken we samen met onze partners binnen de 

regionale onderwijskolom (het voortgezet onderwijs uit de regio en de HAN) aan het 

creëren van soepele overgangen tussen voortgezet onderwijs en mbo, tussen mbo en 

hbo. Ook binnen ons ROC werken we aan soepel overgangen tussen alle 

opleidingsniveaus en door het organiseren van een soepele aansluiting tussen 

inburgeringstrajecten/entreeopleidingen enerzijds en mbo-opleidingen anderzijds.  
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Al onze studenten dagen we uit om op zoek te gaan naar hun naastgelegen zone van 

ontwikkeling (excellentie!). We stimuleren iedere student om door te stromen naar 

hogere opleidingsniveaus dan het niveau waarop hij/zij is binnengekomen. 

Meer concreet hebben we de ambities met onze ‘Gelijke-Kansen’-aanpak voor 2022 als 

volgt geformuleerd: 

 
1. We werken voortdurend aan het bevorderen van een soepele overgangen vanuit 

het toeleverend onderwijs naar onze mbo-opleidingen door middel van 

doorlopende leerlijnen (beroepsgericht en avo) en door een doorlopende lijn op 

het gebied van LOB en leerlingenzorg. Dat doen we door: 

a. De bestaande overgangsafspraken en praktijk tussen vmbo, 

praktijkonderwijs, VSO en ons ROC jaarlijks te evalueren en verbeteren. 

b. De overgang tussen havo en mbo aantrekkelijk te maken door het inrichten van 

doorlopende leer, zorg- en LOB-lijnen. 

c. De overgangen tussen opleidingen binnen ons ROC te vereenvoudigen.  

Bijzondere aandacht hierbij gaat uit naar de overgang entree – mbo2 en het 

combineren van inburgeringstrajecten met beroepsopleidingen. 

2. We vinden het belangrijk om het maximale uit onze studenten te halen. 

a. Daarom waarborgen we een passende plaatsing op basis van 

vooropleiding en mogelijkheden van de student (met waarborg van het 

toelatingsrecht mbo). 

b. Daarom stimuleren we onze studenten om steeds te streven naar de 

naastgelegen zone van persoonlijke ontwikkeling, en 

c. na te denken over doorstroom naar opleidingen op een hoger niveau. 

d. Daarom maken we onze excellentie aanpak duurzaam en toegankelijk voor alle 

studenten, 

e. en daarom bespreken onderwijsteams aan het eind van iedere 

onderwijsperiode systematisch de op/doorstroommogelijkheden van onze 

studenten met als doel om zo veel mogelijk studenten met een hoger diploma 

af te leveren dan op grond van hun vooropleiding verondersteld zou mogen 

worden. 

f. We hebben zicht op de succesfactoren en knelpunten die van invloed zijn op 

onze indicatoren startersresultaat, kwalificatiewinst, doorstroomresultaat en 

doorstroomsucces hbo en maken deze tot grondslag voor de verdere inrichting 

van ons onderwijs en begeleiding. 

Dit is belangrijk voor alle studenten, maar in het bijzonder voor jongeren en 

(jong)volwassenen in een kwetsbare positie. 

3. We versterken de positie van 21e eeuwse (of conatieve) vaardigheden en 

burgerschaps-vaardigheden in ons onderwijs, omdat we die van cruciaal belang 

vinden voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze studenten. Dit 

doen we als volgt: 

a. We beschrijven helder in alle onderwijsprogramma’s (en OER) hoe binnen de 

opleiding aan de ontwikkeling van deze vaardigheden wordt gewerkt. 

b. Studenten worden in staat gesteld om te reflecteren op de 21e eeuwse (en 

burgerschaps)vaardigheden. 

c. Burgerschap op maat biedt bij uitstek onze studenten een kans om kennis en 

ervaringen te verwerven, die niet beroepsspecifiek zijn. 

4. We hebben zicht op de diversiteit van onze studentenpopulatie gelet op de 

maatschappelijke achtergrond. Het school- en leerklimaat moet hierbij passend zijn. 

We spelen in op de actuele leervragen en sociale omgeving van onze studenten. 

Discriminatie van studenten bij het vinden van een bpv-plaats en tijdens de bpv 

vinden we ongewenst. ROC Nijmegen zet zich actief in om te bewerkstelligen dat 

studenten een stageplaats kunnen vinden en niet worden gediscrimineerd bij het 

vinden van een stageplaats of tijdens hun bpv. 
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5. Doorstroom naar het hbo is voor studenten afkomstig uit kwetsbare groepen en/of 

lagere sociaaleconomische milieus geen vanzelfsprekendheid. Als ROC zetten we 

ons in om samen met het hbo doorlopende lijnen op het gebied van onderwijs en 

begeleiding op te zetten, zodat alle studenten die dat kunnen ook de stap durven 

te zetten naar een hbo-opleiding (AD of bachelor). 

 
 
 

Maatregelen en beoogde resultaten  
 
 

Soepele overgangen 

 
 

Studentbegeleiding: Gelijke Kansen:  

Soepele overgangen bij doorstroom entree, vmbo – mbo, binnen het mbo en van mbo naar hbo 

Maatregel 1. : Implementatie van een doorlopende leerlijn LOB in het beroepsonderwijs vmbo-mbo (Novia) 

Resultaten 2020: 

– Implementatie van een doorlopende leerlijn van LOB in 
het beroepsonderwijs vmbo-mbo (NOVIA). 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 

– Studenten oriënteren zich aan de hand van de LOB-
competenties op hun studiekeuze mbo en ervaren een 
doorlopende LOB-lijn van vmbo naar mbo. (NOVIA). 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Acties 2019: Verkennen Acties 2020: ontwikkelen Acties 2021: implementeren Acties 2022: Evalueren 

– Voortzetting van de 
bestaande ontwikkel- 
werkzaamheden. 

– Uitgangspunten zijn 
verkend en afspraken 
gemaakt. Deze worden 
opgenomen in 
Doorstroomhandboek 
VO/VSO/PRO - mbo is 
ontwikkeld en 
afgestemd met 
VO/vmbo 
partners (NOVIA). 

– LOB Doorstroom-vmbo 
en mbo project NOVIA  is 
geëvalueerd en de 
borging van de 
werkzaamheden in de 
organisatie, is 
georganiseerd. 

– Doorstroomhandboek 
VO/VSO/PRO - mbo is 
geïmplementeerd in de 
werkprocessen van ROC 
Nijmegen voor 
doorstroom vmbo-hbo. 

– LOB Doorstroom vmbo- 
mbo project is 
geïmplementeerd en 
geborgd in de processen 
in het ROC. 

– Doorstroomhandboek 
en werkwijze is 
geëvalueerd bij VO- 
partners en ROC. 

Evaluatie:  

We hebben zicht op de 
relatie: 
– vooropleiding en succes 

na één jaar in mbo 
– vooropleiding en 

diploma 
– niveau van instroom en 

niveau van diploma. 
– vooropleiding en 

werk 

Maatregel 2: Educatie: Ontwikkelen van schakelprogramma voor studenten inburgering 

Resultaten 2020: 

– De succesfactoren en knelpunten voor studenten zijn in 
beeld en er zijn (schakel) programma’s inburgering -mbo 
ontwikkeld. 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 

– Studenten inburgering hebben de mogelijkheid om door 
te stromen naar mbo. Naar behoefte doelgroep zijn er 
(schakel) programma’s ingericht. 

 N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Acties 2019: Verkennen Acties 2020: ontwikkelen Acties 2021: implementeren Acties 2022: Evalueren 

– We verkennen de 
succesfactoren en 
knelpunten voor 
studenten voor het 
succesvol afronden van 
een (schakel)programma 
naar niveau 1, 2, 3 of 4 
vanuit inburgering 

– Gecombineerde 
onderwijstrajecten  van 
inburgering en mbo zijn 
ontwikkeld in 
afstemming met onze 
regionale partners 

– 2020/2021 is pilotjaar 

Pilots zijn geëvalueerd 
– Jaar 1 van de 

gecombineerde leerweg 
is uitgerold in 2021 / 
2022 

Evaluatie:We hebben zicht 
voor de doelgroep studenten 

inburgering op: 

– - starterssucces op de 
verschillende niveaus 
van instroom; 

– -kwalificatiewinst 
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Maatregel 3 : Entree: Het ontwikkelen van maatwerkroutes naar werk: Route naar arbeid 

Resultaten 2020: 

Studenten die uitstromen naar de arbeidsmarkt vanuit 
Entree wordt begeleid door team Entree en regionaal 
Werkbedrijf.  

 

 

 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022:  

De begeleiding door ROC Nijmegen en regionaal 
werkbedrijf is geëvalueerd, gelet op regionale 
samenwerking, en  meerwaarde gezamenlijke 
trajectbegeleiding. 

Het percentage van studenten niveau 1 en 2 dat 
uitstroomt naar de arbeidsmarkt en die binnen een jaar 
een baan van meer dan 12u. per week heeft neemt toe 
t.o.v. nul situatie 2018. 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Acties 2019: Verkennen Acties 2020: ontwikkelen Acties 2021: implementeren Acties 2022: Evalueren 

– We monitoren de pilot 
Route naar arbeid Entrée 
(2018) en we verkennen 
de mogelijkheden voor 
Routes naar arbeid i.s.m. 
het regionaal 
werkbedrijf, gemeenten 
en werkgevers in de 
logistiek, (facilitaire) 
dienstverlening en 
techniek. 

– De maatwerkroute naar 
werk is ontwikkeld en 
maakt een integraal 
onderdeel uit van het 
opleidingsprogramma 
van Entree. 

– 2020/2021 is pilotjaar en 
we monitoren de 
bevindingen samen met 
partners 

– Pilot is geëvalueerd 

– De implementatie is 
ingericht 

– 2021 / 2022 = jaar van  

– Implementatie  

Evaluatie: 

We hebben zicht op: 

– Het percentage van de 
studenten niveau 1 en 2 
dat uitstroomt naar de 
arbeidsmarkt en die 
binnen een jaar een baan 
van meer dan 12 u. per 
week heeft. 

Maatregel 4 : Voorlichting LOB MBO-HBO 

Resultaten 2020: 

– Keuzedelen Doorstroom hbo 

– Onderwijsarrangementen van vavo-vakken ten behoeve 
van doorstroom hbo. 

 

 

 

 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 

– Doorstroom naar HBO ook toegankelijk voor studenten 
uit de zogenoemde kwetsbare groepen 

– (Doorstroom naar het hbo is voor studenten afkomstig 
uit kwetsbare groepen en/of lagere sociaaleconomische 
milieus is geen vanzelfsprekendheid. Als ROC zetten we 
ons in om samen met het hbo doorlopende lijnen op het 
gebied van onderwijs en begeleiding op te zetten, zodat 
alle studenten die dat kunnen ook de stap durven te 
zetten naar een hbo-opleiding (AD of bachelor). ) 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Acties 2019: Verkennen Acties 2020: ontwikkelen Acties 2021: implementeren Acties 2022: Evalueren 

– In beeld brengen van het 
totale aanbod aan 
programma’s en 

mogelijkheden voor de 
student om zich voor te 
bereiden op de door- 
stroom naar het hbo; 

– Start is gemaakt met het 
ontwikkelen aanvul- 
lende onderwijs-arran- 
gementen, keuzedelen 
mbo-hbo 

– Voortzetting ontwik- 
keling aanbod en LOB 

i.s.m. HAN, en andere 
hbo-instellingen in de 
regio. 

– Aanbod is ontsloten 

– Aanbod is toegankelijk 
voor alle niveau 4 
studenten 

– Doorstoom hbo is 
integraal onderdeel van 
LOB niveau 4 

– Samen met de HAN en 
omliggende hbo- 
instellingen in de regio 
het meetinstrumenta- 

rium doorstroomsucces 
hbo bespreken, evalue- 
ren en eventueel verder 
ontwikkelen 

– Afhankelijk van evaluatie 
en besluitvorming 

Wij hebben per cohort en 
studierichting  zicht op: 
– de doorstroom naar het 

hbo van het totaal 
aantal gediplomeerden 
niveau 4; 

– succesvolle afronding 
van de propedeuse; 

– uitval in het hbo; 
– switchen van opleiding 

binnen het hbo; 
– diplomering in het hbo. 
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Burgerschap , 21ste eeuwse vaardigheden en aandacht 
voor diversiteit  

 

Studentbegeleiding: Gelijke Kansen:  

Maatregel 6 : Uitvoering geven aan de Burgerschapsagenda en LOB MBO 

Resultaten 2020: 

– Teams hebben een visie op LOB en Burgerschap en 
verwerken dit in het onderwijs en de begeleiding 

– Afstemming maatregel 3 Studentbegeleiding inzake 
Bedrijfsvoering). 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 

– Studenten ervaren het onderwijs in burgerschap en LOB 
als boeiend, zinvol en aansluitend bij de 
(school)loopbaan en opleiding. 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Acties 2019: Verkennen Acties 2020: ontwikkelen Acties 2021: implementeren Acties 2022: Evalueren 

– Visie (en verantwoor- 
dingsdocument) op 
burgerschapsonderwijs 
opstellen. 

– Verkennen van de stand 
van zaken LOB en de 
ontwikkelbehoefte van 
teams. 

– Verkennen van de 
mogelijkheden voor een 
onderwijsprogramma 
Burgerschap op maat 
mede op basis van 
conclusies studiedag 
Burgerschap ROC 
Nijmegen 2018. 

– Verkennen van de stand 
van zaken LOB en de 
ontwikkelbehoefte van 
teams. 
 

– Onderwijsteams werken 
de visie op 
loopbaandimensie en 
burgerschapsonderwijs  
uit (borging in OER en 
opleidingsprogramma), 
passend bij de 
buitenmaten onderwijs 
ROC Nijmegen 
(programmalijn 2). 

– Per onderwijsdirectie 
werkt minimaal één 
team met de 
curriculumtool 
Burgerschap v.h. 

– Landelijk Netwerk Bur- 
gerschap in het mbo. 

–  Door ontwikkelen 
begeleiding door 
SLB/LOB. 

– Het werken en 
ontwerpen met 
curriculumtool 
Burgerschap is 
geëvalueerd. 

– Basisprogramma (het 
wat en waarom) 
Burgerschap is 
ontwikkeld en breed 
bekend bij teams. 
Implementatie van 
Burgerschap op maat in 
het onderwijs in 2021 / 
2022. 

Evaluatie: 

– Tevredenheid studenten 
over burgerschaps-
programma (samen-
hangend, boeiend, zinvol 
en passend bij de 
opleiding). 

– Zicht van studenten op 
hun eigen mogeljkheden 
en op de mogelijkheden 
voor hun 
(studie)loopbaan. 

– Tevredenheid studenten 
over de begeleiding van 
hun loopbaan. 

Maatregel 7 : Reflectietool 21ste eeuwse vaardigheden Kompas 21. 

Resultaten 2020: 

– Ontwikkelen instrument en werkwijze reflectie 21e 
eeuwse vaardigheden. 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 

– Studenten ervaren en reflecteren op 21e eeuwse 
vaardigheden in het onderwijs en hebben zicht op eigen 
ontwikkeling gekregen. 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Acties 2019: Verkennen Acties 2020: ontwikkelen Acties 2021: implementeren Acties 2022: Evalueren 

– Voorzetting en 
verkenning van het 
initiatief ROC Nijmegen 
in consortium met 
andere roc’s.  

– We ontwikkelen en 
zetten de reflectietool 
21e eeuwse 
vaardigheden 
(Kompas21) in bij 
onderwijsteams (ism. 
Consortium rocs).  

 
  

– Bijstellen en 
implementeren 
reflectietool 21e eeuwse 
vaardigheden 

Evaluatie 
– Studenten reflecteren op 

de betekenis van  21e 
eeuwse vaardigheden in 
het onderwijs.  

– Studenten hebben zicht 
op eigen ontwikkeling 
gekregen.  
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Maatregel 8 :Zicht op diversiteit studentenpopulatie en ondersteuning van studenten bij het (kunnen) vinden van 

stageplaatsen 

Resultaten 2020: 

– We hebben de mogelijkheden voor ondersteuning van 
studenten bij zoeken en matchen stageplaatsen in beeld 
en hebben oog voor diversiteit studentenpopulatie en 
beschikbaarheid stageplaatsen.   

– We zijn actief in gesprek met onze stagebedrijven op dit 
thema.  

– Meldingen en klachten over stagebedrijven over 
discriminatie van studenten zijn in beeld en wordt 
gedeeld met leerbedrijf en SBB. 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Resultaten 2022: 

– Er is zicht op de studentendoelgroep bij teams. 

– We acteren direct naar leerbedrijven en SBB bij melding 
of klachten van studenten over discriminatie van 
stagebedrijven, het streven is dat er geen klachten zijn.  

 

 

 

 

N.b. Voor de benodigde professionalisering en  

bedrijfsvoering zie paragraaf 2.5 en 2.6. 

Acties 2019: Verkennen Acties 2020: ontwikkelen Acties 2021: implementeren Acties 2022: Evalueren 

– Inventariseren in welke 
branches discriminatie 
bij werving stageplaat- 
sen en het volgen van 
stage een issue is. 

– Discriminatie van 
studenten staat op de 
agenda van alle werk- 
veldoverleggen. 

– Mogelijkheden voor 
ondersteuning van 
studenten bij zoeken 
stageplaatsen = voorzet- 
ting ambities en acties 
BPV-verbeterplan 

– Evaluatie en bijstelling 
van ondersteuning stu- 
denten bij zoeken van 
stageplaatsen. 

Evaluatie: 
– Er is zicht op de 

studentendoelgroep bij 
teams. 

– Er zijn geen klachten van 
studenten over 
discriminatie van 
stagebedrijven. 

 
 
 

Effectindicatoren  

Om onze resultaten te kunnen monitoren voor de programmalijn ‘Studentbegeleiding’ sturen 

we allereerst op de meer kwalitatief geformuleerde resultaten per kalenderjaar hierboven. 

Daarnaast willen we ook in meer kwantitatieve zin inzicht krijgen in de resultaten die we 

boeken. Hiervoor hanteren we 3 effectindicatoren: 

– De waardering van onze stakeholders: onderdeel van de stakeholderswaardering is 

ons onderwijsaanbod; hiervoor moeten we nog een instrument ontwikkelen en een 

normering vaststellen. 

– De groei van de doelgroep van studenten van 23 jaar en ouder: het beter 

afstemmen van onze Begeleiding op Maat op oudere en andere doelgroepen dan de 

instroom uit het V(S)O moet ook bijdragen aan meer studenten binnen ons roc van 

23 jaar en ouder; hiervoor moeten we nog een normering vaststellen. 
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– De studenttevredenheid over diverse aspecten van de studentbegeleiding: op 

basis van JOB-cijfers hebben we hiervoor een onder- en bovengrens 

geformuleerd, met een aantal verbijzonderingen naar de tevredenheid over 

diverse aspecten van studentbegeleiding. 

– De indicatoren uit de regeling ‘Kwaliteitsafspraken mbo’: vsv, 

arbeidsmarktrendement niveau-2 opleidingen, startersresultaat, 

kwalificatiewinst, doorstroom naar hbo, startersresultaat hbo. 
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Paragraaf 2.10 bevat een integraal overzicht van alle effectindicatoren voor het KWP. In dat 

overzicht hebben we voor alle indicatoren streefcijfers opgenomen. In de paragrafen 2.7 - 2.10 

leggen we uit welke rol de indicatoren spelen binnen de kwaliteitscyclus en sturingsfilosofie van 

ROC Nijmegen. 

 

 

Gevraagde kwaliteitsgelden 

 

Voor de gevraagde kwaliteitsgelden voor deze programmalijn zie Hoofdstuk 3. 

 

 

 



O P L E I D E N V O O R D E R E G I O 
 

65  

 
 
 
 
 
 
 

 

2.5 Programmalijn 4 (HRD): professionalisering: leren om en door 
te innoveren 

Ambitie ‘Professionalisering: leren om en door te innoveren’ 

KWP-ambitie 5 ‘Professionalisering: we leren als organisatie door te innoveren en 

ondersteunen onze medewerkers in hun professionele ontwikkeling zodat zij bij kunnen 

dragen aan de onderwijsinhoudelijke ambities van ons Kwaliteitsplan. 

 

Waarom willen we werken aan professionalisering: leren om en door te 
innoveren? 

In de komende jaren zetten we als instelling in op 3 inhoudelijke programmalijnen (zie 

hiervoor) waarmee we met de inrichting van ons onderwijs en onze 

studentbegeleiding responsief willen zijn voor veranderende vragen vanuit onze 

studentpopulaties en vragen vanuit de regionale samenleving en arbeidsmarkt. Onze 

strategische HRD-inzet richt zich in de komende jaren op de ondersteuning van de 

onderwijsinhoudelijke doelstellingen van ons Kwaliteitsplan door in te zetten op 

professionalisering en de doorontwikkeling van ons ROC als ‘lerende organisatie’. 

 
Om onze onderwijsinhoudelijke doelstellingen te kunnen realiseren worden ook 

andere competenties van onze medewerkers (docenten, staf, OBP, management en 

bestuur) gevraagd. Onze medewerkers moeten mee (kunnen) groeien met de 

onderwijsinhoudelijke veranderingen die we als organisatie nastreven. Dit vraagt om 

voortdurende professionalisering van zittende medewerkers (Leven Lang 

Ontwikkelen voor onze eigen medewerkers) en om een goede entree en begeleiding 

voor nieuwe medewerkers. 

 
Daarnaast leren we ook als door te innoveren en met elkaar het gesprek te gaan over de 

manier waarop we onze onderwijsambities willen realiseren. 

 

Wat verstaan we onder ‘Professionalisering: leren om en door te 
innoveren’? 

Onder professionalisering opgevat als ‘leren om te innoveren’ verstaan wij dat wij ons 

zelf continue de vraag stellen: 

– hoe studenten het beste leren en hoe we daar ons onderwijs op aan moeten 

passen; 

– welke ontwikkelingen en vragen vanuit de regionale samenleving en 

arbeidsmarkt op ons ROC afkomen en hoe we daar met ons onderwijs- en 

ondersteuningsaanbod het beste op in kunnen spelen; 

– welke nieuwe kennis en vaardigheden onze medewerkers nodig hebben om een 

adequaat professioneel antwoord op de voorgaande vragen te kunnen geven; 

– welke leer- en ontwikkelactiviteiten nodig zijn om onze medewerkers toe te 

rusten met deze nieuwe kennis en vaardigheden; 

 
Met professionalisering in de zin van ‘leren door te innoveren’ bedoelen we dat we 

door met elkaar en met onze externe partners in gesprek te gaan over de 

onderwijsambities, de bijbehorende maatregelen en randvoorwaarden (HUBO- check, 

check op integraliteit) niet alleen bezig zijn met de inhoudelijke kant van innovatie, 

maar ook met de proceskant daarvan. Door met externe partijen 
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buiten het ROC en intern met andere disciplines in gesprek te gaan over de 

gewenste ambities en innovaties verbreden en verdiepen we als organisatie en 

als gespreksdeelnemers leren we ons te verdiepen in andere perspectieven 

(intern-extern; onderwijs-HRD-Bedrijfsvoering; studenten-docenten; bestuur- 

management-werkvloer) en leren we om samen gedragen keuzes te maken over de 

vervolgstappen die we met elkaar willen zetten. 

 
Bij onze professionaliseringsinzet in de komende 4 jaar hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

1. Professionalisering staat in dienst van de ambities uit onze programmalijnen 

‘Flexibel en Uitdagend Onderwijs’, ‘Studentbegeleiding’ en ‘Onderwijs voor de 

Arbeidsmarkt van de Toekomst’. 

2. Professionalisering vindt zo veel mogelijk plaats binnen de teams op basis van een 

indicatieve 70-20-10-verhouding (70% leren door te werken; 20% leren door samen 

te werken; 10% in de vorm van geplande leerinterventies (cursussen, trainingen et 

cetera). 

3. Teams zijn de eenheid van professionalisering: niet iedere medewerker hoeft alles 

te kunnen. Cruciaal is dat op teamniveau de kennis en competenties aanwezig zijn 

om in 2022 de ambities vanuit de programmalijnen Flexibel en Uitdagend 

Onderwijs’, ‘Studentbegeleiding’ en ‘Onderwijs voor de Arbeidsmarkt van de 

Toekomst’ te kunnen realiseren. 

4. We leren niet alleen om te kunnen innoveren maar ook door de innoveren: door 

samen te innoveren leren we om breder en anders te kijken naar de innovatie van 

ons onderwijs en te komen tot breed gedragen keuzes. 

 

Ambities 

Voor 2022 hebben we onder de noemer van ‘Professionalisering: leren om en door te 

innoveren’ 2 ambities HRD-geformuleerd voor onze organisatie: 

1. Alle teams beschikken over de kennis en competenties die nodig zijn voor het 

realiseren van de doelstellingen van het Kwaliteitsplan 2019 – 2022. 

2. In 2022 zijn we een ‘lerende organisatie’ dat wil zeggen dat we samen leren om te 

kunnen innoveren, maar ook door te innoveren. 
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 Maatregelen en beoogde resultaten  
 

Professionalisering: leren om en door te innoveren 

Maatregel 
1. leren om en door te professionaliseren 
HRD denkt vanuit zijn expertise en specifieke deskundigheid mee en faciliteert dat alle teams (onderwijsteams en andere 
teams) beschikken over de kennis en competenties die nodig zijn voor het realiseren van de doelstellingen van het 
Kwaliteitsplan 2019 – 2022. Kader hierbij is Meerjaren-Professionaliseringsvisie 2019 – 2022. Expliciet onderdeel van de 
HRD-inzet hierbij is het organiseren van kennisdeling en het leren als organisatie door samen 
te innoveren. 

Verkennen 

2019 – 

01.08.19 

Ontwikkelen 

2019 – 2020 

Implementeren 

2020  – 2021 

Evalueren 

2021 – 2022 

Acties 2019   Acties  2020 Acties 2021: Acties 2022: 

Professionalisering programmalijn 1 heeft betrekking op : 
- scholing docenten voor maatwerkonderwijs binnen LLO-trajecten 
Personeelsbeleid programmalijn  1 heeft betrekking op 
- organisatie van flexibele schil voor de inzet van personeel 
 
Professionalisering programmalijn 2 heeft betrekking op: 
- scholing docenten in het ontwerpen van onderwijs binnen vastgestelde buitenmaten 
- scholing van docenten in werken met concepten als blended learning 
- scholing van docenten in examinering binnen flexibel georganiseerd onderwijs 
 
Professionalisering programmalijn 3 heeft betrekking op: 
- scholing eerste- en tweedelijnsbegeleiders op het werken met de bijgestelde begeleidingsprofielen BOM 

Op instellingsniveau vraagt dat 

van HR: 

Op instellingsniveau vraagt 

dat van HR: 

Op instellingsniveau vraagt 

dat van HR: 

Op instellingsniveau vraagt 

dat van HR: 

Professionalisering 

– De benodigde kennis en 
competenties afgeleid van 
programma 1-3 worden in 
beeld gebracht  

– De competenties  worden 
omschreven (in overleg met 
teams en P&C)  

– De competenties worden in 
2019 vastgesteld voor 
docenten, SLB/LOB-ers, TB-
ers, OBP, staf, management 
en bestuur. 

 

 

 
 

Professionalisering 

– Op basis van de door 
Team HRD gedefi- 
nieerde kennis en 
competenties en het 
70-20-10-model wordt 
een professionalise- 
ringsmodel uitgewerkt 
voor docenten, SLB/ 
LOB-ers, TB-ers, OBP, 
staf, management en 
bestuur. 

– In de teamplannen van 
pilotteams 3is met 
behulp van input vanuit 
HRD (professionalise- 
ringsmodel) en P&C 
(indicatoren) beschre- 
ven op welke manier 
deze teams gaan werken 
aan het onderhouden en 
versterken van kennis en 
competenties die 
voortvloeien uit de 
programmalijnen 1-3 van 
het KWP. 
 

Professionalisering 

– Uitrol, monitoring en 
evaluatie 
Professionaliserings-
model bij pilot-teams. 

– Bijstelling 
professionaliserings- 
model op basis van 
pilotervaringen. 
 

Professionalisering 

– Brede uitrol 
professionaliseringsmod
el binnen alle teams van 
ROC Nijmegen. 

– Inbedding 
professionaliserings- 
inzet teams binnen 
teamactiviteiten- 
plannen en P&C-cyclus 
organisatiebreed. 

– In het najaar van 2022 
vindt een evaluatie 
plaats van activiteiten in 
het kader van ‘leren 
door te innoveren’ 
(proces en resultaten). 
Waar nodig vindt op 
basis van deze evaluatie 
verdere door- 
ontwikkeling plaats. 

 
 

                                                           
            3 : De pilotteams worden in overleg met directeuren en managers benoemd en zijn gekoppeld aan een actieve bijdrage aan een of  

                meer programmalijnen. 67 
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 – Op basis van het 
ontwikkelde profes- 
sionaliseringsmodel gaan 
pilots van start, bij teams 
die als pilot fungeren 
(onderwijsteams, maar 
kan bijv. ook 
Examenbureau zijn). 

– De pilots worden 
gefaciliteerd in de vorm 
van uren, procesbege- 
leiding, onderwijskun- 
dige begeleiding en 
vormen van training en 
coaching. 

 

  

Lerende organisatie:  

doelen formuleren. 

– Leerdoelen voor de 
lerende organisatie zijn 
geformuleerd. Deze leer- 
doelen zijn mede leidend 
bij de inrichting van de 
activiteiten binnen de 
programmalijnen 1-3. 

Lerende organisatie: 
uitvoeren en monitoren 

Onderweg: uitvoeren, 
monitoren, en waar 
nodig bijstellen 
activiteiten ‘leren door te 
innoveren’. Bijstelling 
professionaliserings- 
model op basis van 
pilotervaringen. 

Lerende organisatie: 
uitvoeren en monitoren 

Onderweg: uitvoeren, 
monitoren, en waar nodig 
bijstellen activiteiten 
‘leren door te innoveren’. 
Bijstelling 
professionaliserings- 
model op basis van 
pilotervaringen. 

Lerende organisatie: 
Evaluatie: 

Thema-audit Lerend 
Vermogen (0-meting 
in 2018) 
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2.6 Programmalijn 5 (bedrijfsvoering): bedrijfsvoering die mee 
ontwikkelt met het onderwijs 

Ambitie ‘Bedrijfsvoering die mee ontwikkelt met het onderwijs’ 
KWP-ambitie 6 ‘Bedrijfsvoering die meegroeit met het onderwijs’: 

onze bedrijfsvoering verandert mee met de vernieuwingen in ons onderwijs: 

medewerkers, systemen en processen op het gebied van ict, onderwijslogistiek en 

huisvesting denken en veranderen mee met de veranderingen in ons onderwijs. 

Onze innovatieprocessen worden doordacht en ondersteund vanuit onze 

communicatieafdeling. 

 
Waarom willen we ‘bedrijfsvoering die mee ontwikkelt met het onderwijs’? In de 

komende jaren zetten we als instelling in op 3 onderwijsinhoudelijke 

programmalijnen waarmee we met de inrichting van ons onderwijs en onze 

studentbegeleiding responsief willen zijn voor veranderende vragen vanuit onze 

studentpopulaties en vragen vanuit de regionale samenleving en arbeidsmarkt. Een 

kritische succesfactor voor het realiseren van onze onderwijsinhoudelijke ambities (zie 

de programmalijnen Flexibel en Uitdagend Onderwijs; Studentbegeleiding 

en Onderwijs voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst) is een bedrijfsvoering die 

meedenkt en mee ontwikkelt met de onderwijsvernieuwing vanuit kennis op het 

gebied van ict, onderwijslogistiek, huisvesting en communicatie. 

 
Om onze onderwijsinhoudelijke doelstellingen te kunnen realiseren wordt een andere 

organisatie gevraagd van de werkprocessen en systemen op het gebied van ict (ELO, 

studentadministratie), onderwijslogistiek (roostering van programma’s en examens) en 

huisvesting (meer praktijkgericht, minder plaats en tijd afhankelijk, minder klassikaal). 

De ambities uit programmalijn 1-3 kunnen alleen slagen, wanneer onze medewerkers, 

onze werkprocessen en systemen op het gebied van bedrijfsvoering kunnen 

ondersteunen wat nodig is voor een geslaagde uitvoering. Daarbij is essentieel dat we 

goed doordenken op welke momenten, langs welke kanalen we interne en externe 

betrokkenen informeren over en betrekken bij de stappen die we binnen onze 

innovatieprocessen zetten. Dit vraagt om een goede ondersteuning vanuit onze 

communicatieafdeling. 

 
Wat verstaan we onder ‘Bedrijfsvoering die mee ontwikkelt met het onderwijs’? Als 

ROC willen we een responsieve organisatie zijn, die mee beweegt met de 

veranderende vragen en ontwikkelingen die bij ons binnen komen vanuit onze 

studenten en de regio (overheden, bedrijven en instellingen). Om het hierbij 

behorende responsieve onderwijs aan te kunnen bieden hebben we een responsieve 

bedrijfsvoering nodig, een bedrijfsvoering die meegroeit met ons responsieve 

onderwijs. Zonder uitputtend te zijn beschouwen we drie domeinen binnen onze 

bedrijfsvoering als ROChe succesfactoren voor onze onderwijsinhoudelijke 

doelstellingen vanuit het Kwaliteitsplan: ict, onderwijslogistiek, huisvesting 

en communicatie. Vernieuwing van onderwijs en begeleiding is leidend voor de 

inrichting van de ondersteuning vanuit deze drie domeinen, maar deze 

vernieuwingen kunnen alleen succesvol worden gerealiseerd wanneer onze 

medewerkers vanuit deze drie domeinen actief betrokken worden bij ontwerp, 

ontwikkeling en implementatie van deze onderwijsinhoudelijke vernieuwingen.  
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Daarbij is onderwijsvernieuwing niet alleen een inhoudelijk en rationeel proces. Het hele 

innovatieproces van ontwerp tot en met implementatie en borging doordenken vanuit 

zijn communicatieve aspecten is randvoorwaardelijk voor het slagen van onze ambities. 

Onze communicatieafdeling is daarom bij alle stappen in het innovatieproces actief 

betrokken. 

 

ICT 
Zonder ict kan een moderne onderwijsorganisatie niet functioneren. Ict is het 

fundament onder al onze werkprocessen en systemen. Op dit moment zijn onze 

administratieve systemen (nog) niet (voldoende) toegerust voor de inhoudelijke 

doelen waar we de komende 4 jaar aan gaan werken: 

– Het doorvoeren van meer maatwerk en flexibilisering bij onderwijs en 

examinering. 

– Doorlopende leer- en zorglijnen tussen vmbo en mbo zijn nog niet verwerkbaar in 

ons studentvolgsysteem. 

– Begeleiding op maat (BOM) is niet handig vertaald in ons studentvolgsysteem. 

– Het vermogen van administratieve systemen om ook managementinformatie te 

genereren behoeft versterking. 

– Het beter faciliteren van ‘blended learning’. 

 
Onderwijslogistiek 
Kennisnet verstaat onder onderwijslogistiek ‘het op een passende en effectieve 

manier bij elkaar brengen van de leervraag van de student en het onderwijsaanbod van 

de mbo-instelling’. Ict en huisvesting zijn daarbij belangrijke elementen, het 

onderwijskundig ontwerp is leidend voor de inrichting van de onderwijslogistiek. 

Met name de beweging naar een meer flexibel onderwijsprogramma (maatwerk en 

meerdere instroommomenten per jaar) stelt andere en hoge eisen aan de 

onderwijslogistiek. De planning en administratie van onderwijs en examens zal 

hierdoor ingrijpend veranderen. 

 

Huisvesting 

De huisvesting van ons onderwijs is zeer divers. Wie door ons roc loopt ziet duidelijk 

dat we geen AVO-onderwijs aanbieden. Toch zal onze huisvesting de komende jaren 

kwantitatief en kwalitatief een flinke ontwikkeling door gaan maken, al kunnen we daar 

de precieze kenmerken op dit moment nog niet van benoemen. Bekeken vanuit 

demografische en onderwijsinhoudelijke redenen lijkt ons roc op weg naar minder 

vierkante meters, en de kwalitatieve invulling van die vierkante meters zal anders zijn 

dan het huidige lokalenbestand. Ontwikkelingen die in de komende jaren een vertaling 

naar onze huisvesting zullen gaan krijgen zijn: 

– Een daling van het aantal BOL-studenten. 

– Een groei van het aantal bbl- en LLO-trajecten, die niet noodzakelijkerwijs een 

groot beslag doen op onze eigen huisvestingsbehoefte. 

– Het flexibiliseren en deels personaliseren van het onderwijs. 

– Het meer praktijknabij opleiden (hybride, omgekeerde leerweg et cetera) vraagt 

deels om meer ruimte (leerbedrijven) en deels om minder ruimte (leren op de 

opleidings/werkplek). 

– Een grotere rol van ict in het onderwijs en device-onafhankelijke programma’s. 
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Communicatie 
Een goede communicatieve doordenking van onze onderwijsinnovaties 

(programmalijn 1-3) en een goede ondersteuning bij de uitrol daarvan is essentieel voor 

draagvlak en betrokkenheid van onze medewerkers en onze externe partners. Onze 

medewerkers onderschrijven het belang van onderwijs in dienst van de student en de 

regio. Ondanks deze positieve grondhouding zijn draagvlak en eigenaarschap voor de 

gevraagde veranderingen in onderwijs en organisatie hiermee geen 

vanzelfsprekendheid. Veranderingen kunnen mensen onzeker maken. Dat is binnen 

onze organisatie niet anders. We willen toe naar een organisatie waarin wordt 

samengewerkt binnen en tussen teams (onderwijs en andere teams), naar meer 

kennisdeling om onze innovaties te laten beklijven. Dat lukt niet alleen met rationele 

argumenten van bovenaf. Dat lukt alleen door de betrokkenheid van alle medewerkers 

bij de beoogde innovaties goed te organiseren en faciliteren. Dit vraagt om een goede 

ondersteuning vanuit onze communicatieafdeling. Het zelfde geldt voor onze externe 

stakeholders. In de samenwerking tussen vo en mbo en de samenwerking tussen 

overheden, onderwijspartners en zorginstellingen hebben we al veel bereikt. Maar een 

doorlopende leerlijn havo-mbo bij voorbeeld vraagt om een andere doelgroep 

benadering dan de meer gangbare overgang vmbo-mbo. Ook voor het worden van een 

vanzelfsprekende en betrouwbare opleidingspartner voor overheden en bedrijven in 

de regio op het gebied van LLO moeten we 

onze ‘klantbenadering’ verbeteren. Dit vraagt om een goede doordenking en 

ondersteuning vanuit onze communicatieafdeling. 

 

Ambities 

Voor 2022 hebben we onder de noemer van ‘Bedrijfsvoering die mee ontwikkelt met het 

onderwijs’ 4 ambities voor onze organisatie: 

1. In 2022 zijn onze ict-systemen afgestemd op de eisen die gesteld worden 

vanuit de keuzes die we als roc maken bij de realisatie van onze inhoudelijke 

doelstellingen van het Kwaliteitsplan 2019 – 2022. 

2. In 2022 is onze onderwijslogistiek afgestemd op de eisen die gesteld worden 

vanuit de keuzes die we als roc maken bij de realisatie van onze inhoudelijke 

doelstellingen van het Kwaliteitsplan 2019 – 2022. 

3. In 2022 is onze huisvesting zo goed als mogelijk afgestemd op de eisen die gesteld 

worden vanuit de keuzes die we als roc maken bij de realisatie van onze inhoudelijke 

doelstellingen van het Kwaliteitsplan 2019 – 2022. 

4. In 2022 zijn medewerkers en externe samenwerkingspartners op de hoogte van 

wat, waarom en hoe van onze onderwijsinhoudelijke innovaties (programmalijn 1, 2 

en 3) en voelen zich hierbij betrokken. 
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 Maatregelen en beoogde resultaten  

 

Bedrijfsvoering die mee ontwikkelt met het onderwijs : ICT 

Maatregel 1. afstemming ict-systemen op inhoudelijke doelen KWP 

Toelichting:  
Ict denkt vanuit zijn expertise en specifieke deskundigheid mee met alle fasen van onderzoek, ontwerp, ontwikkeling en 
implementatie vanuit programmalijn 1, 2 en 3 van het KWP. Hierbij gaat het enerzijds om het inbrengen van ict-expertise 
ten behoeve van Programma’s van eisen per programmalijn, anderzijds om de vertaling in ict- systemen en 
bijbehorende werkprocessen 

Resultaten 2020 

– De tevredenheidsindicatoren voor de 
gebruikers zijn in overleg met de 
programmalijnen opgesteld. 

– De technische prestatie-indicatoren 
zijn door de ICT-experts opgesteld 

Resultaten 2022 

– Op basis van de evaluatie van de 
tevredenheid bij gebruikers en de 
waardering van de technische 
prestaties bij de ICT-experts, zijn: 

– Korte termijn aanpassingen 
gerealiseerd 

– Is  door directie Operations in 
samenspraak met Portefeuille-overleg 
Operations het ICT beleid 2022 – 2026 
doorontwikkeld 

Acties 2019: verkennen Acties 2020: ontwikkelen Acties2021: 

implementeren 

Acties 2022: Evalueren 

Programmalijn 1 ICT ondersteuning heeft vooral betrekking op de inrichting 
studentenadministratie voor LLO-trajecten 

Programmalijn 2 ICT ondersteuning heeft vooral betrekking op : 

– de inrichting van de studentenadministratie voor maatwerk,   

– de inrichting van de processen binnen het Examenbureau  

– het faciliteren van blended learning 

– het digitaal vaardig maken van studenten en medewerkers  

Programmalijn 3 ICT ondersteuning heeft vooral betrekking op  

– de inrichting van studentvolgsystemen rond doorlopende leer- en zorglijnen en Begeleiding op 
Maat 

– het vernieuwen van de systemen voor studentadministratie  en-informatie, waaronder 
Trajectplanner 

– het implementeren van wetgeving inzake Privacy 

Op instellingsniveau vraagt 

dat van ICT 

Op instellingsniveau vraagt 

dat van ICT 

Op instellingsniveau vraagt 

dat van ICT 

Op instellingsniveau vraagt 

dat van ICT 

– Beschrijving van de 
noodzakelijke ict- 
aanpassingen die vanuit 
programmalijn 1, 2 en 3 
zijn vastgesteld en waar 
mogelijk wordt gestart 
met de implementatie-
fase. 

– De benodigde ict-aan- 
passingen zijn ontwik- 
keld. 

– Tevens is vastgesteld aan 
welke prestatie- 
indicatoren deze 
aanpassingen dienen te 
voldoen (gebruikerste- 
vredenheid, technische 
prestaties en andere 
indicatoren). 

– De benodigde ict- 
aanpassingen zijn klein- 
schalig uitgetest en de 
prestaties gemeten. 

Op basis van de test- 
resultaten worden de 
benodigde ict- 
aanpassingen breed 
binnen de betrokken 
systemen en werkproces- 
sen geïmplementeerd. 

De tevredenheid van 
gebruikers over de aange- 
paste ict-systemen wordt 
jaarlijks vastgesteld. 
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Bedrijfsvoering die mee ontwikkelt met het onderwijs : Onderwijslogistiek 

Maatregel 2. afstemming onderwijslogistiek op inhoudelijke doelen KWP 

Toelichting: 
Onderwijslogistiek denkt vanuit zijn expertise en specifieke deskundigheid mee met alle fasen van onderzoek, ontwerp, 
ontwikkeling en implementatie vanuit programmalijn 1, 2 en 3 van het KWP. Hierbij gaat het enerzijds om het inbrengen 
van onderwijslogistieke expertise ten behoeve van Programma’s van eisen per programma- lijn, anderzijds om de 
vertaling in onderwijslogistieke systemen en werkprocessen. 

Resultaten 2020 

– De tevredenheidsindicatoren voor de 
gebruikers  van de onderwijslogistieke 
voorzieningen zijn in overleg met de 
programmalijnen opgesteld. 

– De technische prestatie-indicatoren 
zijn door de experts 
Onderwijslogistiek binnen Operations 
opgesteld 

Resultaten 2022 

– Op basis van de evaluatie van de 
tevredenheid bij gebruikers en de 
waardering van de technische 
prestaties bij de experts, zijn: 

 korte termijn aanpassingen 
gerealiseerd 

 is beleid Onderwijslogistiek 
door directie Operations in 
samenwerking met 
Opdrachtgevers 
Programmalijn 1 en 2  en 
Portefeuilleoverleg 
Operations 2022 – 2026 
doorontwikkeld 

Acties 2019: verkennen Acties 2020: ontwikkelen Acties 2021:implementeren Acties 2022: Evalueren 

– Programmalijn 1 en 2 : Onderwijslogistiek heeft vooral betrekking op de onderwijs- en 
examenlogistiek voor bekostigde studenten (bol/bbl) t.g.v. flexibiliteit en maatwerk in het 
onderwijs als voor contractactiviteiten (LLO). 

– Hierbij gaat het om onder meer over Individueel roosteren, Keuzedelen, Meerdere 
instroommomenten, Centrale examens en digitale Toetsen/examens teams  

Dat vraagt van 

Onderwijslogistiek in 2019 

Dat vraagt van 

Onderwijslogistiek in 2020 

Dat vraagt van 

Onderwijslogistiek in 2021 

Dat vraagt van 

Onderwijslogistiek in 2022 

– De inventarisatie , de 
bepaling en het 
vaststellen van de 
condities van de 
noodzakelijke 
onderwijslogistieke 
aanpassingen vanuit 
programmalijn 1, 2 en 

3. 

– De benodigde 
onderwijslogistieke 
aanpassingen zijn 
ontwikkeld binnen de in 
2019 vastgestelde 
condities. 

– Tevens is vastgesteld aan 
welke prestatie- 
indicatoren deze 
aanpassingen dienen te 
voldoen (gebruikers- 
tevredenheid, technische 
prestaties en andere 
indicatoren) 

– De benodigde 
onderwijslogistieke 
aanpassingen zijn 
kleinschalig uitgetest en 
de prestaties gemeten. 

– Op basis van de test- 
resultaten worden de 
benodigde onderwijs- 
logistieke aanpassingen 
breed binnen de 
betrokken systemen en 
werkproces- sen 
geïmplementeerd. 

– De tevredenheid van 
gebruikers over de 
aangepaste 
onderwijslogistiek 
wordt jaarlijks 
vastgesteld. 
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Bedrijfsvoering die mee ontwikkelt met het onderwijs : huisvesting 

Maatregel 3 : optimaliseren huisvesting in relatie tot inhoudelijke doelen KWP 

Toelichting: 
Huisvesting denkt vanuit zijn expertise en specifieke deskundigheid mee met alle fasen van onderzoek, ontwerp, 
ontwikkeling en implementatie vanuit programmalijn 1, 2 en 3 van het KWP. Hierbij ligt het zwaartepunt op de 
kwalitatieve en kwantitatieve vertaling vanuit de PvE’s per programmalijn in huisvestingsaanbod (locaties, volumes, typen 
onderwijsruimten en toewijzing van onderwijsruimtes op basis van een geobjectiveerde m2 norm). 

Resultaten 2020 

– De tevredenheidsindicatoren voor de 
huisvesting in relatie tot flexibel 
onderwijs zijn in overleg met de 
programmalijnen opgesteld. 

– De technische prestatie-indicatoren 
zijn door de experts binnen 
Operations opgesteld. 

– De financiële implicaties zijn in 
samenspraak met de directie Planning 
& Control opgesteld. 

Resultaten 2022 

– Op basis van de evaluatie van de 
tevredenheid bij gebruikers en de 
waardering van de technische 
prestaties bij de experts, zijn: 

 korte termijn aanpassingen 
gerealiseerd 

 is beleid Huisvesting 2022 – 2026 
doorontwikkeld door de  directie 
Operations in samenwerking met 
Portefeuilleoverleg Operations. 
Control en Onderwijs. 

Acties 2019: verkennen Acties 2020: ontwikkelen Acties 2021:implementeren Acties 2022: Evalueren 

Programmalijn 1 en 2 en Huisvesting heeft vooral betrekking op flexibilisering onderwijs en 
bedienen van meerdere doelgroepen, ict-rijke leeromgeving en het appèl op lokalen, ruimtes 
e.d. versus demografische ontwikkelingen (vermindering omvang studentenpopulatie) 

Dat betekent voor 

Huisvesting in 2019: 

Dat betekent voor 

Huisvesting in 2020: 

Dat betekent voor 

Huisvesting in 2021: 

Dat betekent voor 

Huisvesting in 2022: 

– Beschrijving van de 
consequenties voor de 
huisvesting van het 
onderwijsaanbod vanuit 
programmalijn 1, 2 en 3 
zijn vastgesteld  

(zwaartepunt 
vermoedelijk bij 
programmalijn 1 en 2). 

– De benodigde aanpas- 
singen van de huisves- 
ting ten behoeve van 
onderwijspilots worden 
voorbereid, zodat 
deze in 2021 van start 
kunnen gaan binnen 
passende huisvestings- 
condities. 

– Tevens is vastgesteld aan 
welke prestatie- 
indicatoren deze 
aanpassingen dienen te 
voldoen (gebruikerstevre-
denheid, kosten, 
technische prestaties en 
andere indicatoren) 

– Ten slotte is vastgesteld 
wat de ruimtelijke en 
financiële implicaties 
zijn van een roc-brede 
vertaling van de beno- 
digde aanpassingen in 
de huisvesting op grond 
van programmalijn 1, 2 
en 3 (zwaartepunt ver- 
moedelijk bij 1 en 2). 

– De benodigde aanpas- 
singen in de huisvesting 
ten gevolge van pilots in 
het kader van program- 
malijn 1, 2 en 3 zijn 
kleinschalig uitgetest. 

– De prestaties van de 
aanpassingen in de huis- 
vesting zijn gemeten. 

– Op basis van de analyse 
van de pilots en de 
implicaties van een roc- 
brede uitrol van beno- 
digde aanpassingen en 
investeringen wordt een 
besluit genomen over de 
verdere omvang en fase- 
ring van aanpassingen van 
de huisvesting van het 
onderwijs binnen ROC 
Nijmegen. 

– Op basis van de besluit- 
vorming uit 2021 worden 
verdere aanpassingen en 
investeringen in de huis- 
vesting van het 
onderwijs- aanbod 
uitgerold. 

– De tevredenheid van 
gebruikers over de 
aangepaste huisvesting 
van het onderwijs wordt 
jaarlijks vastgesteld. 
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Bedrijfsvoering die mee ontwikkelt met het onderwijs : Communicatie 

Maatregel 4. het informeren en betrekken van medewerkers en externe partners bij het KWP 

Toelichting:  
Onze communicatieafdeling denkt vanuit zijn expertise en specifieke deskundigheid mee met alle fasen van onderzoek, 
ontwerp, ontwikkeling en implementatie vanuit programmalijn 1, 2 en 3 van het KWP. De interne communicatie-inzet 
richt zich hierbij op: 
Informeren over en betrekken van medewerkers. 
Bevorderen van een cultuur die zich kenmerkt door samenwerking, kennisdeling en innovatie. 

Resultaten 2020 

– Communicatieplan is gereed 

– De acties voor 2019 zijn uitgevoerd en 
geëvalueerd op effecten van 
geïnformeerd zijn en zich betrokken 
voelen. 

Resultaten 2022 

– Onze medewerkers en onze externe 
stakeholders zijn op de hoogte zijn 
van wat, waarom en hoe van onze 
onderwijsinnovaties  

– Onze medewerkers en onze externe 
stakeholders voelen zich betrokken bij 
de onderwijsinnovaties. 

Acties 2019: verkennen Acties 2020: ontwikkelen Acties 2021:implementeren Acties 2022: Evalueren 

Voor programmalijn 1,2 en 3 heeft de ondersteuning en bijdrage van Communicatie & Marketing vooral 

betrekking op de in- en externe communicatie: 
– Het informeren over en betrekken van samenwerkingspartners (overheden, bedrijven, instellingen, partners 

uit regionale onderwijskolom). 

– Bevorderen van partnerschap tussen ROC Nijmegen en zijn regionale stakeholders. 

Dat betekent voor C&M in 

2019: 

Dat betekent voor C&M in 

2020: 

Dat betekent voor C&M in 

2021: 

Dat betekent voor C&M in 

2022: 

– Een communicatieplan 
voor de communicatieve 
ondersteuning van pro- 
grammalijn 1, 2 en 3 is 
vaststellen. Onderdeel 
van dit communicatie- 
plan is het formuleren van 
indicatoren voor 
de geïnformeerdheid 
en betrokkenheid van 
onze medewerkers en 
externe stakeholders. 

– Uitvoering van de in 
2019 vastgestelde 
communicatie-acties. 

– Eerste meting 
geïnformeerdheid en 
betrokkenheid bij mede- 
werkers en externe 
stakeholders. 

– Eventuele bijstelling van 
communicatieplan n.a.v. 
meting. 

– Uitvoering van vastge- 
stelde communicatie- 
acties. 

– Tweede meting 
geïnformeerdheid en 
betrokkenheid bij mede- 
werkers en externe 
stakeholders. 

– Eventuele bijstelling van 
communicatieplan n.a.v. 
meting. 

– Uitvoering van 
vastgestelde 
communicatie- acties. 

– Derde meting 
geïnformeerdheid en 
betrokkenheid bij 
medewerkers en 
externe stakeholders. 

– Eventuele bijstelling 
van communicatieplan 
n.a.v. meting. 
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2.7 Monitoring van de voortgang rond de beoogde resultaten 

De resultaten zoals we voor de verschillende programmalijnen hebben afgesproken 

worden als volgt gemonitord 

– Met ingang van 2019 worden de voor de directies relevante activiteiten binnen de 

verschillende programmalijnen opgenomen in de directiejaarplannen van 

onderwijs- en stafdirecties (inclusief de teamplannen binnen de stafdirecties). 

– Met ingang van schooljaar 2019 – 2020 worden de voor onderwijsteams 

relevante activiteiten opgenomen in de teamplannen van het onderwijs. 

– Dat betekent dat alle op directieniveau afgesproken acties en de binnen de 

context van een directie beoogde resultaten voor 2022, onderwerp van gesprek zijn 

in de P&C gesprekken van CvB met directeuren. 

– Dat betekent dat alle op teamniveau afgesproken acties en de binnen de context van 

een team beoogde resultaten voor 2022, onderwerp van gesprek zijn in de P&C 

gesprekken van directeuren met hun teammanagers. 

– De P&C gesprekken worden voor een directie 3 x per kalenderjaar en voor een 

onderwijsteam 3x per schooljaar gevoerd. 

 

2.8 Evaluatie van de gerealiseerde resultaten 

Aangezien we hier spreken over de kwaliteitsagenda en de kwaliteitsplannen voor 

het onderwijs, betekent dit dat we in de fasering van het kwaliteitsplan het 

ritme van het onderwijs aanhouden. Vandaar dat aan het einde van een schooljaar (ter 

voorbereiding van de geplande P&C-gesprekken) steeds een fase in het kwaliteitsplan 

wordt afgesloten met een evaluatie. Zie onderstaand schema. 

 

Fase van Verkennen 
(2019- 01.08.19) 

Fase van Ontwikkelen 
(2019 – 2020) 

Fase van Implementeren 
(2020 – 2021) 

Fase van Evalueren* 
(2021 – 2022) 

Resultaat: 2019 Resultaat: 2020 Resultaat: 2021 Resultaat 2022 

Evaluatie mei/juni 2019 Evaluatie mei/juni 2020 Evaluatie mei/juni 2021 Evaluatie mei/juni 2022 

* in termen van effect die de maatregelen moeten hebben 

 
 

De evaluatie bestaat uit: 

– Inventarisatie van de wel/niet behaalde resultaten in directie- en jaarplannen aan 

de hand van de daartoe bestaande en gehanteerde kleurcodering. 

– Aangevuld met een HUBO-check (Haalbaar, Uitvoerbaar, Betaalbaar en 

Organiseerbaar) op het niveau van directies en teams. 

– In samenhang met de zogenoemde Integraliteitscheck op de samenhang, 

samenwerking en afstemming tussen Onderwijs, HRM en Bedrijfsvoering 

(conform afspraken in SMJB 2018 – 2022). 

Op basis van de bevindingen uit de check kunnen de afgesproken planningen en inzet 

van middelen eventueel bijgesteld worden. 
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2.9 Analyse en reflectie 

In 2020 en in 2022 wordt de jaarlijkse evaluatie aangevuld met een analyse en 

reflectie op de vermogens van de instelling om de beoogde resultaten waar te kunnen 

maken. Dit betekent dat we in de jaren dat we ons moeten verantwoorden een 

reflectief moment inbouwen, waarbij we in dialoog met elkaar kritisch bespreken 

welke factoren in de instelling ons helpen en welke ons eventueel in de weg zitten bij 

het realiseren van de resultaten in 2022. 

ROC Nijmegen maakt daarbij gebruik van het Dialoogmodel, zoals dat door het 

Kwaliteitsnetwerk mbo is ontwikkeld (zie figuur volgende pagina). De dialoog voeren 

we op alle niveaus van de organisatie: CvB en directies, directeuren en 

teammanagers en op het niveau van de teams. Daarbij zoomen we onder andere in op 

de resultaten zoals gedefinieerd voor de afzonderlijke jaren vanuit de diverse 

programmalijnen en de ‘situationeel’ geformuleerde effectindicatoren (zie 2.10). Daarbij is 

het halen van zelf gedefinieerde normen vanzelfsprekend belangrijk, maar nog 

belangrijker is inzicht bij teams in het waarom bepaalde resultaten en normen wel of 

niet behaald zijn en op welke manieren teams willen toewerken naar de in dit KWP 

gedefinieerde resultaten voor 2022. 

 
Eind 2018 kent ROC Nijmegen de instellingsaudit van het Kwaliteitsnetwerk mbo via het 

Dialoogmodel. Dat beschouwen wij als de beschrijving van de 0-situatie. 

 

Maatschappelijke waarde 

 
Adaptief vermogen 

Invloedrijk en wendbaar 

Verlangen naar de toekomst 

Organiserend vermogen Doelgericht 

en betrouwbaar Dienstbaarheid als basis 

 
 
 
 
 
 

Professionals Belanghebbenden 

 
 
 
 
 
 

Pofessioneel vermogen 

Waardevol en samen 

Durven loslaten 

Realisatie vermogen Succesvol 

en verantwoordelijk Duurzame 

prestaties 

 

Rekenschap 

 

 

R W I J S O N D E 
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2.10 Effectindicatoren 

Om de voortgang en realisatie van het KWP te monitoren verzamelen we informatie 

over onderstaande effectindicatoren. Voor ieder onderwijsteam wordt de 0-situatie 2018 in 

beeld gebracht. De streefwaarden voor 2020 en 2022 worden voor ieder 

onderwijsteam op basis van de eigen 0-situatie bepaald. De normering wordt dus 

situationeel bepaald. Dit is consistent met onze opvattingen over een lerende organisatie 

en het dialoogmodel van het Kwaliteitsnetwerk mbo. 

Het voorgaande betekent dat we in het najaar van 2019 beschikken over 

effectindicatoren op instellingsniveau voor 2020 en 2022 voor het Kwaliteitsplan, die 

van onderaf zijn opgebouwd vanuit de team- en directieplannen. Deze worden in het 

najaar van 2019 beschikbaar gesteld aan de commissie Scheffer. 

 
ROC Nijmegen kiest er voor om de ambities c.q. normen op instellingsniveau te 

formuleren aan de hand van een ondergrens en een bovengrens vanuit twee 

gedachten: 

1. De resultaten worden gehaald vanuit de inzet van tal van acties op verschillende 

terreinen, die in onderlinge samenhang moeten leiden tot goede resultaten. 

Uiteraard monitoren wij de ontwikkeling op basis van de resultaten op de 

verschillende opleidingsniveaus om na te gaan of en waar eventueel interventies 

nodig zijn. 

2. Van de onderwijsdirecties en teams wordt gevraagd om in beeld te brengen hoe 

zij zich verhouden tot de instellingsbrede normen en op basis daarvan de 

ambities te formuleren voor de toekomst. Binnen de P&C gesprekken komen het 

ambitieniveau en de haalbaarheid aan de orde. 

 
Het overzicht op de volgende pagina bevat een integraal overzicht op instellingsniveau 

van onze effectindicatoren  voor het KWP, de 0-situatie en de bandbreedte voor de 

normering per effectindicator. 
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 Overzicht effectindicatoren Kwaliteitsplan 2018 – 2022  
 

Effectindicatoren Relevante items 0-situatie 
2018 

Ambitie 2022 Instelling Meting 

   Ondernorm Bovennorm  

Waardering stakeholders part- 
nerschap van ROC Nijmegen 

 Nog te 
ontwikkelen 

  Stakeholders- 
onderzoek 

De groei van de doelgroep 
ouder dan 23 jaar (bekostigde 
studenten, BOL en BBL) * 

 14,7% 14,7% 18,7% student- 
administratie 
(teldatum) 

Studenttevredenheid kwali- 
teit onderwijs 

 3.4. 3,0 3.5 JOB 

 Tevredenheid studenten over start 
opleiding 

Nog 
ontwikkelen 

  Eigen 
JOB-vraag 

Tevredenheid maatwerk 3.3. 3,0 3.5 JOB 

Tevredenheid studiebegeleiding 3.7 3,5 3.7  

Tevredenheid loopbaanbegeleiding 3.7 3,5 3.7 JOB 

Tevredenheid stagebegeleiding BOL 3.7 3,5 3.7 JOB 

Tevredenheid stagebegeleiding BBL 3.9 3,9 3.9 JOB 

VSV VSV instellingsniveau 5,2% 

(16/17) 

5% 5% of < DUO 

VSV niveau 1 16/17: 

28,8% 

  DUO 

VSV niveau 2 16/17: 9,9 %   DUO 

VSV niveau 3 16/17: 

3,2% 

  DUO 

VSV niveau 4 16/17: 

3,3% 

  DUO 

Studiesucces (JR/DR en star- 
tersresultaat) 

Jaarresultaat instellingsniveau 76,8% 76,8 % 80% DUO 

Jaarresultaat niveau 2 72,5%   DUO 

Jaarresultaat niveau 3 75,9%   DUO 

Jaarresultaat niveau 4 73,9%   DUO 

Starterssucces 
instellingsniveau (3j) 

86,3% 86,3% 87%  

Starterssucces niveau 2 82,4%   DUO 

Starterssucces niveau 3 87,7%   DUO 

Starterssucces niveau 4 86,8%   DUO 

Kwalificatiewinst Kwalificatiewinst op instellingsniveau 78,8% 78,8% 80%  

Niveau 1 78,1%   DUO 

Niveau 2 81,7%   DUO 

Niveau 3 87.3%   DUO 

Niveau 4 86,8%   DUO 

Doorstroomresultaat Doorstroomresultaat op 
instellingsniveau 

44,1% 44 % 45%  

Niveau 1 70,0%   DUO 

Niveau 2 57,7%   DUO 

Niveau 3 30,9%   DUO 

Niveau 4 = doorstroom hbow 40,4%   DUO 

Starterssucces mbo-4 in hbo  78,9%   DUO 

Arbeidsmarktrendement Niveau 2 67,3% 67,3% 68% DUO 

Niveau 3 88,3% 88,3% 89% DUO 

Niveau 4 80,8% 80,8% 82% DUO 

 
We willen ook graag een kpi formuleren voor het aandeel niet-bekostigde studenten van 23 jaar en ouder. We verwachten dit te kunnen doen wanneer er 
duidelijkheid is over de wettelijke regeling voor de relatie tussen keuzedelen en certificeerbare eenheden. Op basis van een wettelijke regeling kunnen 
onze teams en directies meer gericht hun ambities en kpi voor deze doelgroep formuleren.  
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We hebben hiervoor al uiteen gezet dat we de effectindicatoren belangrijk vinden om 

de voortgang van het KWP te kunnen volgen en het goede kwaliteitsgesprek binnen 

de organisatie te kunnen voeren. Op instellingsniveau hebben we in 2.10 de 

bandbreedte geformuleerd voor een aantal KWP-indicatoren waar we als roc in de 

komende 4 jaar op uit willen komen. Onze ambitie is hierbij van ‘goed’ naar ‘beter’. De 

indicatoren zijn ondersteunend bij dit proces. Tegelijkertijd willen we het belang van 

effectindicatoren niet verabsoluteren. Veel van de acties die we de komende jaren met 

onze teams gaan inzetten zullen hun grootste effect pas gaan sorteren na de looptijd 

van het KWP 2019 – 2022. Voor andere indicatoren (denk aan arbeidsmarktrendement) 

geldt dat we ons baseren op indicatoren die in de tijd substantieel (soms wel 2 jaar) 

achterlopen op de huidige situatie. Dit maakt dat we onze effecindicator-normcijfers 

vooral willen zien als streefcijfers (we willen tenslotte vooruitkomen) en als bronnen 

voor monitoring en reflectie, maar niet als absolute ‘afrekencijfers’. 
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 Indicatieve meerjarenbegroting  

In dit hoofdstuk geven we een financiële vertaling voor de uitvoering van ons 

Kwaliteitsplan. De grondslag voor de verdeling van middelen over de jaren 

2019 – 2022 wordt gevormd door de te bereiken tussenresultaten per programmalijn per 

jaar. De gepresenteerde meerjarenbegroting heeft een indicatief karakter en 

is gebaseerd op het vaste deel van de kwaliteitsgelden. Tussentijds, wanneer we meer 

zekerheid hebben over de ontvangst van de vaste kwaliteitsgelden en onze 

programma’s uit de startblokken zijn gekomen, maken we een nadere afweging of we als 

instelling nog extra activiteiten en investeringen programmeren op basis van het 

variabele deel van de kwaliteitsgelden. 

 

Kwaliteitsgelden 
2019 – 2022 

2019 2020 2021 2022 2023 Totaal 

Gevraagde kwaliteitsgelden  

Programmalijn 1 Onderwijs 
voor de arbeidsmarkt van de 
toekomst 

 
225.000 

 
225.000 

 
225.000 

 
225.000 

 
0 

 

900.000 

Programmalijn 2 Flexibel en 
uitdagend onderwijs 

1.547.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 0 5.357.000 

Programmalijn 3 
Studentbegeleiding 

901.750 875.000 875.000 875.000 0 3.526.750 

HRD 750.000 550.000 550.000 550.000 0 2.400.000 

Bedrijfsvoering 1.160.000 1.525.000 1.350.000 825.000 0 4.860.000 

Totaal gevraagde 
kwaliteitsgelden 

4.583.750 4.445.000 4.270.000 3.745.000 0 17.043.750 

Tabel 4.1 - Indicatieve meerjarenbegroting Kwaliteitsplan 2019 – 2022 

 

Wanneer we binnen de programmalijnen onderwijs de gelden toerekenen naar de 

maatregelen ontstaat het volgende indicatieve meerjarenbeeld. 

Programmalijnen onderwijs en maatregelen Budget per maatregel Totaal 

Programmalijn 1 Onderwijs voor de arbeidsmarkt van de 
toekomst 

 900.000 

Maatregel: 

1. Opleiden i.r.t. de Human Capital Agenda van de regio 

2. Ontwikkelen en Faciliteren van LLO-trajecten 

 

   300.000 

   600.000 

 

Programmalijn 2 Flexibel en uitdagend onderwijs  5.357.000 

Maatregel: 

1 t/m 3 Flexibel onderwijsmodel en versterking maatwerk 

4. Door ontwikkelen Examinering 

 

4.357.000 

1.000.000 

 

Programmalijn 3 Studentbegeleiding  3.526.750 

Maatregel: 

Kwetsbare jongeren 

1. Warm welkom 

2 t/m 5 Studentbegeleiding 

6. Verbreding aanbod niveau 2 

 

 

 

 

826.750 

1.700.000 

200.000 

 

 

81 



R O C N I J M E G E N K W A L I T E I T S P L A N 2 0 1 9 – 2 0 2 2 
 

 

 

 

 

Tabel 4.2 - Indicatieve meerjarenbegroting op niveau maatregel Kwaliteitsplan 2019 – 2022 

 

Wanneer we de programmalijnen HRD en Bedrijfsvoering toerekenen aan de 

inhoudelijke programmalijnen ontstaat het volgende indicatieve meerjarenbeeld, 

achtereenvolgens uitgedrukt in euro’s (tabel 4.3) en percentages (tabel 4.4). 

 

Verdeling kwaliteitsgelden 2019 – 2022 2019 2020 2021 2022 Totaal 

Programmalijn 1 Onderwijs voor de arbeidsmarkt van 
de toekomst 

385.729 421.994 405.380 355.538 1.567.842 

Programmalijn 2 Flexibel en uitdagend onderwijs 2.652.103 2.381.920 2.288.143 2.006.814 9.332.144 

Programmalijn 3 Studentbegeleiding 1.545.917 1.641.086 1.576.477 1.382.648 6.143.763 

Totaal 4.583.750 4.445.000 4.270.000 3.745.000 17.043.75
0 

Tabel 4.3 - Indicatieve meerjarenbegroting Kwaliteitsplan 2019 – 2022 met toerekening in euro’s van programmalijnen HRD en Bedrijfsvoering aan 
inhoudelijke programmalijnen 

 
 

Procentuele verdeling kwaliteitsgelden 2019 – 2022 2019 2020 2021 2022 Totaal 

Programmalijn 1 Onderwijs voor de arbeidsmarkt van de 
toekomst 

8,4% 9,5% 9,5% 9,5% 9,2% 

Programmalijn 2 Flexibel en uitdagend onderwijs 57,9% 53,6% 53,6% 53,6% 54,8% 

Programmalijn 3 Studentbegeleiding 33,7% 36,9% 36,9% 36,9% 36,0% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabel 4.4 - Indicatieve meerjarenbegroting Kwaliteitsplan 2019 – 2022 met procentuele toerekening programmalijnen HRM en Bedrijfsvoering aan 
inhoudelijke programmalijnen. 

 
 

Gemiddeld genomen investeren we hiermee 45,2 procent (de middelen voor 

programmalijn 1 en 3) van de kwaliteitsgelden aan de speerpunten uit het 

Bestuursakkoord. Hierbij willen we opmerken dat ook de investeringen in 

programmalijn 2 Flexibel en Uitdagend Onderwijs (maatwerk en flexibilisering) 

randvoorwaardelijk zijn voor en een grote doorwerking hebben naar de 

programmalijnen Studentbegeleiding en Onderwijs voor de Arbeidsmarkt van de 

Toekomst. Het feitelijke aandeel van de speerpunten uit het Bestuursakkoord in de 

indicatieve meerjarenbegroting ligt daarmee flink hoger dan de ondergrens van 33,3% 

uit de regeling Kwaliteitsafspraken mbo. 

 
Conform de kostenstructuur van ROC Nijmegen zal circa 80% van de 

kwaliteitsgelden ingezet worden binnen de personele lasten. Bijvoorbeeld: 

– Extra inzet van formatie voor innovatie binnen de onderwijsteams en voor 

ondersteuning van innovaties vanuit HRD en bedrijfsvoering. 

– Inhuur van externen (vanuit bedrijfsleven) ‘van buiten naar binnen kijken’. 

– Professionalisering. 

 
Daarnaast zal circa 20% van de kwaliteitsgelden ingezet worden binnen de materiële budgetten. 

Bijvoorbeeld voor: 

– Extern advies. 

– Softwarelicenties voor verdere digitalisering van het onderwijs. 

– Onderwijsmateriaal voor vernieuwd onderwijs. 

– Ondersteunende onderwijsmiddelen voor nieuwe onderwijsvormen.  

Gelijke kansen 

1. Soepele overgangen 

2. Burgerschap, 21e -eeuwse vaardigheden, diversiteit 

 

600.000 

200.000 
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– Dit leidt tot de volgende indicatieve verdeling: 

Verdeling kwaliteitsgelden 2019 – 2022 2019 2020 2021 2022 Totaal 

Personele lasten 3.667.000 3.556.000 3.416.000 2.996.000 13.635.000 

Materiële lasten 916.750 889.000 854.000 749.000 3.408.750 

Totaal 4.583.750 4.445.000 4.270.000 3.745.000 17.043.750 
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 Betrokkenheid stakeholders  

In dit hoofdstuk schetsen we in hoeverre het Kwaliteitsplan beschikt over intern 

draagvlak en op welke manier de externe stakeholders betrokken zijn geweest bij de 

totstandkoming van ons Kwaliteitsplan. 

 
Belangrijk uitgangspunt bij de gesprekken over het Kwaliteitsplan is dat het 

Kwaliteitsplan in feite een geactualiseerde en geïntensiveerde voortzetting is van 

ons bestaande meerjarenbeleid op basis van onze organisatiemissie en 

onderwijsvisie. Het gesprek hierover is al langer gaande dan het voorjaar van 2018. 

 
In de directieplannen en teamjaarplannen is al een vertaling gemaakt van het 

strategisch meerjarenbeleid, de uitwerking van de onderwijsvisie door de 

onderwijsteams maakt hiervan belangrijk onderdeel uit. In het komende jaar geven 

directies en teams een aanscherping en concretisering van hun plannen mede op basis 

van het voorliggende KWP. 

 
In de Managementontmoetingen van april en september is met het management 

gesproken over hoe het Kwaliteitsplan kan bijdragen aan een verdieping van de 

teamjaarplannen, en wat dit betekent voor de teams. Op onze studiedag voor al ons 

personeel in november 2018 geven we hier verder invulling aan. 

 
Met de nieuwe Studentenraad is aan het begin van het schooljaar 2018 – 2019 in 

het reguliere overleg gesproken over wat studenten gaan merken van het 

Kwaliteitsplan, en welke aandachtspunten de Studentenraad zelf wilde inbrengen. 

 
Het Kwaliteitsplan is ook met de Ondernemingsraad in meerdere informatieve en 

formele overleggen besproken. De Ondernemingsraad heeft a positief geadviseerd 

over het Kwaliteitsplan en daarbij suggesties geformuleerd voor het proces van 

uitwerking en realisatie van het KWP. Onder meer de ingebouwde HUBO-check en 

integraliteitscheck (zie 2.1 en hoofdstuk 5) zijn mede te danken aan het meedenken van 

onze OR. 

 
Uit het stakeholdersonderzoek blijkt dat onze stakeholders tevreden zijn over de 

beweging die we naar buiten maken, de zichtbaarheid van het college van 

bestuur en de onderwijsdirecteuren, en onze openheid en transparantie. In een 

bijeenkomst in juni hebben we ons met samen met de belangrijkste stakeholders uit 

de regio (wethouders gemeenten Nijmegen en Boxmeer; vertegenwoordigers van 

regionale werkveld; vertegenwoordigers vanuit voortgezet onderwijs en hbo uit de 

regio; vertegenwoordigers vanuit Campus Adviesraad en Technovium) 

en vertegenwoordigers vanuit de Raad van Toezicht gebogen over de vraag hoe 

bedrijfsleven, overheid en onderwijs door samen te werken optimaal bij kunnen 

dragen aan de belangrijkste kernopgaven voor de regio. De uitkomsten van deze 

bijeenkomst zijn gedeeld in een opbrengstennotitie, die mede input is geweest voor het 

voorliggende KWP. 
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In een vergevorderd stadium is in verschillende gremia (CAR, Technovium, BO-mbo) bij 

onderwijsinstellingen, werkgevers en overheden uit de regio getoetst of de ambities 

van ROC Nijmegen 2019 – 2022 voldoende aansluiten bij de regionale ontwikkelingen 

en of zij voldoende bijdragen aan Sterk beroepsonderwijs in de regio. In deze overleggen 

hebben wij veel steun gekregen voor de door ons geformuleerde KWP-ambities en 

hebben betrokken partijen aangegeven graag betrokken te 

willen worden bij en mee te willen werken aan de realisatie van onze ambities. 

Verder hebben wij in deze overleggen afspraken gemaakt over de wijze waarop de 

stakeholders tijdens de uitvoering van het KWP geïnformeerd en betrokken zullen 

worden. 

 
Ten slotte: in de uitvoering van het Kwaliteitsplan speelt communicatie een grote 

rol. Om te waarborgen dat ons personeel, onze studenten en onze externe 

stakeholders zich in alle fasen van de uitvoering van het KWP geïnformeerd voelen over 

en zich betrokken voelen bij de beoogde innovaties uit het Kwaliteitsplan ondersteunt 

onze communicatie-afdeling (zie ook hoofdstuk 2, programmalijn 5) de integrale 

uitvoering van het Kwaliteitsplan. Maar het gaat hierbij om meer 

dan ‘informeren en betrekken’, het gaat om participeren. Zonder ons personeel 

(docenten, staf en ondersteunende diensten) en onze externe partners kunnen we 

überhaupt onze ambities niet realiseren: onderwijskwaliteit wordt in de teams gemaakt, 

in interactie met studenten en het werkveld. 
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 De duurzaamheid van ons Kwaliteitsplan  

In dit hoofdstuk beschrijven we erop vertrouwen dat de door ons uit te voeren 

maatregelen in het kader van het Kwaliteitsplan zullen leiden tot duurzame 

resultaten en tot blijvende effecten voor studenten, medewerkers en werkveld. 

 
Allereerst denken we dat de resultaten van ons kwaliteitsplan duurzaam zullen zijn, 

omdat we bij de totstandkoming van het plan goed geluisterd hebben naar signalen en 

wensen vanuit onze medewerkers, onze studenten en ons stakeholders uit de regio 

(gemeenten, provincie, bedrijven en instellingen, collega’s uit de regionale 

onderwijskolom). Draagvlak is een noodzakelijke randvoorwaarde om tot bestendige 

resultaten te komen. Er is breed gedragen steun voor de doelstellingen en ambities van 

ons Kwaliteitsplan en er is een grote bereidheid en behoefte om over de verdere 

uitwerking en realisatie mee te kunnen denken en daarbij betrokken te kunnen zijn. 

 
Een belangrijk signaal dat we binnen onze organisatie hebben opgevangen is de zorg 

over de haalbaarheid van alle ambities uit dit KWP in relatie tot de ervaren werkdruk. 

Wij nemen deze zorg serieus als werkgever, maar ook vanuit de wens om bestendige 

innovaties door te willen voeren. De vernieuwingen die wij voorstaan onderwerpen 

we aan een zogenaamde HUBO-check (houdbaarheid, uitvoerbaarheid, 

betaalbaarheid en organiseerbaarheid). Onderdeel van ieder Go/ No-go-besluit op weg 

naar realisatie van de ambities van het KWP is een HUBO- check, waarbij werkdruk 

één van de criteria is voor het wel/niet zetten van de volgende stap. In dit stadium van 

planvorming willen we zeker niet terugnemen op onze ambities, maar het is denkbaar 

dat we onderweg bij de uitvoering soms gas 

terug zullen moeten nemen. Daarbij is onze inzet overigens eerder ‘extra facilitering’ dan 

‘gas terugnemen’. Maar daar waar wij merken dat innovaties de draagkracht van onze 

medewerkers te boven gaan, zullen wij bij de omvang en/of het tempo van de beoogde 

ambities gas moeten terugnemen. 

 
Vertrouwenwekkend vanuit het perspectief van duurzaamheid is het gegeven dat 

ons Kwaliteitsplan eigenlijk niets nieuws is. We gaan door op de weg die we als 

organisatie al ingeslagen waren vanuit onze onderwijsvisie en ons bestaande 

strategisch meerjarenbeleid. Er is geen sprake van een koerswijziging. Het KWP met zijn 

extra budget maakt het mogelijk om met meer mensen en middelen te werken aan de 

realisatie van onze onderwijsvisie. In het verlengde hiervan zijn we ons ervan bewust dat 

onderwijs en organisatie in de kern gezond zijn. De basis is goed. We innoveren niet 

vanwege tekortschietende basiskwaliteit maar omdat we voor onze studenten en de 

regio de stap willen zetten van ‘good’ naar ‘great’. 

 
Een volgende reden waarom we vertrouwen hebben in ons KWP is dat we voor  de 

realisatie een werkorganisatie inrichten, die we met behulp van de extra 

kwaliteitsgelden ook goed kunnen faciliteren: de realisatie van ons kwaliteitsplan 

is geen ‘klusje erbij’. Daarvoor is het KWP te belangrijk. Medewerkers die betrokken 
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worden bij de uitvoering worden hiervoor vrijgesteld. We hebben ook bewust voor 

gekozen voor focus bij onze inzet door in te zetten op 3 inhoudelijke programmalijnen en 2 

randvoorwaardelijke programmalijnen (HRD en Bedrijfsvoering), waar alle strategische 

energie van ons roc in de komende 4 jaar op gericht zal worden. 

 
Een laatste reden waarom we vertrouwen op de duurzaamheid van ons KWP is dat we 

integraal gaan werken aan het realiseren van onze KWP-ambities. We hebben inmiddels 

geleerd dat de ontwikkeling van keuzedelen niet alleen maar overgelaten kan worden aan 

enthousiaste onderwijsteams en dat het tijdig betrekken van achterliggende 

bedrijfsvoeringsdisciplines (roostering, examinering) noodzakelijk 

is om teleurstellingen onderweg en achteraf te voorkomen. Door samen te werken vanuit 

verschillende disciplines wordt de kwaliteit van onze innovaties beter en is de kans op 

bestendige innovaties groter. Het gaat hierbij niet alleen om integraal werken als zodanig. 

We plaatsen de interdisciplinaire samenwerking nadrukkelijk binnen het bredere perspectief 

van de ‘lerende organisatie’ die we willen zijn. Door alle stappen op weg naar de realisatie 

integraal te doordenken vanuit verschillende perspectieven (regionale samenleving – ROC 

Nijmegen; docenten-studenten; onderwijsteams, bedrijfsvoering, HRD en overige staf; 

bestuur-management-teams) leren we vanuit  een integraal perspectief te kijken naar onze 

innovatieopgaven en organiseren we haalbare en gedragen innovaties. Hier leren we van 

als individuele medewerkers, als teams en als organisatie. Het leren als organisatie is 

hiermee een belangrijke waarborg voor de bestendigheid van de ambities en resultaten van 

ons Kwaliteitsplan. 

 
In de komende jaren willen we als College van Bestuur en Directieteam strak sturen op 

de realisatie van de ambities uit ons Kwaliteitsplan. De contouren van onze aansturing 

zien er als volgt uit: 

– In het najaar van 2018 werken we voor ieder van de programmalijnen uit het KWP 

een Plan van Aanpak uit (opdrachtformulering, inrichting werkorganisatie, 

specificatie van mensen en middelen, benoemen van rollen, taken en 

bevoegdheden, planning op hoofdlijnen, benoemen go/no-go-momenten), en 

dragen we zorg voor bemensing van de werkorganisatie, zodat we op 1 januari 2019 

daadwerkelijk van start kunnen gaan met ons KWP 2019 – 2022. 

– Na deze concretiseringsslag, vindt de doorvertaling plaats naar de 

directiejaarplannen: Bijdrage van de directies aan de activiteitenplanning van de 

programmalijnen. Dit wordt medio 2019 gevolgd door een vertaling naar de 

teamplannen (zo sluiten we aan bij het ritme van de plannen van directies en teams, 

terwijl in maart van ieder kalenderjaar de middelen voor de uitvoering en innovatie 

van het onderwijs vervolgens ook nog aan specifieke teams en/of kleinschalige 

projecten in directies gekoppeld worden). 

 

Monitoring en evaluatie aan de hand van drie ‘bronnen’ 

– Iedere 4-6 weken staat de voortgang van de drie programmalijnen op de agenda 

van ons Directie Overleg (directeuren en CvB) en is er gelegenheid om de voortgang 

te monitoren, dilemma’s te bespreken en knopen door te hakken. 

– De directeuren zijn de opdrachtgevers van de programmalijnen. 

– Voorafgaand aan het Directie-overleg koppelen de programma-managers van de 

onderscheiden programmalijnen hun bevindingen terug in de relevante portefeuille-

overleggen. De terugkoppeling aangevuld met de aanbevelingen of aandachtspunten 

etc. vanuit de portefeuille-overleggen bepalen de bespreekpunten op de agenda van 

het Directieoverleg. 
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– Daarnaast loopt de reguliere P&C cyclus tussen CvB en directeuren en directeuren en 

teammanagers, teneinde de voortgang rond de inbedding in de dagelijkse 

onderwijspraktijk te kunnen monitoren, de knepunten op de werkvloer te achterhalen 

zodat ook vanuit die communicatielijn eventueel tijdige interventies uitgezet te 

kunnen worden 

– In iedere fase van ons KWP (ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en 

uitvoeren) gaan we in gesprek met onze interne en externe stakeholders. We 

doen het immers niet voor ons zelf, maar voor de studenten en de regio, en zijn er 

ons van bewust dat onze medewerkers (docenten, OOP en OBP) degenen zijn die de 

realisatie van het KWP dragen.  De gesprekken met onze in- en externe 

stakeholders worden ondersteund vanuit Communicatie & Marketing, zodat we 

de input uit de verschillende geledingen goed kunnen ontsluiten en met elkaar in 

verbinding kunnen brengen en ook weer toegankelijk kunnen terugkoppelen aan 

de betrokkenen. 

– In de gesprekken met de interne en externe stakeholders maken we gebruik van 

de zogenoemde proces-indicatoren rond in ieder geval: 

• Betrokkenheid  

• Waardering van de samenwerking tussen betrokkenen 

• Communicatie 

• Kennisdeling  

– Vanuit HRM wordt iedere fase van het KWP gemonitord en geëvalueerd vanuit de 

vraag, wat een en ander per programmalijn steeds vraagt aan kennis en kunde 

van de onderwijsteams. De concrete ondersteuning van de professionalisering is 

gekoppeld aan de onderwijsteams. 

– Geleidelijk aan zullen de opbrengsten van het KWP indalen binnen ons reguliere 

onderwijs en onze reguliere organisatie. Naarmate dit implementatieproces 

verder vordert, zullen de revenuen van het KWP steeds meer ingebed raken in 

onze reguliere P&C-cyclus in de keten van teams naar directies naar CvB en vice 

versa. 

 
Kortom, we hebben vertrouwen in de duurzaamheid van de ambities uit ons 

kwaliteitsplan. 
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Bijlage 1 

 Het Gelderse mbo trekt samen op  

Wij als Gelderse Mbo’s zoeken elkaar op en beconcurreren elkaar niet. Om onze regio 

goed te bedienen stemmen we ons opleidingsaanbod af, we werken gezamenlijk aan 

een betere doorstroming naar het hbo, we werken samen aan het tekort aan personeel 

in diverse sectoren in onze provincie weg te werken en we hebben een gezamenlijke 

professionaliseringsagenda. Deze onderdelen worden in de volgende paragrafen kort 

aangestipt en is vastgesteld in het bestuurlijk overleg van de Gelderse roc’s op 25 

september 2018. 

 

Beleidskader Economie Provincie Gelderland 

De provincie Gelderland heeft in mei 2016 een Beleidskader Economie ontwikkeld 

onder de titel ‘’Werken aan de economie van de toekomst, Circulair, Innovatief en 

Internationaal’’. In dat kader worden speerpunten onderscheiden. De Gelderse 

instellingen voor mbo trekken met elkaar en met de provincie op bij het vormgeven en 

realiseren van het speerpunt aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Samen met de 

provincie: 

– Investeren we in vakmanschap en ondernemerschap (Human Capital 

Infrastructuur); 

– Ontwikkelen we nieuwe onderwijsconcepten en denken mee bij de ontwikkeling van 

nieuwe arbeidsmarktconcepten; 

– Zijn we partner in de arbeidsmarktregio’s, bij voorbeeld bij het uitvoeren van het 

regionale techniekpact en het zorgpact; 

– Delen we kennis en inspireren elkaar, bijvoorbeeld in de vorm van designteams. 

 
Arbeidsmarktrelevant opleiden 

Een structurele beleidsgroep, waarin de roc’s en aoc’s van Gelderland 

vertegenwoordigd zijn, bepaalt op basis van (provinciale) arbeidsmarktanalyse of 

het opleidingsaanbod (portfolio) van de regionale mbo-instellingen kan 

voorzien in de behoefte aan geschoold personeel. Het gaat om doelmatigheid en 

toekomstbestendigheid. 

Vanaf 2018 wordt gewerkt aan en vanuit de ontwikkelagenda onderwijs- 

arbeidsmarkt voor Gelderland 2018 – 2022; mbo met vakkracht. Deze agenda heeft als 

doel dat het mbo-onderwijs in de provincie Gelderland in 2022 responsief en 

innovatief is en opleidt tot werknemers die zich een leven lang ontwikkelen. De 

uitvoeringsagenda wordt vormgegeven door vertegenwoordigers van onderwijs en 

arbeidsmarkt. 

 

Doorstroom naar het hbo 
Al meer dan 15 jaar werken de verschillende mbo-instellingen structureel samen met 

Hogescholen om de aansluiting tussen niveau 4 en het hbo te verbeteren onder andere 

via het samenwerkingsverband RxH. Zo is er sprake van Bestuurlijk overleg, afstemming 

tussen de scholen op directieniveau, er waren en zijn werkgroepen voor 
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doorstroomprogramma’s en de ontwikkeling van mbo-keuzedelen. Dit alles om de 

overstap van mbo naar het hbo succesvol te maken. 

 

Gelders Vakmanschap 

Op woensdag 23 mei 2018 is het gloednieuwe Gelderse samenwerkingsverband 

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap van start gegaan. Vakorganisaties, technische 

branches, O&O-fondsen, provincie Gelderland, mbo-en hbo-onderwijs werken samen 

in een nieuw actieplan bedoeld om de regionale Gelderse economie gericht te 

stimuleren en te verstevigen. 

Samenwerkingspartners in dit project zijn de technische branches (installatie, 

metaalbewerking, bouw en industrie), brancheorganisaties, O&O-fondsen, 

praktijkopleidingsbedrijven, de leerwerkloketten, de werkgeversdiensten van het 

UWV, de gemeenten, de afdelingen techniek van roc’s en hbo-instellingen in 

Gelderland en de vakbonden. 

 

Gelderse professionaliseringsagenda 
Responsief, hybride en innovatief onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt en 

opleidt tot werknemers die zich een leven lang ontwikkelen vraagt andere 

competenties van de docent. Zoals het gebruik van nieuwe technologieën, het 

voorbereiden van studenten op een gedigitaliseerde toekomst en het ontwikkelen van 

adaptieve en praktijkgerichte curricula, in samenwerking met professionals in het 

werkveld. 

 
De Gelderse professionaliseringsagenda, een samenwerking van de Gelderse mbo’s en de 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen, speelt in op deze ontwikkeling. Door gebruik te 

maken van elkaars expertise, versterken de Gelderse Mbo’s elkaar en maken zij zich 

samen sterk voor de ontwikkeling van een actueel samenhangend en toegankelijk 

opleidings- en professionaliseringsaanbod voor professionals binnen het mbo, ten 

behoeve van de kwaliteit van het Gelderse beroepsonderwijs voor nu en in de toekomst. 

 
Door middel van een website, kennisgroepen, designteams, leer & deelsessies, 

conferenties, innovatie/inspiratie lab, praktijkgerichte onderzoeken (Nationaal 

Regieorgaan Onderwijsonderzoek, NRO) en een Community of Practice (CoP) wordt 

samen gedeeld, geleerd en adaptief onderwijs gemaakt. De Gelderse mbo’s, 

onderzoekers van de HAN en werkveld nemen hieraan deel. Deze verbinding tussen 

school, werkveld en onderzoek leidt tot professionals die responsief, hybride en 

innovatief onderwijs ontwikkelen en uitvoeren. 
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Bijlage 2 

 Afspraken mbo-instellingen Kennispact Brabant  

Probleemstelling, onderwerp bepalen 

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 leerlingaantallen opgenomen. 

De uitwerking LLO is zeer verschillend te noemen; een roc heeft een goed uitgewerkt 

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 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 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 

regionaal niveau. Dit biedt kansen voor de uitwerking van de verdere samenwerking. 

 

Gewenste situatie 

– We kennen een groot samenwerkingsverband Kennispact MBO Brabant waarin we 

komen tot een 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 gegeeld in een expertisecentrum Leven Lang 

Ontwikkelen. Hier werken we gefaseerd naar toe. 

– 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’. 
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Doel 
1. Het verder uitwerken en concretiseren van een scenario zoals beschreven in de 

adviesnotitie LLO voor de Brabantse roc’s, met als eerste start een pilot met de 

Techniekcoalitie; 

2. Implementeren van samenwerkingsvorm voor acquisitie waar alle instellingen 

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 eerste opstart is een vooraf vastgesteld aanbod en 

maatwerktrajecten. Het betreft hier een groeimodel wat gefaseerd kan worden 

ingevoerd. 

5. Een ‘White label’, waarbij we gebruik maken van een beproefd systeem van een 

van de samenwerkende roc’s, de huidige Backofficestructuur 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 
Ui de analyse blijkt dat 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 de LLO binnen de 

provincie Brabant door de Mbo-instellingen. 
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Oplossingen/tegen maatregelen bedenken en invoeringsplan maken 

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. 
Hierin wordt het 
‘White Label’ nader 
uitgewerkt. 

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

2. Er ligt een 
meerjaren 
implementatieplan 

1. De eerste 
fase van het 
implementatie- 
plan wordt 
uitgevoerd. 

2. Evaluatie van 
implementatie- 
plan en eventuele 
bijstelling 

1. Duurzame 
samenwerkingsvorm 
LLO is ingevoerd 

2. Er ligt een uitgewerkt 
en geconcretiseerd 
acquisitiemodel 
volgend de gekozen 
denkrichting van 
een ‘White Label’ 
constructie 

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

2. Er heeft een 
evaluatie plaats 
gevonden van 
een eerste pilot 
acquisitiemodel 

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

1. Er is vormgegeven 
aan de ‘White 
Label’ constructie. 

2. Eerste aanzet visie 
ontwikkeling LLO 
Brabantse mbo 
instellingen in 
samenwerking met 
bedrijfsleven 

3. Er is een Brabantse 
Adviesgroep LLO 
ingericht. Binnen 
deze adviesgroep LLO 
is nagedacht over de 
product/ markt 
combinaties en is een 
eerste voorstel voor 
een gezamenlijk 
aanbod 
vormgegeven. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– verduurzamen 
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Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) 

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. 

 

Doel vaststellen 

Doel 
Komen tot de uitwerking van een opleidingsstructuur waar mbo-instellingen in het kader 

van duurzame inzetbaarheid bij en met bedrijven en instellingen een dekkend en 

gebalanceerd aanbod van op-, bi- 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 en individu. 

 

Probleem analyseren 

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 is LLO centraal belegd, soms decentraal in de onderwijsteams. Daardoor zijn 

contactpersonen en een integrale aanvliegroute lastig zichtbaar te maken. 

– Er is een verschil in klanten per MBO-instelling (soms een beperkt aantal klanten die 

grote aantallen studenten leveren, soms veel kleine klanten met kleine aantallen 

studenten). 

– Op langere termijn een 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 anders dan initieel onderwijs waarin we een breed onderwijspakket 

meten aanbieden, versus een meer gearticuleerde vraag van werknemers en 

bedrijven. 

– Door de afbouw van LLO binnen een aantal instellingen, zijn netwerken niet 

altijd meer voorhanden en moeten opnieuw worden opgebouwd, dit kost 

veel tijd. 

– Er is volume nodig om iets aan te kunnen bieden. 

– Bereidheid of de angst voor het onbekende en het delen van kennis, maakt dat 

samenwerking niet altijd wordt opgestart of goed wordt uitgewerkt. 
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Invoeringsplan uitvoeren 

Wat is er nodig om de beschreven resultaten en het doel te behalen: begroting per jaar 

uitgaande van een periode van 4 jaar. 

Vaste kosten: 

1. Projectleider: inzet 0,2 fte 

2. Inrichten ‘White Label’ 

3. Inhuur externe deskundigen 

4. Ontwikkelingskosten 

5. PM post 

 
Variabele kosten: 

6. Adviesgroep: 0,1 fte per instelling (is de huidige werkgroep van LLO, 10 scholen) 

 
Overzicht totale kosten op jaarbasis per onderdeel. Deze kosten worden gedeeld door 

het aantal deelnemende* mbo-instellingen: 

1. 20.000 euro 

2. 60.000 euro 

3. 15.000 euro 

4. 15.000 euro 

5. 15.000 euro 

6. 100.000 euro 

Totale kosten 225.000 

 
* Er wordt uitgegaan van deelname door alle 10 de mbo-instellingen. Nemen er minder 

instellingen deel dan zal de verdeling van de kosten naar rato zijn, het bedrag bij punt 6 

verandert ook naar rato. 

 

Effecten meten 

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 

De Projectleider 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, procesbeschrijving en handelingscyclus. 
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Voetnoten 

1 Op 14 juni 2018 is het Bestuursakkoord vertaald in een ministeriële regeling voor de 
aanvullende bekostiging van het mbo ter bevordering van de onderwijskwaliteit. Deze regeling is 
leidend voor de uitwerking, beoordeling en bekostiging van het Kwaliteitsplan. 

 
2 O.a. Economic Board Arnhem-Nijmegen; Coalitieakkoord ‘Nijmegen: samen vooruit’; 

bestuursakkoord OCW - MBO-Raad 2018 – 2022; concept Bestuursverslag ROC Nijmegen 2017; 
magazines RvN@; presentatie onderzoeksafdeling gemeente Nijmegen; ‘Alle jongeren een 
toekomstperspectief’, regionaal programma bestrijden voortijdig schoolverlaten en begeleiden 
kwetsbare jongeren RMC-subregio Nijmegen voor de periode 2016 – 2020, SER- advies 
‘Toekomstgericht beroepsonderwijs; Rapport Arbeidsmarktprognoses 2017 – 2022 provincie 
Gelderland. 

 
3 Health Valley: De deelsectoren personalised medicine, digital health, diagnostiek en care/cure zijn 

sterk ontwikkeld in Nijmegen. Alleen Nijmegen al, telt bijna 2000 bedrijfsvestigingen in Health (op 
een totaal van 15.000). En het aantal arbeidsplaatsen in deze sector is in Nijmegen 

27.000 op een totaal 97.000. 

 
4 Landelijk bedraagt het startersresultaat volgens DUO-opgave 74,6%. Onze inschatting is dat dit 

cijfer - net als voor ons eigen cijfers geldt - te laag is. In de DUO-cijfers bedraagt ons 
startersresultaat 85,3%, tegenover 84,6% landelijk gemiddeld. 

 
5 BOM op hoofdlijnen: Groen: student op zijn plaats, Blauw: kortdurende begeleiding gewenst, 

Geel: tweedelijns begeleiding gewenst, Oranje: aanvullend/parallel programma, Grijs: 
aanvullende begeleiding vanwege hoog verzuim, Rood: aanvullende derdelijns begeleiding nodig, 
niet meer vanuit onderwijsteam. 

 
6 In 2015 hadden we 497 studenten Passend Onderwijs, in 2016 621 studenten 

Passend onderwijs. 
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Colofon 

Opleiden voor de regio 

Kwaliteitsplan 2019 – 2022 

is een uitgave van het college van bestuur van ROC Nijmegen 

 
Vormgeving: 

de Grafische Werkplaats, leerbedrijf van ROC Nijmegen 

 
Druk: 

de Grafische Werkplaats, leerbedrijf van ROC Nijmegen 

 
Redactieadres: 

m.everaert@roc-nijmegen.nl 
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