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VOORWOORD
Voor u ligt het kwaliteitsplan 2019-2022 van het Hout- en Meubileringscollege (HMC), de enige
MBO vakschool voor de meubel- en interieurbranche en een aantal verwante branches.
Het HMC verzorgt de opleiding van het merendeel van de benodigde meubelmakers voor de
meubel- en interieurbouw en de interieuradviseurs die in de woonbranche de klanten van een
gedegen verkoop- en interieuradvies voorzien. Ook bieden we opleidingen aan voor
aanverwante beroepen zoals meubelstoffeerders, woningstoffeerders en medewerkers voor
de timmerindustrie. Op verzoek van een aantal kleine unieke branches voor zelfstandige
atelierberoepen zijn we een aantal jaren geleden de opleiding creatief vakman gestart. Dit
doen we in samenwerking met de vakscholen CIBAP en SintLucas. Daarnaast verzorgen wij in
nauwe samenwerking met de branche de enige opleiding voor het onderhouden en stemmen
van piano’s.
Als tegenhanger van de ontwikkeling in het MBO richting schaalvergroting en
veralgemenisering, hebben onze branches (die nog specialistisch zijn georganiseerd) ‘hun’
vakschool altijd gekoesterd. De kwaliteit van onze gediplomeerden heeft in onze branches
nooit ter discussie gestaan. Mede door de grote betrokkenheid van de branches bij onze
school, hebben we in de afgelopen jaren een belangrijk investeringsprogramma in gebouwen,
inventaris, machines, apparaten, ICT-infrastructuur en overige voorzieningen kunnen
realiseren. Ook hebben onze medewerkers veel gedaan aan scholing, zowel op pedagogischdidactisch gebied als vakinhoudelijk. De kwaliteit van het onderwijs en de uitstraling van onze
afgestudeerden in de branche hebben geleid tot meer interesse van studenten en een gestage
groei in studentenaantallen.
In de wet educatie en beroepsonderwijs is geregeld dat MBO vakscholen (vakinstellingen)
alleen opleidingen mogen verzorgen voor een aantal, per school bepaalde, specifiek
afgebakende branches of bedrijfstakken. Hierna vindt u een voorwoord dat we als bestuurders
van MBO-vakscholen gezamenlijk hebben opgesteld. Het doel hiervan is om het specifieke
karakter van de vakscholen collectief te benadrukken.
Ons kwaliteitsplan sluit nauw aan op onze missie en visie die anderhalf jaar geleden zijn herijkt.
Dit is gebeurd na zorgvuldig en uitgebreid overleg met al onze stakeholders. We kijken samen
met onze stakeholders uit naar een goede verdere implementatie van onze missie en visie. De
uitvoering van de kwaliteitsagenda gaat hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
Januari 2019
Frans Veringa,
Voorzitter College van Bestuur
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VOORWOORD NAMENS DE VAKSCHOLEN
Nederland kent elf vakscholen. Elke vakschool is uniek en kleinschalig. Een vakschool kenmerkt
zich tevens vooral door specifieke opleidingen die nergens anders te volgen zijn en/of een
groot aantal specialistische studenten in huis te hebben. Vakscholen trekken studenten uit het
hele land en vinden een zeer nauwe samenwerkingspartner in de branche als dé ambassadeur
van de vakschool.
Deze unieke kenmerken hebben alle vakscholen met elkaar gemeen en onderscheiden ons van
regionale opleidingencentra (ROC’s). Onze vakscholen hebben daarom met elkaar afgesproken
een aantal bijzondere karakteristieken van een vakschool terug te laten komen in elke
afzonderlijke kwaliteitsagenda per instelling. Als een herkenbare rode draad per vakschool.
Deze karakteristieken zijn:
• Onze vakscholen hebben een unieke brancheverbinding. Het werkgebied van de school is
veelal het hele land. De branche is de vanzelfsprekende partner van de vakschool en draagt
bij aan het onderwijs, in een aantal gevallen door middel van kostbare en specialistische
uitrusting.
• Onze vakscholen worden door de branches gewaardeerd als echte vakopleider en hiermee
als dé gesprekspartner voor innovaties en vragen die in onze branches spelen.
• Onze vakscholen hebben een breed voedingsgebied. De vakscholenatlas laat ziet dat
studenten uit het hele land op onze opleidingen afkomen. Onze studenten weten na hun
opleiding over het algemeen snel een passende baan in de betreffende branche te vinden.
• Onze vakscholen hebben een aantal unieke opleidingen. Ook bieden wij opleidingen waarin
wij met afstand de meeste studenten hebben. We zijn zuinig op deze opleidingen omdat
wij hiermee een cruciale positie hebben voor de branche waar het gaat om het opleiden
van jongeren voor de specifieke sectoren.
• Onze vakscholen hebben een afgebakend, samenhangend opleidingsaanbod met een heel
duidelijke focus. Dit maakt dat wij gemakkelijker anticiperen op ontwikkelingen in de
markt, slagkracht hebben en innovatief zijn.
Tot slot hechten wij bijzonder belang aan onze positie en hebben we de ambitie deze met
onze kwaliteitsagenda’s te versterken. Het speerpunt uit het bestuursakkoord ‘Opleiden voor
de arbeidsmarkt van de toekomst’ is een speerpunt dat alle vakscholen zullen uitwerken,
omdat dit aansluit op karakteristieken die alle vakscholen1 hebben.
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De vakscholen spreken hierover met elkaar in het vakscholenoverleg.
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1 INTERNE EN EXTERNE ANALYSE
Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de huidige situatie van het HMC en van het onderwijs óp het
HMC. Hierin wordt onder andere ingegaan op de afbakening van de regio en het werkveld, het
profiel van de instelling en de doelgroepen. Daarna volgt de externe analyse, waarin wordt
ingegaan op de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de
branches waar het HMC voor opleidt. In de interne analyse komen vervolgens de
ontwikkelingen binnen het HMC aan de orde, inclusief de sterke en zwakke punten van het
HMC. Tot slot zijn de conclusies opgenomen die de basis vormen voor de speerpunten uit dit
kwaliteitsplan.

1.1

Huidige situatie: Hout- en meubileringscollege (HMC)

Het Hout- en Meubileringscollege (HMC) is een MBO-vakinstelling. Vakinstellingen
onderscheiden zich van andere MBO-instellingen doordat het aanbod van opleidingen naar
aard en onderlinge samenhang aantoonbaar gericht is op en van belang is voor een specifieke
bedrijfstak of groep van bedrijfstakken. Voor het HMC zijn dit de meubel- en houtbranche, de
interieur- en woonbranche en het ambachtelijk specialistisch vakmanschap.
Het HMC is negentig jaar geleden opgericht door de voormannen van de brancheorganisaties
en nog steeds maken de directeuren van (de rechtsopvolgers) van deze brancheorganisaties
deel uit van de Raad van Toezicht van het HMC. Naast deze vertegenwoordiging zijn er veel
formele en informele contacten met bedrijven. Zo is er een permanente adviescommissie voor
de woon- en interieuropleiding en voor de piano-opleiding, worden er voor vrijwel alle branches
bijeenkomsten georganiseerd rond specifieke thema’s en is er een actief overleg met de
scholingsfondsen en arbeidsmarktonderzoekers van de brancheorganisaties. Ook maken
vertegenwoordigers van de bedrijven deel uit van onze examencommissie en worden
medewerkers van bedrijven ingezet als externe beoordelaars.
In de loop van de jaren hebben de opleidingen die het HMC verzorgt zich inhoudelijk
verschillend ontwikkeld. Voor de meubel- en interieurbranche zijn het technische
maakopleidingen met een ontwerpcomponent, voor de interieurbranche gaat het om
opleidingen met een ontwerpcomponent en een belangrijke verkoopcomponent. Onze
ambachtelijke en specialistische opleidingen combineren alle drie deze elementen in zich. Door
deze ontwikkeling is de onderlinge samenhang tussen de opleidingen minder aanwezig dan
oorspronkelijk, toen maken en verkopen in één bedrijfskolom waren geordend en ontwerp een
minder belangrijke rol speelde. Dit effect is verder versterkt door de huidige sectorordening
van opleidingen in het MBO. Hierdoor maken de opleidingen van het HMC onderdeel uit van
drie verschillende MBO-sectoren (namelijk techniek, handel en specialistisch vakmanschap).
De opleidingen worden vooral in de BOL-leerweg verzorgd. Voor de SVM operatie in het MBO
(eind vorige eeuw) was het HMC een MTS voor meubelmaken en woninginrichting. Het
zwaartepunt van het praktisch leren ligt op de scholen zelf. Op onze locaties zijn er met name
voor meubel en hout zeer uitgebreide en up-to-date praktijkfaciliteiten beschikbaar.
Het studentenaantal van het HMC is sinds 2008 gegroeid met 40%. Groei is geen doel op zich
geweest maar een effect van de manier waarop wij opleiden, van de nadrukkelijke profilering
door onze branches en (mede als gevolg daarvan) van wijzigingen in interesses van studenten.
Overigens gaat het hierbij in absolute aantallen om een beperkte stijging van rond de 600
studenten (van 1200 naar 1800) per locatie.
Rond de 60% van de studenten die een opleiding volgen voor de meubelbranche of voor de
interieurbranche doet dit bij het HMC. Daarmee zijn we de belangrijkste ‘leverancier’ van
instroom voor onze branches.
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Het HMC heeft twee vestigingen: in Amsterdam en Rotterdam. Beide scholen hebben hetzelfde
profiel met dezelfde verdeling van opleidingen en studentenaantallen (1800 studenten per
locatie). De scholen hebben daardoor een ‘menselijke’ maat. De locatiedirecteur is met de
teamleiders integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en de onderwijskwaliteit. De locaties
worden daarbij ondersteund door een beperkte centrale staf.
Het voedingsgebied van het HMC is erg groot. Zoals uit de vakschoolkaart (zie bijlage 6) blijkt
komen onze studenten uit Noordwest-, Midden- en Zuidwest-Nederland, incidenteel zelfs uit
het noorden of zuiden van Nederland. Studenten zijn bereid om dagelijks vijf kwartier heen en
vijf kwartier terug te reizen om een opleiding bij het HMC te volgen. Het aandeel studenten
uit de stad Amsterdam respectievelijk de stad Rotterdam ligt rond de 20%. Ook de BPV
bedrijven zijn verspreid over hetzelfde gebied.
Studenten van het HMC hebben meestal een VMBO-vooropleiding. Het aandeel studenten dat
instroomt met een HAVO-diploma ligt rond 10%. Onze studenten komen van een groot aantal
verschillende scholen. Meestal gaat om een of enkele VMBO’ers per klas die voor het HMC
kiezen. Het HMC biedt naast de reguliere opleidingen ook cursussen en opleidingen aan voor
volwassenen.
Bij- en nascholing programma’s worden aangeboden in nauwe samenwerking met de
scholings- en opleidingsfondsen van onze branches. Deze fondsen bepalen op basis van
onderzoek bij de bedrijven wat het aanbod moet zijn en het HMC voert de betreffende
opleidingen, cursussen of workshops vervolgens uit. Het gaat hierbij om een jaarlijks aanbod
dat min of meer standaard is of specifiek maatwerk dat moet worden ontwikkeld. Omdat de
meeste bedrijven behoren tot de categorie midden- en kleinbedrijf is het lastig om een
gestandaardiseerd aanbod te ontwikkelen. De vraag blijkt vaak toch niet precies hetzelfde te
zijn. Ook de beschikbaarheid van de te scholen medewerkers is zeer verschillend. Hierdoor
vraagt het een grote inspanning van alle partijen om ‘een leven lang ontwikkelen’ vorm te
geven. We bieden ook een aantal vakopleidingen aan. Vakopleidingen zijn parttime
beroepsopleidingen met een branche-erkenning. Het diploma van een vakopleiding krijgt
daarmee in de branche een stevig civiel effect. De doelgroep voor de vakopleiding zijn mensen
die in eerste instantie een andere opleiding of werkkring hebben en toch met hun handen
willen werken, ongeschoolde werknemers uit de branche en soms UWV-kandidaten. Tot slot
bieden we hobbycursussen aan in onze specialismen voor mensen die geïnteresseerd zijn in
meubelmaken, meubelstofferen en/of interieuradvies en zich hierin willen bekwamen.
De bedrijven waarvoor wij opleiden zijn traditioneel aan het HMC verbonden. Het gaat om de
volgende typen bedrijven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meubel en interieurbouw
Meubelstoffeerders
Retailzaken in de woonbranche
Woninginrichters
Woningstoffeerderijen
Interieurarchitecten
Interieurstylisten
Industrieel produceren met hout (timmerindustrie)
Ambachtelijke atelierberoepen met hout, textiel en leer als materiaal
Pianobranche

Mede als gevolg van recente wet- en regelgeving over de doelmatigheid van het aanbod van
MBO-opleidingen, neemt het HMC deel in bestuurlijk overleg in Amsterdam en Rotterdam met
de MBO-collega’s. Doel van dit overleg is het afstemmen van het opleidingsaanbod en het
voorkomen van onnodige overlap van aanbod. Met andere regio’s waar wel veel HMC7

studenten vandaan komen is er geen overleg omdat deze regio’s de vestigingsplaats van de
school en niet de woonplaats van de student als uitgangspunt nemen voor hun regionaal
overleg. Het HMC participeert actief in de MBO-agenda (i.e. specifiek gemeentelijk beleid voor
het MBO) van zowel de gemeente Rotterdam als de gemeente Amsterdam.
In de laatste vijftien jaar is het aantal ROC’s dat de kernopleidingen van het HMC is gaan
aanbieden enorm gestegen. Waar het HMC ooit de enige was die de meubel en interieur (toen
woninginrichting) opleidingen in BOL-vorm aanbood, zijn het er nu 24 respectievelijk 27. Het
totaal aantal studenten dat wordt opgeleid voor de HMC-branches is fors gestegen. Het
marktaandeel van het HMC stabiliseert zich rond de 60%.
Onze onderwijskwaliteit is op orde. De rendementsproblemen bij één van onze kleine
opleidingen zijn inmiddels opgelost. Naar aanleiding van onderzoek van de inspectie werken
we aan een verdere professionalisering van onze formele examenstructuren (locaties-centraal)
onder andere door de versterking van de onafhankelijkheid van de centrale examencommissie.
Onze financiële positie is zeer solide. Het laatste kwaliteitsplan is naar tevredenheid uitgevoerd,
alleen op het onderdeel BPV-verbeteringen hebben we niet op tijd de door ons zelf gestelde
(ambitieuze) doelen behaald. De verwachting is dat dit op korte termijn alsnog zal gebeuren.

1.2

Huidige situatie: onderwijs op het HMC

In het onderwijs van het HMC is de beroepspraktijk leidend. Studenten leren vooral door te
doen. Door het gebruik van verschillende didactische werkvormen doen studenten de
benodigde kennis, vaardigheden en beroepshouding op.

Werkstukken

De opleidingen van het HMC zijn gericht op vakmanschap, creativiteit en ondernemerschap.
Dit komt onder andere tot uiting in de werkstukken die studenten maken en de projecten
waaraan zij deelnemen. Bij al deze vormen van onderwijs combineren studenten het
traditionele vakmanschap met de nieuwste trends en ontwikkelingen. De praktijkwerkstukken
van hoge kwaliteit vormen hét visitekaartje van het HMC. Specialisaties geven de studenten
ruimte om te excelleren in hun vakgebied. De veilige en prettige leeromgeving op het HMC
dragen hier aan bij.

Werkplaatsleren

Het HMC werkt met het concept ‘werkplaatsleren’. Deze vorm van leren kenmerkt zich door
een gevarieerde didactiek en een contextrijk curriculum. De reële beroepspraktijk staat zoveel
mogelijk model voor de opleidingen. Er is zo min mogelijk verschil tussen school, stage en de
feitelijke beroepspraktijk. Dit willen we bereiken door:
1. het leren op school zoveel mogelijk aan te laten sluiten op het werk in de praktijk;
2. de schoolomgeving (inrichting, inventaris, cultuur) zoveel mogelijk in te richten op basis
van de beroepspraktijk;
3. een soepele overgang te creëren tussen leren op school en werken in een bedrijf.
Zo beschikt de school voor de meubel- en houtopleidingen over een up-to-date machinepark
en eigen praktijklokalen waar meubels en andere objecten gemaakt worden. Daarnaast zijn er
praktijkruimtes voor meubel- en woningstofferen en worden er diverse producten voor de
timmerindustrie gemaakt. De werkplaatsen voor de interieuropleidingen lijken op
woonwinkels, ateliers of studio’s. Hier vinden simulaties van verkoopgesprekken plaats,
worden winkelpresentaties gemaakt en inrichtingen van woningen ontworpen. In de opleiding
creatief vakman wordt veel aandacht besteed aan nieuwe technieken, zoals digitale
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tekenprogramma’s, lasersnijden en CNC. In de pianowerkplaats bevinden zich piano’s en
vleugels van reële klanten, die gestemd, gereviseerd of gerepareerd worden.

Drie leerlijnen

Het onderwijs wordt verzorgd in drie leerlijnen:
1. De integrale leerlijn:
De kern van iedere opleiding is de integrale leerlijn. In thema’s, praktijkuitdagingen en
projecten worden de creativiteit en het oplossend vermogen van studenten ontwikkeld.
Hiermee wordt de basis gelegd voor vakmanschap. In de lesstof komen de kerntaken uit
de beroepspraktijk aan de orde. Er is aandacht voor kennis, vaardigheden en
beroepshouding. In het begin van de opleiding krijgt de student nog veel begeleiding, later
krijgt hij of zij steeds meer eigen verantwoordelijkheid.
2. De leerlijn kennis en vaardigheden:
In de tweede leerlijn is er naast vakkennis en -vaardigheden ook aandacht voor
vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en burgerschap. De domeinen van
burgerschap komen afwisselend aan bod op school, in de beroepspraktijkvorming (BPV)
en bij buitenschoolse activiteiten.
3. De leerlijn studieloopbaanbegeleiding:
Bij de derde leerlijn gaat het om de begeleiding van studenten tijdens de studie en ter
voorbereiding op de verdere loopbaan. De studieloopbaanbegeleider (SLB’er) volgt de
voortgang van de studie, bereidt de student voor op het werken in de branche of op het
doorstuderen aan een vervolgopleiding.

Passend onderwijs

Uitgangspunt bij de start van de opleiding is dat de student een reëel perspectief heeft op het
behalen van een diploma. Wij gaan daarbij uit van de mogelijkheden van de student en niet
van zijn of haar beperkingen. Het HMC biedt studenten passende begeleiding, binnen de
mogelijkheden die de school heeft.

Examens

De examinering bestaat uit een mix van proeven van bekwaamheid, vaardigheidstoetsen en
kennistoetsing. Waar mogelijk wordt het bedrijfsleven actief betrokken bij het maken en het
afnemen van de examens.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Het leren in de beroepspraktijk is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het HMC hecht
veel waarde aan een goede match tussen student en leerbedrijf. De studenten krijgen
opdrachten op maat mee, die passen bij de praktijksituaties in leerbedrijven. De begeleiding
vindt plaats door deskundige stagebegeleiders en praktijkopleiders. Het HMC biedt studenten
ook de mogelijkheid om een internationale stage te volgen. Zo’n stage kan bijdragen aan de
persoonlijke ontwikkeling van de student en aan zijn of haar vakmanschap.

1.3

Externe analyse: Ontwikkelingen in de HMC-branches2

In deze paragraaf zijn de ontwikkelingen in de branches waarvoor het HMC opleidt en die als
vertrekpunt voor dit kwaliteitsplan 2019 – 2022 dienen, in kaart gebracht. Voor elke branche
wordt ingegaan op de stand van zaken en de ontwikkelingen en worden aandachtspunten naar
voren gebracht.

2

Uit: ‘Presentatie College van Bestuur en Directie’ donderdag 9 november 2017
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1.3.1 Branche: Meubelindustrie en interieurbouw
Ontwikkelingen in de vraag van de klant en in de technologie in de meubelindustrie en
interieurbouw veranderen de markt voor meubelbedrijven substantieel. Bedrijven moeten
innoveren om te overleven. Naast de veranderende klantvraag dwingt de dalende omzet van
de afgelopen jaren bedrijven productiekosten te verlagen en productietijd te verkorten. Er
moet snel en efficiënt aan klantvragen kunnen worden voldaan. Daarvoor is voortdurend
nieuwe kennis en kunde nodig. De informatie- communicatietechnologie heeft grote invloed
op de manier waarop producten gemaakt worden. Het gebruik van de 3D-printer zal
bijvoorbeeld zeker invloed hebben op het productieproces in de meubel- en interieurbranche,
al weten we nog niet precies hoe. Daarnaast zullen bedrijven die laten zien hoe ze omgaan
met het hergebruik van meubelen en materialen meer kans maken om opdrachten binnen te
halen. Het is daarom van belang dat innovaties uit de markt een plek krijgen in het
onderwijscurriculum.
De huidige arbeidsmarkt in de meubelsector is ontgroend en vergrijst. De vergrijzing en
ontgroening zorgt voor een vervangingsvraag van jaarlijks 1.100 personen. Hetzelfde aantal
studenten verlaat jaarlijks de MBO-scholen met een diploma, maar van deze groep gaat een
derde niet aan het werk in een bedrijf dat valt onder de CAO meubel of hout. Er is sprake van
een ‘lek’ en zo ontstaat een jaarlijks tekort van ongeveer 400 studenten vanaf 2015.
Het meubelonderwijs in Nederland is versnipperd. In Nederland nemen 2.473 studenten deel
aan MBO-onderwijs ten behoeve van de meubelindustrie. Deze studenten zijn verdeeld over
23 ROC-instellingen en één vakinstelling (het HMC). Door de beperkte omvang en
versnippering van het onderwijs zijn de mogelijkheden om te investeren in de noodzakelijke
groei en vernieuwing beperkt. Om deze reden is het Topcentrum Meubelindustrie opgericht.
Door de intensieve samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in het Topcentrum
Meubelindustrie kunnen relevante innovaties snel vertaald worden naar specifieke modules in
het onderwijs. Het Topcentrum Meubelindustrie is een samenwerking tussen meubelbedrijven
(verenigd in een zestal samenwerkingsverbanden), de landelijke Branche- vereniging voor
interieurbouw en Meubelindustrie (CBM), het landelijke Expertisecentrum Meubel (ECM) en
initieel een drietal voorlopers uit het onderwijs, te weten ROC van Twente, Summa College en
het HMC. Inmiddels zijn ook de onderwijspartners Alfa-College en Deltion College betrokken
bij het Topcentrum Meubelindustrie, waarmee het Topcentrum een landelijke dekking heeft.
De samenwerking verloopt goed en wordt ondersteund door een RIF-subsidie. Het Topcentrum
Meubelindustrie sluit aan op de Human Capital Agenda van de Topsector Creatieve Industrie.
Het draagt bij aan versterking van de topsector en het sterke merk Dutch Design. De scholen,
die deel uitmaken van het Topcentrum Meubelindustrie, hebben een marktaandeel van 74%
van het totaal aantal studenten in Nederland voor de vijf belangrijkste kwalificatiedossiers (zie
tabel 1). Het HMC leidt 58% van de studenten op en heeft de opdracht het onderwijscentrum
van en voor de branches te zijn.
Aantal MBO-studenten meubelopleidingen3
Totaal
2.473
Topcentrum Meubelindustrie
1.827
HMC
1.432
ROC van Twente
70
Summa College
208
Alfa-College
11
Deltion College
106

74%
58%
3%
8%
1%
4%

Tabel 1: Aantal studenten meubelopleidingen: Topcentrum Meubelindustrie vs. totaal
3

DUO,www.duo.nl, 2017
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1.3.2 Branche: Interieur
De groei van de Nederlandse detailhandel 4 is achtergebleven. Bestaande en nieuwe trends
zetten de sector en de individuele retailers onder druk. Aan de hand van
consumentenonderzoek en interviews met stakeholders uit de sector zijn deze trends
geïdentificeerd. De vier belangrijkste trends zijn:
• Veranderend gezicht van de consument.
• Vooruitgang in de technologie.
• Patronen in de persoonlijke consumptie.
• Trends specifiek voor de retailsector.
De klant komt minder vaak naar de fysieke winkel5 vanwege een toenemende voorkeur voor
het online kanaal. Belangrijke functies van de winkel zijn te clusteren in drie pijlers: experience,
expertise, en efficiency. Het is voor een retailer belangrijk om keuzes te maken en de
winkelinrichting hier op aan te sluiten. Om onderscheidend te blijven, zullen retailers ook
moeten investeren in deskundig personeel, goede (online) productinformatie en consumenten
vragen een review te schrijven. Deze maatregelen bieden kansen voor zowel het online kanaal
als de fysieke winkel. Personeel moet in staat zijn om sfeer te creëren, consumenten te
adviseren en oplossingen te bieden.
Technologische ontwikkelingen, zoals spraaktechnologie, ‘internet-of-things’, 3D-printers,
‘virtual reality’ en geavanceerde robotica, kunnen de behoefte aan fysieke winkelbezoek nog
verder verminderen. Tegelijkertijd bieden technologische ontwikkelingen de kans om in nauw
contact met de consumenten te blijven door middel van digitale kanalen (i.e. e-mail, sociale
media en mobiele applicaties). Bovendien kan door het inzetten van technologie personeel
vrijgemaakt worden om de klant meer experience en expertise aan te bieden, de winkel
doordacht in te richten en de toekomstbestendigheid ervan te vergroten. Verder kan het
inrichten van betere klantdatabases helpen om de service gerichter te maken.
De brancheorganisatie INretail voorspelt dat de veranderingen in de retail gaan plaatsvinden
op twaalf te onderscheiden onderwerpen6. Zij noemt dit retailshift. De onderwerpen zijn:
• Besteden & bijdragen
• Wegwerpen & doorgeven
• Bezit & gebruik
• Snelheid & flexibiliteit
• Transactie & attractie Distributiepunt & medium
• Massaproductie & coproductie
• Check-out & check-in
• Social netwerken & social (influenced) commerce
• Aankoop & algoritme
• Massacommunicatie & persoonlijke micromomenten
• Informeren & entertainen
• Winkels & ecosystemen
Voor met name de invulling van het variabel curriculum moeten we deze ontwikkelingen
nauwgezet volgen.

4

`Werk aan de winkel, Nederlandse detailhandel in versnelling richting 2025` McKinsey & Company en
Detailhandel Nederland, November 2016
5
‘Waarom komt de consument van de toekomst naar de winkel’, ABN AMRO, september 2018
6
Retail richting 2030, INretail 2017
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In 2013 zijn er in de woonbranche7 naar schatting 40.500 werkenden waarvan bijna 40%
werkzaam is in gemengde zaken – en dit aandeel is licht toegenomen -- en ruim 30% bij
meubel- en slaapspeciaalzaken. Het aantal werkenden in de woonbranche beweegt zich
momenteel rond de 35.000 (zie figuur 1).

Figuur 1: Verloop aantal werknemers (op de loonlijst) in de woonbranche
Het aantal baanopeningen dat jaarlijks ontstaat neemt af. Desalniettemin blijft er behoefte
aan nieuwe instroom, omdat de verwachte uitstroom groter is dan de vraagafname. De
instroomopgave tussen 2013 en 2020 wordt becijferd op 71.000 werkenden; per jaar dus rond
de 10.000 mogelijkheden.
Tussen 2005 en 2010 is het aantal deelnemers aan woonbranche-opleidingen met 31 procent
toegenomen tot 2700. 75 procent van de deelnemers is tussen 17 en 20 jaar oud.
Interieuradviseur is dominant aanwezig: 92% van de deelnemers volgt deze opleiding of
voorloper(s) van deze opleiding. 30 tot 40% van de geslaagden aan een woonbranchespecifieke opleiding op MBO-niveau gaat een vervolgopleiding doen, 24% gaat in de branche
werken en 19% wordt werkzaam in de non-food. De opleiding interieuradviseur is de enige
gespecialiseerde opleiding voor de woonretail. Jaarlijks worden er rond de zeshonderd
interieuradviseurs gediplomeerd. Hiervan gaat dus ongeveer een kwart aan de slag in de
woonwinkels. Dit betekent rond de 150 nieuwe instromers. Op een totale vraag van rond de
tienduizend (voor alle functies) is dit beperkt.
Ook het MBO-onderwijs op het gebied van wonen en interieur in Nederland is versnipperd.
Het HMC heeft in overleg met de brancheorganisatie INretail samenwerking gezocht met een
drietal andere aanbieders van de opleiding interieuradvies om zodoende een landelijk dekkend
aanbod voor deze opleiding te kunnen realiseren met eenzelfde kwaliteit. Doelstelling is gelijke
examinering en zoveel mogelijk afstemming over de inhoud van de opleiding. Het HMC heeft
hiervoor haar lesmateriaal ter beschikking gesteld. Het eerste gedeelte is gerealiseerd, de
examens worden gezamenlijk vastgesteld. De samenwerking is geformaliseerd in het
Consortium opleiding Interieuradvies en vastgelegd in een convenant tussen de betrokken
partijen: de onderwijsinstellingen het HMC, Koning Willem I College, Summa College en Deltion
College en de brancheorganisatie INretail. De scholen die samenwerken in het Consortium
opleiding Interieuradvies hebben een marktaandeel van 82% van het totaal aantal studenten
in Nederland voor deze opleiding (zie tabel 2). Het HMC leidt 61% van de studenten op.
7

Arbeidsmarktrapportage woon-verlichtingszaken, Detailhandel Nederland / Stichting Opleidingsfonds
Detailhandel, 2012; Arbeidsmarktmonitor woonbranche, Woonwerk/ABF research, 2013
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Aantal MBO-studenten interieuradvies8
Totaal

2.084

Consortium opleiding Interieuradvies
HMC
Koning Willem I College
Summa College
Deltion College

1.719
1.272
166
106
175

82%
61%
8%
5%
8%

Tabel 2: Aantal studenten opleiding interieuradviseur: Consortium opleiding
Interieuradvies vs. totaal

1.3.3 Branche: Timmer
De houthandel- en timmerindustrie is een relatief kleine sector in Nederland en kent een
tweetal concentratiegebieden van bedrijven (Zuidwest-Nederland en Oost-Nederland). De
sector is desondanks belangrijk voor Nederland op meerdere vlakken.
Technologische ontwikkelingen en nieuwe productiemethoden (automatisering, robotisering,
smart industry) hebben grote invloed op de sector. Voor bedrijven is het noodzakelijk mee te
gaan met deze ontwikkelingen. Dit vraagt andere kennis en vaardigheden van (nieuwe)
medewerkers. Medewerkers moeten met nieuwe technologieën kunnen werken en snel
kunnen mee veranderen met technologische ontwikkelingen. Studenten en medewerkers
moeten eveneens meer kennis hebben van de verschillende schakels in de gehele keten.
Samenwerking in de keten wordt steeds belangrijker. Basiskennis van houthandel tot bouw is
belangrijk om goed samen te kunnen werken.
Naast het kwalitatieve vraagstuk kent de timmerindustrie ook een groot kwantitatief vraagstuk.
De timmerindustrie is afhankelijk van de (woning)bouw. Momenteel werken circa 9.000
mensen in de timmerindustrie. Na een stevige daling in de crisis groeit de timmerindustrie
momenteel substantieel. Verwacht wordt dat de sterke groei doorzet9. Door de grote uitstroom
in de crisis is er in de sector momenteel te weinig personeel om deze groei aan te kunnen. Het
aantal openstaande vacatures neemt sterk toe10.
Vooral de tekorten op MBO-niveau 4 zijn groot. Door een groeiende dynamiek in de
timmerindustrie verschuift het gevraagde niveau richting niveau 4. Tekorten zullen verder
groeien door de uitbreidingsvraag en de substantiële vervangingsvraag (vergrijzing). Er is
onvoldoende instroom vanuit het onderwijs om de kwalitatieve en kwantitatieve vraag te
beantwoorden.
Het aantal studenten in de sector is relatief klein en het onderwijs voor de timmerindustrie is
versnipperd. Circa 24 ROC's en één vakschool (het HMC) bieden opleidingen in de
timmerindustrie aan. Het HMC is grootste opleider voor de timmerindustrie en de enige
aanbieder van een volledige BOL4-opleiding in de timmerindustrie. Door de beperkte omvang
en versnippering van het onderwijs zijn de mogelijkheden om te investeren in de noodzakelijke
groei en vernieuwing beperkt. Om hier wat aan te doen is het project Industrieel bouwen met
Hout gestart. Het project Industrieel bouwen met Hout is een initiatief van HMC, SSWT, NBvT,
Stichting Hout dat Werkt en een 16-tal timmerindustriebedrijven en leveranciers en wordt
tevens ondersteund door ROC van Twente. Doel van dit project is gezamenlijk te investeren
in groei en vernieuwing van met name de BOL3- en BOL4-opleidingen. Het project wordt
ondersteund door een RIF-subsidie.

8

DUO,www.duo.nl, 2017
Rabobank Cijfers en Trends
10
Bureau Bartels, Arbeidsmonitor Timmerindustrie Tweemeting, april 2016
9
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1.3.4 Branche: Creatief vakmanschap
Een creatief vakman (m/v) werkt als een zelfstandig vakman en ondernemer die producten
vorm geeft, maakt en op de markt zet. Het gaat om unieke producten of kleine series van
producten, die bestaan uit één of meerdere materialen en die gemaakt worden met inzet van
zowel traditioneel vakmanschap als nieuwe (digitale) technieken. Bij het HMC concentreren
wij ons in de opleiding op de materialen, hout, leer en textiel , waarvan producten zoals
(houten) woonaccessoires, meubelen, tassen, schoenen en hoofddeksels gemaakt worden.
Een creatief vakman werkt in principe als zelfstandig ondernemer of freelancer, maar kan ook
in loondienst werken. Hij werkt voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers, particulieren,
bedrijven, verenigingen, organisaties en overheden. Een deel van de branches kampt met een
behoorlijke vergrijzing. Op de markt is daarom ruimte voor goed opgeleide, jonge creatiefvakman-ondernemers.
Het is niet precies bekend hoeveel ZZP’ers of bedrijfjes er zijn die gerekend kunnen worden
tot creatief vakman. In 2016 waren er verdeeld over Nederland 1.731 leerbedrijven voor
Creatief vakmanschap waarvan 710 actieve leerbedrijven.
In 2017 is er tussen de drie scholen die de opleiding creatief vakman aanbieden (waaronder
SintLucas en HMC als ‘founding fathers’) en de vier relevante brancheorganisaties een
convenant11 afgesloten waarin de samenwerking tussen partijen op het gebied van kwaliteit
en kwantiteit wordt afgesproken. Bij het convenant zijn naast de genoemde scholen
aangesloten: de Ondernemersvereniging van Glazeniers, de Nederlandse HoedenVereniging,
Nederlandse Vakgroep Keramisten en de Branchevereniging ModeAmbachten. De belangrijkste
afspraken uit het convenant zijn het stimuleren van de levensvatbaarheid van de creatieftechnische beroepen, het borgen van de kwaliteit van de inhoud en het proces van opleiden,
het borgen van de relevantie van het geleerde voor de beroepspraktijk en het afstemmen
tussen vraag een aanbod. Gezien de geringe omvang van de branche en de verschillende
specialismen daarbinnen is het niet de bedoeling dat er meer scholen de opleiding aanbieden
en beperken de consortiumpartners zich tot maximaal twee klassen jaarlijkse instroom.

1.3.5 Analyse brancheontwikkelingen
In alle branches waarvoor het HMC werkt, is sprake van grotendeels vergelijkbare
ontwikkelingen:
1. Er is sprake van ontgroening en vergrijzing, waardoor er een forse vervangingsvraag is.
2. Er sprake van veel verschillende innovaties, zowel technologische als in bedrijfsconcepten.
3. Digitalisering lijkt de belangrijkste drijfveer voor innovaties te zijn, zowel in de productie
als in de retail (e-commerce).
4. Duurzaam grondstoffen- en energiegebruik wordt zowel in de productie als in de retail het
belangrijkste maatschappelijke thema waar de branches (wel of niet afgedwongen door
wet- en regelgeving) een antwoord op moeten vinden.
Er is (nog) geen eenduidig beeld in de branches over hoe deze ontwikkelingen vorm gaan
krijgen en wat dit betekent voor de competenties van de (toekomstige) medewerkers. De
urgentie is scherp in beeld bij de brancheorganisaties, maar niet in dezelfde mate bij alle
individuele bedrijven. Dit leidt tot de vraag hoe als vakschool voor de branche om te gaan met
veranderingen in de branches die er zeker aan komen en absoluut noodzakelijk zijn maar
waarvan nog niet duidelijk hoe ze er precies uit gaan zien.

11

Convenant Creatief Vakman februari 2017
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1.4

Interne analyse: Ontwikkelingen binnen het HMC

Onderstaande analyse is een beknopte samenvatting van de ‘White paper’ en de onderliggende
documenten die in 2016 en 2017 zijn gebruikt om te komen tot onze herijkte missie/visie en
strategische agenda. In de bijlagen zijn de ‘White paper’ (zie bijlage 3), een samenvatting van
de missie/visie ‘Het HMC in 2022’ (zie bijlage 4) en een uitwerking van de bijdrage van
medewerkers aan de World Café-tafels die ten grondslag ligt aan de ‘White paper’ (zie bijlage
5) opgenomen.
In de voorbereiding op de vaststelling van onze missie en visie in 2017 hebben we
geconcludeerd dat het HMC sterk is in het vakgerichte opleiden met grote betrokkenheid en
bevlogenheid van onze medewerkers. De relatie met de branches is zeer goed en de branches
verwachten van het HMC dat ze meedenkt over de vernieuwingen in de branches. Tegelijkertijd
wordt verwacht dat we onze opleidingen op het bekende kwalitatief hoge niveau houden en
ervoor zorgen dat we ook de hoogwaardige traditionele vakman blijven opleiden. Door de
grote betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers is er een sterke gerichtheid op de
invulling van het vakmanschap zoals men dit zelf kent en zoals dit actueel wordt gezien bij de
bedrijven. Hierdoor is er een ‘antenne’ voor toekomstige noodzakelijke vernieuwingen niet
vanzelfsprekend.
Passend binnen de wet- en regelgeving bieden wij alle studenten een gedegen en doorwrocht
curriculum, waarin zij (ook via keuzedelen) te maken krijgen met nieuwe ontwikkelingen in de
branches (zoals digitale technieken). Omdat keuzedelen veelal onderdeel zijn van
configuraties, zijn de keuzemogelijkheden feitelijk beperkt.
Deze sterke kanten bleken tegelijkertijd onze zwakke kant te zijn op het moment dat we ook
een antwoord willen geven op de andere vragen van onze branches: flexibel kunnen
meebewegen en als school actief meedoen in de benodigde vraagarticulatie van innovaties en
vernieuwingen.
Tot nu toe werden nieuwe ontwikkelingen die zich bewezen hadden en standaard ingevoerd
waren in de meeste bedrijven (bijvoorbeeld CNC, computer gestuurde frees) opgenomen in
het standaardcurriculum dat voor iedere student geldt. Het aantal nieuwe ontwikkelingen is
echter zodanig dat dit op termijn geen houdbaar uitgangspunt is. Het curriculum zit vol en
nieuwe ontwikkelingen betekenen niet dat er in dezelfde omvang andere onderdelen kunnen
worden verwijderd.
Het aantal ontwikkelingen dat mogelijk tot vernieuwingen of innovaties in onze branches leidt
is talloos. Vaak komen deze ontwikkelingen niet uit de branches zelf maar bijvoorbeeld uit de
ICT. Het duurt vaak geruime tijd voordat duidelijk wordt of een innovatie (neem bijvoorbeeld
3D-printen voor de productie van woonmeubelen) daadwerkelijk geïntroduceerd gaat worden.
Zaken als schaalgrootte, kosten, beschikbare grondstoffen en dergelijke spelen hierbij een rol.
Van ons mag verwacht worden dat we ondanks deze onzekerheden onze studenten hiermee
wel kennis laten maken.
De evaluatie van het excellentieprogramma uit de vorige kwaliteitsagenda leerde ons dat
studenten het bijzonder op prijs stellen om uitgedaagd te worden in een extra programma.
Zowel de aangeboden verbreding en verdieping in het vakgebied als op het terrein van
persoonlijke ontwikkeling werd zeer gewaardeerd. Wel gaven de studenten aan meer
maatwerk op prijs te stellen. Het uitgangspunt dat er één excellentieprogramma is voor één
vaste groep hiervoor geselecteerde studenten werd ter discussie gesteld. Het was volgens de
ervaring van de studenten en begeleiders beter om de onderdelen van het
excellentieprogramma voor alle studenten aan te bieden zodat ze zelf een keuze kunnen
maken. Ook zou het aanbod aan onderdelen verbreed kunnen worden. Een andere belangrijke
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conclusie was dat de coaching van de studenten ontzettend belangrijk is. Hoe ondersteun je
de talentontwikkeling van de studenten en hoe kun je helpen de student zijn of haar specifieke
talent te ontdekken. Hiervoor zijn bij onze medewerkers competenties nodig die momenteel
in mindere mate beschikbaar zijn. Dit wordt mede veroorzaakt door de grote mate van
gerichtheid op het vakmanschap en de vele zij-instromers onder onze docenten. De
pedagogische
en didactische
ontwikkeling van deze medewerkers
en
de
coachingsvaardigheden van alle docenten zullen daarom moeten worden versterkt.
Door de gerichtheid op vakmanschap is het de vraag of alle talenten van onze medewerkers
optimaal tot hun recht komen. Medewerkers hebben wellicht talenten die we nog niet
(onder)kennen. Bij de verbreding en verdieping van het onderwijs is het nodig dat we optimaal
gebruik maken van aanwezige talenten van medewerkers. In het licht van de genoemde
ontwikkelingen en het meer moeten/willen aansluiten bij de talenten van individuele
studenten, zullen medewerkers uitgedaagd moeten worden om met hun specifieke eigen
talenten hieraan een bijdragen leveren.

1.5

Conclusies externe en interne analyse

De belangrijkste conclusies die we op basis van onze brancheanalyse en interne analyse
hebben getrokken zijn:
• Studenten willen meer worden uitgedaagd zodat hun individuele talenten beter aan bod
komen. Zij zouden meer keuzemogelijkheden in het curriculum toejuichen.
• Digitalisering van het productieproces, retailproces en circulaire productie zijn de
belangrijkste trends en innovaties in onze branches. Hoe deze ontwikkelingen precies
uitpakken is echter ook bij de branches niet duidelijk. Het HMC zal de studenten met zoveel
mogelijk verschillende ontwikkelingen moeten confronteren en leren flexibel en vaardig
zijn, zodat zij ook in hun verdere loopbaan zelf nieuwe ontwikkelingen kunnen signaleren
en oppakken.
• Van het aanbod aan bij- en nascholing voor onze branches wordt onvoldoende gebruik
gemaakt. De branches vinden het wel noodzakelijk dat met name op het gebied van
innovatieve ontwikkelingen (verbreding en verdieping in het vakgebied) meer scholing
plaatsvindt. De branches verwachten hierbij een actieve rol van het HMC.
• Duurzaamheid speelt een ondergeschikte rol in de opleidingen en in de scholen. Gezien de
ontwikkelingen zowel in de branches als maatschappelijk moet hiervoor meer aandacht
komen.
• Onze medewerkers kunnen meer worden uitgedaagd om hun specifieke talenten te
onderkennen, in te zetten en verder te ontwikkelen.
Op basis van de analyses en conclusies hebben we een strategische agenda opgesteld
bestaande uit de volgende concrete speerpunten:

1. Onderwijs op het HMC in het kader van talentontwikkeling

Door middel van een uitgebreid variabel curriculum wordt naast het basis- en profieldeel
van het kwalificatiedossier, een aanvullend keuzeaanbod verzorgd. Dit variabel curriculum
bestaat onder andere uit keuzedelen, specialisaties, vakwedstrijden, workshops,
(internationale) stages, seminars, experimenteren, medezeggenschap, excursies,
workshops, externe projecten e.d. De studenten worden gestimuleerd en geholpen (in
samenhang met LOB, Burgerschap, SLB en BPV) om een bij hun talent passend programma
samen te stellen. Hierbij is het creëren van een ondernemende en onderzoekende houding
bij de student uitgangspunt. Het variabel curriculum is verplicht en wordt door de branche
gedragen. De onderwijsorganisatie zal het mogelijk moeten maken om naast het
standaardcurriculum, optimale flexibiliteit voor dit variabele curriculum te bieden.
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2. Professionaliteit en competenties medewerkers in het kader van talentontwikkeling

Docenten en instructeurs worden uitgedaagd en gestimuleerd hun eigen talent te
ontwikkelen om daarmee een onderscheidende bijdrage (passend binnen de visie en
missie) te leveren aan het variabel curriculum.
Om de talentontwikkeling van onze studenten te stimuleren is naast adequaat
vakmanschap, de aanwezigheid van een optimaal didactisch repertoire noodzakelijk. De
ingezette professionaliseringslijn ‘de vijf rollen van de docent’ dient hiervoor als
uitgangspunt. SLB’ers én vakdocenten zijn in staat om het talent van de studenten te
herkennen en hen te helpen en uit te dagen bij het kiezen van de variabele onderdelen
van het curriculum zodat zo goed mogelijk wordt aangesloten bij hun talent en behoefte.
De benodigde ontwikkeling van competenties van alle medewerkers wordt bepaald door
de vraag wat op team, locatie, staf en HMC niveau en vanuit onze stakeholders, nodig is
om onze missie en visie te realiseren.

3. Trends en innovaties

Digitalisering en de circulaire productie worden als, de voor het HMC belangrijkste trends
gezien. Innovaties zullen onder andere via de HMC-labs in het variabele curriculum worden
aangeboden. De verdere digitalisering van het onderwijs wordt op de voet gevolgd en
zogenaamde ‘proven technology’ kan worden geïmplementeerd, onder voorwaarde dat dit
past in het ICT- en beveiligingsbeleid van het HMC.

4. Onderwijscentrum branches

Het onderwijscentrum voor onze branches wordt ingevuld door onderdelen van het
variabele curriculum ook open te stellen voor werkenden uit onze branches, herstarters en
alumni.

5. Duurzaamheid

Duurzaamheid is een zeer belangrijk maatschappelijk thema. Voor het HMC als organisatie
gaat het om de bewustwording dat duurzaam gedrag en concrete acties noodzakelijk zijn.
Medewerkers en studenten wordt gevraagd voortdurend na te denken over het
verduurzamen van de school en hiervoor voorstellen te doen. Mits passend in en bij de
bedrijfsvoering zullen deze voorstellen worden gehonoreerd.

In 2018 hebben we deze agenda nog niet in uitvoering genomen. Enerzijds omdat de
contouren van de nieuwe kwaliteitsafspraken zich aftekende waarin de eigen strategie kon
worden opgenomen, anderzijds omdat we te weinig ontwikkelkracht konden vrijmaken om
met de strategische agenda aan de slag te gaan. De reden hiervoor was onder andere de
noodzakelijke implementatie van nieuwe regelgeving vanuit OCW (keuzedelen,
toelatingsbeleid en bindend studieadvies). Om ruimte voor nieuwe ontwikkelingen te creëren
hebben we in 2018 onderzocht waar we in onze onderwijs- en examenregelingen
vereenvoudigingen konden doorvoeren, die geen nadelig effect hebben op de kwaliteit van
het onderwijs maar wel leiden tot minder werk voor de onderwijskundige staf, management
en medewerkers. Uit dit onderzoek is onder het motto ‘simpel en uitvoerbaar’ een aantal
maatregelen geformuleerd die we begin 2019 in uitvoering hebben genomen. Hierdoor maken
we ruimte vrij om met de strategische agenda aan de slag te gaan.
Vanuit de kwaliteitsagenda heeft het Ministerie van OCW in overleg met de MBO-sector een
drietal landelijke speerpunten geformuleerd. Dit zijn:
6. Jongeren in kwetsbare posities
Kwetsbare jongeren door uitstekend onderwijs en persoonlijke begeleiding maximaal
ondersteunen met als doel om uitval te voorkomen, door te stromen naar een hoger niveau
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of een goede start te maken op de arbeidsmarkt.

7. Gelijke kansen voor alle studenten

Het creëren van soepele overgangen binnen krachtig beroepsonderwijs zodat studenten
voldoende kansen krijgen om succesvol in het MBO in te stromen of door te stromen naar
een vervolgopleiding of baan die past bij hun ambities en talenten.

8. Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Verbetering van het arbeidsmarktperspectief van MBO-studenten door aanpassingen in het
onderwijsaanbod, beïnvloeding van de studiekeuze, inhoudelijke vernieuwing van
opleidingen en het versterken van de verbinding met de beroepspraktijk.

De landelijke speerpunten sluiten aan bij de HMC-speerpunten en maken deel uit van de ‘going
concern’ activiteiten van het HMC. Op basis van de interne analyse die we bij het opstellen
van onze missie en visie hebben gemaakt, is het voor de toekomst van onze studenten en
onze branches noodzakelijk om te vertalen wat de arbeidsmarkt van de toekomst nodig heeft
aan competenties bij (toekomstige) medewerkers. Hoe de arbeidsmarkt van de toekomst er
uit gaat zien is echter nog onduidelijk. Vandaar dat we inzetten op grotere flexibiliteit zodat
we snel en soepel kunnen inspelen op alle mogelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van
de toekomst (speerpunt 8, ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst’). Dit speerpunt
sluit daarom uitstekend aan bij onze eigen missie en visie en de hieruit voortvloeiende ambities
en maatregelen uit deze kwaliteitsagenda.
Met onze ambitie om in het onderwijs beter aan te sluiten bij de talenten van onze studenten
kunnen we ook aan speerpunt 7 ‘Gelijke kansen voor alle studenten’ een belangrijke bijdrage
leveren. Speerpunt 6 (‘Jongeren in kwetsbare posities’) is van bescheidener invloed op ons
strategisch beleid. Als vakschool hebben we geen entreeopleiding, maar wel een brede
instroom van studenten op niveau 2, 3 en 4. Voor dit speerpunt benoemen we specifieke acties
op basis van de analyse van de DUO-indicatoren of als de bestaande situatie hiervoor
aanleiding geeft.
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2 ANALYSE DUO-INDICATOREN IN KADER VAN LANDELIJKE
SPEERPUNTEN
Dit hoofdstuk geeft een reflectie op de landelijke speerpunten in het licht van de DUOindicatoren, waar nodig aangevuld met kwalitatieve gegevens. Een overzicht van de
kwantitatieve gegevens van de DUO-indicatoren is opgenomen in bijlage 7.

2.1

Analyse indicatoren: Jongeren in kwetsbare posities (speerpunt 6)

Studenten binnen niveau 2 worden door de minister van OCW gezien als jongeren in kwetsbare
posities. Daarnaast zijn er vanzelfsprekend ook studenten uit niveau 3 en 4 die als kwetsbaar
kunnen worden aangemerkt. Om te bepalen of jongeren in een kwetsbare positie de juiste
begeleiding krijgen binnen het onderwijs kan worden gekeken naar het arbeidsrendement van
opleidingen binnen niveau 2. Daarnaast zeggen cijfers over passend onderwijs en VSV iets
over de begeleiding en uitval van jongeren in kwetsbare posities.
De populatie jongeren in kwetsbare posities binnen het HMC (niveau 2) bedroeg de afgelopen
jaren ongeveer 11% van de totale populatie studenten binnen het HMC. Deze populatie
stroomt voornamelijk in via VMBO-BBL (gemiddeld 84%). Dit is ongeveer 10% hoger dan
landelijke cijfers. Daarnaast komen deze studenten ook binnen via MBO-niveau 1 (7%, minder
dan landelijk), praktijkonderwijs (3%), VSO-arbeidsmarkt (3%) en VSO-vervolgonderwijs
(4%). In tabel 3 is de instroom van jongeren in kwetsbare posities opgenomen tot 23 jaar
(niveau 2).
Vooropleiding

2015-2016

2016-2017

2017-2018

HMC

Landelijk HMC

Landelijk HMC

Landelijk

MBO-niveau 1

6%

17%

8%

17%

8%

17%

Praktijkonderwijs

4%

4%

3%

4%

3%

5%

VMBO-BBL

83%

74%

83%

74%

85%

73%

VSO-arbeidsmarkt

2%

1%

4%

1%

0%

0%

VSO-vervolgonderwijs

5%

4%

2%

4%

4%

4%

Tabel 3: Instroom studenten niveau 2 tot 23 jaar (i.e. jongeren in kwetsbare posities): landelijk
vs. HMC
Het arbeidsmarktperspectief van HMC-studenten wordt uitgebreid beschreven bij het
speerpunt ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst’. Gemiddeld was het
arbeidsmarktperspectief voor niveau 2 in 2015-2016 72%. Uitsplitsing hiervan naar de
verschillende opleidingen leert dat het arbeidsmarktperspectief voor de verkoopopleidingen
(BC-code 359) 88% is en voor meubelopleidingen (BC-code 326) 65%. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat binnen niveau 2 alleen van de meubelopleiding het arbeidsmarktperspectief
onder de signaalwaarde van 70% ligt.
Het passend onderwijs binnen het HMC kent twee soorten arrangementen waarbinnen extra
begeleiding aan jongeren in kwetsbare posities wordt verzorgd: Basis+ verzorgd door
docenten en Extra verzorgd door (externe) begeleiders passend onderwijs. De keuze voor de
best passende vorm voor een student hangt samen met de aard van de benodigde begeleiding
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(vergelijkbaar met eerste- en tweedelijns ondersteuning). In tabel 4 staan de cijfers van het
schooljaar 2016-2017 met betrekking tot passend onderwijs.
2016-2017

Passend onderwijs

Amsterdam

5,5%
(102 studenten)
6,7%
(120 studenten)
6,1%
(222 studenten)

Rotterdam
HMC geheel

Arrangement Basis+
(positief resultaat*)
3,1%
(78%)
4,3%
(92%)
3,7%
(86%)

Arrangement Extra
(positief resultaat*)
2,4%
(67%)
2,4%
(84%)
2,4%
(75%)

*Positief resultaat betekent: studenten staan nog ingeschreven en/of zijn gediplomeerd

Tabel 4: Omvang passend onderwijs binnen het HMC en resultaat

In 2016-2017 viel 6% van de studentenpopulatie binnen het HMC in de doelgroep passend
onderwijs. Een kleine 30% hiervan volgt een opleiding binnen niveau 2; dit is dus 2% van de
studentenpopulatie binnen het HMC. Hieruit kan worden opgemaakt dat niet alle studenten
die volgens de minister behoren tot de groep jongeren in kwetsbare posities gebruik maken
van een arrangement passend onderwijs, terwijl andere studenten (van niveau 3 en 4) hier
juist wel gebruik van maken
Van de groep die gebruik maakt van een arrangement passend onderwijs maken meer
studenten gebruik van het arrangement Basis+ dan van het arrangement Extra (3,7% ten
opzichte van 2,4%). Het effect (positief resultaat) van het arrangement Basis+ is hoger dan
van het arrangement Extra (86% ten opzichte van 75%). Het resultaat van het Basis+arrangement lijkt dus effectiever dan dat van het Extra-arrangement. Echter wanneer er een
volgordelijkheid in het aanbod zit, zou dit effect verklaard kunnen worden doordat studenten
in een Extra-arrangement ernstigere problemen hebben en daarom doorverwijzing heeft
plaatsgevonden naar Extra. In het jaar 2017-2018 was een groei te zien in het aantal studenten
dat gebruik maakte van een arrangement passend onderwijs.
Daarnaast spelen er binnen het HMC ook problemen bij studenten die niet vallen onder
doelgroep passend onderwijs. Uit het jaarverslag van 2017 blijkt dat het aantal studenten (alle
leerjaren) met in meer of mindere mate een vorm van dyslexie in de afgelopen vier jaar met
38% is toegenomen.
Voortijdige schooluitval (VSV) wordt door het HMC continu en nauwlettend gemonitord. Tabel
5 geeft de cijfers weer van de afgelopen jaren.
Niveau HMC 15/16

HMC 16/17

HMC 17/18

NORM
18/19

2

7,71%

8,20%

8,6%

8,45%

4,32%

3,50%

3,2%

3,1%

3,26%

2,58%

2,7%

2,55%

3
4

6,62%
2,81%

OCW NORM
19/20

OCW

Tabel 5: Voortijdige schooluitval: HMC vs. norm OCW
De norm van OCW op het gebied van VSV wordt strikter in de komende jaren. Momenteel
zitten de cijfers op het gebied van VSV voor niveau 2 en 4 onder de norm van OCW en voor
niveau 3 licht boven de norm (2018/2019). Ten opzichte van de norm van 2019/2020 zou bij
gelijkblijvende percentages VSV’ers niveau 2 onder de norm blijven en zouden niveau 3 0,4%
en niveau 4 0,03% boven de norm zitten.
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De VSV-norm is voor vakscholen een lastig gegeven en het op peil houden van de VSV-cijfers
derhalve een grote opgave. VSV-cijfers zijn voor vakscholen namelijk lastig te beïnvloeden,
aangezien een vakschool een beperkt en zeer specifiek aanbod aan opleidingen biedt. Hierdoor
zijn er meestal nauwelijks tot geen mogelijkheden om studenten die dreigen uit te vallen
binnen de school een overstap naar een andere opleiding als alternatief te bieden.

Conclusie

Het aandeel jongeren in kwetsbare posities (niveau 2) binnen het HMC bedroeg de afgelopen
jaren ongeveer 11% van de totale populatie. Ongeveer 6% van de studentenpopulatie binnen
het HMC valt momenteel in de doelgroep passend onderwijs en dit aantal neemt toe. Een
kleine 30% hiervan volgt een opleiding binnen niveau 2 (i.e. 2% van het totaal). De groep
jongeren in kwetsbare posities is dus groter dan alleen studenten niveau 2.
Het aantal jongeren in kwetsbare posities dat gebruik maakt van een arrangement passend
onderwijs groeit.
Uit de evaluatie van het beleid van passend onderwijs in 2016-2017 is naar voren gekomen
dat betrokken docenten niet voldoende zijn toegerust om de eerstelijns ondersteuning te doen
binnen het kader van passend onderwijs. De grenzen met betrekking tot deskundigheid zijn
op dit moment bereikt. Het HMC wil daarom haar aanbod van passend onderwijs herijken en
de kennis op het gebied van gedragsproblematiek, ontwikkelingsstoornissen en de omgang
hiermee vergroten.
Gemiddeld was het arbeidsmarktperspectief voor niveau 2 in 2015-2016 72%. Binnen niveau
2 ligt alleen van de meubelopleiding het arbeidsmarktperspectief onder de signaalwaarde van
70%. De oorzaak hiervan is voor ons onbekend. Nader onderzoek zal hier inzicht in moeten
verschaffen.
Momenteel zitten de cijfers op het gebied van VSV voor niveau 2 en 4 onder de norm van
OCW en voor niveau 3 licht boven de norm. De norm van OCW wordt echter jaarlijks bijgesteld.
Aandacht hiervoor is derhalve blijvend noodzakelijk, ondanks het feit dat VSV-cijfers door een
vakschool als het HMC lastig te beïnvloeden zijn.

2.2

Analyse indicatoren: Gelijke kansen voor alle studenten (speerpunt 7)

Om te bepalen of de overgangen binnen het beroepsonderwijs soepel verlopen in het kader
van gelijke kansen kan worden gekeken naar het succes van eerstejaars, de kwalificatiewinst
en het succes van doorstromers in het eerste jaar van het HBO.
In tabel 6 is het succes van eerstejaars HMC-studenten aangegeven. Voor alle niveaus ligt dit
succes rond de 80%. Voor niveau 2 ligt dit succes net boven de norm van de inspectie en voor
niveau 3 en 4 net onder deze norm.
Niveau
2
3
4

% succes 1e jaars HMC
82,1%
80,5%
81,8%

Norm inspectie % succes 1e jaars
79%
82%
82%

Tabel 6: Succes eerstejaars: HMC vs. norm inspectie
De kwalificatiewinst (i.e. uitstroom naar hoger niveau dan vooropleiding belooft) is voor niveau
2 1,5% en voor niveau 3 1,4% (2017) (zie tabel 7). Dit betekent dat weinig studenten binnen
niveau 2 en 3 uitstromen naar een hoger niveau.
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Tabel 7: Kwalificatiewinst HMC niveau 2 en 3
In tabel 8 is de doorstroom naar het HBO weergegeven. Voor niveau 4 opleidingen is
aangegeven hoeveel studenten doorstromen naar het HBO en welk percentage dit is van het
aantal gediplomeerden.
MBO-opleiding

Niveau

Interieuradvies
Collectiebeheer
Creatief vakmanschap
Meubels
en
(scheeps)interieurs
maken
Industrieel produceren
met hout
Schoenen,
zadels,
lederwaren
Leidinggeven op basis
van vakmanschap

4
4
4
4

Doorstomers
HBO Doorstomers HBO (2015)
(2014)
Aantal %
van Aantal
%
van
gediplomeerden
gediplomeerden
79
33%
121
45%
1
6%
2
17%
4
33%
22
17%
23
15%

4

4

44%

4
4

Tabel 8: Doorstroom naar HBO per opleiding niveau 4 HMC
Het succes van gediplomeerde HMC-studenten binnen het eerste jaar van het HBO is voor de
opleiding Interieuradvies 77% en voor de opleiding Meubels en (scheeps)interieurs maken
61%.

Conclusie

Het succes van eerstejaars HMC-studenten ligt voor alle niveaus rond de 80%. Voor niveau 2
ligt dit succes net boven de norm van de inspectie en voor niveau 3 en 4 net onder deze norm.
Deze cijfers vormen geen aanleiding om specifieke maatregelen te nemen
De kwalificatiewinst van niveau 2 en 3 is laag (1,5%). De doorstroom van niveau 4 naar HBO
en het succes van gediplomeerde HMC-studenten binnen het eerste jaar van het HBO is goed.
Deze cijfers leiden eveneens niet tot specifieke maatregelen.
Naar aanleiding van de DUO-indicatoren lijken geen specifieke maatregelen nodig in het kader
van het speerpunt ‘Gelijke kansen voor alle studenten’. Echter, de interne en externe analyse
van het HMC geven wel aanleiding om aandacht te besteden aan dit speerpunt in de vorm van
talentontwikkeling.
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2.3

Analyse indicatoren: Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
(speerpunt 8)

Het arbeidsmarktperspectief, de ontwikkeling van het aandeel BBL’ers en alumni-onderzoek
kunnen iets zeggen over het opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst.
Het arbeidsmarktperspectief van HMC-studenten in 2015-2016 was voor niveau 2 72%, voor
niveau 3 80% en voor niveau 4 75%12. Dit zijn de percentages studenten die een jaar na het
afstuderen minimaal 12 uur werken in de richting van de beroepsopleiding. Gemiddeld liggen
deze cijfers binnen het HMC voor alle niveaus boven de signaalwaarde van 70%. Voor niveau
2 kan een uitsplitsing worden gemaakt naar de verschillende opleidingen. Uit de cijfers van
2015-2016 blijkt dat het arbeidsmarktperspectief voor de verkoopopleidingen (BC-code 359)
88% is en voor meubelopleidingen (BC-code 326) 65%. Hieruit kan worden geconcludeerd dat
binnen niveau 2 alleen van de meubelopleiding het arbeidsmarktperspectief onder de
signaalwaarde van 70% ligt.
Voor wat betreft het arbeidsmarktperspectief voor MBO-niveau 2 bestaat er landelijk een grote
variatie tussen opleidingen ten aanzien van het vinden van werk door gediplomeerden.
Gemiddeld heeft in de periode 2011 tot en met 2015 ongeveer 88% van alle MBO-niveau 2
gediplomeerden een jaar na schoolverlaten werk van 12 uur en meer per week. Dit is lager
dan voor niveaus 3 en 4 in dezelfde periode (91%) en natuurlijk ook lager dan ten tijde van
de hoogconjunctuur in 2007 tot en met 2008 (96%). Het gemiddelde percentage werkenden
bevindt zich dus ruim boven de signaalwaarde in de Beleidsregel (70%).

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Tabel 9 geeft een beeld van de beschikbaarheid van stageplaatsen (BPV-plaatsen), leerbanen
(BBL-plaatsen) en banen13.
BC-code
084
294
326
327
338
358
359
363
381
Legenda:
*
**
***
****
*****

MBO-opleiding

Kans op stage
(BPV)
Interieuradviseur
***
Creatief Vakmanschap
onbekend
Meubels
en ***
(scheeps)interieurs
maken
Meubels stofferen
***
Pianotechniek
onbekend
Advies en leiding in de ***
verkoop
Verkoop
***
Woningstofferen
nvt
Industrieel produceren ****
met hout

Kans op leerbaan Kans op werk
(BBL)
nvt
*
nvt
onbekend
****
****
onbekend
nvt
nvt

onbekend
onbekend
*****

nvt
****
*****

****
****
****

Geringe kans
Matige kans
Voldoende kans
Ruim voldoende kans
Goede kans

Tabel 9: Kans op stage (BPV-plaats), leerbaan (BBL-plaats) en werk per opleiding HMC

12
13

Bron: CBS, team onderwijs, september 2017
Bron: SBB, december 2018
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Volgens bovenstaande cijfers is de stagemarkt voor alle opleidingen van het HMC voldoende.
In de praktijk blijkt ook dat alle studenten op het HMC tijdig een passende stage vinden. BOLstudenten worden hierbij begeleid door het HMC.
Ook leerbanen (voor BBL-studenten) zijn voor alle opleidingen binnen het HMC ruim
beschikbaar. Studenten die zich aanmelden voor een BBL-opleiding zoeken zelf een geschikt
bedrijf. Zonder leerbaan kan de aanmelding van een BBL-student niet definitief worden
gemaakt. Het HMC begeleidt het zoeken naar een geschikt BBL-bedrijf in principe niet, wel
wordt het zoeken naar een leerbaan gefaciliteerd. Dit doen we door nauwe samenwerking met
het samenwerkingsverband voor de meubelindustrie, samenwerking met het expertisecentrum
meubel, door het geven van voorlichting en door het verzamelen van vacatures. Het
percentage BBL-studenten binnen het HMC is redelijk stabiel en ligt ongeveer op 7%. Het
vergroten van het aantal BBL-studenten is voor het HMC geen doel op zich. De arbeidsmarkt
bepaalt de vraag naar BBL’ers. Het HMC is hierin volgend.
Ten slotte is de kans op een baan voor de meeste opleidingen van het HMC volgens de cijfers
van het SBB ruim voldoende tot goed.
Studenten van de opleiding Interieuradviseur hebben volgens deze cijfers echter slechts een
geringe kans op werk. Het HMC herkent zich niet in de cijfers van de opleiding
interieuradviseur. Om deze cijfers te verifiëren heeft ABF Research in 2018 in opdracht van
het HMC een onderzoek uitgevoerd over de schooljaren 2008-2009 t/m 2014-2015 naar de
kans op werk van de opleiding tot interieuradviseur bij het HMC in vergelijking met de
baankansen van dezelfde opleiding aan andere MBO-instellingen en met de baankansen bij
andere MBO-opleidingen (van hetzelfde niveau en dezelfde leerweg)14. De slotconclusie van
het onderzoek is dat de baankansen van de opleiding Interieuradviseur aan het HMC niet onder
doen voor de kansen op werk van andere BOL-niveau 4 opleidingen en iets hoger zijn dan
voor gediplomeerden van dezelfde opleiding aan andere MBO-instellingen.
Concreet heeft 59% van de door het HMC gediplomeerde interieuradviseurs anderhalf jaar na
slagen een baan. Dit is vergelijkbaar met overige BOL-niveau 4 opleidingen. Daarnaast heeft
een groter aandeel een baan in vergelijking met gediplomeerden van de opleiding
Interieuradviseur aan andere MBO-instellingen. Het aandeel zonder baan of vervolgopleiding
ligt met 16% hoger dan bij andere BOL-niveau 4 opleidingen. Naarmate het langer geleden is
dat een persoon een opleiding heeft afgerond, neemt het aandeel gediplomeerden met een
baan toe. Vijfenhalf jaar na slagen heeft 82% van de gediplomeerden van de opleiding
Interieuradviseur aan het HMC werk tegenover 80 procent van de gediplomeerden van andere
BOL-niveau 4 opleidingen. Daarnaast is het aandeel gediplomeerden aan het HMC zonder baan
of opleiding vierenhalf jaar na slagen afgenomen tot 13 procent en vergelijkbaar met andere
BOL-niveau 4 opleidingen.

Conclusie

Voor de HMC opleidingen is het arbeidsmarktperspectief van HMC-studenten voldoende tot
goed en zijn de mogelijkheden voor stageplaatsen en leerbanen tijdens de opleiding eveneens
(ruim) voldoende. Naar aanleiding van deze cijfers lijken geen specifieke maatregelen nodig.
Echter, de interne en externe analyse van het HMC geven wél aanleiding beter in te spelen op
de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt van de toekomst. Hierbij gaat het zowel
om de kwalitatieve aansluiting waarbij wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, als om de
kwantitatieve aansluiting door in te spelen op tekorten in de branche.

14

Bron: Kans op werk interieuradviseur, ABF research, mei 2018
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3 UITWERKING SPEERPUNTEN 2019-2022
Op basis van de missie/visie, de interne analyse, de externe branche-analyse en de analyse
van de DUO-indicatoren komt het HMC in dit hoofdstuk tot een uitwerking van de speerpunten.
Voor de speerpunten zijn ambities geformuleerd. In dit hoofdstuk beperken we ons tot een
beknopte omschrijving van de speerpunten en een verwijzing naar de ambities. In hoofdstuk
4 volgt een uitwerking van de ambities en daaraan gekoppelde resultaten. De samenhang is
bovendien in het ‘Overzicht speerpunten en ambities kwaliteitsplan HMC 2019 - 2022’ in beeld
gebracht (zie bijlage 1).

3.1

Speerpunt 1: Onderwijs op het HMC in het kader van talentontwikkeling

Studenten willen in het onderwijs op het HMC meer worden uitgedaagd, zodat hun talenten
beter aan bod komen. Aan de andere kant bereidt het onderwijs op het HMC studenten voor
op de beroepspraktijk waarin in korte tijd en in hoog tempo ontwikkelingen plaats vinden. Een
deel van deze ontwikkelingen is onvoorspelbaar. Met een variabel curriculum (ambitie A) kan
het HMC enerzijds beter aansluiten bij de talenten en behoeften van haar studenten en
anderzijds beter en sneller aansluiten op de ontwikkelingen in de branches waarvoor zij werkt.
Het ontwikkelen van een variabel curriculum biedt het HMC het volgende:
• Een aanpak die de motivatie en leerhouding van studenten prikkelt en hen bewust maakt
van de noodzaak zelf ‘aan de bal’ te zijn.
• Een aanpak passend bij de eigen specifieke talenten en behoefte van studenten.
• Gelijke kansen voor alle studenten.
• Studenten worden passender voorbereid op de arbeidsmarkt.
• Werkenden in de branche hebben (op termijn) toegang tot het variabele aanbod.
Door middel van een variabel curriculum (bestaande uit onder andere: keuzedelen,
specialisaties, vakwedstrijden, workshops, (internationale) stages, seminars, experimenteren,
medezeggenschap, excursies, workshops, externe projecten e.d.) wordt een door de branche
gedragen, aanvullend maar verplicht, aanbod verzorgd dat aansluit bij het specifieke talent en
behoefte van onze studenten. Om dit variabel curriculum te kunnen implementeren en
uitvoeren is het nodig dat we optimaal gebruik maken van aanwezige talenten van
medewerkers. Medewerkers worden uitgedaagd om met hun specifieke talenten een bijdrage
te leveren aan het variabel curriculum. Zij kunnen immers talenten bezitten die we nog niet
(onder)kennen.
De invoering van een variabel curriculum vraagt een andere begeleidingsstructuur van
studenten. Door middel van deze aangepaste begeleidingsstructuur (zie ambitie B) worden
studenten gefaciliteerd en ondersteund bij het ontdekken van hun eigen talent en het maken
van de juiste keuzes in het variabel curriculum. Zowel SLB’ers als en vakdocenten spelen een
rol in deze begeleidingsstructuur. Hierin is het creëren van een ondernemende en
onderzoekende houding bij de student uitgangspunt.
Bij de invoering van een variabel curriculum wordt het bijhouden van de persoonlijke en
professionele ontwikkeling van studenten steeds belangrijker. Hiervoor wil het HMC studenten
op termijn faciliteren met de mogelijkheid een (digitaal) portfolio (zie ambitie C) aan te maken
en te ontwikkelen. Zowel tijdens de opleiding als na afloop kan dit worden gebruikt als CV en
als showcase.
De onderwijsorganisatie zal het mogelijk moeten maken om naast het standaardcurriculum
een variabel curriculum te bieden. De invoering van een variabel curriculum vraagt echter veel
van de organisatie. Zeker wanneer ook werkenden deel zouden gaan nemen. Denk hierbij aan
personeel, ruimte, planning, rooster etc. Het is van groot belang dat bij de ontwikkeling van
het variabel curriculum en het implementatieplan de interne organisatie direct wordt
meegenomen.
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Het huidige curriculum is vol en biedt meer dan het kwalificatiedossier vereist. Dit komt omdat
binnen het HMC tot nu toe alle nieuwe ontwikkelingen in het standaardcurriculum zijn
opgenomen. We merken dat gezien het grote aantal ontwikkelingen en de snelheid waarmee
deze beschikbaar komen, het hanteren van dit uitgangspunt steeds moeilijker wordt. Daarbij
komt dat het moeilijk in te schatten is of en zo ja welke van deze ontwikkelingen uiteindelijk
generiek in de bedrijven zal worden geïmplementeerd. Omdat wij vanuit onze filosofie van
werkplaatsleren de beroepspraktijk in school zichtbaar maken, gaan we onderzoeken hoe we
dit voor de ontwikkelingen die deel uit gaan maken van het variabel curriculum, vorm gaan
geven. De HMC-labs op beide locaties waarin studenten en docenten kunnen experimenteren
met materialen en technieken zullen hierbij een belangrijke rol moeten spelen. Wij verwachten
de ontwikkeling van het variabel curriculum langs drie lijnen ter hand te nemen:
• Inhoud van het aanbod (zie ook paragraaf 3.1).
• Organisatie van logistiek en planning.
• Proces en betrokkenheid.
In het variabel curriculum zullen naast de bovengenoemde ontwikkelingen in de branche
(verdieping en verbreding in de beroepscontext) ook onderdelen worden opgenomen die op
een andere manier helpen om optimaal aan te sluiten bij de talenten van de studenten. We
denken hierbij aan zaken als medezeggenschap, internationale oriëntatie en dergelijke.
Het inrichten van een variabel deel van het curriculum zien wij als belangrijkste opgave voor
de komende jaren. Derhalve wordt hiervoor binnen dit kwaliteitsplan een groot deel van de
beschikbare tijd en budget gereserveerd. Hiervoor is het nodig om een actueel inzicht te
hebben in de ontwikkelingen in de branches en hun betekenis voor de langere termijn, ook
moeten we onderzoeken en bepalen hoe we onze onderwijsinfrastructuur zo inrichten dat het
aanbieden van een flexibel curriculum mogelijk wordt.
Samengevat leveren de volgende ambities een bijdrage aan speerpunt 1, ‘Onderwijs op het
HMC in het kader van talentontwikkeling’:
• A / Talentontwikkeling
• B / Begeleidingsstructuur studenten
• C / (Digitaal) portfolio
Deze ambities zijn in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.

3.2

Speerpunt 2: Professionaliteit en competenties medewerkers in het
kader van talentonwikkeling

Om de talentontwikkeling van onze studenten te stimuleren is het nodig dat vakdocenten,
instructeurs en SLB’ers worden uitgedaagd en gestimuleerd hun eigen talent, kennis en
vaardigheden te ontwikkelen. In het onderwijs van het HMC is naast adequaat vakmanschap,
de aanwezigheid van een optimaal didactisch repertoire noodzakelijk (ambitie D). De ingezette
professionaliseringslijn ‘de vijf rollen van de docent’ dient hiervoor als uitgangspunt.
De invoering van een variabel curriculum vereist echter meer van een SLB’er én vakdocent.
Hun rol is in een variabel curriculum cruciaal. Het is noodzakelijk dat de individuele
talentontwikkeling van studenten door hen wordt gestimuleerd, gefaciliteerd en ondersteund
(ambitie E). Om dit goed te doen zijn kennis over en vaardigheden op het gebied van coaching
(i.e. ‘zesde rol van de docent’)nodig. SLB’ers en vakdocenten moeten in staat zijn om het talent
van de studenten te herkennen en hen te helpen bij het ontdekken van hun talenten en uit te
dagen bij het kiezen van de variabele onderdelen van het curriculum, zodat zo goed mogelijk
wordt aangesloten bij hun talent en behoefte.
Gezien de voortdurende ontwikkelingen in de branches is het noodzakelijk dat docenten en
instructeurs op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen om hier in het onderwijs op in te
kunnen spelen. Om dit te realiseren zijn docentenstages een goed middel. Daarnaast wordt
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de verbinding met de toekomstige beroepspraktijk van de studenten versterkt door middel van
docentenstages. Het HMC heeft de ambitie dat docenten structureel op stage gaan bij
bedrijven (ambitie F). De verwachting is dat het onderwijs door docentenstages (rijker) wordt
gevoed vanuit de praktijk en als gevolg daarvan de aansluiting tussen beide zal verbeteren.
Een bijkomend effect van docentenstages is dat de verbinding tussen school en bedrijfsleven
wordt geïntensiveerd. Aanvullend is het noodzakelijk om ‘trendwatching’ te consolideren
binnen de organisatie. Zie hiervoor het speerpunt 3, ‘Trends en Innovaties’.
Samengevat leveren de volgende ambities een bijdrage aan het speerpunt 2, ‘Professionaliteit
en competenties medewerkers in het kader van talentonwikkeling’:
• D / Optimaal didactisch repertoire
• E / Begeleiding talentontwikkeling (coaching)
• F / Docentenstages
Deze ambities zijn in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.

3.3

Speerpunt 3: Trends en innovaties

Digitalisering binnen de verschillende branches van het HMC en de ontwikkelingen in de
circulaire productie (in het bijzonder het hergebruik van materialen) worden als belangrijkste
trends gezien voor het HMC. ‘Trendwatching’ binnen de branches wordt binnen het HMC
belegd en geconsolideerd en er wordt een methode ontwikkeld om de trends te vertalen naar
het onderwijs (ambities G, H en I). Innovaties zullen onder andere via de HMC-labs in het
variabele curriculum worden aangeboden. Deze aanpak om relevante nieuwe technologische
en andere vernieuwingen binnen de school te halen en aan de studenten aan te bieden geeft
studenten een overzicht van hetgeen er ‘speelt’ in hun branche. Ze kunnen zelf een inschatting
(leren) maken van het belang van een bepaalde ontwikkeling en onderzoeken welke van de
ontwikkelingen het beste aansluit bij het eigen talent.
De filosofie van werkplaatsleren heeft de beroepspraktijk in de school zichtbaar gemaakt. Een
van de concrete uitwerkingen hiervan is het HMC-lab dat op beide locaties een plek heeft. Hier
kunnen studenten en docenten experimenteren met materialen en technieken. Tot nu toe kent
slechts een beperkt aantal docenten de mogelijkheden van het lab zodanig dat een goede
verbinding met het onderwijs kan worden gemaakt. Door docenten te trainen in het exploreren
en experimenteren in het HMC-lab raken ze vertrouwd met de toepassingen van het lab en
met het toepassen van de beschikbare technieken in de lessen (ambitie J).
Een variabel curriculum kan niet zonder een digitale component om maatwerk mogelijk te
maken. Digitaal onderwijs biedt immers, naast het gebruik in de groep, de mogelijkheid om
plaats- en tijdonafhankelijk te leren. Het kan worden gebruikt ten behoeve van zelfstudie,
oefenen en toetsen. De verdere digitalisering van het onderwijs wordt op de voet gevolgd en
zogenaamde ‘proven technology’ zal worden geïmplementeerd, mits dit past in het ICT- en
beveiligingsbeleid van het HMC (ambitie K).
Naast ontwikkelingen in de branches die leiden tot kwalitatieve aanpassingen binnen het
onderwijs, zijn er ook ontwikkelingen die invloed hebben op de gewenste kwantitatieve
instroom en uitstroom van studenten. Ondanks het feit dat de verwachting is dat de instroom
vanuit het VMBO demografisch gezien de komende jaren zal dalen, vraagt de markt om een
stabiele uitstroom van studenten. Het HMC heeft zich als doel gesteld om te zorgen voor een
stabiele instroom (en uitstroom) van studenten (ambitie L).
Samengevat leveren de volgende ambities een bijdrage aan speerpunt 3, ‘Trends en
innovaties’:
• G / (Digitale) ontwikkelingen branches Interieur & Verkoop
• H / (Digitale) ontwikkelingen branches Hout & Meubel
• I / Ontwikkelingen in hergebruik materialen binnen branches HMC
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• J / HMC-labs
• K / Digitaal onderwijs
• L / Stabiele instroom en uitstroom
Deze ambities zijn in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.

3.4

Speerpunt 4: Onderwijscentrum branches

Het onderwijs van het HMC wordt opengesteld voor de branches, zodat er een
onderwijscentrum ontstaat waarvan ook de branches gebruik kunnen maken. Afhankelijk van
de behoefte van het bedrijfsleven worden in het kader van ‘een leven lang leren’ (i.e. bij- en
nascholing) onderdelen van het variabel curriculum opengesteld voor werkenden uit onze
branches, herstarters en alumni (ambitie M). Daarnaast worden activiteiten (bijvoorbeeld
seminars en workshops) ontplooid waardoor bedrijven, alumni, studenten en medewerkers
meer met elkaar in contact komen en zo verbindingen kunnen leggen op allerlei gebied
(ambitie O). Ten slotte wil het HMC alumni meer betrekken bij de school en het onderwijs
(ambitie N). Alumni zijn waardevol voor de school. Zij hebben veel kennis en kunnen als
gediplomeerde HMC’ers een goede terugkoppeling geven over de aansluiting van het
curriculum op hun dagelijkse arbeidspraktijk. Zij staan dicht bij de studenten en kunnen een
goede voorbeeldrol spelen hoe studenten hun talenten kunnen ontwikkelen en hun loopbaan
kunnen vormgeven.
Het zijn van een onderwijscentrum voor onze branches kent een aantal invalshoeken:
• Onze rol als onderwijscentrum wordt ingevuld door de onderdelen van het variabele
curriculum ook open te stellen voor werkenden uit onze branches, herstarters en alumni.
• De input voor het variabel curriculum kan via twee richtingen komen, enerzijds uit het HMC
zelf en anderzijds vanuit de verschillende branches.

Doelmatig aanbod

HMC wil als vakschool haar marktaandeel van 60% in het kader van doelmatigheid verder
versterken en invullen. Samen met de branche wil het HMC komen tot een spreidingsplan van
ROC’s die - naast het HMC - opleidingen aanbieden die voldoen aan samen met de branche
opgestelde kwaliteitscriteria. Dit spreidingsplan geeft een zekere landelijke dekking. Het HMC
is het eerste aanspreekpunt voor de branche en de vooruitgeschoven post vanuit de
opleidingen naar de branche. Het Topcentrum Meubelindustrie en het Consortium opleiding
Interieuradvies zijn recente voorbeelden van de uitvoering hiervan. Dit beleid is onder andere
nodig omdat door de invoering van de wet macro doelmatigheid de tot dan toe gevoerde
strategie om als vakschool in opdracht van de branche te komen tot een landelijke dekking
met meerdere locaties, niet meer uitvoerbaar is. Daarom is gekozen om met door de branche
en het HMC geselecteerde partners een netwerk in te richten waarmee hetzelfde doel kan
worden bereikt. Dit doel was en is het verzorgen van een kwalitatief hoogwaardig,
gespecialiseerd en landelijk afgestemd aanbod van gediplomeerden. Zowel in het Topcentrum
Meubelindustrie als in het Consortium opleiding Interieuradvies worden onder andere de
examinering en de ontwikkeling van keuzedelen onderling afgestemd. Ook zijn
kwaliteitscriteria15 voor de aangesloten onderwijsinstellingen bepaald.
1.

15

De omvang van de studentenpopulatie is voldoende groot (BBL én BOL) om ontwikkelingen
te initiëren en samenwerkingen aan te gaan.
2. Specifieke beroepsopleidingen zijn geen onderdeel van een grote algemene opleiding
(bijvoorbeeld techniek of creatief).
3. Bereidheid tot samenwerking met samenwerkingsverbanden in de regio teneinde de
samenwerkingsverbanden te versterken en de instroom in de BBL-opleidingen te vergroten.
4. Bereidheid tot structureel overleg met de bedrijven in de regio.
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Samengevat leveren de volgende ambities een bijdrage aan speerpunt 4, ‘Onderwijscentrum
branches’:
• M / Bij- en nascholing werkenden
• N / Betrokkenheid alumni
• O / Seminars en workshops
Deze ambities zijn in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.

3.5

Speerpunt 5: Duurzaamheid

Duurzaamheid en circulariteit zijn zeer belangrijk maatschappelijk thema’s. Voor het HMC als
organisatie gaat het om bewustwording, duurzaam gedrag en concrete acties. Medewerkers
en studenten wordt gevraagd voortdurend na te denken over het verduurzamen van de school
en hun eigen werk/leren en hiervoor voorstellen te doen (ambitie P). Het is daarnaast van
belang dat dit onderwerp een vaste plaats krijgt binnen het curriculum van álle opleidingen
(ambitie Q). ook hierin staan gedragsontwikkeling en bewustwording centraal.
Samengevat leveren de volgende ambities een bijdrage aan speerpunt 5, ‘Duurzaamheid’:
• P / Bewustwording duurzaamheid organisatie HMC
• Q / Duurzaamheid in onderwijs
Deze ambities zijn in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.

3.6

Speerpunt 6: Jongeren in kwetsbare posities

Binnen het HMC is het belangrijk dat alle studenten, ook jongeren in kwetsbare posities, de
juiste en passende begeleiding krijgen. Iedere student heeft hiervoor een SLB’er (maar ook
vakdocenten) die de begeleiding biedt. In het licht van de veranderingen in het kader van de
talentontwikkeling wordt de begeleidingsstructuur van studenten op termijn gewijzigd (ambitie
B). Bij de inrichting hiervan wordt vanzelfsprekend ook rekening gehouden met jongeren in
kwetsbare posities.
Het aantal jongeren in kwetsbare posities dat gebruik maakt van een arrangement passend
onderwijs groeit. In 2016-2017 was dit 6% van de totale studentenpopulatie. 30% hiervan
volgde een opleiding op niveau 2. Uit de evaluatie van het beleid van passend onderwijs in
2016-2017 is naar voren gekomen dat betrokken docenten niet voldoende zijn toegerust om
de eerstelijns ondersteuning te doen binnen het kader van passend onderwijs. De grenzen
met betrekking tot deskundigheid zijn op dit moment bereikt. Het HMC wil daarom haar aanbod

5. Bereidheid om afspraken te maken met andere onderwijsinstellingen over
macrodoelmatigheid.
6. Aanbod van BOL-niveau 4 opleidingen voor in een vierjarig traject (voor die opleiding
waarvoor dit is toegestaan).
7. De onderwijsvisie is productgericht of integraal opdrachtgericht, waardoor de student met zijn
werkstukken kan aantonen de beginnend vakman te zijn die de branche vereist.
8. Bereidheid om actief en langdurig mee te werken aan de ontwikkeling en onderhoud van een
MBO-opleidingshuis, waarbij docenten worden ingezet voor de uitvoering en ontwikkeling van
leermiddelen, examens, voorlichting en werving van studenten etc.
9. Bereidheid om afspraken te maken met andere onderwijsinstellingen over uniformering van
het beleid (i.e. afspraken over het gebruik van dezelfde leermiddelen, examens, producten en
diensten).
10. Bereidheid om een samenwerking aan te gaan met andere onderwijsinstellingen ten behoeve
van de modernisering en vernieuwing van het onderwijs.
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van passend onderwijs herijken en de kennis op het gebied van gedragsproblematiek,
ontwikkelingsstoornissen en de omgang hiermee vergroten. De herijking is voornamelijk
gericht op de deskundigheidsontwikkeling van docenten en SLB’ers. Er wordt geïnvesteerd in
de eerste lijn (de basis, het onderwijs). Zodra deze sterker en veerkrachtiger is, dan is er
minder nodig vanuit de tweede lijn. Daarnaast wordt gekeken of het begeleidingsaanbod een
transfer kan maken van individueel naar groepsgewijs. Het doel is om de begeleiding dichter
bij of in het onderwijs te positioneren. In het kader van passend onderwijs heeft het HMC de
ambitie om noodzakelijke en passende begeleiding te bieden aan jongeren die instromen bij
het HMC, zodat studenten zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen (ambitie R).
Binnen het HMC liggen de cijfers op het gebied van VSV voor alle niveaus op of rond de norm
van OCW. De norm van OCW wordt echter jaarlijks bijgesteld. Aandacht voor dit onderwerp is
derhalve blijvend noodzakelijk (ambitie S). Het op peil houden van VSV heeft binnen het HMC
al veel aandacht. Het management en de studiecoördinatoren ontvangen maandelijks de
terugkoppelbestanden van DUO op het gebied van VSV en kunnen als de informatie daartoe
aanleiding geeft actief interveniëren. Het op peil houden van de VSV-cijfers is voor een
vakschool met een beperkt en zeer specifiek aanbod aan opleidingen een grote opgave. Er is
namelijk binnen de school geen of nauwelijks een mogelijkheid om een overstap naar een
andere opleiding te maken. Dit maakt dat de voorlichting, informatievoorziening en intake een
belangrijke rol spelen, zodat de studenten zo goed mogelijk worden geholpen hun keuze te
maken. De invoering van de wet toelatingsrecht maakt dit proces meer complex. Het op peil
houden van de VSV staat niet op zichzelf en hangt sterk samen met activiteiten rondom
passend onderwijs (ambitie R) en het versterken van de begeleidingsstructuur van studenten
(ambitie B).
Gemiddeld was het arbeidsmarktperspectief voor niveau 2 in 2015-2016 72%. Binnen niveau
2 ligt alleen van de meubelopleiding het arbeidsmarktperspectief onder de signaalwaarde van
70%. De oorzaak hiervan is voor het HMC onbekend. Nader onderzoek zal hier inzicht in
moeten verschaffen (ambitie T). Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek kunnen
eventueel aanvullende ambities worden geformuleerd.
Samengevat leveren de volgende ambities een bijdrage aan speerpunt 6, ‘Jongeren in
kwetsbare posities’:
• R / Passend onderwijs
• S / Voortijdige schooluitval (VSV)
• T / Arbeidsmarktperspectief studenten niveau 2
Deze ambities zijn in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.

3.7

Speerpunt 7: Gelijke kansen voor alle studenten

De indicatoren met betrekking tot het succes van eerstejaars HMC-studenten, de
kwalificatiewinst van niveau 2 en 3, de doorstroom van niveau 4 naar het HBO en het succes
van gediplomeerde HMC-studenten binnen het eerste jaar van het HBO kunnen aanleiding zijn
om specifieke maatregelen te nemen met als doel gelijke kansen voor alle studenten te
bevorderen. Binnen het HMC geven deze indicatoren geen aanleiding om specifieke
maatregelen te nemen in het kader van het speerpunt ‘Gelijke kansen voor alle studenten’.
Echter, de interne en externe analyse van het HMC geven wel aanleiding om aandacht te
besteden aan dit speerpunt.
Door in de programmering van het onderwijs meer aan te sluiten bij de talenten en behoeften
van onze studenten met behulp van de invoering van een variabel curriculum (ambitie A) wordt
een belangrijke bijdrage geleverd aan het speerpunt ‘Gelijke kansen voor alle studenten’.
Hierdoor kan een student zijn studieprogramma zodanig samenstellen dat er – indien gewenst
- wellicht vaker kwalificatiewinst kan worden geboekt bij studenten van niveau 2 en 3.
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Studenten van niveau 4 kunnen in een variabel curriculum hun studieprogramma beter
afstemmen op de HBO-opleiding die ze willen volgen, waardoor de aansluiting tussen MBO en
HBO beter zal zijn. De keuzevrijheid van studenten wordt gefaciliteerd, begeleid en gemonitord
door SLB’ers en vakdocenten die werken volgens een aangepaste begeleidingsstructuur
(ambitie B). Deze medewerkers worden specifiek getraind om talentontwikkeling op een juiste
manier te begeleiden (ambitie E). Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de talentontwikkeling
van alle studenten, dus ook de excellente studenten en zwakkere studenten. Elke student
heeft talenten en het is de ambitie van het HMC om deze talenten te ontwikkelen, iedere
student op zijn/haar eigen manier en niveau. In het kader van passend onderwijs heeft het
HMC de ambitie om noodzakelijke en passende begeleiding te bieden aan HMC-studenten in
kwetsbare posities (ambitie R). Alle jongeren krijgen zo gelijke kansen.
Samengevat leveren de volgende ambities een bijdrage aan speerpunt 7, ‘Gelijke kansen voor
alle studenten’:
• A / Talentontwikkeling
• B / Begeleidingsstructuur studenten
• E / Begeleiding talentontwikkeling (coaching)
• R / Passend onderwijs
Deze ambities zijn in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.

3.8

Speerpunt 8: Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

De indicatoren met betrekking tot het arbeidsmarktperspectief van HMC-studenten en de
mogelijkheden voor stageplaatsen en leerbanen kunnen aanleiding zijn om specifieke
maatregelen te nemen met als doel het opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst te
bevorderen. Binnen het HMC geven deze indicatoren geen aanleiding om specifieke
maatregelen te nemen in het kader van het speerpunt ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de
toekomst’. Echter, de interne en externe analyse van het HMC geven wel aanleiding om
aandacht te besteden aan dit speerpunt.
Het speerpunt ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst’ maakt deel uit van de ‘going
concern’ activiteiten van het HMC. Op basis van de interne analyse die we bij het opstellen
van onze missie en visie hebben gemaakt, is het voor de toekomst van onze studenten en
onze branches noodzakelijk om te vertalen wat de arbeidsmarkt van de toekomst nodig heeft
aan competenties bij (toekomstige) medewerkers. Hoe de arbeidsmarkt van de toekomst er
uit gaat zien is echter nog onduidelijk. Vandaar dat we inzetten op een grotere flexibiliteit
zodat we snel en soepel kunnen inspelen op alle mogelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
van de toekomst. Dit speerpunt sluit daarom naadloos aan bij onze eigen missie en visie en
de hieruit voortvloeiende ambities en maatregelen uit deze kwaliteitsagenda.
De volgende ambities dragen bij aan speerpunt 8, ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de
toekomst’:
• A / Talentontwikkeling
• C / (Digitaal) portfolio
• F / Docentenstages
• G / (Digitale) ontwikkelingen branches Interieur & Verkoop
• H / (Digitale) ontwikkelingen branches Hout & Meubel
• I / Ontwikkelingen in hergebruik materialen binnen branches HMC
• J / HMC-labs
• M / Bij- en nascholing werkenden
• O / Seminars en workshops
• Q / Duurzaamheid in onderwijs
Deze ambities zijn in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.
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3.9

MBO-programma’s gemeente Amsterdam en gemeente Rotterdam

Naast bovenstaande landelijke speerpunten gedefinieerd door de overheid zijn er (regionale)
speerpunten vanuit de collegeprogramma’s (MBO-agenda’s) Amsterdam en Rotterdam. Beide
plannen zijn als bijlagen bijgevoegd (zie bijlage 8 en 9). Bij de uitwerking van de geformuleerde
ambities zal hieraan verder invulling worden gegeven. De relaties tussen de HMC-speerpunten,
de landelijke speerpunten en de MBO-agenda’s van Amsterdam en Rotterdam zijn inzichtelijk
gemaakt in het ‘Overzicht speerpunten en ambities kwaliteitsplan HMC 2019-2022’ (zie bijlage
1).
In
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de volgende ambities wordt aangesloten bij de MBO-agenda Amsterdam:
A / Talentontwikkeling
B / Begeleidingsstructuur studenten
C / Digitaal portfolio
D / Optimaal didactisch repertoire
E / Begeleiding talentontwikkeling (coaching)
F / Docentenstages
J / HMC-labs
M / Bij- en nascholing werkenden
P / Bewustwording duurzaamheid organisatie HMC
Q / Duurzaamheid in onderwijs
R / Passend onderwijs
S / Voortijdige schooluitval (VSV)
T / Arbeidsmarktperspectief studenten niveau 2

In
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de volgende ambities wordt aangesloten bij de MBO-agenda Rotterdam:
A / Talentontwikkeling
B / Begeleidingsstructuur studenten
C / Digitaal portfolio
D / Optimaal didactisch repertoire
E / Begeleiding talentontwikkeling (coaching)
F / Docentenstages
M / Bij- en nascholing werkenden
R / Passend onderwijs
S / Voortijdige schooluitval (VSV)
T / Arbeidsmarktperspectief studenten niveau 2
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4 AMBITIES EN RESULTATEN
In dit hoofdstuk worden de ambities die een bijdrage leveren aan de speerpunten van het
HMC nader uitgewerkt. Naast een omschrijving van de ambitie, is de huidige situatie
uitgewerkt. Daarnaast worden de indicatoren en beoogde resultaten benoemd. De resultaten
zijn tevens uitgezet in de tijd. Bij elke ambitie is ten slotte aangegeven welke ambities een
samenhang aanwezig is. De samenhang is bovendien in het ‘Overzicht speerpunten en
ambities kwaliteitsplan HMC 2019 – 2022’ in beeld gebracht (zie bijlage 1).
A / Talentontwikkeling
Speerpunt HMC 1. Onderwijs op het HMC in het kader van talentontwikkeling
Landelijk
7. Gelijke kansen voor alle studenten
speerpunt
8. Opleiden voor arbeidsmarkt van de toekomst
Ambitie
Het onderwijsaanbod van het HMC is (deels) variabel en sluit aan bij
specifieke talenten en behoeften van de studenten en van de branche.
Het is (op termijn) ook beschikbaar voor werkenden in het kader van
‘een leven lang leren’.
Omschrijving
Naast een ‘lean en mean’ standaard curriculum (dat voldoet aan het
kwalificatiedossier) bestaat er binnen het HMC een variabel curriculum
dat in onderwijstijd wordt aangeboden. Het variabel curriculum is een
door de branche gedragen, aanvullend maar wel (gedeeltelijk)
verplicht, aanbod van onderwijs dat aansluit bij de specifieke talenten
en/of de specifieke behoeften van de studenten en flexibeler aansluit
bij vragen uit de branche.
Het onderwijsaanbod in het variabel curriculum kan bijvoorbeeld
bestaan uit keuzedelen, specialisaties, vakwedstrijden, (internationale)
BPV, seminars, experimenteren, medezeggenschap, excursies,
workshops, shared skills en externe projecten. Ook andere, moderne
vormen van onderwijs kunnen een plek krijgen in het variabel
curriculum. Om dit variabel curriculum te kunnen implementeren en
uitvoeren is het nodig dat we optimaal gebruik maken van aanwezige
talenten van medewerkers. Door de invoering van een variabel
curriculum kan iedere student zich op zijn/haar niveau verder
ontwikkelen en wordt ondernemend gedrag van studenten
gestimuleerd.
De invoering van een variabel curriculum heeft veel consequenties
voor de schoolorganisatie, qua personeel, ruimte, planning, rooster
etc. Zeker ook wanneer ook werkenden deel zouden gaan nemen.
Overwogen wordt of werkenden deel kunnen nemen aan het reguliere
aanbod zodat gemengde groepen ontstaan. De keuzevrijheid bij het
kiezen van de keuzedelen wordt vergroot.
Het is nodig om te verkennen of binnen de vigerende wet- en
regelgeving ruimte kan worden gecreëerd om bijvoorbeeld 30% (of
een vergelijkbaar percentage) variabel aan te bieden en tevens een
vorm te vinden die de groepsgrootte acceptabel qua omvang houdt.
Het flexibiliseren van het onderwijsaanbod is complex en raakt aan
vele processen. Invoering ervan zal stapsgewijs plaatsvinden en een
relatief lange tijd in beslag nemen. Het is de uitdaging om een
implementatiemethode te selecteren waardoor kort-cyclisch
veranderingen kunnen worden doorgevoerd en het beoogde tempo
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Indicatoren

Beoogd
resultaat

Gelinkt met
ambities

kan worden behaald. Dit zou bijvoorbeeld een scrum-methodiek
kunnen zijn.
In het huidige onderwijs ligt het onderwijsaanbod per opleiding
grotendeels vast. BPV, excursies en uren voor experimenteren in het
HMC-lab zijn een vast onderdeel van het aanbod. Er is beperkte
vrijheid in de keuze van keuzedelen, studiereizen, projecten (bij
bedrijven) en internationale BPV. Studenten kunnen naar behoefte en
in eigen tijd extra kennis en vaardigheden verwerven door deelname
aan vakwedstrijden, medezeggenschap (studentenraad) en
experimenteren in het HMC-lab.
Studenten krijgen (deels) vernieuwd onderwijs dat bestaat uit een
‘lean and mean’ standaard curriculum en een variabel curriculum
waaruit de student onderwijs kan kiezen dat past bij zijn/haar
specifieke talenten en/of behoeften.
• Het onderwijsaanbod in het standaard curriculum
2020
is afgebakend en beschreven.
• De kaders voor het samenstellen van het variabele
aanbod (aard en omvang) zijn opgesteld.
• Voor het implementeren van het variabel
curriculum is implementatiemethode
geselecteerd/ontwikkeld waardoor kort-cyclisch
veranderingen kunnen worden doorgevoerd.
• Met (delen van) het variabel curriculum is
geëxperimenteerd.
2022
• Het onderwijsaanbod in het variabel curriculum is
beschreven.
• Het onderwijsaanbod uit het variabel curriculum is
deels ontwikkeld.
• Er is een werkwijze ontwikkeld om periodiek de
mate waarin het aanbod past bij (te verwachten)
ontwikkelingen in de branche en bij wensen van
studenten te overwegen en eventueel te herzien.
• Studenten maken keuzes uit het onderwijsaanbod
uit het beschikbare variabel curriculum en volgen
dit onderwijs.
B / Begeleidingsstructuur studenten
E / Begeleiding talentontwikkeling (coaching)
K / Digitaal onderwijs
M / Bij- en nascholing werkenden

B / Begeleidingsstructuur studenten
Speerpunt HMC 1. Onderwijs op het HMC in het kader van talentontwikkeling
Landelijk
7. Gelijke kansen voor alle studenten
speerpunt
Ambitie
De begeleidingsstructuur faciliteert en ondersteunt studenten bij het
ontdekken van hun eigen talent en het maken van de juiste keuzes in
het variabel curriculum.
Toelichting
Bij het invoeren van een variabel curriculum is het noodzakelijk dat
kritisch wordt gekeken naar de gewenste begeleidingsstructuur om
studenten zodanig te begeleiden dat ze het maximale uit zichzelf halen
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Indicatoren
Beoogd
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Gelinkt met
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en optimaal worden gefaciliteerd en begeleid bij het maken van de
juiste keuzes passend bij hun talenten en behoeften.
SLB’ers én vakdocenten richten zich op het stimuleren en begeleiden
van de individuele talentontwikkeling van studenten zodat de talenten
van elke student optimaal worden herkend en ontplooid. SLB’ers en
vakdocenten die werkzaam zijn bij het HMC zijn in staat om het talent
(en de behoefte) van studenten te herkennen, hen te helpen hun
talenten te ontdekken en hen uit te dagen bij het kiezen van variabele
delen uit het curriculum, zodat zo goed mogelijk wordt aangesloten bij
hun talent en behoefte.
Binnen het HMC heeft elke docent een rol in de talentontwikkeling van
studenten. Er moet in kaart worden gebracht over welke kwaliteiten
een docent (SLB’er én vakdocent) moet beschikken om een student te
helpen zich verder te ontwikkelen. Tevens moeten voor docenten
condities worden gecreëerd waaronder zij zich blijvend kunnen
ontwikkelen in de komende jaren.
In het huidige curriculum ligt het aanbod per opleiding voor de
studenten grotendeels vast, waardoor het voor SLB’ers en
vakdocenten niet noodzakelijk is zich te richten op de
talentontwikkeling van studenten. Of dit gebeurt, is nu individueel
bepaald. Onder andere uit de JOB-resultaten is dit te herleiden.
Slechts bij de begeleiding van het kiezen van keuzedelen speelt
‘individueel maatwerk’ een rol.
De SLB’er én vakdocent begeleidt de talentontwikkeling van
individuele studenten (deels) volgens de nieuwe begeleidingsstructuur
voor talentontwikkeling.
2020
• Een onderzoek naar de meest geschikte
begeleidingsstructuur voor talentontwikkeling is
uitgevoerd.
• Een aangepaste begeleidingsstructuur voor
2022
(individuele) talentontwikkeling, is ontwikkeld.
• De aangepaste begeleidingsstructuur (individuele)
talentontwikkeling, is geïmplementeerd.
A / Talentontwikkeling
E / Begeleiding talentontwikkeling (coaching)
S / Voortijdige schooluitval (VSV)

C / (Digitaal) portfolio
Speerpunt HMC 1. Onderwijs op het HMC in het kader van talentontwikkeling
Landelijk
8. Opleiden voor arbeidsmarkt van de toekomst
speerpunt
Ambitie
Studenten maken gedurende hun opleiding een (digitaal) portfolio.
Toelichting
Een (digitaal) portfolio kan worden gebruikt als CV en als showcase
tijdens en na afloop van de opleiding. Tijdens de opleiding kan het
eveneens worden gebruikt als evaluatie-instrument, bijvoorbeeld in
het kader van de BPV. In een portfolio kan enerzijds de persoonlijke
en professionele ontwikkeling van de student een plek krijgen en
anderzijds het gemaakte werk en de gemaakte producten. Bij de
invoering van een variabel curriculum wordt het bijhouden van een
portfolio steeds belangrijker.
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Momenteel wordt op beperkte schaal gebruik gemaakt van een
(digitaal) portfolio. Hierbij gebruikt iedere opleiding haar eigen
methode en medium.
Studenten houden een (digitaal) portfollio bij van hun opleiding en
werk.
• Experimenten met een (digitaal) portfolio zijn bij
2020
verschillende opleidingen uitgevoerd.
• Inventarisatie van initiatieven (digitaal) portfolio
binnen het HMC is gedaan.
• Evaluatie van huidige ervaringen is uitgevoerd.
• Beleid met betrekking tot een (digitaal) portfolio is 2022
ontwikkeld.
A / Talentontwikkeling
B / Begeleidingsstructuur studenten

D / Optimaal didactisch repertoire
Speerpunt HMC 2. Professionaliteit en competenties medewerkers in het kader van
talentontwikkeling
Landelijk
-speerpunt
Ambitie
Alle vakdocenten en SLB’ers van het HMC beschikken over een
optimaal didactisch repertoire en ontwikkelen dat voortdurend.
Omschrijving
Een belangrijke aandachtsgebied binnen het HMC betreft de
professionaliteit en competenties van medewerkers. Per team wordt
geïnventariseerd welke competenties aanwezig en benodigd zijn
(‘teamfoto’). Docenten en instructeurs worden uitgedaagd en
gestimuleerd hun eigen (didactische) talenten te ontwikkelen. Dit
vraagt naast adequaat vakmanschap, de aanwezigheid van een
optimaal didactisch repertoire. Het is hierbij van belang dat docenten
met dit didactisch repertoire ook de Basis+-arrangementen binnen
passend onderwijs kunnen uitvoeren en een onderscheidende bijdrage
kunnen leveren aan het regisseren en uitvoeren van het variabel
curriculum.
De kennis- en vaardighedenleerlijn met daarin training gericht op
werken met ‘de vijf rollen van de docent’ dient hiervoor als
uitgangspunt. Wanneer de lerende houding van docenten en SLB’ers
voldoende is ontwikkeld, is de verwachting dat zij daarin studenten
goed kunnen begeleiden. Deze begeleiding vindt niet alleen plaats in
de lessen maar ook tijdens de SLB.
Huidige situatie
In schooljaar 2017-2018 is van 53% van de docenten de score op de
vijf rollen bekend (i.e. enquête ingevuld). Per locatie is twee keer een
studiedag over de rollen uitgevoerd. De docent heeft momenteel de
eigen regie om de enquête in te (laten) vullen. Aannemelijk is dat
vooral docenten die zich zeker voelen over hun functioneren in de les,
de enquête uitzetten.
Indicatoren
• Docenten hebben kennis van de vijf rollen van de docent en
beschikken over de competenties om de vijf rollen van de docent
op de juiste wijze uit te voeren.
• Docenten passen hun kennis en vaardigheden met betrekking tot
de vijf rollen van de docent toe in hun lessen en
begeleidingstaken.
36

Beoogd
resultaat

Gelinkt met
ambities

•
•

Elk team heeft een ‘teamfoto’.
Voor 60% van de docenten is de enquête
over de vijf rollen van de docent minimaal
eenmaal ingevuld.
• Alle rollen van de docent scoren gemiddeld
een 3,5 (op een schaal van 5) per rol op
HMC-niveau.
• Scholing van de competenties uit de vijf
rollen van de docent is een vast onderdeel
van het professionaliseringsaanbod.
• Voor 70% van de docenten is de enquête
over de vijf rollen van de docent minimaal
eenmaal ingevuld.
• Alle rollen van de docent scoren gemiddeld
een 3,5 (op een schaal van 5) per rol op
HMC-niveau.
R / Passend onderwijs
S / Voortijdig schooluitval (VSV)

2020

2022

E / Begeleiding talentontwikkeling (coaching)
Speerpunt HMC 2. Professionaliteit en competenties medewerkers in het kader van
talentontwikkeling
Landelijk
7. Gelijke kansen voor alle studenten
speerpunt
Ambitie
Docenten zijn toegerust om de talentontdekking en –ontwikkeling van
studenten te faciliteren en te begeleiden, zodat zij de juiste keuzes
kunnen maken in het variabel curriculum.
Omschrijving
De aangepaste begeleidingsstructuur faciliteert en ondersteunt
studenten bij het ontdekken van hun eigen talent en het maken van
de juiste keuzes in het variabel curriculum (ambitie B). Vakdocenten
en SLB’ers hebben de competenties om studenten te begeleiden in het
ontdekken van hun talenten en het ontwikkelen daarvan. Dit is nodig
om de juiste keuze te kunnen maken in de mogelijkheden die een
variabel curriculum biedt. Hierbij worden andere vaardigheden van
een docent gevraagd die de ‘vijf rollen van een docent’ op dit moment
biedt. Met name coachtingsvaardigheden zijn hierbij belangrijk (i.e.
‘zesde rol van de docent’).
De enquête over de vijf rollen van de docent moet worden uitgebreid
met vragen over de coachende rol van de docent.
Huidige situatie
Tot op heden zijn er geen activiteiten ontplooid om de vaardigheden
van docenten op het gebied van coaching te ontwikkelen. Er zijn
ongetwijfeld docenten die dergelijke vaardigheden reeds beheersen.
Indicatoren
• Docenten treden op als coach voor studenten in het kader van het
maken van keuzes in het variabel curriculum passend bij hun
talenten.
• Alle vakdocenten en SLB’ers werken volgens de aangepaste
begeleidingsstructuur (zie ambitie B).
Beoogd
• Voor 70% van de docenten is de enquête over
2022
resultaat
de vijf rollen van de docent (inclusief coaching)
minimaal eenmaal ingevuld.
37

•
Gelinkt met
ambities

Docenten zijn een coach voor studenten; de rol
Coach scoort in de enquête gemiddeld een 3,0
(op een schaal van 5) op HMC-niveau.
A / Talentontwikkeling
B / Begeleidingsstructuur studenten

F / Docentenstages
Speerpunt HMC 2. Professionaliteit en competenties medewerkers in het kader van
talentontwikkeling
Landelijk
8. Opleiden voor arbeidsmarkt van de toekomst
speerpunt
Ambitie
Vakdocenten gaan structureel op stage bij bedrijven om op de hoogte
te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsleven.
Omschrijving
De kwaliteit van vakdocenten heeft de grootst mogelijke impact op de
kwaliteit van het onderwijs. De verwachting is dat door het invoeren
van docentenstages (van minimaal een werkweek), het onderwijs
(meer) wordt gevoed vanuit de praktijk en als gevolg daarvan de
aansluiting tussen beide zal verbeteren. Een bijkomend effect van
(structurele) docentenstages is dat de verbinding tussen de school en
het bedrijfsleven wordt geïntensiveerd en versterkt.
Om de docentenstages te realiseren, moet beleid ontwikkeld worden
dat vertaald wordt in een praktische, uitvoerbare werkwijze.
Docentenstages hebben bij voorkeur betrekking op het gebied van
nieuwe productietechnieken, duurzame ontwikkelingen, nieuwe
materialen, nieuwe werkwijzen en processen, circulair produceren en
concepten als cradle-to-cradle.
Huidige situatie
Het organiseren van docentenstages heeft veel haken en ogen. Naast
het organiseren van de stage zelf moeten ook op school allerlei zaken
geregeld worden in het kader van vervanging en dergelijke. Hierdoor
blijft het tot op heden veelal bij vakdocenten die zelf initiatief nemen
om een stage te organiseren. De kennisverwerving op deze manier is
derhalve ad hoc.
Bij de collega’s van het Topcentrum Meubelindustrie (Summa College
en ROC van Twente) is in het najaar van 2018 een experiment gedaan
waarin de herfstvakantie voor studenten is verlengd naar twee weken.
Alle meubeldocenten zijn verplicht in een van beide weken op stage te
gaan. Dit experiment lijkt succesvol te zijn. HMC wil dit onderzoeken
en indien mogelijk vertalen naar een HMC-aanpak.
Indicatoren
Vakdocenten gaan (structureel) op stage en passen de verworven
kennis en vaardigheden toe in hun lessen.
Beoogd
• Beleid met betrekking tot docentenstages is 2020
resultaat
ontwikkeld.
• Het beleid is uitgevoerd op beide locaties bij
één opleiding als experiment.
• Minimaal 5% van de vakdocenten heeft een 2022
docentenstage gelopen.
Gelinkt met
A / Talentontwikkeling
ambities
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G / (Digitale) ontwikkelingen branches Interieur & Verkoop
Speerpunt HMC 3. Trends en innovaties
Landelijk
8. Opleiden voor arbeidsmarkt van de toekomst
speerpunt
Ambitie
Digitale ontwikkelingen in de branches Interieur & Verkoop worden
gevolgd en vertaald naar onderwijs.
Omschrijving
De groei van de Nederlandse detailhandel is achtergebleven.
Bestaande en nieuwe trends zetten de sector en de individuele
retailers onder druk. De vier belangrijkste trends zijn:
• Veranderend gezicht van de consument.
• Vooruitgang in de technologie.
• Patronen in de persoonlijke consumptie.
• Trends specifiek voor de retailsector.
De klant komt minder vaak naar de fysieke winkel vanwege een
toenemende voorkeur van het online kanaal. Belangrijke functies
van de winkel zijn de clusteren in drie pijlers: experience,
expertise, en efficiency. Het is voor een retailer belangrijk om
keuzes te maken en de winkelinrichting hier op aan te sluiten.
Om onderscheidend te blijven, zullen retailers ook moeten
investeren in deskundig personeel, goede online
productinformatie moeten verzorgen en consumenten vragen
een review te schrijven. Deze maatregelen bieden kansen voor
zowel het online kanaal als de fysieke winkel. Personeel moet in
staat zijn om sfeer te creëren, consumenten te adviseren en
oplossingen te bieden.
De interieur- en retailbranche is dus volop in ontwikkeling (zie ook
externe analyse). Het is van groot belang dat het HMC in haar
onderwijs aansluit bij deze ontwikkelingen. Om de (digitale)
ontwikkelingen binnen de branches te kunnen volgen, vast te leggen
en te vertalen naar onderwijs is het noodzakelijk dat trends structureel
in de gaten worden gehouden. ‘Trendwatching’ binnen de branches
wordt daarom formeel belegd in de organisatie van het HMC. Hiervoor
wordt een methodiek/procedure ontwikkeld en geïmplementeerd.
Huidige situatie
Ontwikkelingen in de branche worden nog onvoldoende en niet
gestructureerd in kaart gebracht. Dit heeft als gevolg dat ook de
vertaling van de ontwikkelingen naar het onderwijs onvoldoende
gestructureerd gebeurt. Ook de link richting keuzes in het curriculum
is nog niet structureel.
Indicatoren
Binnen het HMC is kennis over nieuwe ontwikkelingen in de branches
Interieur en Verkoop en deze kennis wordt vertaald naar het
onderwijsaanbod.
Beoogd
• Methodiek/procedure om branches te volgen 2020
resultaat
en te vertalen naar onderwijs is ontwikkeld.
• Indien mogelijk: merkbare resultaten zijn
geformuleerd voor 2022.
2022
• Procedure om de branche Interieur en
Verkoop te volgen en te vertalen naar
onderwijs is geïmplementeerd.
Gelinkt met
ambities

H / (Digitale) ontwikkelingen branches Hout & Meubel
I / Ontwikkelingen in hergebruik materialen binnen branches HMC
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H / (Digitale) ontwikkelingen branches Hout & Meubel
Speerpunt HMC 3. Trends en innovaties
Landelijk
8. Opleiden voor arbeidsmarkt van de toekomst
speerpunt
Ambitie
Digitale ontwikkelingen in de branches Hout & Meubel worden gevolgd
en vertaald naar onderwijs.
Omschrijving
Ontwikkelingen in de vraag van de klant en in de technologie in de
interieurbouw en meubelindustrie veranderen de markt voor
meubelbedrijven substantieel. Bedrijven moeten innoveren om te
overleven. Naast de veranderende klantvraag dwingt de dalende
omzet van de afgelopen jaren bedrijven productiekosten te verlagen
en productietijd te verkorten. Er moet snel en efficiënt aan
klantvragen kunnen worden voldaan.
De hout- en meubelbranche is dus volop in ontwikkeling (zie ook
externe analyse). Het is van groot belang dat het HMC in haar
onderwijs aansluit bij deze ontwikkelingen. Om de (digitale)
ontwikkelingen binnen de branches te kunnen volgen, vast te leggen
en te vertalen naar onderwijs is het noodzakelijk dat trends structureel
in de gaten worden gehouden. ‘Trendwatching’ binnen de branches
wordt daarom formeel belegd in de organisatie van het HMC. Hiervoor
wordt een methodiek/procedure ontwikkeld en geïmplementeerd.
Huidige situatie
Ontwikkelingen in de branche worden nog onvoldoende
(gestructureerd) in kaart gebracht. Dit heeft als gevolg dat ook de
vertaling van de ontwikkelingen naar het onderwijs onvoldoende
gestructureerd gebeurt. Ook de link richting keuzes in het curriculum
is nog niet structureel.
Indicatoren
Binnen het HMC is kennis over de ontwikkelingen in de branches Hout
& Meubel.
Beoogd
2020
• Indien mogelijk: merkbare resultaten zijn
resultaat
geformuleerd voor 2022.
• Procedure om de branche Hout en Meubel
2022
te volgen en te vertalen naar onderwijs is
geïmplementeerd.
Gelinkt met
G / (Digitale) ontwikkelingen branches Interieur & Verkoop
ambities
I / Ontwikkelingen in hergebruik materialen binnen branches HMC
I / Ontwikkelingen in hergebruik materialen binnen branches HMC
Speerpunt HMC 3. Trends en innovaties
Landelijk
8. Opleiden voor arbeidsmarkt van de toekomst
speerpunt
Ambitie
In het onderwijs wordt op het gebied van het hergebruik van
materialen aangesloten bij de ontwikkelingen binnen de branches van
het HMC en de wettelijke voorschriften.
Omschrijving
Met het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ spreekt de
overheid de ambitie uit om Nederland versneld circulair te maken. In
2030 moet dat voor de helft gerealiseerd zijn, in 2050 (vrijwel)
volledig. De CBM onderschrijft de noodzaak om deze transitie te
maken en wil een actieve bijdrage leveren om de circulaire productie
ook in de meubelbranche te realiseren. Ook bij INretail leeft hetzelfde
gedachtengoed. Het HMC wil van deze ontwikkelingen een vertaling
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J / HMC-labs
Speerpunt HMC
Landelijk
speerpunt
Ambitie

Omschrijving

Huidige situatie

maken in haar onderwijs, zodat ook op dit vlak wordt aangesloten bij
de ontwikkelingen in de verschillende branches.
Het onderwerp hergebruik van materialen neemt geen prominente
plaats in binnen het curriculum en de lesstof van de opleidingen
binnen het HMC. Kennis en vaardigheden op dit gebied zijn individueel
mogelijk wel bij de docenten en studenten aanwezig.
Studenten maken in het variabel curriculum kennis met de
mogelijkheden van het hergebruik van materialen aansluitend bij het
rijksbrede programma en de ontwikkelingen in de branches van het
HMC.
2022
• Analyse van het rijksbrede programma en
het beleid van de branches van het HMC in
relatie tot toepasbaarheid binnen het
onderwijs van het HMC is uitgevoerd.
• Implementatieplan voor het aansluiten van
het onderwijs bij de mogelijkheden van het
hergebruik van materialen is opgesteld.
G / (Digitale) ontwikkelingen branches Interieur & Verkoop
H / (Digitale) ontwikkelingen branches Hout & Meubel
Q / Duurzaamheid in onderwijs

3. Trends en innovaties
8. Opleiden voor arbeidsmarkt van de toekomst
Vakdocenten van het HMC zijn ‘geloofwaardig’ in hun rol en bijdrage
in het HMC-lab omdat ze de leerervaring zelf ook hebben ondergaan.
Hierdoor slagen ze erin om studenten optimaal te laten exploreren en
experimenteren.
Vakdocenten worden door het zelf werken in het HMC-lab getraind in
het exploreren van en experimenteren met Nieuwe Technieken (NT).
Hierdoor raken ze vertrouwd met de toepassingen in het HMC-lab en
doen ze een soortgelijke leerervaring op als studenten die gebruik
maken van het HMC-lab. Deze kennis kunnen ze gebruiken om
studenten optimaal te laten exploreren en experimenteren binnen de
lessen. Deze werkwijze wordt op beide locaties toegepast. De
best practices worden met elkaar gedeeld.
Onderzocht kan worden of docenten gedurende uren dat studenten in
de labs werken gelijktijdig aanwezig kunnen zijn om zelf aan de slag
te gaan. Dit verruimt de mogelijkheden om onder schooltijd deel te
nemen én het kan een positief effect hebben als docenten samen met
studenten hetzelfde leerproces doormaken.
Na succesvolle zomeracademies (een week in de zomervakantie), is
HMC nu overgegaan op de organisatie van een serie workshops voor
docenten gedurende het schooljaar (avonden). Deelname aan de
workshops is op basis van vrijwilligheid. De workshops zijn erop
gericht om docenten interdisciplinair samen te laten werken en de
mogelijkheden van het HMC-lab laten ervaren. De workshops worden
nu op beide locaties afzonderlijk gegeven. De samenhang hiertussen
ontbreekt.
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Beoogd resultaat

Gelinkt met
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HMC-docenten zijn vertrouwd met de toepassingen van het HMC-lab
en laten studenten exploreren en experimenteren in de lessen.
• Plan ‘Van experimenteren naar
2020
implementeren NT’ is opgesteld.
• 50% van de vakdocenten heeft zelf lessen
2022
gevolgd in het HMC-lab.
• Technieken die het HMC-lab biedt hebben
een structurele plek binnen het (variabel)
curriculum van het HMC.
• Het effect van de inzet van het lab-onderwijs
wordt gemeten.
G / (Digitale) ontwikkelingen branches Interieur & Verkoop
H / (Digitale) ontwikkelingen branches Hout & Meubel

K / Digitaal onderwijs
Speerpunt HMC 3. Trends en innovaties
Landelijk
-speerpunt
Ambitie
Digitaal onderwijs heeft een structurele plaats in het curriculum om de
flexibiliteit van het aanbod te maximaliseren en het onderwijs te
moderniseren.
Omschrijving
Digitaal onderwijs biedt veel mogelijkheden. Onderwijs kan hiermee
innovatiever en effectiever worden ingericht en meerwaarde hebben.
Daarnaast is digitaal onderwijs geschikt voor gepersonaliseerd
onderwijs en biedt het mogelijkheden om in het onderwijs te
differentiëren. Het kan worden gebruikt ter ondersteuning van
klassikale lessen en ten behoeve van zelfstudie, oefenen en toetsen.
Huidige situatie
Digitaal onderwijs wordt binnen het HMC beperkt ingezet op
verschillende plekken en voor diverse vakken. In 2018 is door het
Practoraat Mediawijsheid (waarvan het HMC deel uitmaakt) een
vragenlijst ‘Lesgeven en leren met ICT’ afgenomen bij docenten16.
Hieruit komt naar voren dat 8% van de ondervraagde docenten met
enige regelmaat of vaak gebruik maakt van vernieuwende ICTtoepassingen in het onderwijs. Daarnaast maakt 36% gebruik van ICT
voor differentiatie. 58% van de docenten laat studenten vakspecifieke
programma’s gebruiken en 48% leert studenten beroepsspecifieke
toepassingen te gebruiken. Voor wat betreft de vaardigheid van
docenten blijkt dat 21% van de docenten vaardig is
om ICT te gebruiken voor differentiatie en 24% is creatief in het
gebruik van ICT in het onderwijs. Ten slotte ziet 78% van de docenten
een duidelijke toegevoegde waarde van ICT in het onderwijs.
Op het gebied van digitaal onderwijs wordt binnen het HMC allereerst
gebruik gemaakt van Quayn. Dit is een programma om kennistoetsen
af te nemen. In het kader van computertekenvakken maken docenten
daarnaast gebruik van (zelfgemaakte) filmpjes om ook leren op
afstand te ondersteunen. Binnen enkele opleidingen wordt op kleine
schaal geëxperimenteerd met een digitaal portfolio (zie ambitie C).
Vanzelfsprekend wordt studenten geleerd om vakspecifieke en
beroepsspecifieke toepassingen te gebruiken.
16

Bron: Han16 – Practoraat (dashboard)
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Indicatoren
Beoogd
resultaat

Gelinkt met
ambities

Uitgangspunt is dat het HMC zelf geen digitale systemen wil
ontwikkelen, maar daar waar nodig systemen wil inkopen. Momenteel
wordt gewerkt aan de implementatie van een Office365-omgeving,
waarin delen en samenwerken centraal staan en worden
vergemakkelijkt.
In het (variabel) curriculum wordt daar waar effectief gebruik gemaakt
van digitaal onderwijs.
• Het onderwijsaanbod in het curriculum dat
2020
digitaal wordt aangeboden is afgebakend en
beschreven.
• Voor het implementeren van het variabel
curriculum is implementatiemethode
geselecteerd/ontwikkeld waardoor kortcyclisch veranderingen kunnen worden
doorgevoerd (zie ambitie A).
2022
• Het digitaal onderwijs is ingekocht of in
fasen ontwikkeld, daar waar nodig
gekoppeld aan de implementatie van het
variabel curriculum.
A / Talentontwikkeling
C / (Digitaal) portfolio

L / Kwalitatieve en kwantitatieve aansluiting bij branches
Speerpunt HMC
3. Trends en innovaties
Landelijk
-speerpunt
Ambitie
Het marktaandeel van gediplomeerden die het HMC aflevert blijft
stabiel (kwantitatief) en kwalitatief wordt aangesloten bij de vraag
vanuit de branches.
Omschrijving
De afgelopen jaren is het aantal studenten op het HMC gestaag
gegroeid. Demografisch gezien is de verwachting dat de instroom
vanuit het VMBO in het MBO de komende jaren met 20% zal dalen.
Vanuit de branches (meubel, timmer en interieur) blijft de vraag naar
gediplomeerde HMC’ers echter de komende jaren groot. Het
marktaandeel van het HMC ligt rond de 60% en het HMC wil dit
marktaandeel behouden.
Om de kwantitatieve instroom en uitstroom op niveau te houden wil
het HMC andere doelgroepen benaderen, zoals bijvoorbeeld de
havisten. Zij zouden een waardevolle doelgroep kunnen zijn om de
uitstroom de komende jaren stabiel te kunnen houden. Andere
instroom kan vragen om een ander of flexibeler onderwijsaanbod.
Hierbij kan worden gedacht aan de behoefte aan verkorte trajecten
en/of het creëren van een inhoudelijke plus. Met name in de
meubelindustrie bestaat een toenemende vraag naar een hoger
opleidingsniveau. Naast het passend maken van het onderwijsaanbod
is het ook nodig om zichtbaar te zijn op de VO-scholen.
Naast een kwantitatieve uitstroom heeft de branche ook een
kwalitatieve vraag op het gebied van uitstroom. Er bestaan altijd
knelpunten in het vinden van goed opgeleid personeel voor diverse
beroepen. Voor welke beroepen specifiek knelpunten bestaan is aan
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verandering onderhevig. Deze knelpunten zijn daarnaast aan
verandering onderhevig. Momenteel is bijvoorbeeld dringend behoefte
aan:
• Werkvoorbereiders in de meubelbranche
• Meubelstoffeerders
• Logistiek medewerkers voor de interieurbranche (cross-over)
• Keukenmonteurs (cross-over)
Er moet enerzijds een oplossing worden gezocht om de actuele
knelpunten in de branche te helpen oplossen en anderzijds een
oplossing te formuleren om in de toekomst te voldoen aan de
kwalitatieve vraag vanuit de branche. Hierbij is het van groot belang
om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de branches,
aangezien deze aan verandering onderhevig zijn.

Huidige situatie

De acties om deze ambitie te realiseren hebben tijd nodig om zich om
te zetten in concrete resultaten. Immers na het maken van een plan
en het uitvoeren van een plan, is pas later de invloed hiervan op de
uitstroom te zien.
In de afgelopen jaren is het aantal studenten op het HMC gestaag
gegroeid. Ook op 1 oktober 2018 was er weer sprake van een groei
van 4,2%. De instroom (inclusief doorstroom) is weergegeven in tabel
10.
Schooljaren

Aantal
studenten

1-10-2014
1-10-2015
1-10-2016
1-10-2017
1-10-2018

3.142
3.381
3.659
3.786
3.951

Tabel 10: Instroom studenten HMC

Indicatoren
Beoogd resultaat

Groei/krimp
per jaar
(aantal)
+102
+239
+278
+127
+165

Groei/krimp
per jaar
(%)
+3,2%
+7,1%
+7,6%
+3,4%
+4,2%

Het marktaandeel van het HMC was in 2017 voor meubelopleidingen
58% (Topcentrum Meubelindustrie: 74%) en voor de opleiding
interieuradvies 61% (Consortium opleiding Interieuradvies 83%).
Momenteel kan het HMC niet voldoen aan de genoemde kwalitatieve
vraag uit de branches
Het marktaandeel van het HMC
Het instroomniveau en uitstroomniveau van studenten in 2018-2019
blijft stabiel in de jaren 2019-2022.
• Het marktaandeel van het HMC ligt rond
2020
60%.
• Onderzoek naar het benaderen van andere
doelgroepen is uitgevoerd.
• Plan om andere doelgroepen te benaderen
is opgesteld.
• Onderzoek naar kwalitatieve knelpunten in
de branches is uitgevoerd.
• Plan om actuele kwalitatieve knelpunten uit
de branches op te lossen is opgesteld.
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•
•
•
•

Gelinkt met
ambities

G
H

2022
Het marktaandeel van het HMC ligt rond
60%.
Plan om andere doelgroepen te benaderen
is (deels) uitgevoerd.
Plan om actuele kwalitatieve knelpunten uit
de branches op te lossen is uitgevoerd.
Plan om beter aan te sluiten bij de
kwalitatieve vraag uit de branches is
ontwikkeld (in samenwerking met de
branches).
/ (Digitale) ontwikkelingen branches Interieur & Verkoop
/ (Digitale) ontwikkelingen branches Hout & Meubel

M / Bij- en nascholing werkenden
Speerpunt HMC 4. Onderwijscentrum branches
Landelijk
8. Opleiden voor arbeidsmarkt van de toekomst
speerpunt
Ambitie
Het HMC levert een structurele bijdrage aan de bij- en nascholing van
werkenden in het kader van ‘een leven lang leren’.
Omschrijving
In het variabel curriculum wordt de mogelijkheid gecreëerd voor
werkenden in de branches om onderwijsmodules te volgen.
Bedrijven uit de branches hout, meubel en interieur zien het HMC als
hun primaire samenwerkingspartner en hét onderwijscentrum voor
‘een leven lang leren’.
Huidige situatie
Bij het HMC kunnen werkenden zich momenteel bij- of nascholen via
een cursus of vakopleiding bij HMC Cursus en Training. Dit onderwijs
is specifiek ontwikkeld voor dit doel.
In het kader van het experiment met MBO-certificaten wordt
momenteel een deel van de reguliere timmeropleiding aangeboden
door HMC Cursus en Training. Hierin wordt gebruik gemaakt van de
reguliere opleiding en lesstof.
Indicatoren
Werkenden hebben meer structurele mogelijkheden om zich bij- en na
te scholen via het HMC.
Beoogd
• Beleid met betrekking tot bij- en nascholing
2020
resultaat
werkenden is ontwikkeld.
• Werkenden kunnen zich inschrijven voor het 2022
volgen van onderdelen uit het variabel
curriculum.
Gelinkt met
A / Talentontwikkeling
ambities
N / Betrokkenheid alumni
Speerpunt HMC 4. Onderwijscentrum branches
Landelijk
-speerpunt
Ambitie
Alumni zijn meer betrokken bij het HMC.
Omschrijving
Alumni zij waardevol voor het HMC, en andersom. Zij hebben veel
kennis en kunnen als gediplomeerde HMC’ers een goede
terugkoppeling geven over de aansluiting van het curriculum op hun
dagelijkse arbeidspraktijk. Daarnaast hebben studenten meestal een
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Huidige situatie

Indicatoren
Beoogd
resultaat

Gelinkt met
ambities

goede band met en aansluiting bij alumni. Door alumni te betrekken
bij het onderwijs zal het informeel leren daardoor worden
gestimuleerd. Door alumni meer te betrekken bestaat daarnaast de
mogelijkheid dat de relatie tussen studenten en oud-studenten wordt
bevorderd. Een van de onderdelen van het (nieuwe) beleid is reeds
opgenomen als ambitie O.
Het HMC beschikt over contactinformatie van alumni (proces is AVGproof). Daarnaast is er informatie beschikbaar over de bereidheid van
alumni om zich in te zetten voor het HMC. Alumni worden nu
marginaal betrokken bij het HMC. Zij ontvangen een uitnodiging voor
de jaarlijkse Expo en er bestaat een LinkedIn-groep. In de HMC-labs
worden alumni ingehuurd als onderwijsassistent.
De betrokkenheid van alumni wordt vergroot.
• Beleid met betrekking tot alumni is
2020
ontwikkeld.
• Het ontwikkelde beleid is (deels)
2022
geïmplementeerd.
O / Seminars en workshops

O / Seminars en workshops
Speerpunt HMC 4. Onderwijscentrum branches
Landelijk
8. Opleiden voor arbeidsmarkt van de toekomst
speerpunt
Ambitie
Het HMC organiseert structureel inspirerende seminars/workshops
voor bedrijven, alumni, studenten en medewerkers
Omschrijving
Het studiecentrum organiseert regelmatig en structureel
seminars/workshops van inspirerende vakmensen uit de branches.
Hiervoor worden naast studenten en medewerkers ook alumni en
werkenden van BPV-bedrijven uitgenodigd. Effect hiervan is dat
studenten, medewerkers, alumni en werkenden van BPV-bedrijven
elkaar ontmoeten en er een relatie tussen hen ontstaat cq. wordt
versterkt.
De toekomst moet uitwijzen of deze ambitie een onderdeel wordt van
het variabel curriculum.
Huidige situatie
Het studiecentrum organiseert (onregelmatig) een aantal keer per jaar
seminars waarvoor studenten en medewerkers zich kunnen
inschrijven.
Indicatoren
Seminars en workshops worden bezocht door studenten,
medewerkers, alumni en werkenden van BPV-bedrijven.
De relatie tussen studenten en medewerkers enerzijds en alumni en
werkenden van BPV-bedrijven anderzijds wordt versterkt.
Beoogd
2020
• Plan voor structureel organiseren van
resultaat
seminars en workshops is ontwikkeld.
• Minimaal vier keer per jaar organiseert het
2022
studiecentrum een seminar/workshop
waarbij studenten, medewerkers, alumni en
werkenden van BPV-bedrijven aanwezig zijn.
• Georganiseerde seminars/workshops
worden positief/voldoende gewaardeerd.
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Gelinkt met
ambities

N / Betrokkenheid alumni

P / Bewustwording duurzaamheid organisatie HMC
Speerpunt HMC 5. Duurzaamheid
Landelijk
-speerpunt
Ambitie
Studenten en medewerkers zijn zich bewust van duurzaamheid in de
school en handelen hiernaar
Omschrijving
Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema dat ook speelt
binnen het HMC. Het is derhalve van belang dat ook binnen de school
duurzaamheid wordt geïmplementeerd. Gedragsontwikkeling en
bewustwording staan hierin centraal. Dit willen we onder andere
bereiken door studenten en medewerkers voortdurend na te laten
denken over het verduurzamen van de school en verduurzamen van
hun eigen werk/leren en hiervoor voorstellen te doen. Mits passend in
en bij de bedrijfsvoering zullen deze voorstellen worden gehonoreerd.
De aanname is dat hoe groter de bewustwording op het gebied van
duurzaamheid, hoe meer voorstellen er worden gedaan.
Huidige situatie
Op dit moment wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
om duurzaamheid en circulair produceren zichtbaar te maken in de
alledaagse praktijk bij het HMC. Daarbij gaat het om de volgende
aspecten:
• Bewuste omgang t.a.v. inkoop, verkoop en gebruik materialen in
lessen en voor te maken producten.
• Structureel het gesprek op gang krijgen tussen personeel
onderling, personeel met studenten en studenten onderling als het
gaat om werken met materialen/grondstoffen.
• Bewuste manier van omgaan met (rest)afval.
• Verbinding aangaan met deskundigen op dit vlak ter
ondersteuning voor te ontwikkelen beleid op dit vlak van het HMC.
• Uiteindelijk het eigenstandig uitdragen van het beleid van het HMC
dat circulaire productie en duurzame omgang met milieu en
materialen deel uitmaakt van de dagelijkse praktijk.
Resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt voor het
realiseren van deze ambitie
Indicatoren
Duurzaamheid is regelmatig onderwerp van gesprek tijdens overleg en
in de klas/werkplaats
Medewerkers en studenten spreken elkaar aan gewenst/ongewenst
gedrag in het kader van duurzaamheid
Beoogd
2020
• Plan met betrekking tot duurzaamheid in
resultaat
organisatie is opgesteld.
• Studenten en medewerkers worden
uitgedaagd om voorstellen te doen voor het
verduurzamen van de school.
• Er is een stijgende lijn zichtbaar in het
2022
aantal voorstellen dat wordt gedaan voor
het verduurzamen van de school.
Gelinkt met
Q / Duurzaamheid in onderwijs
ambities
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Q / Duurzaamheid in onderwijs
Speerpunt HMC 5. Duurzaamheid
Landelijk
8. Opleiden voor arbeidsmarkt van de toekomst
speerpunt
Ambitie
Studenten en medewerkers hebben actuele kennis van duurzaamheid
Omschrijving
Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema dat ook speelt
binnen de branches van het HMC. Het is derhalve van belang dat dit
onderwerp een vaste plaats binnen het curriculum van alle opleidingen
krijgt. Gedragsontwikkeling en bewustwording staan hierin centraal.
Dit willen we onder andere bereiken door binnen alle opleidingen een
module op te nemen over duurzaamheid.
Huidige situatie
Het onderwerp duurzaamheid komt binnen alle opleidingen zijdelings
aan de orde, maar is geen vastgesteld en beschreven onderdeel van
opleidingen.
Indicatoren
Elke opleiding kent een module duurzaamheid als onderdeel van het
curriculum
Beoogd
• Het onderwijsaanbod met betrekking tot
2020
resultaat
duurzaamheid binnen alle opleidingen is
afgebakend en beschreven.
• De module duurzaamheid is ontwikkeld voor 2022
alle opleidingen.
• Alle studenten doorlopen in hun opleiding
een module op het gebied van
duurzaamheid gericht op
gedragsontwikkeling en bewustwording en
voldoen aan de vastgestelde criteria.
Gelinkt met
I / Ontwikkelingen in hergebruik materialen binnen branches HMC
ambities
P / Bewustwording duurzaamheid organisatie

R / Passend onderwijs
Speerpunt HMC -Landelijk
6. Jongeren in kwetsbare posities
speerpunt
7. Gelijke kansen voor alle studenten
Ambitie
Het HMC biedt noodzakelijke en passende begeleiding aan jongeren in
kwetsbare posities die instromen bij het HMC, zodat studenten zo veel
mogelijk gelijke kansen krijgen.
Omschrijving
Het HMC wil daarom haar aanbod van passend onderwijs herijken.
Het HMC wil haar aanbod van passend onderwijs herijken naar
aanleiding van de evaluatie van het beleid passend onderwijs in 20162017 (zie huidige situatie). De herijking is voornamelijk gericht op de
deskundigheidsontwikkeling van docenten en SLB’ers op het gebied
van gedragsproblematiek, ontwikkelingsstoornissen en de omgang
hiermee. Hiermee wordt geïnvesteerd in de eerste lijn (i.e. de basis,
het onderwijs). Zodra deze sterker en veerkrachtiger is, dan is er
waarschijnlijk minder nodig vanuit de tweede lijn. Daarnaast wordt
gekeken of het begeleidingsaanbod een transfer kan maken van
individueel (passend onderwijs) naar groepsgewijs (passend
onderwijzen). Het doel is om de begeleiding dichter bij of in het
onderwijs te positioneren.
Huidige situatie
Het passend onderwijs binnen het HMC kent twee soorten
arrangementen waarbinnen extra begeleiding wordt verzorgd: Basis+
48

Indicatoren
Beoogd
resultaat

Gelinkt met
ambities

verzorgd door docenten en Extra verzorgd door (externe) begeleiders
passend onderwijs. De keuze voor de best passende vorm voor een
student hangt samen met de aard van de benodigde begeleiding
(vergelijking: eerste- en tweedelijns ondersteuning). Ambulante hulp
valt onder het Extra-arrangement en wordt door de externe
begeleiders aangeboden.
Een toenemend aantal studenten binnen het HMC maakt aanspraak
op extra begeleiding vanwege een bijzonderheid of beperking. Uit de
evaluatie van het beleid van passend onderwijs in 2016-2017 is naar
voren gekomen dat betrokken docenten niet voldoende zijn toegerust
om de eerstelijns ondersteuning te doen binnen het kader van
passend onderwijs. De grenzen met betrekking tot deskundigheid zijn
op dit moment bereikt.
Docenten zijn beter in staat om in de klas om te gaan met studenten
met een bijzonderheid of beperking.
2020
• Herijkt beleid met betrekking tot passend
onderwijs is ontwikkeld.
2022
• 75% van de docenten hebben trainingen gevolgd
in het kader van omgang met studenten met een
bijzonderheid of beperking in het onderwijs.
D / Optimaal didactisch repertoire
S / Voortijdige schooluitval (VSV)

S / Voortijdige schooluitval (VSV)
Speerpunt HMC -Landelijk
6. Jongeren in kwetsbare posities
speerpunt
Ambitie
Het niveau voortijdige schooluitval (VSV) binnen het HMC ligt op of
rond het landelijk gemiddelde
Omschrijving
De norm van OCW op het gebied van VSV wordt strikter in de
komende jaren. Als gevolg hiervan zal binnen het HMC op alle niveaus
aandacht moeten blijven voor de VSV-cijfers. Het beheersen van VSV
heeft binnen het HMC al continue en voortdurende aandacht. Het
management en de studiecoördinatoren ontvangen maandelijks de
terugkoppelbestanden van DUO op het gebied van VSV en kunnen als
de informatie daartoe aanleiding geeft actief interveniëren.
Het monitoren van de VSV staat niet op zichzelf en hangt sterk samen
met activiteiten rondom passend onderwijs (ambitie R) en de
aanpassing van de begeleidingsstructuur van studenten in het kader
van het variabel curriculum (ambitie B).
Huidige situatie
De cijfers op het gebied van VSV (zie tabel 5) zitten momenteel voor
niveau 2 en 4 onder de norm van OCW, en voor niveau 3 licht boven
de norm voor 2018/2019. Ten opzichte van de norm van 2019/2020
zou bij gelijkblijvende percentages VSV-ers niveau 2 onder de norm
blijven, en zouden niveau 3 er 0,4% en niveau 4 0.03% boven de
norm zitten.
De VSV-norm is voor vakscholen een lastig gegeven en het op peil
houden van de VSV-cijfers derhalve een grote opgave. VSV-cijfers zijn
voor vakscholen namelijk lastig te beïnvloeden, aangezien een
vakschool een beperkt en zeer specifiek aanbod aan opleidingen biedt.
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Hierdoor zijn er meestal nauwelijks tot geen mogelijkheden zijn om
studenten die dreigen uit te vallen een alternatief te bieden om een
overstap naar een andere opleiding te maken.

Indicatoren
Beoogd
resultaat

Gelinkt met
ambities

Bij het HMC Rotterdam wordt (met subsidie van de gemeente
Rotterdam) ingezet op trajectbegeleiding met als doel het aantal
VSV’ers op niveau 3 en 4 te beperken.
In Amsterdam wordt gewerkt met onderwijsassistenten. Dit zijn oud
HMC-studenten die parttime voor deze rol worden gevraagd. Dit
initiatief komt voort uit de MBO-agenda van de gemeente Amsterdam.
De docent heeft meer tijd voor de begeleiding van echte hulpvragen,
de onderwijsassistent begeleidt eenvoudigere vragen. Het inzetten van
alumni heeft diverse voordelen. Allereerst zijn ze vaak een rolmodel
voor studenten. Daarnaast worden ze gezien als ‘peer’ waardoor ze
gemakkelijk benaderbaar zijn. Ten slotte houdt het HMC haar alumni
dichtbij.
• Het percentage voortijdige schoolverlaters.
• Docenten zijn beter in staat om in de klas om te gaan met
studenten die de school voortijdig dreigen te verlaten.
• Herijkt beleid (gekoppeld aan passend
2020
onderwijs etc.) met betrekking tot VSV is
ontwikkeld.
• VSV-cijfers liggen op of rond de OCW-norm op
niveau 2, 3 en 4 met een maximale afwijking
van 1,5% naar boven.
• VSV-cijfers liggen op of rond de OCW-norm op 2022
niveau 2, 3 en 4 met een maximale afwijking
van 1,5% naar boven.
B / Begeleidingsstructuur studenten
D / Optimaal didactisch repertoire
R / Passend onderwijs

T / Arbeidsmarktperspectief studenten niveau 2
Speerpunt HMC -Landelijk
6. Jongeren in kwetsbare posities
speerpunt
Ambitie
Het is duidelijk wat de oorzaken zijn van het (lagere)
arbeidsmarktperspectief van studenten niveau 2.
Omschrijving
De cijfers met betrekking tot het arbeidsmarktperspectief van
studenten binnen opleidingen niveau 2 worden door het HMC niet
herkend. Om hierop te anticiperen is onderzoek nodig waarin duidelijk
wordt wat de oorzaken en mogelijke maatregelen zijn om dit probleem
aan te pakken.
Huidige situatie
Het arbeidsmarktperspectief van HMC-studenten in 2015-2016 was
voor niveau 2 72%, voor niveau 3 80% en voor niveau 4 75%.
Gemiddeld liggen deze cijfers binnen het HMC voor alle niveaus boven
de signaalwaarde van 70%. Voor niveau 2 kan een uitsplitsing worden
gemaakt naar de verschillende opleidingen. Uit de cijfers van 20152016 blijkt dat het arbeidsmarktperspectief voor de
verkoopopleidingen (BC-code 359) 88% is en voor meubelopleidingen
(BC-code 326) 65%. Hieruit kan worden geconcludeerd dat binnen
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Indicatoren
Beoogd
resultaat
Gelinkt met
ambities

niveau 2 alleen van de meubelopleiding het arbeidsmarktperspectief
onder de signaalwaarde van 70% ligt.
Voor wat betreft het arbeidsmarktperspectief voor MBO-niveau 2
bestaat er landelijk een grote variatie tussen opleidingen ten aanzien
van het vinden van werk door gediplomeerden. Gemiddeld heeft in de
periode 2011 tot en met 2015 ongeveer 88% van alle MBO-niveau 2
gediplomeerden een jaar na schoolverlaten werk van 12 uur en meer
per week. Dit is lager dan voor niveaus 3 en 4 in dezelfde periode
(91%).
Duidelijke oorzaken van het (lagere) arbeidsmarktperspectief
studenten niveau 2.
• Onderzoek naar het arbeidsmarktperspectief
2022
van studenten niveau 2 is uitgevoerd en
maatregelen zijn geformuleerd.
R / Passend onderwijs
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5 INTERN DRAAGVLAK EN EXTERN COMMITMENT
Het HMC ontleent haar bestaansrecht aan de betrokkenheid van en samenwerking met vele
partijen binnen en buiten de school. Het HMC heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in de
het bestendigen en creëren van extern commitment. Ook intern draagvlak is nodig om de
plannen met de gezamenlijk geformuleerde resultaten te bereiken. Hierna volgt een overzicht
van de meest relevante processen en activiteiten die in de afgelopen periode zijn ingezet en
ook in de komende planjaren merendeels zullen worden gecontinueerd:

Processen
•
•
•

Missie/visietraject: het resultaat is vastgelegd in het ‘White paper’ dat is vertaald naar de
kwalteitsagenda
Gemeente Rotterdam:
- Hoboken-overleg met drie vakscholen, waaronder het HMC en twee ROC’s
- Sectorkamer MBO-HO
Gemeente Amsterdam:
- MBO-agenda waaraan het HMC deelneemt

Intern draagvlak

De volgende bijeenkomsten en structurele overleggen hebben bijgedragen aan het creëren
van intern draagvlak:
• World café
• Werkgroep met externe begeleiding (COP-groep)
• HMC-dag over Missie en Visie (2016)
• HMC-dag d.d. 10 oktober 2018 waarop over diverse thema’s uit dit kwaliteitsplan is
gediscussieerd door het voltallige personeel.
• Structureel overleg met de studentenraad
• Structureel overleg met de OR
• Overleg met de ouderraad (Rotterdam)

Extern commitment

Extern commitment is verkregen door de ontwikkelingen die in overleg met deze stakeholders
zijn besproken, mee te nemen in het plan:
• Topcentrum Meubelindustrie (RIF)
• Consortium opleiding Interieuradvies
• Industrieel ontwikkelen met hout (RIF)
• Vakscholen-overleg
• MBO-agenda Gemeente Rotterdam
• MBO-agenda Gemeente Amsterdam
• Bestuurlijk overleg Rotterdam
• Bestuurlijk overleg Amsterdam
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6 WERKWIJZE EN HAALBAARHEID
Als relatief kleine instelling heeft het HMC tot op heden onvoldoende ontwikkelkracht in huis
om naast de bijna permanente veranderingen in wet- en regelgeving en andere lopende
plannen met nieuwe zaken te starten. De voorbereiding voor dit kwaliteitsplan was een goede
aanleiding voor de interne discussie hierover.

‘Simpel en uitvoerbaar’

Onder het motto ‘simpel en uitvoerbaar’ wordt de interne werkwijze onder de loep genomen
en wordt gezocht naar vereenvoudigingen van de interne werkwijze. Bijvoorbeeld door
onderdelen die minder bijdragen aan ons profiel als vakschool of uitwerkingen die in de loop
van de jaren zo zijn gegroeid, maar die niet zijn gebaseerd op heldere beleidskeuzes, weg te
laten.
In 2018 is onderzocht waar we in onze onderwijs- en examenregelingen vereenvoudigingen
konden doorvoeren, die geen nadelig effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs maar
wel leiden tot minder werk voor de onderwijskundige staf, management en medewerkers. Uit
dit onderzoek is een aantal maatregelen geformuleerd die we begin 2019 in uitvoering hebben
genomen. Hierdoor maken we ruimte vrij om met de kwaliteitsagenda aan de slag te gaan. Er
zijn echter meer mogelijkheden om ontwikkelkracht te creëren door vereenvoudigingen door
te voeren. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het bewust inkopen en ontwikkelen van
lesstof en examens. Op dit moment wordt nagenoeg alle lesstof en examens voor
schoolspecifieke vakken door het HMC zelf ontwikkeld. Voor generieke vakken geldt dat
ongeveer de helft wordt ingekocht en de helft binnen het HMC wordt ontwikkeld.

Werkwijze Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg binnen het HMC is opgezet volgens de PDCA-cyclus. Instrumenten die ons
helpen deze cyclus vorm te geven zijn:
• Jaarplanning Kwaliteitszorg
• A3-plan systematiek
• Handboek examinering
• DUO Alumni-monitor
• ROC-spiegel interne enquêtes (bijvoorbeeld examinering, BPV, vijf rollen van docent,
taalonderwijs)
• Effectory, medewerkersonderzoek (MTO)
• JOB-monitor
• Zelfevaluatie
• Dashboard (‘going concern’)
Voor het monitoren van de ambities, acties en resultaten uit dit kwaliteitsplan zullen we de
A3-plan-systematiek inzetten. Te beginnen met de jaarplannen voor 2019. Daar waar nodig
maken we gebruik van andere instrumenten.

Projectmatig werken en scrum

Onze ervaringen met projectmatig werken voor het BPV-verbeterplan zijn dermate positief dat
we het projectmatig werken, daar waar dat past, inzetten voor het realiseren van onderdelen
uit het kwaliteitsplan. Indien nodig wordt geïnvesteerd in de versterking van de kennis en
vaardigheden op dit vlak.
Een aantal ambities, bijvoorbeeld de ontwikkeling en implementatie van het variabel
curriculum ten behoeve van de talentontwikkeling, is complex en veelomvattend. Invoering
hiervan zal stapsgewijs plaatsvinden en een relatief lange tijd in beslag nemen. Specifiek voor
deze onderdelen willen we een implementatiemethode selecteren waardoor kort-cyclisch
veranderingen kunnen worden doorgevoerd en het beoogde tempo kan worden behaald. Dit
zou bijvoorbeeld een scrum-methodiek kunnen zijn.
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Samenwerking en aansturing

Om meer eenheid te realiseren in het HMC, is het belangrijk om samen te werken in teams
maar zeker ook team- en locatieoverstijgend. Dit ontstaat niet vanzelfsprekend. Onder andere
door het toekennen van meer tijd aan teamleiders, wordt dit ondersteund. Daarnaast willen
ook studenten en bedrijven uit de branche betrekken bij de ontwikkelingen
Voorwaarde, ongeacht de gekozen werkwijze, is dat de speerpunten en ambities en de daarin
opgenomen resultaten en acties op regelmatige basis aandacht krijgen. Dit doen we door het
aan de orde stellen, zowel in het Directieoverleg als in het overleg van het MT op de locaties.
Om er zo voor te zorgen dat de beloften en plannen meer zijn dan een papieren tijger. Doel
is om de voortgang van de plannen steeds in de eindweken van een periode op de locatie te
bespreken en terug en vooruit te kijken. Sturing vindt plaats vanuit het Directieoverleg. Het
College van Bestuur neemt de plannen mee in de gesprekken met de Raad van Toezicht.

Haalbaarheid en uitvoerbaarheid

Het onderliggende kwaliteitsplan is haalbaar en uitvoerbaar, omdat wordt voortgebouwd op
bestaande ontwikkelingen. Een deel van de ontwikkelingen zijn ‘going concern’ activiteiten (zie
voornamelijk speerpunten 6 en 7). Van een ander deel van de ontwikkelingen zijn reeds
experimenten uitgevoerd. Niet alle ontwikkelingen zijn dus nieuw. Daarnaast wordt gewerkt
binnen bestaande structuren. Er is ervaring met een projectstructuur vanuit het vorige
kwaliteitsplan en het BPV-verbeterplan. Ook aan het werken met de A3-systematiek is
organisatie gewend.
Daarnaast is er intern draagvlak voor het kwaliteitsplan aangezien het een directe uitwerking
is van de missie/visie die op een HMC-dag centraal stond en bij het voltallige personeel bekend
is (zie ook hoofdstuk 5). Het onderliggende kwaliteitsplan is daarnaast uitgebreid besproken
in het Directieoverleg en tijdens MT-overleggen.
Op basis van de planning en begroting zal capaciteit worden gealloceerd en ingezet. De
projecten die worden opgezet naar aanleiding van het kwaliteitsplan zullen voornamelijk
worden ingevuld door de onderwijskundige staf en medewerkers die geheel of voor een deel
van hun tijd gefaciliteerd worden vanuit de projectbudget HMC Algemeen.
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7 DUURZAAMHEID: BORGING VAN RESULTATEN
Alle ambities zoals geformuleerd in dit plan zijn geformuleerd met het doel om de kwaliteit van
het onderwijs op het HMC blijvend te verbeteren door een antwoord te geven op de vragen
van de studenten en onze branches.
In de Raad van Toezicht, waarin onze branches zijn vertegenwoordigd, is de voortgang van
de implementatie al een vast agendapunt. Ook in het Directieoverleg en vergaderingen van
het managementteam is de implementatie van missie/visie via de kwaliteitsagenda een vast
agendapunt. Na goedkeuring worden de ambities uit de kwaliteitsagenda opgenomen in onze
A3-plan systematiek. Deze A3-plan systematiek kent een vertaling naar locatie- en teamniveau.
Het A3-plan maakt standaard deel uit van de gesprekscyclus. In het locatieoverleg, het
teamoverleg en in bilateraal overleg wordt de A3-plan systematiek gehanteerd om de
voortgang te bespreken, te monitoren en eventueel bijstellingen te doen.
Inhoudelijk is onze grootste ambitie het stimuleren van talentontwikkeling van onze studenten
door het ontwikkelen van een variabel curriculum. Veel van de overige ambities hangen
hiermee samen. Wij verwachten de ontwikkeling van het variabel curriculum langs drie lijnen
ter hand te nemen:
• Inhoud van het aanbod
• Organisatie van logistiek en planning
• Proces en betrokkenheid
Als eenmaal de weg is ingeslagen van een variabel curriculum, is er geen weg meer terug. De
duurzaamheid zit derhalve ingebakken in de ambities. Vanzelfsprekend kunnen op basis van
voortschrijdend inzicht wel aanpassingen in de ambities en resultaten worden gedaan.
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8 PLANNING EN INDICATIEF BUDGET
De geformuleerde resultaten per ambitie zijn uitgezet in de tijd om een globaal beeld te krijgen
van de belasting en benodigde inspanning in de jaren. In de ‘Planning en indicatief budget
HMC Kwaliteitsplan 2019-2022’ (zie bijlage 2) is de planning per ambitie weergegeven. Op
basis hiervan is een inschatting gemaakt van het aandeel van het budget dat voor de realisatie
van elke ambitie nodig is. Dit vormt de indicatieve begroting die weergeeft hoe het HMC de
kwaliteitsgelden gaat aanwenden. De kwaliteitsgelden komen uiteindelijk vooral ten goede aan
het implementeren en uitvoeren van de strategische visie en doelen zoals uiteengezet in het
voorliggende kwaliteitsplan en onze reguliere begroting.
In de ‘Planning en indicatief budget HMC Kwaliteitsplan 2019-2022’ (zie bijlage 2) is ook een
overzicht opgenomen waaruit blijkt welke ambities bijdragen aan welke speerpunten. Hieruit
wordt duidelijk welk deel van het indicatieve budget wordt gereserveerd per speerpunt,
waaronder de landelijke speerpunten.
Er kan worden geconcludeerd dat voor het speerpunt ‘Onderwijs op het HMC in het kader van
talentontwikkeling’ bijna 40% van het indicatieve budget wordt gereserveerd. Aan de
landelijke speerpunten draagt ook een groot deel van de ambities bij. In tabel 11 is
aangegeven welk deel van het indicatieve budget wordt gereserveerd voor deze speerpunten.
Nr.
6
7
8

Landelijke speerpunt
Jongeren in kwetsbare posities
Gelijke kansen voor alle studenten
Onderwijs voor arbeidsmarkt van de toekomst
Totaal*

Aandeel indicatief budget
10%
46%
58%
78%

*Sommige ambities dragen bij aan meerdere speerpunten. In de totaaltelling is een ambitie eenmaal
meegeteld.

Tabel 11: Aandeel indicatief budget landelijke speerpunten
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Bijlage 2

Planning en indicatief budget HMC Kwaliteitsplan 2019-2022
Ambities

Nr. Ambitie
A
Talentontwikkeling

B

C

D

Begeleidingsstructuur studenten

(Digitaal) portfolio

Optimaal didactisch repertoire

Aandeel budget Beoogd resultaat
30%
• Het onderwijsaanbod in het standaard curriculum is afgebakend en
beschreven.
• De kaders voor het samenstellen van het variabele aanbod (aard
en omvang) zijn opgesteld.
• Voor het implementeren van het variabel curriculum is
implementatiemethode geselecteerd/ontwikkeld waardoor kortcyclisch veranderingen kunnen worden doorgevoerd.
• Met (delen van) het variabel curriculum is geëxperimenteerd.
• Het onderwijsaanbod in het variabel curriculum is beschreven.
• Het onderwijsaanbod uit het variabel curriculum is deels
ontwikkeld.
• Er
is een werkwijze ontwikkeld om periodiek de mate waarin het
aanbod past bij (te verwachten) ontwikkelingen in de brancheen
en bij wensen van studenten te overwegen en eventueel te
herzien. maken keuzes uit het onderwijsaanbod uit het
• Studenten
beschikbare variabel curriculum en volgen dit onderwijs.
5%
• Een onderzoek naar de meest geschikte begeleidingsstructuur voor
talentontwikkeling is uitgevoerd.
• Een aangepaste begeleidingsstructuur voor (individuele)
talentontwikkeling, is ontwikkeld.
• De aangepaste begeleidingsstructuur (individuele)
talentontwikkeling, is geïmplementeerd.
3%
• Experimenten met een (digitaal) portfolio zijn bij verschillende
opleidingen uitgevoerd.
• Inventarisatie van initiatieven (digitaal) portfolio binnen het HMC is
gedaan.
• Evaluatie van huidige ervaringen is uitgevoerd.
• Beleid met betrekking tot een (digitaal) portfolio is ontwikkeld.
2%
• Elk team heeft een ‘teamfoto’.
• Voor 60% van de docenten is de enquête over de vijf rollen van de
docent minimaal eenmaal ingevuld.
• Alle rollen van de docent scoren gemiddeld een 3,5 (op een schaal
van 5) per rol op HMC-niveau.
• Scholing van de competenties uit de vijf rollen van de docent is
een vast onderdeel van het professionaliseringsaanbod.
• Voor 70% van de docenten is de enquête over de vijf rollen van de
docent minimaal eenmaal ingevuld.
• Alle rollen van de docent scoren gemiddeld een 3,5 (op een schaal
van 5) per rol op HMC-niveau.

2019-2020

€

€

€

€

2021-2022

1.866.600

€

1.547.700

€

257.950

€

154.770

€

103.180

311.100

186.660

124.440

Bijlage 2
Nr. Ambitie
E
Begeleiding talentontwikkeling (coaching)

F

G

H

I

J

K

Aandeel budget Beoogd resultaat
5%
• Voor 70% van de docenten is de enquête over de vijf rollen van de
docent (inclusief coaching) minimaal eenmaal ingevuld.
• Docenten zijn een coach voor studenten; de rol Coach scoort in de
enquête gemiddeld een 3,0 (op een schaal van 5) op HMC-niveau.
Docentenstages
3%
• Beleid met betrekking tot docentenstages is ontwikkeld.
• Het beleid is uitgevoerd op beide locaties bij één opleiding als
experiment.
• Minimaal 5% van de vakdocenten heeft een docentenstage
gelopen.
(Digitale) ontwikkelingen branches Interieur & Verkoop
3%
• Methodiek/procedure om branches te volgen en te vertalen naar
onderwijs is ontwikkeld.
• Indien mogelijk: merkbare resultaten zijn geformuleerd voor 2022.
• Procedure om de branche Interieur en Verkoop te volgen en te
vertalen naar onderwijs is geïmplementeerd.
(Digitale) ontwikkelingen branches Hout & Meubel
2%
• Indien mogelijk: merkbare resultaten zijn geformuleerd voor 2022.
• Procedure om de branche Hout en Meubel te volgen en te vertalen
naar onderwijs is geïmplementeerd.
Ontwikkelingen in hergebruik materialen binnen
2%
• Analyse van het rijksbrede programma en het beleid van de
branches HMC
branches van het HMC in relatie tot toepasbaarheid binnen het
onderwijs van het HMC.
• Implementatieplan voor het aansluiten van het onderwijs bij de
mogelijkheden van het hergebruik van materialen is opgesteld.
HMC-labs
3%
• Plan ‘Van experimenteren naar implementeren NT’ is opgesteld.
• 50% van de docenten heeft zelf lessen gevolgd in het HMC-lab.
• Technieken die het HMC-lab biedt hebben een structurele plek
binnen het (variabel) curriculum van het HMC.
• Het effect van de inzet van het lab-onderwijs wordt gemeten.
Digitaal onderwijs
10%
• Het onderwijsaanbod in het curriculum dat digitaal wordt
aangeboden is afgebakend en beschreven.
• Voor het implementeren van het variabel curriculum is
implementatiemethode geselecteerd/ontwikkeld waardoor kortcyclisch veranderingen kunnen worden doorgevoerd (zie ambitie
A).
• Het digitaal onderwijs is ingekocht of in fasen ontwikkeld, daar
waar nodig gekoppeld aan de implementatie van het variabel
curriculum.

2019-2020
€

311.100

€

186.660

€

€

€

257.950

€

154.770

€

154.770

€

103.180

€

103.180

€

154.770

€

515.900

186.660

124.440

€

124.440

€

186.660

€

2021-2022

622.200

Bijlage 2
Nr. Ambitie
L
Kwalitatieve en kwantitatieve aansluiting bij branches

M

N
O

P

Q

R

S

Bij- en nascholing werkenden

Betrokkenheid alumni
Seminars en workshops

Bewustwording duurzaamheid organisatie HMC

Duurzaamheid in onderwijs

Passend onderwijs

Voortijdige schooluitval (VSV)

Aandeel budget Beoogd resultaat
4%
• Het marktaandeel van het HMC ligt rond 60%.
• Onderzoek naar het benaderen van andere doelgroepen is
uitgevoerd.
• Plan om andere doelgroepen te benaderen is opgesteld.
• Onderzoek naar kwalitatieve knelpunten in de branches is
uitgevoerd.
• Plan om actuele kwalitatieve knelpunten uit de branches op te
lossen is opgesteld.
• Het marktaandeel van het HMC ligt rond 60%.
• Plan om andere doelgroepen te benaderen is (deels) uitgevoerd.
• Plan om actuele kwalitatieve knelpunten uit de branches op te
lossen is uitgevoerd.
• Plan om beter aan te sluiten bij de kwalitatieve vraag uit de
branches is ontwikkeld (in samenwerking met de branches).
6%
• Beleid met betrekking tot bij- en nascholing werkenden is
ontwikkeld.
• Werkenden kunnen zich inschrijven voor het volgen van
onderdelen uit het variabel curriculum.
1%
• Beleid met betrekking tot alumni is ontwikkeld.
• Het ontwikkelde beleid is (deels) geïmplementeerd.
1%
• Plan voor structureel organiseren van seminars en workshops is
ontwikkeld.
• Minimaal vier keer per jaar organiseert het studiecentrum een
seminar/workshop waarbij zowel studenten, medewerkers, alumni
en werkenden van bedrijven aanwezig zijn.
• Georganiseerde seminars/workshops worden positief/voldoende
gewaardeerd.
5%
• Plan met betrekking tot duurzaamheid in organisatie is opgesteld.
• Studenten en medewerkers worden uitgedaagd om voorstellen te
doen voor het verduurzamen van de school.
• Er is een stijgende lijn zichtbaar in het aantal voorstellen dat wordt
gedaan voor het verduurzamen van de school.
5%
• Het onderwijsaanbod met betrekking tot duurzaamheid binnen alle
opleidingen is afgebakend en beschreven.
• De module duurzaamheid is ontwikkeld voor alle opleidingen.
• Alle studenten doorlopen in hun opleiding een module op het
gebied van duurzaamheid gericht op gedragsontwikkeling en
bewustwording en voldoen aan de vastgestelde criteria.
6%
• Herijkt beleid met betrekking tot passend onderwijs is ontwikkeld.
• 75% van de docenten hebben trainingen gevolgd in het kader van
omgang met studenten met een bijzonderheid of beperking in het
onderwijs.
3%
• Herijkt beleid (gekoppeld aan passend onderwijs etc.) met
betrekking tot VSV is ontwikkeld.
• VSV-cijfers liggen op of rond de OCW-norm op niveau 2, 3 en 4
met een maximale afwijking van 1,5% naar boven.
• VSV-cijfers liggen op of rond de OCW-norm op niveau 2, 3 en 4
met een maximale afwijking van 1,5% naar boven.

2019-2020

€

€

€
€

€

€

€

€

2021-2022

248.880

€

206.360

€

309.540

€

51.590

€

51.590

€

257.950

€

257.950

€

309.540

€

154.770

373.320

62.220
62.220

311.100

311.100

373.320

186.660

Bijlage 2
Nr. Ambitie
T
Arbeidsmarktperspectief studenten niveau 2

Totaal

Aandeel budget Beoogd resultaat
1%
• Onderzoek naar het arbeidsmarktperspectief van studenten niveau
2 is uitgevoerd en maatregelen zijn geformuleerd.

100%

2019-2020
€

€

62.220

2021-2022
€

51.590

6.222.000 €

5.159.000

Bijlage 2

Planning en indicatief budget HMC Kwaliteitsplan 2019-2022
Bijdrage aan speerpunten

Aandeel budget

2019-2020

2021-2022

8. Opleiden voor de arbeidsmarkt van de
toekomst

1.866.600

€

1.547.700

X

X

X

€

311.100

€

257.950

X

X

C

(Digitaal) portfolio

2%

€

186.660

€

154.770

X

D

Optimaal didactisch repertoire

2%

€

124.440

€

103.180

X

E

Begeleiding talentontwikkeling (coaching)

5%

€

311.100

€

257.950

X

F

Docentenstages

2%

€

186.660

€

154.770

X

G

(Digitale) ontwikkelingen branches Interieur & Verkoop

3%

€

186.660

€

154.770

X

X

H

(Digitale) ontwikkelingen branches Hout & Meubel

2%

€

124.440

€

103.180

X

X

I

Ontwikkelingen in hergebruik materialen binnen
branches HMC

2%

€

124.440

€

103.180

X

X

J

HMC-labs

3%

€

186.660

€

154.770

X

X

K

Digitaal onderwijs

10%

€

622.200

€

515.900

X

L

Stabiele instroom en uitstroom

3%

€

248.880

€

206.360

X

M

Bij- en nascholing werkenden

6%

€

373.320

€

309.540

X

N

Betrokkenheid alumni

1%

€

62.220

€

51.590

X

O

Seminars en workshops

1%

€

62.220

€

51.590

X

P

Bewustwording duurzaamheid organisatie HMC

5%

€

311.100

€

257.950

X

Q

Duurzaamheid in onderwijs

5%

€

311.100

€

257.950

X

R

Passend onderwijs

6%

€

373.320

€

309.540

X

S

Voortijdige schooluitval (VSV)

3%

€

186.660

€

154.770

X

T

Arbeidsmarktperspectief studenten niveau 2

Totaal
Percentage van totaal

1%

€

62.220

€

51.590

97%

€

6.222.000

€

5.159.000

6. Jongeren in kwetsbare posities

€

5%

5. Duurzaamheid

30%

Begeleidingsstructuur studenten

4. Onderwijscentrum branches

Talentontwikkeling

B

3. Trends en innovaties

A

2. Professionaliteit en competenties
medewerkers in het kader van
talentontwikkeling

7. Gelijke kansen voor alle studenten

1. Onderwijs op het HMC in het kader van
talentontwikkeling

Nr. Ambitie

X
X
X

X
X
X
X

X

€

4.324.780 €
38%

1.138.100 €
10%

2.731.440 €
24%

910.480 €
8%

1.138.100 €
10%

1.138.100 €
10%

5.235.260 €
46%

Speerpunten 6, 7 en 8 samen:

6.600.980
58%
78%

Bijlage 7: Analyse DUO-indicatoren in kader van landelijke speerpunten
Landelijk
Speerpunt
Jongeren in
kwetsbare
positie

DUO-indicatoren

HMC

VSV

Ten opzichte van norm OCW
(2019-2020):
• niveau 2: onder norm
• niveau 3: 0,4% boven norm
• niveau 4: 0,03% boven norm
2015-2016:
• Verkoop: 88%
• Meubel: 65%
2017-2018:
• Niveau 2: 82,1% (norm
inspectie 79,0%)
• Niveau 3: 80,5% (norm
inspectie 82%)
• Niveau 4: 81,8% (norm
inspectie 82%)
2017:
• Niveau 2: 1,5%
• Niveau 3: 1,4%
2016:
• Interieur: 77%
• Meubel: 61%
2015-2016:
• Niveau 2: 72%
• Niveau 3: 80%
• Niveau 4: 75
• 2015-2016: 7,3%
• 2016-2017: 6,6%
• 2017-2018: 6,6%
• 2018-2019: 7,5%
Is beschikbaar. Onderzocht wordt:
• Werken, werken en leren,
leren, werkloos
• Aansluiting beroep-opleiding
• Doorleren
• Aansluiting vervolgopleiding
• Kwaliteitskernmerken opleiding

Arbeidsmarktrendement
niveau 2-opleidingen
Gelijke kansen

Succes eerstejaars mbo (zie
benchmark mbo-raad)

Kwalificatie-winst (zie
benchmark mbo-raad)
Succes doorstromers in
eerste jaar hbo
Opleiden voor
de arbeidsmarkt
van de toekomst

Arbeidsmarktrendement

Ontwikkeling aandeel bbl-ers

Indien beschikbaar: eigen
alumni-onderzoek van
scholen

