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INHOUD
De ontwikkelingen in de maatschappij staan 
‘op groen’! Groen staat hoog op de politieke 
agenda en is terug te vinden in een diversiteit aan 
maatschappelijke en mondiale uitdagingen zoals 
voedselzekerheid en -veiligheid, klimaatverandering, 
energietransitie en kwaliteit van de leefomgeving. 
Er treedt een verschuiving op van de traditioneel 
agrarische aanpak naar een vergroeningsbeweging: 
‘lichtgroen’ waarin combinaties worden gemaakt 
met andere sectoren om bij te dragen aan de 
verduurzaming van de samenleving. Van vergroening 
tot niet-groene opgaven zoals sociale inclusie. Groen 
komt in een ander daglicht te staan. 

De snelheid waarmee deze veranderingen 
plaatsvinden is groot. Techniek zal steeds belangrijker 
worden. Continue innovatie is nodig en pro-activiteit 
is een voorwaarde. Interdisciplinair werken wordt 
de norm. Dit zorgt ervoor dat het portfolio en de 
curricula in kort opeenvolgende cycli aangepast 
zullen moeten worden aan de vraag van de regio 
en verschuift van traditioneel agrarisch onderwijs 
naar ‘lichtgroen’. Dat vraagt om een pro-actieve en 
responsieve school die meedenkt en acteert op de 
opgaven en innovaties in de regio. Een school die 
maatwerk kan aanbieden en samen met partners 
kennis ontwikkelt en dat in diverse leervormen kan 
verzorgen. Het vraagt om verandervermogen op 
diverse onderdelen van de organisatie binnen het 
vormgeven van het onderwijs en de inkleuring van 
het portfolio, maar ook op de infrastructuur, continue 
professionalisering en (de wijze van) leidinggeven aan 
deze verandering. Het gaat ook om verandering in de 
manier waarop we samenwerken met onze partners 
in de regio: onderwijs maak je niet alleen, maar 
samen. Dat is de focus van Wellantcollege.

Wellantcollege werkt aan het inrichten van een 
structuur waarbij zodanig wordt samengewerkt met 
partners in de regio dat we op basis van gedeeld 

eigenaarschap en in co-creatie het onderwijs 
vormgeven en uitvoeren. Wellantcollege maakt 
daarom duidelijke keuzes in clustering én profilering. 
Zowel op inhoudelijke thema’s (kenniscentra, 
hotspot en portfolio, concentraties opleidingen en 
locaties) als op onderwijsrichting (Entree, vmbo & 
N2, mbo N3-4 en mhbo). Door stevige keuzes te 
maken en focus aan te brengen in ons aanbod, 
locaties en opleidingen, kunnen we de nodige 
(externe) doelmatigheid en effectiviteit realiseren en 
de aansluiting met de vraag van de arbeidsmarkt 
vergroten. Het doel is dat er een portfolio ontstaat 
dat optimaal aansluit bij de ontwikkelingen in de 
regio, gericht is op LLO en zorgt voor goede in- en 
doorstroom. Waarbij Wellantcollege zich enerzijds 
richt op lichtgroen en innovatief onderwijs en 
anderzijds op groen als maatschappelijke context 
voor leren voor kwetsbare doelgroepen en sociale 
inclusie. Dit alles op een onderlegger van een stevige 
basiskwaliteit. 

Deze ambities worden in programmalijnen 
gerealiseerd:

• ‘Kwaliteit en rendement’; Dit is de basis van ons
onderwijs waarbij de nadruk wordt gelegd op het
ontwikkelen en uitvoeren van verbeterplannen,
het herpositioneren van Entree en N2 bij vmbo
en tevens doorstroom bevorderende maatregelen
nemen

• In de programmalijn Innovatie worden
opleidingen, curricula en portefeuille samen met
het  bedrijfsleven aangepast. Met onze partners
wordt uitvoering gegeven aan het onderwijs
via het concept ’Praktijkgestuurd onderwijs’.
Lichtgroen onderwijs staat centraal

• Regionale samenwerking. ‘Onderwijs maken
we niet alleen, dat doen we samen met onze
partners’. Dit wordt op basis van co-creatie en
gedeeld eigenaarschap met bedrijfsleven en
hybride docenten gerealiseerd. In de (door) te
ontwikkelen Kenniscentra en Hotspots vindt deze

innovatie plaats. De samenwerking met mbo 
Rijnland verdient bijzondere aandacht

• Professionalisering: Als organisatie mee
ontwikkelen om onze ambities te realiseren.
In het professionaliseringstraject ligt de
aandacht enerzijds op innovatie met thema’s als
praktijkgestuurd onderwijs, didactiek, nieuwe
vakinhoud, flexibiliteit en responsiviteit en
anderzijds op de basiskwaliteit, examinering,
kwaliteitszorg en expertise bijzondere doelgroepen.
Deze professionalisering wordt samen met onze
partners en hybride-docenten gerealiseerd in een
omgeving van co-creatie en samen leren

• Gezonde bedrijfsvoering: onze regio’s en
locaties worden robuuster door te kiezen
voor clustervorming, vermindering van het
aantal locaties, grotere meer homogene
groepen en aanpassingen in aansturing en
managementstructuur. Daarnaast worden
maatregelen om instroom te bevorderen genomen.

Met deze ambities en bijpassende maatregelen zetten 
we een gezond, duurzaam en toekomstbestendig 
Wellantcollege neer. 

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 3

1. Inleiding 4

1.1 Aanleiding en leeswijzer 4

1.2 Kennismaking Wellantcollege 5
1.2.1 Missie en visie Wellantcollege 5
1.2.2 Strategisch beleid Wellantcollege 2015 - 2020 5
1.3 Werkgebied Wellantcollege 6
1.3.1 Overzicht werkgebied 6
1.3.2 Overzicht studenten en opleidingen 6
1.3.3 Doelgroepen Wellantcollege 7
1.4 Positie Kwaliteitsagenda binnen Wellantcollege 8

1.5 Totstandkoming kwaliteitsagenda  8
1.5.1 Procesbeschrijving 8
1.5.2 Samenwerking met ROC’s en bedrijfsleven 9

2. Ontwikkelingen: extern en intern 10

2.1 Externe ontwikkelingen 10
2.1.1 Gehele werkgebied Wellantcollege 10
2.1.2 Regionale ontwikkelingen 12
2.2 Interne ontwikkelingen Wellantcollege 14
2.2.1 Kwaliteit onderwijs 14
2.2.2 Rendementen en doorstroomcijfers 15
2.2.3 Tevredenheidscores 17

2.2.4 Instroom kwetsbare jongeren 17
2.2.5 Niveau 2 opleidingen met lage arbeidsmarktrelevantie 18
2.2.6 Stage en BBL-markt 18
2.2.7 Leven lang ontwikkelen 19
2.2.8 Gezonde bedrijfsvoering 19
2.3 SWOT 19

2.4 Analyse en conclusies 19

3. Toekomstbestendig groen onderwijs 22

3.1 Aandachtspunten 22

3.2 Analyse 22

3.3 Maatregelen 24

3.4 Toekomstperspectief groene opleidingen 27

3.5 Speerpunten kwaliteitsagenda 27

4. Ambities en maatregelen     29

4.1 Speerpunt: Kwaliteit mbo     29
4.1.1 Knelpunten 29
4.1.2 Oorzaken 29
4.1.3 Ambities 30
4.1.4 Activiteiten 30
4.2 Speerpunt: Adequate ontwikkelings mogelijkheden voor 

kwetsbare jongeren 31
4.2.1 Knelpunten 31
4.2.2 Oorzaken 31
4.2.3 Ambities 31
4.2.4 Activiteiten 32
4.3 Speerpunt: Gelijke kansen voor alle studenten 33
4.3.1 Knelpunten 33
4.3.2 Oorzaken 33
4.3.3 Ambities 33
4.3.4 Activiteiten 33
4.4 Speerpunt: Interactief onderwijs met partners voor de 

arbeidsmarkt van de toekomst 34
4.4.1 Knelpunten 34
4.4.2 Oorzaken 34
4.4.3 Ambities 34
4.4.4 Activiteiten 35

5. Uitvoering en monitoring     38

5.1 Verdeling kwaliteitsmiddelen     38

5.2 Kwaliteitszorgcyclus, monitoring behaalde resultaten  39

6. Bijlagen 42

Wellantcollege,
in-stelling voor de regio

College van bestuur,

Annemarie Moons Gabe van der Zee



Inleiding 

5

1.1 Aanleiding en leeswijzer 

Op basis van het Bestuursakkoord 18-22 ‘Trots, 
vertrouwen en lef’, heeft Wellantcollege een 
eigen plan gemaakt om uitwerking te geven aan 
de tweede tranche Kwaliteitsafspraken mbo. Het 
plan is samengesteld op basis van de eigen missie 
en visie, het strategisch beleidskader 2015 – 2020 
Wellantcollege en de richtlijnen vanuit het bestuurlijk 
akkoord.

In het plan staan de missie en visie van 
Wellantcollege centraal (Hoofdstuk 1.2.1). Op basis 
van een externe analyse en de interne stand van 
zaken is via een SWOT inzichtelijk gemaakt welke 
stappen Wellantcollege nog moet zetten om onze 
strategische ambities te realiseren (Hoofdstuk 2.3). 
Er is in de analyse specifieke aandacht uitgegaan 
naar de drie landelijke speerpunten (gelijke kansen, 
kwetsbare jongeren en innovatie en arbeidsmarkt), 
en de specifiek voor AOC aanvullende aspecten 
en criteria. Op basis van de analyse en conclusies 
wordt in Hoofdstuk 3 beschreven welke maatregelen 
Wellantcollege neemt en welke vormen van 
samenwerking zij aangaat om te komen tot 
een doelmatige en duurzame organisatie van 
de groene opleidingen. In Hoofdstuk 4 worden 
aan de hand van vier speerpunten de ambities 
nader beschreven waarmee Wellantcollege de 
toekomstbestendigheid wil realiseren. Tevens wordt 
in dit hoofdstuk aangegeven welke maatregelen 
Wellantcollege instellingsbreed en in de regio’s 
(clusters) gaat uitzetten om deze ambities te 
realiseren. Wellantcollege heeft ervoor gekozen in 
de kwaliteitsagenda de focus te leggen op kwaliteit 
(Hoofdstuk 4.1), kwetsbare jongeren (Hoofdstuk 
4.2), gelijke kansen (Hoofdstuk 4.3) en innovatie 
en regionale samenwerking (Hoofdstuk 4.4). De 
kapstok van het plan is de doorontwikkeling van 
het mbo-onderwijs van Wellantcollege en haar rol in 
de regio. Voor de leesbaarheid van het stuk zijn de 
analyses en verdiepende toelichtingen opgenomen in 
infogrammen en in bijlagen.

In de sterk bewegende panelen rondom het vmbo 
en mbo in het algemeen, en die van de AOC’s 
in het bijzonder, zien wij de inschatting van de 
ontwikkelingen t.b.v. het opstellen van deze 
kwaliteitsagenda als een momentopname waarbij het 
perspectief over een jaar dermate veranderd kan zijn 
dat aanpassing van de kwaliteitsagenda aan de orde 
zou kunnen zijn.

1. Inleiding

1.2 Kennismaking Wellantcollege

1.2.1 Missie en visie Wellantcollege

Missie 

‘Werken aan een gezonde en 
duurzame leefomgeving door 
uit te blinken in onderwijs’

Visie

Wellantcollege vervult een maatschappelijke 
functie door het aanbieden van toekomstbestendig 
onderwijs en leven lang ontwikkeltrajecten aan 
lerenden (leerlingen, studenten, om-, bij- en 
nascholers, professionals) van 12 tot 67 jaar. Met een 
soepele doorstroom tussen leerwegen en opleidingen 
en alle aandacht voor de persoonlijke groei en 
talenten van iedere lerende. Met locaties in de regio 
waar we samen met bedrijfsleven en regiopartners 
ons onderwijs vormgeven en uitvoeren en met 
ouders actief samenwerken. Door een veelzijdige 
aanpak, waarin docenten en lerenden samen 
de nieuwe wereld van nu en morgen verkennen 
en verbeteren. We dragen bij aan de regionale 
innovatie-opgaven en arbeidsmarktvraagstukken en 
werken hierin met onze partners samen. 

Als grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in 
groene leefomgeving, voeding, klimaat en welzijn 
van mens en dier, staan wij voor toekomstgericht, 
gevarieerd onderwijs: van voeding tot urban 
green development, en van gezonde dieren tot 
watermanagement. Met 12488 leerlingen en 
studenten, 1000 cursisten, 25 opleidingen, 30 
locaties en 4800* stagebedrijven in binnen- en 
buitenland spannen onze 1300 medewerkers 
zich optimaal in om (de aanstormende generatie) 
vakmensen een plek in die nieuwe samenleving te 
geven.

1.2.2 Strategisch beleid 
Wellantcollege 2015 - 2020

In het strategische beleid van Wellantcollege staan de 
volgende doelstellingen centraal:

Wellantcollege heeft in 2020 een koppositie in de 
groene sector in de Randstad door het aanbieden van 
toekomstgericht onderwijs.

Met het vmbo-onderwijs leggen we een solide basis 
om door te kunnen stromen naar het mbo en hbo. In 
het mbo maken onze lerenden gemotiveerde keuzes 
voor vervolgonderwijs en/of ontwikkelen ze zich tot 
goede beroepsbeoefenaren met 21st century skills. 
Ons mbo-onderwijs wordt ingebed in Kenniscentra 
die intensief samenwerken met overheid en 
bedrijfsleven in onze regio’s. We zijn opleider op 
het gebied van de groene leefomgeving, voeding, 
klimaat en welzijn van mens en dier. 

We leveren een betekenisvolle bijdrage in regionale 
samenwerkingsverbanden en dragen bij aan 
het realiseren van een gezonde en duurzame 
leefomgeving. In elke regio zullen we daartoe 
krachtig investeren in de driehoek Wellantcollege, 
overheid en bedrijfsleven. Wij werken samen met 
collega-onderwijsinstellingen. Zo dragen we mede 
bij aan het vormgeven van de toekomst van een 
gezond, duurzaam Nederland en de groene sector 
in het bijzonder. Kernelementen van de strategie 
Wellantcollege 2015 - 2020: 

1. Wellantcollege is een instelling waar partners
uit overheid en bedrijfsleven bij voorkeur mee
samenwerken om up to date onderwijs te
ontwikkelen en te geven en om samen nieuwe
kennis te creëren. Wellantcollege is leading in het
marktgebied met hot-spots in de regio

* gegevens betreffen schooljaar 2017-2018

12 488
studenten

1 000
cursisten

25
opleidingen

4 800
stage-

bedrijven

30
locaties

2. Wellantcollege draagt – in samenwerking
met mbo-instellingen, bedrijven en sociale
partners- optimaal bij aan de economische en
maatschappelijke ontwikkeling in de regio(‘s)

3. Wellantcollege heeft studenten en oud-studenten
die met trots vertellen dat ze op Wellantcollege
zitten/hebben gezeten

4. Wellantcollege is een instelling waar
toekomstgericht onderwijs wordt gegeven
dat flexibel mee ontwikkelt in de maat van de
buitenwereld. Samen met onze partners uit de
regio geven we uitvoering aan dit onderwijs

5. Wellantcollege draagt bij aan de maatschappelijke
opgaven en geeft deze innovaties een plek in
ons initieel onderwijs en leven lang ontwikkel-
trajecten. Wellantcollege wordt genoemd
als vanzelfsprekende partij die bijdraagt aan
oplossingen voor opgaven op het gebied van een
groene en gezonde leefomgeving, voeding, water,
klimaat-adaptatie en welzijn van mens en dier

6. Wellantcollege is (inter)nationaal gekend/erkend
als kwalitatief sterke kennisinstelling op de
gebieden onderwijs, innovatie, en commerciële
dienstverlening voor de groene leefomgeving

7. Wellantcollege creëert voor de student een veilig
en motiverend pedagogisch-didactisch klimaat
waarin de persoonlijke ontwikkeling van de
leerling/student centraal staat in een sociaal-
interactieve, authentieke context

8. Wellantcollege realiseert een werkomgeving
waarin medewerkers zich continu ontwikkelen,
verantwoordelijkheid nemen en verantwoording
afleggen, feedback vragen, worden ingezet op hun
talenten en de professionele dialoog in het team
vormgeven.
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Deze strategie voeren we al enige jaren uit en daarin 
hebben we een reeks vorderingen gemaakt. Jaarlijks 
evalueren we de voortgang van onze strategie. Deze 
evaluaties hebben wij gebruikt in onze analyses en bij 
het opstellen van de ambities en de maatregelen van 
onze kwaliteitsagenda 2019 – 2022.

De belangrijkste punten die uit de zelfevaluaties naar 
voren gekomen betreffen het volgende:

• Op het gebied van onderwijskwaliteit liggen de
resultaten achter op schema uitgezonderd de
vorderingen op het gebied van vakmanschap
(Skills)

• In het kader van innovatie zijn pilots uitgevoerd
in Gorinchem, Dordrecht en Aalsmeer m.b.t
praktijkgericht leren. Gepersonaliseerd leren is in
het vmbo grotendeels ingevoerd

• M.b.t regionale samenwerking is een start gemaakt
met de inrichting van Kenniscentra. In de regio’s
Drechtsteden en Greenport is dit vormgegeven
vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo. Dit
heeft in Drechtsteden geleid tot de inrichting van
een publiek private samenwerking met bedrijven
en maatschappelijke organisaties op het gebied
van watermanagement. In de regio Greenport is
het Groen Onderwijscentrum opgericht. In het
Groene Hart is de hotspot Groene leefomgeving
tot stand gekomen i.s.m. de VHG en het
bedrijfsleven

• Bij professionalisering zijn flinke vorderingen
gemaakt. Vakgroepen zijn ingericht. Strategische
personeelsplanning is ingevoerd. Er heeft een
transformatie plaatsgevonden van HRM naar HRD.
Er zijn professionaliseringstrajecten uitgevoerd
t.b.v. het management en medewerkers.
De scholingsplannen zijn gekoppeld aan de
kwaliteitszorgcyclus. Er is veel ingezet op
teamontwikkeling wat o.a. geleid heeft tot de
introductie van de zgn. “Selfie”. Knelpunt is de
werving van nieuwe (vak)docenten

• Duurzaamheid is als integraal onderwerp in alle
leerwegen en opleidingen ingevoerd

• De bedrijfsvoering is projectmatig onder de loep
genomen met als resultaten een aanzienlijke
verbetering van de bedrijfsvoeringsprocessen en
een financieel gezond Wellantcollege.

1.3 Werkgebied Wellantcollege 

1.3.1 Overzicht werkgebied

Het werkgebied van mbo Wellantcollege omvat 
grofweg de provincies Zuid-Holland, Utrecht en 
Noord-Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal. 
Per 1 augustus 2018 heeft Wellantcollege in dit 
gebied 10 mbo-locaties. 

Het gebied is ingedeeld in vier regio’s: Drechtsteden, 
Greenport, Groene Hart en de Metropool. De 
indeling is gebaseerd op COROP-gebieden en 
de daarmee samenhangende economische en 
maatschappelijke activiteiten Op basis van de 
sociaaleconomische agenda van de regio biedt 
Wellantcollege specifieke, regionaal gekleurde 
opleidingen in elke regio aan, zoals teelt en 
handel en logistiek in de regio Greenport en 
watermanagement in de regio Drechtsteden.
Daarnaast biedt Wellantcollege in alle regio’s 
de volgende Wellant-brede opleidingen aan: 
dierverzorging, paraveterinair en groene 
leefomgeving. 

Op de kaart (links) zijn de COROP-gebieden in het 
verzorgingsgebied afgebeeld. De mbo-locaties van 
Wellantcollege en regionale indeling worden hierin 
zichtbaar gemaakt.

1.3.2 Overzicht studenten en 
opleidingen

Wellantcollege verzorgde in schooljaar 2017 – 
2018 t.b.v. 3556 studenten mbo-opleidingen in vijf 
domeinen: 

Metropool

Drechtsteden

Groene Hart

Greenport

Regio Locaties

Greenport Aalsmeer, Amsterdam Linnaeus en Rijnsburg

Groene Hart Gouda, Houten

Metropool Amsterdam Boelelaan, Rijswijk, Rotterdam, 
Delft

Drechtsteden Dordrecht

Overzicht locaties per regio

• Agro productie, handel en technologie;

• Bloem, groen en styling;

• Dierverzorging;

• Entree;

• Groene Ruimte.

Elk cluster heeft een eigen verdeling op de 
domeinen. Het opleidingsaanbod per cluster inclusief 
het aantal studenten op 1 januari 2018 per locatie is 
in het infogram weergegeven.

Elke Wellant-regio heeft tevens meerdere vmbo-
locaties. Het aantal vmbo-leerlingen bedroeg in 
schooljaar 2017-2018 in totaal 8932 leerlingen in 
de volgende verdeling over de regio’s: Drechtsteden 
1820 leerlingen, Greenport 2503, Groene Hart 3362 
en Metropool 1247. 

1.3.3 Doelgroepen Wellantcollege

Wellantcollege richt zich tot alle lerenden (leerlingen, 
studenten, om-, bij- en nascholers, professionals) van 
12 tot 67 jaar oud. Iedereen die zich wil ontwikkelen 
op de thema’s groene leefomgeving, voeding, 

MBO Wellantcollege 2017-2018 : 
Aantal studenten per regio
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Drechtsteden Greenport Groene Hart Metropool

Agro productie, handel en technologie Bloem, groen en styling

Dierverzorging Entree

Groene Ruimte

klimaat en welzijn voor mens en dier. Wellantcollege 
streeft naar een realistische afspiegeling van 
de maatschappij. Hierbij gaat het zowel om de 
lerende in de stedelijke omgeving (Randstad) als 
ook in het landelijke gebied binnen de randen 
van de Randstad. Voor deze doelgroepen verzorgt 
Wellantcollege vmbo- en mbo-onderwijs en leven 
lang ontwikkeltrajecten.

Het merendeel van de studenten van Wellantcollege 
volgde in schooljaar 2017/2018 een niveau 3 of 
4 opleiding (78,2%). Voor niveau 2 bedroeg dit 
percentage 20,0% en voor Entree 1,8%.
Het aandeel mannelijke en vrouwelijke studenten 
was in schooljaar 2017/2018 respectievelijk 52,5% 
en 47,5%. Het aandeel BBL bedroeg in dat jaar 
29,8% van de totale populatie. De leeftijdscategorie 
16 tot 24 jaar is verreweg de grootste onder de 
studenten. Dertig procent van de bbl-studenten is 
ouder dan 27 jaar.

Groen onderwijs kent traditioneel een laag aandeel 
niet-westerse allochtone studenten. Wellantcollege 
is onder AOC’s een positieve uitzondering met 7,5% 
niet-westerse allochtone studenten in 2016-2017 
in het mbo. Hetgeen mogelijk een gevolg is van de 
geografische ligging binnen de Randstad. Gemiddeld 
kennen ROC’s een allochtoon studentaandeel van 
27% in 2016-2017.

Jongeren uit stedelijke gebieden zijn vaak niet 
bekend met de vele mogelijkheden en carrièrekansen 
die een groene opleiding biedt. Bij veel jongeren in 
de grote steden leeft nog het beeld van groen in 
termen van schoffelen, tuinpaden aanleggen, koeien 
melken en cavia’s knuffelen. Dit beeld staat ver weg 
van de werkelijkheid van de (nieuwe) beroepen in 
het groen waar steeds meer integratie plaats vindt 
van diverse disciplines als smart technology en ICT. 
Ondanks landelijke projecten als Kies Kleur in Groen 
blijkt dit vooroordeel lastig te corrigeren. Dat is 
jammer, want de groene sector zit te springen om 

Allochtoon studentaandeel

Vmbo leerlingen per regio

1820

25033362

1247

Drechtsteden

GreenportGroene Hart

Metropool

1247

3362
2503

1820

9.89%
2.07% 2.33% 2.62% 1.82%

21.18%
21.61% 20.32% 19.47% 19.98%

32.40%
34.59% 36.27% 34.58% 35.49%

36.53% 41.73% 41.08% 43.33% 42.71%
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Planvorming

Analyse

Ophalen

Laden

Vaststellen

Matching

• Processtappen
•  Acties (+vorm)
•  Bemensing
•  Tijdsfasering
•  Partners • Regio-agenda

• Eigen koers
• Partners 
• Overheid (min 

LNV - OCW)

        De regio in:
• Clusters/locatie
• Centraal WC
• Partners school

• Matching 
ambities

• Integraliteit
• Keuzes maken 

• Laden vh plan
• Schrijven plan
• Check intern 

en met regio
• Vaststellen 
• Indienen plan

Proces vormgeving plan
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• Meerdere regio-bijeenkomsten in elke regio met 
directie, teamleiders, afvaardiging docenten en de 
belangrijkste regionale stakeholders: vaststellen 
regio-ontwikkelingen, ambities regio, knelpunten 
en te nemen maatregelen

• Verkennende gesprekken met ROC’s, verdiepende 
gesprekken die tot afspraken geleid hebben

• Koersbepalende sessies met bestuur en directie 

• Bijeenkomsten met belangrijke stakeholders van 
Wellantcollege die in alle domeinen en regio’s 
en overstijgend hebben plaatsgevonden voor de 
ontwikkeling van de Kwaliteitsagenda 

• Bestaande samenwerkingsverbanden, coalities 
en PPS-en maken onderdeel uit van de 
Kwaliteitsagenda.

Naast deze bijeenkomsten hebben analyses 
plaatsgevonden op basis van externe ontwikkelingen 
en de regionale kennis- en innovatieagenda. 
Hiervoor is brononderzoek gedaan, deskresearch 
uitgevoerd (o.a. op nationale documenten en op 
basis van de leidende kennis- en innovatieagenda’s 
van elke regio, zijn interviews met experts gehouden 
en werkbijeenkomsten met regioteams. De 
ondersteunende grafieken en uitgebreidere analyses 

• Meerdere ontwerpsessies met bestuur en directie 
Wellantcollege

• Verkennende overleggen met Wellantcollege 
stakeholders (uit de regio en regio-overstijgend)

• Ontwerpsessie met directie en teamleiders (mbo en 
vmbo)

PPS

Wellantcollege kent twee formele publiek – private 
samenwerkingen op basis van een subsidie van het 
Regionaal InvesteringsFonds, de pps Waterroute in 
Dordrecht en het Groen Onderwijscentrum in Aalsmeer. 
Beide samenwerkingsverbanden zijn te typeren als de 
eerste fase van het inrichten van kenniscentra. Een derde 
vorm, de zgn. Hotspot Groene leefomgeving is in oktober 
2018 van start gegaan. Door de intensivering van de 
samenwerking in de regio met het regionale bedrijfsleven 
en overheden zullen deze vormen van publiek – private 
samenwerking in het werkgebied van Wellantcollege 
toenemen. Dit zal leiden tot het vergroten van de 
toegevoegde waarde voor de regio.

zijn terug te vinden in Bijlage E3. De geraadpleegde 
bronnen worden weergegeven in Bijlage C. De 
Ondernemingsraad, Studentenraad en Raad van 
Toezicht zijn geïnformeerd en geconsulteerd 
tijdens het proces van het ontwikkelen van de 
Kwaliteitsagenda. 

1.5.2 Samenwerking met ROC’s en 
bedrijfsleven 

De regio is het uitgangspunt met de daarin 
bestaande samenwerkingsverbanden, coalities en 
PPS-en. Op basis van de ambities, activiteiten en 
maatregelen zijn specifieke partners benaderd.

De focus ligt hierbij op de samenwerking met 
mboRijnland als het gaat over het ontwikkelen van 
toekomstgericht lichtgroen onderwijs, samengestelde 
opleidingen (bijvoorbeeld in de vorm van crossovers) 
en de rode draad techniek en smart technologie. 
De samenwerking met mboRijnland is Wellantbreed 
en regiospecifiek op de regio’s GreenPort en 
Groene Hart. Met andere ROC’s wordt regio- of 
opleidingsspecifieke samenwerking aangegaan. Dit 
betreft Roc Da Vinci op het gebied van entree en 
de opleiding watermanagement, met Roc Midden-
Nederland en MboUtrecht op het gebied van entree 
en met Zadkine en Albeda op het gebied van 
kwetsbare jongeren in de regio Rotterdam.

De partners waar Wellantcollege mee samenwerkt 
bestaan uit bedrijfsleven, brancheorganisaties, 
nationale en regionale overheden, tripartiete 
organisaties (Economic Boards, Greenports etc.), 
Topsectoren, HCA, diverse samenwerkingsverbanden 
(PPS-en, coalities, Gebiedscoöperaties etc.), 
zorginstellingen, onderwijsinstellingen (vmbo, mbo, 
hbo, wo), de Groene Kenniskolom, GroenPact en 
internationale partners Borderless Network. In elke 
regio zijn er bestaande samenwerkingsverbanden 
en publiek private samenwerkingen, vaak 
gerelateerd aan een specifieke opgave of opleiding. 

Het bedrijfsleven in het groene domein is vaak 
kleinschalig en versnipperd georganiseerd. Het 
betreft vaak MKB-bedrijven met 1-10 medewerkers 
die via informele verbanden met elkaar 
samenwerken. Dit heeft tot gevolg dat georganiseerd 
overleg met een representatieve afvaardiging van het 
bedrijfsleven complex is en veel inspanning vraagt 
vanuit Wellantcollege.

Het groene domein is een kleine gemeenschap die 
elkaar goed kent, van oudsher nauw samenwerkt, 
nationaal en internationaal voor een groot 
gedeelte bestaat uit alumni van AOC’s. Het groene 
domein heeft met elkaar afspraken gemaakt 
binnen GroenPact in het kader van de groene 
Ontwikkelagenda. Groen Onderwijs is in de kolom 
georganiseerd binnen de Groene Tafel. Op het gebied 
van examinering wordt intensief samengewerkt 
binnen de Groene Norm. Internationaal werkt het 
groene domein samen via Borderless Network. De 
samenwerking in het groene domein zal de komende 
jaren worden voortgezet.

In GroenPact slaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid de 
handen ineen om het groene kennis- en innovatiesysteem 
in Nederland verder te versterken. Samen werken ze 
aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie om 
internationaal voorloper te blijven in het oplossen van 
grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied 
van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid. In het groen 
onderwijs zijn inspiratie en innovatie aan de orde van 
de dag. Met concrete Groenpact-pilots worden mensen 
met de juiste groene kennis en vaardigheden aan elkaar 
verbonden. Dit is essentieel voor de kracht, de innovatie en 
ontwikkeling van de groene sector. Voor meer informatie 
kijk op www.groenpact.nl.

Borderless netwerk is een Nederlandse (inter) nationale 
samenwerking tussen partners uit overheid, bedrijfsleven 
en kennisinstellingen in de groene sector. Hoewel 
Borderless Network voornamelijk een Nederlands 
netwerk is, hebben alle partners sterke internationale 
trackrecords of zusterbedrijven in het buitenland. De 
partners in Borderless Network geloven dat internationale 
samenwerking één van de pijlers is van een sterke 
kenniseconomie en een belangrijke factor voor innovatie, 
leren en ontwikkeling. De partners in het netwerk streven 
ernaar grote maatschappelijke en economische uitdagingen 
op het gebied van voedselzekerheid en voedselveiligheid 
in de agribusiness aan te pakken om kennis, innovatie en 
concurrentievermogen te creëren. Voor meer informatie 
kijk op http://www.borderlessnetwork.nl.

jonge (diverse) instroom. Het groene onderwijs werkt 
hieraan door actief in te zetten op voorlichting op 
specifieke doelgroepen en door zich te verbinden 
met (culturele) groepen die het groene onderwijs en 
de moderne groene beroepen nog niet kennen.

1.4 Positie Kwaliteitsagenda binnen 
Wellantcollege

In de strategie van Wellantcollege 2015-2020 staan 
de strategische keuzes en ambities verwoord. De 
verdere uitwerking hiervan is opgenomen in het 
Instellingsplan (=Strategisch beleidsplan) middels 
Kritieke Succes Factoren. Het kwaliteitsplan 2015 – 
2018 maakte onderdeel uit van het Instellingsplan. 
Met de kwaliteitsagenda 2019 - 2022 zetten we de 
ingezette koers met enige bijstellingen op basis van 
in- en externe ontwikkelingen voort waarbij we meer 
dan voorheen focus aanbrengen op speerpunten. 
De speerpunten komen voort uit de jaarlijkse 
evaluatie van het instellingsplan, de eigen externe en 
interne analyse en sluiten aan bij de in de regeling 
kwaliteitsafspraken mbo 2019 – 2022 genoemde 
landelijke speerpunten. In 2020 wordt een nieuw 
strategisch beleidsplan opgesteld voor de periode 
2020- 2025 waarin de ambities en maatregelen uit 
de kwaliteitsagenda opgenomen zullen zijn.

1.5 Totstandkoming 
kwaliteitsagenda 

1.5.1 Procesbeschrijving 

In de totstandkoming van de Kwaliteitsagenda 
hebben we ervoor gekozen met interne en externe 
stakeholders in diverse settingen en samenstellingen 
bijeen te komen: 

• Regiegroep Kwaliteitsagenda (bestaande uit mbo-
directeuren, directeur strategie, directeur innovatie 
en twee interne adviseurs)
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2.1 Externe ontwikkelingen
 
Voor de leesbaarheid van het document is ervoor 
gekozen de kern van de externe ontwikkelingen hier 
weer te geven. Een uitgebreidere toelichting op de 
ontwikkelingen per regio en per vakgebied zijn te 
lezen in Bijlage E1. De onderbouwing van de cijfers is 
ook te vinden in Bijlage E1.

2.1.1 Gehele werkgebied 
Wellantcollege

Demografisch

Er zal de komende jaren een 
verdere groei van de grote 
en middelgrote steden in 
West- en Midden-Nederland 
optreden en een krimp in de 
gebieden aan de randen van 
Nederland. De bevolking zal in de 
grote steden groeien en afnemen op het platteland. 
De heterogeniteit van de bevolking qua etniciteit zal 
door migratie toenemen.

In het voedingsgebied van Wellantcollege zal geringe 
demografische krimp plaatsvinden. Het aantal 
15-19-jarigen daalt in het gebied waar 95% van 
onze studenten vandaan komt van 450.700 in 2018 
naar 438.700 in 2035. Deze krimp is niet gelijkmatig 
verdeeld over het werkgebied van Wellantcollege. In 
en rond de grote steden zal de bevolking groeien en 
in de meer rurale gebieden zal krimp optreden.

Ondanks de geringe krimp in het werkgebied van 
Wellantcollege is de verwachting dat het aantal mbo-
studenten tot en met 2030 verhoudingsgewijs meer 
zal dalen. Deze daling kan worden toegeschreven 
aan een verwachte dalende belangstelling voor 
traditioneel groen onderwijs. Tegelijkertijd is er 
onder jongeren een toenemende belangstelling 
voor groen in relatie tot duurzaamheid, 

2. Ontwikkelingen: 
extern en intern

toenemende sturing op kwaliteit door de overheid 
door middel van prestatieafspraken per individuele 
instelling.

In het regeerakkoord wordt gesproken over een 
ambitieus klimaatbeleid. Nederland wordt duurzaam. 
De regering geeft aan de verantwoordelijkheid te 
nemen voor het klimaatakkoord van Parijs. De wijze 
waarop groen kan bijdragen aan het verminderen 
van de klimaatverandering zal voor Wellantcollege 
een belangrijk uitgangspunt zijn in de modernisering 
van de opleidingen. 

Ecologisch

Groen staat nationaal en 
internationaal hoog op de 
politieke agenda en is terug 
te vinden in een diversiteit 
aan maatschappelijke, mondiale 
uitdagingen zoals voedselzekerheid, 
klimaat, energie en leefomgeving. De nieuwe 
definiëring van groen draagt bij aan thema’s als 
gezondheid, prettige leefomgeving, ecologie 
en duurzaamheid, sociale inclusie en innovatie. 
Door klimaatverandering zullen vergroening, 
waterkwaliteit, -kwantiteit en -transport steeds 
meer aandacht vragen. Er ontstaat een toenemende 
maatschappelijke druk op duurzaam en verantwoord 
produceren en consumeren van gezond voedsel. 
Ook de energietransitie staat zeer hoog op de 
agenda (wind, zon en biomassa, innovatie), eveneens 
als een toenemende aandacht voor logistieke 
optimalisatie in verband met klimaatverandering 
en vermindering van CO2-productie. Een algemene 
tendens is de transitie van fossiele resources naar 
biobased. In het groene domein zal het meervoudig 
ruimtegebruik en verbrede landbouw toenemen. 
Zo ook natuurinclusieve productie met steeds meer 
verbinding tussen health, convenience, welzijn, 
en biologische producten en een toename van 
het op verantwoorde wijze houden van dieren, 

Klimaat

Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord 
waarmee alle partijen de CO2-uitstoot fors gaan 
verlagen. Het betreft o.a. verduurzaming van de 
gebouwde omgeving en het verkeer, vergroening van het 
belastingstelsel en nieuwe energiebronnen. De agro-
foodsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende 
wereldbevolking. Ook streeft Nederland internationaal met 
andere koplopers naar verbetering van het dierenwelzijn. 
Initiatieven die de verbinding tussen boer en burger 
versterken, zoals city-landbouw en local for local worden 
door de overheid ondersteund. 

Bloem en Styling - Leefomgeving

De mondiale consumptiewaarde van bloemen en planten 
zal de komende 10 jaar wereldwijd bijna 50% groeien. 
Bloemen en planten zijn niet meer weg te denken uit 
interieurs, zijn sfeermarkers en dragen bij aan gevoel van 
geluk, schoonheid en beleving. 

Hovenier - Vergroening

Er is groei in de sector. Thema’s die centraal staan zijn 
duurzaamheid, milieuvriendelijke tuinen, ecologisch 
verantwoord, MVO en water(beheersing). Vergroening van 
de wijk is een belangrijke opgave in het kader van klimaat 
en energie. In het groene domein liggen ontwikkelkansen 
voor innovatie door het realiseren van cross-overs en goede 
mogelijkheden voor een belangrijke bijdrage op sociale 
inclusie. 

2018 2028

50%

klimaatadaptatie en energietransitie. Ook neemt de 
belangstelling toe voor vergroening van de steden 
in recreatieve, socialiserende en producerende zin. 
Aanpassingen van het portfolio en profilering door 
Wellantcollege op duurzaamheid, klimaatadaptatie 
en energietransitie zullen (nog meer) nodig zijn om 
adequaat in te kunnen spelen op de toenemende 
belangstelling voor lichtgroen. Hierdoor kan 
een compenserend effect qua studentaantallen 
gerealiseerd worden t.o.v. de dalende belangstelling 
voor traditioneel groen onderwijs.

Economisch
 
Er vindt een transitie plaats van 
een gecentraliseerde, verticaal 
georganiseerde economie naar 
een laterale, decentrale en 
circulaire economie, gebaseerd 
op samenwerking. Regionale 
samenwerking met bedrijven en 
sociale partners is van steeds meer belang voor 
innovatie (in de regio). Zo ook (nieuwe) ketens. 
Het belang van internationale samenwerking en 
kennisdeling neemt toe: ontwikkelingen houden 
niet op bij regionale of de landelijke grenzen. Er 
ontstaat een toename van de mogelijkheden voor 
de consument om zelf producent te worden door 
nieuwe technologieën (bijv. 3D-printers): zelfstandig 
of in netwerken. Voor Wellantcollege betekent dit 
een intensivering van de samenwerking met de 
regionale partners en verdere ontwikkeling van 
internationalisering in het onderwijs.

Politiek

Er is een toenemende druk 
op doorstroom naar hoogst 
mogelijke diploma; maximale 
talentontwikkeling per 
individuele leerling/student 
wordt nagestreefd. Ook is er een 
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zowel productie- als recreatiedieren. Steeds meer 
gemeentes dringen erop aan dat dierenspeciaalzaken 
het Dierbaar-keurmerk behalen om aan te kunnen 
tonen dat ze voldoen aan alle kwaliteitseisen 
van dierenwelzijn. In alle dier-opleidingen van 
Wellantcollege zal nog meer aandacht komen 
voor het verantwoord houden van dieren en 
dierenwelzijn. De opleiding watermanagement 
zal in samenwerking met Da Vinci nader ingericht 
worden op waterkwaliteit en -transport. Zoals eerder 
aangegeven zullen de ecologische ontwikkelingen 
een belangrijk element zijn in de aangepaste 
opleidingen.

Sociologisch

Er is een duidelijke toename 
in de transitiesnelheid van 
beroepen. Het is niet duidelijk 
welke beroepen er over 10 
jaar zullen bestaan en wat hier 
voor nodig is. Het belang van 
‘leven lang ontwikkelen’ wordt 
hierdoor vergroot en de vraag naar responsiviteit 
en flexibiliteit van werknemers en onderwijs 
neemt toe. Medewerkers zullen 21st century skills 
moeten beheersen en de behoefte aan personeel 
met creatieve ontwerpvaardigheden, hospitality-, 
marketing- en ondernemersvaardigheden neemt toe. 

Er ontstaat een (wellicht tijdelijke) ontwrichting 
van de arbeidsmarkt door toenemende vraag 
naar hoogopgeleiden en afnemende vraag naar 
laagopgeleiden. Hierdoor zal de aandacht voor 
sociale inclusie toe (moeten) nemen. Begeleiding 
van jonge mensen in hun (studie)loopbaan wordt 
essentieel door de continue groei van informatie 
waardoor een beroepskeuze complexer wordt. 
Thematisch is er een toenemende vraag naar healthy 
aging (gezonde voeding en groene leefomgeving). 

Voor Wellantcollege betekent dit een uitdaging 

om alle opleidingen tijdig aan te passen aan 
nieuwe ontwikkelingen in het beroep. Daarnaast 
zal het concept “education as a service” nadere 
ontwikkeling vragen binnen leven lang ontwikkelen. 
Op het gebied van sociale inclusie zal Wellantcollege 
zich meer dan voorheen richten op Entree en niveau 
2 opleidingen.

Technologisch

De toenemende invloed van 
technologie op beroep en 
maatschappij zorgt voor een 
verandering van beroepen 
en vereiste competenties van 
medewerkers. New jobs, new skills 
ontstaan. Ook zal de toepassing van 
technologische ontwikkelingen een belangrijke rol 
spelen in verhoging van duurzame en meer efficiënte 
voedselproductie en –transport. Voorbeelden 
hiervan zijn robotisering, gps-techniek, inzet van 
drones, sensortechniek, big data, mechatronica, 
3D printing, precisie landbouw, smart farming en 
vertical farming. Personeel van bedrijven zal hier mee 
moeten kunnen werken. De docent kan hier gebruik 
van maken voor meer en beter onderwijs (maatwerk 
met nieuwe technieken, zoals blended learning, 
remediëring, block-chain-coaching, etc.). De intrede 
van steeds meer technologie heeft tot gevolg dat in 
alle opleidingen van Wellantcollege technologie een 
plaats gaat krijgen. Daartoe zal Wellantcollege voor 
een belangrijk deel een beroep moeten doen op 
expertise buiten de eigen instelling.

2.1.2 Regionale ontwikkelingen
 
In de vier regio’s van het verzorgingsgebied van 
Wellantcollege, zijn groen en vergroening, klimaat, 
recreatie en toerisme, logistiek en duurzaamheid 
overstijgende thema’s. De gemene deler in de 
ontwikkelingen binnen de groene domeinen zijn 
te kenmerken door de focus op duurzaamheid, 

Groothandel en logistiek

De agrifoodbusiness in Nederland heeft behoefte 
aan innovatieve logistieke oplossingen en 
beslissingondersteunende modellen op basis van zowel 
technologische als bedrijfskundige kennis. Een strakke regie 
op goederenstromen, automatiseringsgraad in alle schakels 
van de keten en centrale aansturing van activiteiten wordt 
mogelijk.

Paraveterinair

In de branche vindt ketenvorming plaats. Steeds meer 
kleinere groepspraktijken werken samen. De omzet van een 
dierenartspraktijk bestaat steeds meer uit dienstverlening 
op het gebied van handelingen en advisering. Praktijken 
zullen meer de focus moeten leggen op preventieve 
gezondheidszorg en advisering, specialisatie en alternatieve 
producten en minder op curatieve behandelingen.

Recreatiedieren

Meer dan 4 miljoen huishoudens hebben één of meer 
huisdieren. Huiseigenaren geven veel geld en aandacht aan 
hun huisdier. Er ontstaan nieuwe rassen en zelfs nieuwe 
diersoorten. Via apps en gadgets kunnen we 
communiceren met dieren, serious gaming inzetten voor 
spel en op afstand eten geven door middel van 
gepersonaliseerde 3D-geprinte speeltjes en voederbakjes. 
Naast dier als vakinhoudelijk domein, kan dier ingezet 
worden als middel om tot ontwikkeling te komen en om 
sociale inclusie te realiseren.

4 miljoen 
huishoudens

1

meer 
huisdieren

of

vergroening en klimaat, (internationale) 
ketenvorming, technologie, focus op de 
maatschappij, de klant en sociale inclusie. 

Greenport
 
In de regio Green Port 
draait het om technologie, 
energie en logistiek in de 
context van de teeltsector. 
Centraal staan specifieke new 
business ontwikkelingen binnen 
teelt, nieuwe ketens en focus op 
duurzaamheid. Een tweede thema is vergroening van 
de leefomgeving (leefbaar klimaat, gezondheid, en 
klimaatadaptatie) en het derde thema in deze regio is 
recreatie en toerisme. 

De teeltsector richt zich vanuit de Greenport op 
concentratie, modernisering en verduurzaming 
van het tuinbouwcluster, innovatie in logistiek en 
bereikbaarheid, duurzaam produceren, optimale 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en 
optimale aansluiting tussen kennisinstellingen 
en bedrijfsleven (kennis en innovatie). Voor 
Wellantcollege hebben deze ontwikkelingen tot 
gevolg dat deze regio zich met name zal richten 
op het in nauwe samenwerking met de sector 
moderniseren van de opleidingen t.b.v. teelt en 
handel en logistiek.
 
Groene Hart

In het Groene Hart staat de 
‘Stad van de toekomst‘ als 
resilient city centraal. Groene 
leefomgeving, groen bouwen en 
gezondheid zijn de kern. Thema’s 
als recreatie en (agro)toerisme, 
voeding en gezondheid, leefomgeving en 
dierenwelzijn en natuur, klimaat, waterbeheer, 
mobiliteit, milieu en duurzaamheid waaronder 

nature based oplossingen behoren hiertoe. De regio 
stelt zich vijf opgaven ten doel te weten versterking 
landschap en identiteit, vertraging bodemdaling, 
energietransitie, verduurzaming economisch 
profiel, betere benutting mobiliteitssysteem. Voor 
de regio Groene Hart heeft dit tot gevolg dat de 
focus in innovatie van de opleidingen en regionale 
samenwerking met name komt te liggen op de 
groene leefomgeving en diermanagement.

Metropool

In de Regio Metropool 
worden vier duidelijke thema’s 
benoemd waar aandacht naar 
uitgaat om te vernieuwen. Dat 
zijn de thema’s verbindingen 
(vervoer), economie (stimuleren 
werkgelegenheid, aantrekken nieuwe 
economie), energie (circulaire economie) en stad en 
omgeving.

Op initiatief van de gemeenten Rotterdam en Den 
Haag hebben 23 gemeenten in gezamenlijkheid een 
spoorboekje ontwikkeld richting de economie van 
2030, Roadmap Next Economy.

Transitiepaden binnen de roadmap zijn Smart Digital 
Delta, Smart Energy Delta, Circular Economy, Next 
Education en Next Society. Binnen de Next Eduction 
Group (vrijwel alle mbo en hbo-instellingen in de 
regio) werken de instellingen aan strategische 
thema’s voor onderwijsvernieuwing. Het betreft o.a.

• nieuwe vaardigheden o.b.v. nieuwe technologieën 

• nieuwe onderwijsmethoden, nieuwe 
leeromgevingen waar de grens tussen school en 
werkplek vervaagt

• meer onderwijs in de samenleving: onderwijs als 
partner in de buurt; de stad is de leeromgeving

• samenwerking met bedrijven intensiveren, 

Voeding

Duurzaamheid wordt voor de consument steeds 
belangrijker bij haar keuze om bepaalde voedingsmiddelen 
wel of niet te consumeren. Maatschappelijk is er sprake 
van een wijziging van consumentengedrag en eetpatroon 
naar verse, voorverpakte producten, verantwoorde snacks 
en convenience producten (gemak) en een uniek en 
authentiek product.

Teeltsector

Opgaven in de teelt liggen in vergroting van de 
toegevoegde waarde en voortdurende verhoging van 
de kostenefficiëntie. Ruimte om te groeien, goede 
bereikbaarheid, maatschappelijk draagvlak en human 
capital zijn de basisvereisten. Dé sleutel tot het succes 
ligt op het gebied van kennis & innovatie en duurzamere 
productie.

Paardensport en –houderij

40+’ers vormen een interessante doelgroep voor 
ruitersportcentra als gevolg van vergrijzing. Technologische 
ontwikkeling vindt plaats en draagt bij aan betere 
sportprestaties, dierenwelzijn en veiligheid. Er komt meer 
bewustwording voor ketengerichte bedrijfsvoering in 
internationale context en maatschappelijke ontwikkelingen.

Veehouderij

De zuivelketen zal zich moeten blijven focussen op een 
optimale verwaarding van zijn producten en een efficiënte 
afzet. Met een focus op duurzaamheid, maatschappelijke 
acceptatie, dierenwelzijn en natuurinclusieve landbouw 
met verbreding of schaalvergroting.

UGD - Stad

De stad leefbaar, duurzaam en toekomstbestendig houden 
door te vergroenen. Het klimaatbestendiger maken van 
steden gaat hand in hand met meer groen en water en 
innovatief groen vanwege beperkte ruimte (op daken, 
gevels, bestrating etc). Anders inrichten van de (bestaande) 
woningen, groenaanleg, cross-overs, bewustwording bij 
de burger, duuraamheid en gezonde leefomgeving zijn 
onderdeel hiervan.
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ondernemerschap en gedeelde faciliteiten.

Drechtsteden

De Regio Drechtsteden 
draait om water: water en 
kwaliteit, water en groen, 
waterkwantiteit, -beheer en 
-recreatie vanuit de opgaven 
rondom klimaat en klimaatadaptatie. 
Ook (water) logistiek en water-veiligheid zijn 
belangrijke thema’s in deze regio. In 2030 is de regio 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een kenniscentrum 
van duurzaamheid en innovatie, met name op 
het terrein van de agrarische, toeristische en 
maritieme sector. In de regio Drechtsteden streeft 
men na dat energie uit het omringende landschap 
wordt gewonnen uit een mix van waterstroming, 
aardwarmte, biovergisting van mest en gft, zonne-
energie en wind. Het landschap kan worden ingezet 
als transitielandschap en een bijdrage leveren aan 
de energieopgave in de Drechtsteden. Voor de 
regio Drechtsteden betekent deze regionale agenda 
een focus op water en klimaat, die al deels vorm 
gekregen heeft in de PPS Waterroute. Deze zal in 
samenwerking met regionale partners en roc Da Vinci 
nog nader ontwikkeld worden.

Een uitgebreid overzicht  van de gevolgen die de beschreven 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de economie hebben op 
de inhoud van de opleidingen is beschreven in bijlage E2

2.2 Interne ontwikkelingen 
Wellantcollege

In deze paragraaf worden de interne ontwikkelingen 
beschreven. In hoofdstuk vier worden in relatie met 
knelpunten en in te zetten activiteiten de oorzaken 
beschreven van achterblijvende ontwikkelingen.

2.2.1 Kwaliteit onderwijs

Algemeen

Uit de gesprekken met onze stakeholders en uit 
de inspectierapporten wordt duidelijk dat het 
onderwijsproces van Wellantcollege door de 
diverse partners als meer dan voldoende wordt 
beoordeeld. Zowel de onderwijsprogrammering 
als de ontwikkeling en begeleiding van studenten 
worden positief beoordeeld. Werkgevers geven 
in de gesprekken aan tevreden te zijn over 
het vakmanschap van de gediplomeerden van 
Wellantcollege. De samenwerking met het 
bedrijfsleven is vanuit de historie zeer sterk en vindt 
in toenemende mate plaats in tripartite overleg met 
sociale partners.

Het examineringsproces en de kwaliteitszorg 
op opleidingsniveau van Wellantcollege worden 
daarentegen minder gunstig beoordeeld. 
Wellantcollege heeft te maken met een 
negatief inspectieoordeel over examinering bij 
vier opleidingen. Drie van deze opleidingen 
hebben tevens een onvoldoende beoordeling op 
kwaliteitsborging. Ook vindt het onderwijs bij een 
aantal opleidingen nog teveel in gemengde groepen 
(niveau, leerweg en/of leerjaar) plaats wat niet altijd 
bevorderlijk is voor de kwaliteit. Gevolg is dat de 
kwaliteit van het mbo beter kan.

Specifiek
Nederlands en rekenen
Bij Wellantcollege zijn de startsituatie, de status, 
de vorderingen en opbrengsten op het gebied 
van rekenen en taal transparant. Ontwikkeling in 
Nederlands en rekenen is een doorlopend jaarlijks 

proces en de uitkomsten over de startsituatie, de 
vorderingen en de opbrengsten van elke student op 
het gebied van taal en rekenen worden gedeeld met 
locaties. De score bij entree en bij niveau 2 liggen bij 
Wellantcollege onder het landelijk gemiddelde, bij 
niveau 3 en 4 ligt deze erboven.

Beroepspraktijkvorming
Wellantcollege heeft een snelle implementatie van 
het BPV-verbeterplan als prioriteit uitgevoerd en 
heeft hier extra aandacht aan gegeven op zowel 
teamleider- als op medewerkersniveau. De acties 
zijn in interactie met BPV-bedrijven op basis van de 
voorbereiding in 2015 gestart en voor 75% in 2017 
gerealiseerd. De tevredenheid van het bedrijfsleven 
over de BPV is gestegen, die van de studenten 
is gedaald t.o.v. 2016. Het aantal internationale 
BPV’s voor excellente studenten ligt nog onder de 
doelstelling die Wellantcollege zichzelf heeft gesteld.

Excellentie
Wellantcollege neemt deel aan de Skills Heroes. 
De Skills School vakwedstrijden zijn ingebed in de 
schoolorganisatie. Er wordt door de onderwijsteams 
actief ingezet op de structurele integratie van de 
skills in het curriculum. De vakwedstrijden voor 
Bloem en Tuinaanleg worden Wellantcollege breed 
op meerdere locaties uitgevoerd; voor Melkvee in 
Houten. Vanuit de hoveniersopleiding (tuinaanleg) 
hebben de winnaars in 2018 deelgenomen aan de 
internationale Skills in Budapest en hebben daar de 
derde prijs veroverd. Hun score was bovendien de 
hoogste van alle Nederlandse deelnemers.

Skills is onderdeel van de interne en externe 
communicatie t.b.v. promotie en profilering. 
Er wordt door de onderwijsteams actief ingezet 
op de structurele integratie van de skills in het 
curriculum. De overige aspecten van excellentie 
(aanbod mhbo*-opleidingen en internationale stages 
voor excellente studenten) behoeven nog nadere 
ontwikkeling.

Watermanagement 
Klimaatverandering, dijkverhoging, rivier en natuur herinrichten, 
veiligheid en ruimtelijke kwaliteit, beheer, klimaatadapatie, 
waterretentie: allemaal ontwikkelingen op het gebied van Water 
die de komende jaren steeds belangrijker zullen worden. Slimme 
samenwerking tussen partijen, nieuwe systemen en innovatieve 
oplossingen zijn nodig.

*mhbo = is een gecombineerde mbo-hbo opleiding waar 
onderdelen van het hbo al in het mbo worden aangeboden

2.2.2 Rendementen en 
doorstroomcijfers

Jaarresultaat 
Alle beroepsopleidingen met uitzondering van 
Voeding N3 en N4 scoren in de meerjarige 
meetperiode 2014-2017 op instellingsniveau boven 
de gestelde norm. 

Diplomaresultaat 
Alle beroepsopleidingen met uitzondering van 
Voeding N3 en N4 scoren in de meerjarige 
meetperiode 2014-2017 op instellingsniveau boven 
de gestelde norm. 

Startersresultaat 
Alle beroepsopleidingen met uitzondering van 
Voeding N3 en N4 en Dierverzorging N3 scoren 
in de meerjarige meetperiode 2014-2017 op 
instellingsniveau boven de gestelde norm.

VSV
Doelstelling is om Voortijdig schoolverlaten (VSV) bij 
Wellantcollege op alle niveaus van het mbo onder 
de landelijke norm van de overheid te krijgen. Tot 
en met schooljaar 16-17 (laatst bekende voorlopige 

Niveau Jaarresultaat

Voldoende Goed

2 67 82

3 68 85

4 68 85

Normen onderwijsrendement mbo 
vanaf 2017

data) is dat, met uitzondering van N2, niet het geval. 
Dit ondanks de kleinschaligheid, de grote spreiding 
en daarmee waarborg van toegankelijkheid en 
de traditie van zeer goede zorgbegeleiding door 
Wellantcollege. De analyse van de VSV-situatie per 
mbo-locatie laat zien dat met name locatie Dordrecht 
op N3 en N4 een relatief hoog aantal VSV’ers kent 
ten opzichte van het volgens de landelijke norm 
toegestane aantal. Zie Bijlage E3.

Doorstroom binnen Wellantcollege-mbo

De doorstroom binnen het mbo is in verhouding 

Jaarresultaat Diplomaresultaat Startersresultaat

Niveau - Beroepsopleiding 14-17 14-17 14-17

1 - bc365 Entree 76 70 75

2 - bc391 Agro productie, handel en technologie 78 74 81

2 - bc392 Dierverzorging 83 80 88

2 - bc393 Bloem, groen en styling 74 73 81

2 - bc394 Groene ruimte 72 67 81

3 - bc390 Voeding 60 63 81

3 - bc391 Agro productie, handel en technologie 84 87 88

3 - bc392 Dierverzorging 71 73 81

3 - bc393 Bloem, groen en styling 76 78 82

3 - bc394 Groene ruimte 73 76 87

4 - bc390 Voeding 68 68 77

4 - bc391 Agro productie, handel en technologie 80 84 84

4 - bc392 Dierverzorging 70 71 83

4 - bc393 Bloem, groen en styling 71 73 84

4 - bc394 Groene ruimte 74 76 87

Overzicht jaar-, diploma-, en startersresultaat 

MBO VSV percentage werkelijk vs norm per 
niveau
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Percentage interne doorstroom per AOC
tot de andere AOC’s laag. Wellantcollege heeft de 
infrastructuur om sterke doorlopende leerlijnen te 
realiseren. Dit geldt ook voor de samenwerking in 
de groene kolom en andere onderwijsinstellingen 
op (v)mbo- en hbo-niveau. De opstroom en 
doorstroom binnen Wellantcollege is gering en er 
gaan te weinig studenten door naar het hbo. Daar 
waar de infrastructuur weliswaar aanwezig is, kan 
de inhoudelijke samenwerking tussen het vmbo 
en het mbo verbeteren. Inhoudelijk kan er meer 
afgestemd worden en kan expertise beter benut 
en gedeeld worden. Nog niet op alle locaties is er 
wederzijds uitgebreide kennis van elkaars inhoud en 
mogelijkheden.

De matige doorstroom heeft enerzijds te maken met 
de praktische instelling van veel van onze studenten 
die aangeven liever te werken dan te studeren. 
De hoogconjunctuur van de economie en de vaak 
meer traditionele familiecultuur waar de studenten 
uit afkomstig zijn bevorderen de keuze om na 
diplomering direct aan het werk te gaan. Daarnaast 
is de invulling van loopbaanbegeleiding binnen het 
mbo nog niet optimaal en worden studenten nog 
niet voldoende voorgelicht over de mogelijkheden 
die een hoger diploma binnen het groene domein 
bied. 

Wellantcollege biedt in kleinschalig georganiseerd 
onderwijs studenten qua begeleiding goede 
en veilige mogelijkheden om zich persoonlijk 
te ontwikkelen. Voor veel studenten werkt het 
contact met planten en dieren als een katalysator 
voor hun persoonlijke groei. Dit heeft een zekere 
aantrekkingskracht op studenten die vaak nog 
geen heldere beroepskeuze hebben gemaakt, maar 
wel planten en/of dieren “leuk” vinden. Tijdens de 
opleiding bij Wellantcollege ontwikkelt de student 
(en zijn beroepskeuze) zich verder waarbij na 
diplomering voor een hogere mbo-opleiding gekozen 
wordt buiten het groene domein. 

Doorstroom Wellantcollege vmbo-mbo
In 2016-17 bedroeg de interne doorstroom 
gemiddeld 25% bij de AOC’s. Met interne 
doorstroom wordt hier het percentage van alle 
gediplomeerde  -leerlingen bedoeld dat doorstroomt 
naar mbo-onderwijs binnen hetzelfde AOC. De 
interne doorstroom binnen Wellantcollege (15%) ligt 
onder het gemiddelde van de AOC’s.

Doorstroom mbo naar hbo
Het aantal studenten dat na het behalen van een 
mbo 4 diploma bij Wellantcollege het jaar erna bij 
een hbo is ingeschreven bedraagt de afgelopen jaren 
gemiddeld ruim 20%. Landelijk stroomt ongeveer 
40% van de studenten met een mbo-4 diploma, 
al dan niet direct, door naar het hbo. Doorstroom 
naar een hbo-opleiding vanuit Wellantcollege N4 
is daarmee lager dan het landelijk gemiddelde. De 
studenten van Wellantcollege die doorstromen naar 
het hbo presteren gemiddeld beter dan die van de 
overige AOC’s.

2.2.3 Tevredenheidscores

Studenttevredenheid:

Wellantcollege scoort in 2018 op veel onderdelen 
enigszins onder het landelijke gemiddelde. De 
scores, uitgezonderd Studieloopbaanbegeleiding 
en Algemeen oordeel, zijn gedaald t.o.v. 2016. Zie 
Bijlage E3 voor gedetailleerde scoring op de JOB 
monitor.

In 2015-2016 waren er 336 studenten die met een mbo 
niveau 4 diploma Wellantcollege hebben verlaten. Van 
deze groep zijn er op 1-10-2016 74 (ofwel 22%) bij 
een hbo-instelling ingeschreven. Van de in totaal 336 
leerlingen zijn er 43 (ofwel 13%) een ‘groene’ hbo-
opleiding gaan volgen. Van de leerlingen die na het mbo 
een hbo-opleiding volgden deed 58% dat bij een groene 
vervolgopleiding. 

Uitstroom 
jaar mbo Instroomjaar

Aantal 
gediplomeerden 

niveau 4 
Wellantcollege

… Waarvan 
naar hbo …

… waarvan 
naar groen 

hbo …
%naar 

hbo
%naar 
groen 
hbo

%aandeel 
groen 

binnen hbo

2012-2013 2013-2014 356 78 37 22% 10% 47%

2013-2014 2014-2015 328 77 33 23% 10% 43%

2014-2015 2015-2016 438 79 45 18% 10% 57%

2015-2016 2016-2017 336 74 43 22% 13% 58%

Overzicht instroom, uitstroom diplomering

bc390 Voeding; 26; 3%

bc391 Agro productie, 
handel en technologie; 165; 17%

bc392 Dierverzorging - 2
; 64; 7%

bc392 Dierverzorging - 3; 88; 9%
bc392 

Dierverzorging -
4; 200; 21%

bc393 Bloem, 
groen en styling; 

121; 13%

bc394 Groene 
ruimte; 252; 

26%

bc365 Entree; 44; 4%

Wellantcollege 2016-2017: Verdeling 
gediplomeerde instellingsverlaters

Niveau 2 opleidingen

Het aandeel instellingsverlaters 
met een diploma medewerker 
dierverzorging (met een voldoende 
tot matige kans op werk) bedroeg 
in 2016-2017 slechts 7%. (Bron: 
KRD Wellantcollege)

Doorstroom

Onder doorstroom wordt in dit verband verstaan het aantal studenten dat na het behalen van het diploma binnen de instelling is doorgestroomd 
naar een hoger niveau. Voor niveau 4 gediplomeerden is gekeken of zij een jaar later staan ingeschreven op het hbo. Wellantcollege opleidingen 
scoren op een enkele uitzondering na lager dan collega AOC’s. Met name opleidingen Bloem N3 en Groen N3 scoren aanzienlijk lager dan 
gemiddeld. Positieve uitzondering vormt N4 groene ruimte.

• Wellantcollege vmbo is voor de volgende Wellantcollege mbo-opleidingen een belangrijke feeder: Bloem & Design (38% van directe instroom 
in 2017-18) ; Melkveehouderij (30%); Groen, Grond & infra (24%) en Dierverzorging (25%) 

• Opvallend is dat ondanks de aanwezigheid van de kookklas en paardenklas de interne herkomst bij Wellantcollege mbo opleidingen Food en 
Paard laag is (0% resp. 15%) 

Tevredenheid BPV:

2.2.4 Instroom kwetsbare jongeren

Jaarlijks bestaat ruim een kwart van de directe 
mbo-instroom uit studenten met een vmbo 
basisberoepsgericht diploma. De overgrote 
meerderheid van deze studenten stroomt in op 
een niveau 2 opleiding. Het aandeel niveau 1 en 
2 studenten van het totaalaantal mbo-studenten 
binnen Wellantcollege bedraagt 22% in het jaar 
2017-18.

Item:
Score 
2016 

Bedrijven

Score 
2018 

Bedrijven

Score 
2016 

Studenten

Score 
2018 

Studenten

Voorbereiding 
en matching 6,4 6,6 6,4 6,4

Uitvoering, 
programma 

en begeleiding
6,1 6.5 6.8 6.7

Niveau 1

2%
20%

35%

43%

Niveau 2Niveau 3

Niveau 4

Verdeling student naar niveau Wellantcollege 
2017-2018



Gegevens Kans op werk

Aantal gediplomeerden 2017 890

aandeel gediplomeerden beschikbaar 
voor werk 28%

Ontwikkeling gediplomeerden 2021 t.o.v. 
2017 -26%

Aantal vacatures voor schoolverlaters 2017 298

Aantal vacatures voor schoolverlaters 2021 212

Aandeel gediplomeerden t.o.v. 
werkzoekenden en baanwisselaars

meer dan 
gemiddeld

Medewerker dierverzorging

Goede kansen

Ruim voldoende 
kansen

Voldoende 
kansen

Matige kansen

Geringe kansen
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2.2.5 Niveau 2 opleidingen met 
lage arbeidsmarktrelevantie

De kans op werk voor gediplomeerde studenten 
van alle opleidingen die door Wellantcollege 
worden verzorgd is momenteel voldoende, ruim 
voldoende of goed (zie Bijlage E3). De uitzondering 
hierop is de opleiding medewerker dierverzorging 
waar de kans binnen het verzorgingsgebied van 
Wellantcollege voldoende tot matig is. Studenten die 
wel werk vinden na het behalen van het diploma N2 
dierverzorging vinden dat veelal buiten de branche 
waarin ze zijn opgeleid. Een ander deel van de 
gediplomeerden stroomt door naar een niveau 3 
opleiding buiten Wellantcollege. In 2017 kozen 30 
van de in totaal 87 studenten voor doorstroom naar 
een niveau 3 opleiding buiten Wellantcollege. 

2.2.6 Stage en BBL-markt 

De verwachting is dat bij ongewijzigd beleid het 
aantal BBL-studenten bij Wellantcollege de komende 
jaren rond 1000 leerlingen zal bedragen waarna 
vanaf 2021 een geleidelijke daling naar ongeveer 
800 zal inzetten.  

De kans op het vinden van een leerbedrijf is voor 
studenten binnen opleidingsrichtingen teelt en 
hovenier ruim voldoende tot goed. Voor overige 
opleidingsrichtingen is op dit moment geen 
informatie beschikbaar, zie Bijlage E1.

Bij alle opleidingen die door Wellantcollege 
worden verzorgd is de kans op het vinden van een 
bedrijfsstage voldoende, ruim voldoende of goed. 
Waar de kans op het vinden van werk na diplomering 
bij medewerker dierverzorging matig is, is de kans 
op het vinden van een geschikte stageplek voor deze 
opleiding eveneens voldoende. (Zie Bijlage E1)

Wellantcollege zet stevig in op internationale 
oriëntatie en daarmee ook op internationale stages. 

Kwalificatie naam 
2017-2018

Niveau 
2017-2018

Aantal per 
vervolgopleiding 

(buiten 
Wellantcollege) 

2017-2018

Advies en leiding in de 
verkoop 3 2

Bediening 3 1

Commercie 3 1

Dierverzorging 2 1

3 3

4 1

DTP 3 2

Financieel administratieve 
beroepen 3 1

Goederenvervoer 2 1

ICT support 3 1

Maatschappelijke Zorg 3 1

Mediavormgeving 4 2

Middenkader Transport en 
Logistiek 4 1

Paardensport en -houderij 3 1

Particuliere beveiliging 3 1

Pedagogisch Werk 3 3

Publieke veiligheid 3 1

Secretariële beroepen 3 1

Sport en Bewegen 3 1

Verzorgende IG 3 4

Vervolgopleiding 30

Geen vervolgopleiding 57

Studenten N2 kiezen na diplomering bij 
Wellantcollege voor een grote diversiteit aan 
opleidingen: van verzorgende tot ICT-support.

Prognose verdeling en aantal studenten 
2017-2036

Het is onze ambitie dat studenten internationale 
ervaring opdoen.

2.2.7 Leven lang ontwikkelen

Wellantcollege verzorgt vanuit de locatie Houten 
cursusonderwijs. De sectoren die worden 
bediend zijn: Stedelijk Groen, Bloem & Styling, 
Melkveehouderij, Paraveterinair en Tuinbouw. Naast 
de cursussen worden ook brancheopleidingen 
verzorgd voor hoveniers en groenvoorzieners i.s.m. 
de VHG.

De cursussen zijn ook gericht op verplichte licenties 
voor de beroepsuitoefening zoals gewasbescherming, 
knaagdierbestrijding, Wet Natuurbescherming.

Het merendeel van de cursussen betreft het verder 
professionaliseren in het beroep al dan niet in 
afstemming met het bedrijfsleven. De afnemers 
van de cursussen en brancheopleidingen zijn 
zowel particulieren, bedrijven, als ook andere 
onderwijsinstellingen. Ook worden cursussen 
verzorgd voor en examens afgenomen bij eigen 
studenten van Wellantcollege m.b.t. onderdelen 
die geen deel uitmaken van het kwalificatiedossier. 
Op dit moment betreft het een standaard aanbod. 
Groei naar co-creatie en vraagsturing wordt gestart. 
Kennisbijeenkomsten en themadagen worden 
georganiseerd op actuele thema’s voor de groene 
sector o.b.v. externe expertise. De ontwikkeling 
is hiermee tevens ingezet om de medewerkers 
van Wellantcollege te professionaliseren op meer 
lichtgroene en cross sectorale onderwerpen zoals 
bijvoorbeeld tuinbouw & techniek, water en 
klimaatadaptatie.

In het buitenland worden trainingsactiviteiten 
verzorgd in het kader van kennisexport met name 
in de traditionele land- en tuinbouw. Het aandeel 
van Wellantcollege in de markt is kleiner dan het 
potentieel. In 2016 is Wellantcollege opnieuw 

gestart met het zelfstandig aanbieden van cursussen 
en trainingen. Energie is gezet op naamsbekendheid 
verkrijgen in de markt in relatie tot de private 
activiteiten, waarna groei wordt voorzien. De huidige 
omzet van de private activiteiten is 0,35% van de 
stichting Wellantcollege.

2.2.8 Gezonde bedrijfsvoering

Wellantcollege is financieel gezond en de 
bedrijfsvoering is op orde. Met de compensatie 
die Wellantcollege gaat krijgen voor het mbo is 
te verwachten dat dit zelfs gaat verbeteren. Het 
onderwijs vindt weliswaar bij een aantal opleidingen 
in te zeer gemengde groepen (niveau, leerweg en/
of leerjaar) plaats, en bij sommige locaties is het 
aantal studenten per opleiding te gering, maar door 
het nemen van maatregelen om opleidingen te 
concentreren waardoor meer homogene groepen 
ontstaan zal Wellantcollege de onderwijskwaliteit 
verbeteren en de bedrijfsvoering optimaliseren. 

Het aantal studenten in het mbo vertoont de laatste 
jaren een hele lichte daling. In het vmbo is de daling 
groter en lijkt te stabiliseren op het niveau van 2012. 
De belangstelling voor traditionele groene opleidingen 
neemt naar verwachting af, maar aan de andere kant 
zijn er ook mogelijkheden omdat de belangstelling 
voor licht groen groeit. In de kwaliteitsagenda maar 
ook in de plannen rondom de toekomstbestendigheid 
steekt Wellantcollege daar ook op in. Dit kan 
compenserend werken.

2.3 SWOT

Uit de externe ontwikkelingen en interne stand 
van zaken, zijn de volgende sterkten en zwakten te 
benoemen en kansen en bedreigingen te identificeren. 

2.4 Analyse en conclusies

Op basis van de SWOT wordt duidelijk dat Groen 
hoog op de politieke agenda staat en is terug te 
vinden in een diversiteit aan maatschappelijke, 
mondiale uitdagingen zoals voedselzekerheid, 
klimaat, energie en leefomgeving. De nieuwe 
definiëring van groen draagt bij aan thema’s als 
gezondheid, prettige leefomgeving, ecologie en 
duurzaamheid, sociale inclusie en innovatie. Er treedt 
een verschuiving op van de traditioneel agrarische 
aanpak naar een vergroeningsbeweging: ‘licht groen’ 
waarin combinaties worden gemaakt met andere 
sectoren om bij te dragen aan de maatschappelijke 
uitdagingen. Van vergroening tot niet-groene 
opgaven zoals sociale inclusie. Groen komt in een 
ander daglicht te staan. 

De snelheid waarmee deze veranderingen 
plaatsvinden is groot. Technologie zal steeds 
belangrijker worden, continue innovatie is nodig 
en pro-activiteit is een voorwaarde. Interdisciplinair 
werken wordt de norm. Dit zorgt ervoor dat het 
portfolio en de curricula in kort opeenvolgende cycli 
aangepast zullen moeten worden aan de vraag van 
de regio en verschuift van traditioneel agrarisch 
onderwijs naar ‘veelkleurig groen’. Samenwerking 
met bedrijfsleven en andere niet-groene 
onderwijsinstellingen is daarbij noodzakelijk.

Een groot aandachtspunt dat naar voren komt uit 
de analyse is het feit dat de externe veranderingen 
vragen om snelheid en flexibiliteit van opleiden, het 
aanpassen van opleidingen en het realiseren van 
continue innovatie; inhoud, samenwerking, kennis 
en de vorm van het onderwijs. Een proactieve en 
responsieve school die meedenkt en acteert op de 
opgaven en innovaties in de regio. Die maatwerk kan 
aanbieden en samen met partners kennis ontwikkelt 
en in diverse leervormen kan verzorgen. 

Flexibilisering en responsiviteit zijn complexe 

Vervolgopleiding studenten



 9 Groene kenniskolom, kennisdoorstroom, doorlopende 
kennisuitwisseling en leerlijn van vmbo tot wo

 9 Actieve rol in regionale, landelijke en internationale 
samenwerkingsverbanden

 9 Sterke positie in de regio’s met aansluiting op Green 
Ports, economic boards en RIF’s

 9 Snel nieuwe opleidingen ontwikkelen 

 9 Tripartiete samenwerking; onderwijs, bedrijfsleven en 
sociale partners in PPS in Dordrecht en Aalsmeer en 
Hotspot Groene leefomgeving in Houten Economisch 
zeer relevante opleidingen

 9 Opleiden van kwetsbare jongeren in groen

 9 Grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in 
voeding, klimaat en welzijn van mens en dier 

 9 Sterke internationale oriëntatie 

 9 Jaar- en diplomaresultaat boven inspectienorm

 9 Groen hoog op (internationale) politieke agenda 

 9 Groen draagt bij aan belangrijke maatschappelijke 
opgaven rondom food, health, climate, sustainability, 
environment

 9 Financieringsmogelijkheden innovaties in groen vanuit 
de regio en EU

 9 Internationalisering en samenwerking in de regio 
steeds belangrijker 

 9 Veel innovaties in de sector: nieuwe producten, nieuwe 
ketens, nieuwe kennis en daarmee nieuw portfolio en 
kansen aantrekken andere studenten /doelgroepen

 9 Branchevervaging tussen “groen” en “grijs”

 9 Aandacht sociale inclusiviteit neemt toe

 9 Groen goede context tot leren (voor “kwetsbare” 
studenten)

 9 Leven lang ontwikkelen (nieuwe (publieke) waarde) 

 9 Education as a service en vraagfinanciering 

 9 De bevolking verzorgingsgebied Wellantcollege groeit 
tot 2040 

 9 Veel locaties met onderwijs in kleine heterogene 
groepen 

 9 Onvoldoende kwantiteit en kwaliteit t.b.v. optimale 
innovatiekracht

 9 Doorstroom en opstroom zijn te laag. VSV-cijfer is op 
alle niveaus (uitgezonder niveau 2) te hoog

 9 Vier opleidingen mbo-examinering onvoldoende

 9 Drie opleidingen mbo-kwaliteitszorg onvoldoende 

 9 Gestelde ambities op crossovers liggen achter op 
schema

 9 Responsief en proactief vermogen niet groot 
genoeg om de snelheid en complexiteit van alle 
ontwikkelingen in het bedrijfsleven en in de 
samenleving bij te houden

 9 Interne doorstroom tussen vmbo en mbo nog niet 
optimaal 

 9 Transitiesnelheid beroepen neemt toe

 9 Snelheid technologische ontwikkelingen is erg hoog: 
hoe dit bij te houden en toegang tot state of the art 
machinerie/techniek te realiseren?

 9 Snelheid te verwerven nieuwe kennis en vaardigheden 
van docenten

 9 Toenemende concurrentie met grijs en particuliere 
aanbieders

 9 AVO-isering beroepsonderwijs; groei vmbo-t en 
doorstroom havo i.p.v. mbo

 9 Beeldvorming groen onderwijs

 9 Onevenredige concurrentie t.o.v. techniek opleidingen 
door extra (financiële) ondersteuning

Sterktes Kansen

Zwaktes Bedreigingen

SWOT analyse
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ontwikkelpunten voor elke onderwijsinstelling. Het 
vraagt namelijk om verandervermogen op diverse 
onderdelen van de organisatie. Niet alleen op het 
vormgeven van het onderwijs en de inkleuring 
van het portfolio, maar ook op de infrastructuur, 
competenties en kwaliteiten van personeel en (de 
wijzen van) leidinggeven aan deze verandering.
Wellantcollege heeft hier al ervaring mee opgedaan 
in de vorm van publiek-private samenwerking in 
de regio Drechtsteden en Greenport. De verdere 
ontwikkeling en verspreiding naar alle regio’s vraagt 
nog de nodige aandacht.

Daarnaast werkt Wellantcollege aan het inrichten van 
een structuur waarbij zodanig wordt samengewerkt 
met partners bij de inrichting van het onderwijs dat 
er een portfolio ontstaat dat optimaal aansluit bij 
de ontwikkelingen in de regio en dat een diversiteit 
aan producten heeft die geïntegreerd maar ook 
afzonderlijk van elkaar afgenomen kunnen worden. 

Dit vraagt om competenties van medewerkers,
zowel op het gebied van veranderingsvermogen 
als op interdisciplinair kunnen samenwerken. 
Daarnaast gaan ontwikkelingen (zelfs in de kern 
van het groene domein) zo snel dat dit om een 
continue vakinhoudelijke professionalisering vraagt 
en instroom van vakinhoudelijke docenten. De 
vakinhoudelijke ontwikkeling wordt met name 
vormgegeven in de vakgroepen in het mbo, maar 
vraagt nog nadere intensivering. Het aanstellen van 
nieuwe vakdocenten is een groot aandachtspunt, 
omdat deze erg schaars zijn.

Met onze kleine relevante opleidingen, sterke 
verbinding met het bedrijfsleven en de kracht waarin 
Wellantcollege groen inzet als maatschappelijke 
context voor leren, kan Wellantcollege een 
belangrijke bijdrage leveren aan thema’s als sociale 
inclusiviteit en kwetsbare jongeren. Zo heeft 
Wellantcollege jarenlange ervaring met lerenden 
die extra aandacht nodig hebben en waar de 

groene omgeving bijdraagt aan hun vermogen 
zich te ontwikkelen en tot leren en diplomeren te 
komen. Tegelijkertijd vraagt de huidige situering 
en spreiding van opleidingen in combinatie 
met de demografische ontwikkelingen om een 
efficiëntie- en effectiviteitsslag die Wellantcollege 
in overleg of in samenwerking met andere (groene) 
onderwijsinstellingen zal uitvoeren. Het portfolio 
zal worden gemoderniseerd en opleidingen zullen 
worden geconcentreerd op minder locaties, zonder 
de toegankelijkheid voor met name niveau 1 en 2 
studenten te verminderen.

Conclusie

De ontwikkelingen in de buitenwereld staan ‘op 
groen’. Wellantcollege zal zich moeten focussen 
op het aantrekken van studenten, neerzetten 
van een stevige basiskwaliteit en het verbeteren 
van interne efficiency en effectiviteit. Het is van 
belang dat Wellantcollege haar portfolio en 
samenwerking richt op lichtgroen onderwijs en 
inzet op onderwijsontwikkeling en (vakinhoudelijke) 
innovatie. De kern hiervan is co-creatie van onderwijs 
met bedrijfsleven en regiopartners, gedeeld 
eigenaarschap in het vormgeven van (leven lang) 
ontwikkelen en samen uitvoeren van onderwijs dat 
geënt is op de regionale thema’s. Door stevige keuzes 
te maken en focus aan te brengen in ons aanbod, 
locaties en opleidingen, kunnen we de nodige 
(externe) doelmatigheid en effectiviteit realiseren en 
de aansluiting met de vraag van de arbeidsmarkt 
vergroten. Professionalisering is noodzakelijk om dit 
vorm te geven.
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3.1 Aandachtspunten

• Verwachte daling van het aantal leerlingen en 
studenten

• Interne efficiëntie en effectiviteit: 

 ○ teveel kleine opleidingen op te veel locaties in 
heterogene groepen

 ○ innovatievermogen versnipperd en vaak nog 
monodisciplinair

• Transitie van traditioneel groen onderwijs naar 
multidisciplinair lichtgroen onderwijs

• Efficiënt en effectief bedienen van de regio en de 
arbeidsmarkt

• Externe doelmatigheid en effectiviteit in relatie tot 
omliggende AOC’s en ROC’s

3.2 Analyse

De legitimering van groen onderwijs is geborgd in 
de maatschappelijke ontwikkelingen op groen, de 
scope richting de economie van 2030, voldoende 
arbeidsmarktplaatsen en de aantrekkelijkheid van 
groen. Nederland is tweede voedselproducent 
en -exportland van de wereld. Groen onderwijs 
is georganiseerd in een stevige groene kolom 
vmbo, mbo, hbo en wo met een gezamenlijke 
ontwikkelagenda (Groen Pact). Groen onderwijs 
heeft van oudsher goede relaties met bedrijven en 
organisaties in de regio. Internationaal is Nederland 
koploper op innovaties en key technologies in het 
groene domein. Groen heeft de wind mee.

Het begrip “Groen” mag rekenen op veel 
belangstelling. Zowel vanuit de politiek, als vanuit 
het bedrijfsleven als vanuit jongeren. Het gaat echter 
bij dit begrip niet zozeer om groen in de traditionele 
betekenis van productie van dieren en planten maar 
veel meer om hoe groen in dienstverlenende zin 
kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving, aan 
dierenwelzijn, aan het beperken van de gevolgen van 

de klimaatverandering en aan voedselveiligheid en 
voedselzekerheid.

De groeiende belangstelling voor groen komt 
echter niet tot uiting in de prognose van OCW voor 
leerlingen en studenten van Wellantcollege tot 2032.

De demografische ontwikkeling van 10- tot 
14-jarigen en van 15- tot 19-jarigen, die in de 
tabellen wordt weergegeven, toont voor het vmbo 
een lichte daling tot 2028 waarna een forse stijging 
lijkt plaats te vinden, voor het mbo wordt een daling 
van enige procenten voorzien die zich echter niet 
verhoudt tot de door DUO geprognotiseerde daling 
van het aantal mbo-studenten. 

Demografische ontwikkeling 10 – 
14-jarigen werkgebied Wellantcollege:

De demografische krimp in de regio’s van 
Wellantcollege is zeer beperkt. Een daling van 
respectievelijk 10% en 24% van het aantal vmbo-
leerlingen en mbo-studenten in 2032 kan bij 
een bijna vergelijkbare populatie niet anders dan 
verklaard worden dan door een verwachte afname 
van de keuze van potentiele leerlingen en studenten 
voor groen onderwijs. 

Een verwachte afname van belangstelling voor het 
traditionele groene onderwijs is gezien de afnemende 
werkgelegenheid in die sector wellicht plausibel, 
echter niet voor het moderne groene/ lichtgroene 
onderwijs. Dit richt zich met name op hoe de 
afgestudeerden een bijdrage kunnen leveren aan een 
gezonde leefomgeving, aan dierenwelzijn, aan het 
beperken van de gevolgen van de klimaatverandering 
en aan voedselveiligheid en voedselzekerheid.

Wellantcollege heeft gekozen voor een ruime 
toegankelijkheid wat geleid heeft tot een aanbod op 
veel locaties met een diversiteit aan opleidingen in 
kleine heterogene groepen. De exploitatie van het 

onderwijs staat mede hierdoor onder druk. 
De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en sector 
zorgen ervoor dat het traditionele groen verschuift 
naar nieuwe combinaties (grijsgroen, blauwgroen). 
Bij een toenemende transitiesnelheid in beroepen 
en vraag om continue verandering, blijkt het 
vermogen van Wellantcollege om geheel zelfstandig 
snel en adequaat te kunnen reageren op alle, vaak 
multidisciplinaire ontwikkelingen tegen grenzen aan 
te lopen. 

Dit laatste heeft tot gevolg dat co-creatie met 
bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen 
noodzakelijk is om proactief, responsief en flexibel te 
kunnen reageren op alle veranderingen.

De samenwerking met het bedrijfsleven is historisch 
gezien zeer hecht. In formele en nog meer in 
informele zin kent men elkaar en vindt overleg plaats. 
In twee regio’s is het overleg met het bedrijfsleven 
georganiseerd in een publiek-private samenwerking 
waar ook de sociale partners in participeren. De 
uitnutting van deze overlegvormen is nog niet altijd 
even effectief en co-creatie met het bedrijfsleven 
vindt op sommige locaties plaats maar dient nog 
verbreed te worden waarbij het in- en externe 
logistieke proces van de opbrengsten geoptimaliseerd 
kan worden. 

In en tegen het werkgebied van Wellantcollege 

Aantal leerlingen 
/ studenten

Realisatie 
2012

Realisatie 
2017

Prognose
 2022

Prognose 
2027

Prognose 
2032

Daling 2032 
t.o.v. 2017

%Daling 
t.o.v. 2017

VMBO 8.281 8.901 8.080 7.862 7.997 -914 -10%

MBO 4100 3.553 3.077 2.781 2.690 -863 -24%

Totaal 12.381 12.464 11.157 10.643 10.687 -1.777 -14%

De prognose van OCW voor leerlingen en studenten van 
Wellantcollege tot 2032
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groen

Nieuwe maatregelen:

• Het lichtgroene portfolio wordt in samenwerking 
met mboRijnland ontwikkeld opdat tezamen 
samengestelde opleidingen worden aangeboden 
vanaf 2020 en opdat in 2022 in tenminste 
60% van de opleidingen smart technology is 
opgenomen

• Gepersonaliseerd leren wordt ingevoerd. In 
schooljaar 2019/2020 wordt op tenminste twee 
locaties gestart met een pilot, in schooljaar 
2022/2023 is het op alle locaties ingevoerd

Uitbreiding/intensivering bestaande maatregelen:

• Een toekomstbestendig lichtgroen 
onderwijsportfolio wordt verder ontwikkeld en 
deels uitgevoerd in 2020 en volledig in 2022 
met als belangrijkste thema’s een gezonde 
leefomgeving, dierenwelzijn, het beperken 
van de gevolgen van de klimaatverandering en 
voedselveiligheid en voedselzekerheid. Daarmee 
sluiten inhoud en uitvoering van alle opleidingen 
beter aan op ontwikkelingen in het bedrijfsleven 
en op de belangstelling van jongeren

• De uitvoering van het onderwijs zal in 2022 
volledig gemoderniseerd zijn in de vorm van 
praktijkgestuurd leren

• Voorlichting aan potentiële leerlingen en studenten 
wordt geïntensiveerd waarbij nadrukkelijk wordt 
ingezet op beeldvorming van het moderne groene 
onderwijs en de “nieuwe” groene beroepen. De 
voorlichting vindt plaats in samenwerking met het 
bedrijfsleven en met ambassadeurs (o.a. alumni). 
De eerste effecten zijn in 2020 merkbaar in de 
vorm van een toename van de instroom in de 
lichtgroene opleidingen

• Nieuwe doelgroepen worden actief benaderd 
opdat vanaf schooljaar 2020/2021 meer studenten 
vanuit deze groepen instromen

• Het aantal vroegtijdig schoolverlaters wordt 

verminderd en de doorstroom vmbo-mbo en 
interne opstroom in het mbo worden bevorderd

Verbetering interne efficiency en 
effectiviteit

Organisatie en uitvoering:

Nieuwe maatregelen:

• Vmbo en mbo-locaties worden in 2019 
organisatorisch en qua aansturing geconcentreerd 
in vier clusters, waarbij het mbo-opleidingsaanbod 
wordt geconcentreerd

• Het aantal mbo-locaties wordt aangepast. In 2022 
zijn er nog vier mbo-hoofdlocaties (Dordrecht, 
Houten, Aalsmeer en Rotterdam) en maximaal nog 
drie uitvoeringslocaties (Gouda, Rijnsburg, Rijswijk)

• Entree en/of niveau 2 worden i.v.m. het 
handhaven van toegankelijkheid uiterlijk in 2021 
ondergebracht bij een aantal daartoe toegeruste 
vmbo-locaties

• De managementstructuur en stafondersteuning 
worden 2019 heringericht passend bij de 
genoemde maatregelen

• Het curriculum wordt aangepast om onderwijs 
vanaf schooljaar 2020/2021 in grotere homogene 
groepen mogelijk te maken

Uitbreiding/intensivering bestaande maatregelen:

• Jaarlijks wordt de vitaliteit van elke vmbo-locatie 
middels de zgn. locatieschouw op 28 onderdelen 
beoordeeld. Het betreft o.a. de ontwikkelingen 
qua leerlingaantallen, de financiële positie, de 
onderwijskwaliteit en HRM. Op basis van deze 
doorlichting wordt per locatie besloten welke 
maatregelen genomen dienen te worden om de 
vitaliteit van het gehele vmbo te waarborgen. Bij 
maatregelen gaat het om extra investeringen in 
onderwijskwaliteit of personeel of voorlichting 
danwel om actieve samenwerking aan te gaan 

met een ander VO-school of in het uiterste 
geval sluiting van de locatie. De locatieschouw 
vormt tevens de basis voor besluitvorming m.b.t. 
investeringen in de huisvesting. Investeringen in 
huisvesting vinden immers alleen bij die vmbo-
locaties plaats waarvan de vitaliteit geen risico’s 
vertoont

• Opleidingen worden in co-creatie met bedrijfsleven 
(her)ontworpen en vanaf 2020 worden tenminste 
drie opleidingen gezamenlijk uitgevoerd in de 
regio op basis van het concept “Praktijkgestuurd 
leren”. In 2022 betreft dit tenminste 60% van de 
opleidingen

Ontwikkeling en innovatie:

Nieuwe maatregelen:

• Nauwe samenwerking vindt vanaf 2019 
plaats op instellings- en opleidingsniveau met 
mboRijnland. Dit heeft zijn beslag gekregen 
in een intentieverklaring (zie Bijlage A1). In 
deze samenwerking (als het ware een shared 
servicecentrum) ligt de nadruk op bundeling van 
innovatie en ontwikkelmogelijkheden en het 
realiseren van gemeenschappelijk aanbod

• Nieuwe publieke waarden worden gerealiseerd 
door middel van conceptontwikkeling op Leven 
Lang Ontwikkelen en bijdragen aan regionale 
innovatie

Uitbreiding/intensivering bestaande maatregelen:

• Kenniscentra worden nader ingericht danwel 
opgericht ; In de kenniscentra vindt co-creatie in 
gedeeld eigenaarschap plaats met bedrijfsleven 
en onderwijsinstellingen m.b.t. het innoveren, 
ontwerpen en uitvoeren van opleidingen binnen 
het onderwijsconcept ‘Praktijkgestuurd leren’. In 
2020 zijn alle beoogde kenniscentra operationeel

• Via de hotspots wordt kennis gedeeld binnen 
Nederland. In 2019 is de hotspot Groene 
leefomgeving operationeel

• Met Mbo Utrecht en Roc Midden-Nederland wordt 

zijn diverse mbo-instellingen actief. Het betreft o.a. 
de AOC’s Clusius, Lentiz, en Aeres en de ROC’s 
Mondriaan, Albeda, Zadkine, mboRijnland, Da Vinci, 
Roc van Amsterdam, Roc van Midden-Nederland en 
Mbo-Utrecht. Daarnaast zijn er nog de vakscholen 
zoals STC en SVO.

Met alle AOC’s, ROC’s en relevante vakscholen 
zijn gesprekken gevoerd over het portfolio waarbij 
geconstateerd is dat er de meeste overlap in 
werkgebied, strategische oriëntatie, regionale 
vraagstukken en geografische spreiding is met 
mboRijnland. Met de overige ROC’s wordt 
samenwerking verder uitgebouwd dan wel gestart 
op opleidingsniveau op basis van specifieke regionale 
vraagstukken.

Met de AOC’s wordt de samenwerking in de Groene 
norm en in het Groen Pact gecontinueerd en wordt 
besproken hoe te komen tot een concentratie van 
opleidingen in zgn. hotspots/kenniscentra.

3.3 Maatregelen

In het licht van bovenstaande neemt Wellantcollege 
de volgende maatregelen ten behoeve van 
toekomstbestendig groen onderwijs. De activiteiten 
die behoren bij deze maatregelen worden nader 
beschreven in Hoofdstuk 4.

Voor een deel betreft het intensivering/uitbreiding 
van bestaande maatregelen, voor een deel zijn 
het nieuwe maatregelen. In Bijlage F wordt de 
samenhang tussen de maatregelen en activiteiten 
weergegeven. Uit dit overzicht blijkt ook welke 
activiteiten nieuw zijn en welke bestaande 
activiteiten geïntensiveerd worden. In Bijlage B wordt 
de meerjarenbegroting voor het uitvoeren van deze 
activiteiten weergegeven.

Bevorderen studentenaantallen in het 

Intentieverklaring

Wellantcollege en MBO Rijnland constateren dat zij 
grotendeels een gezamenlijk werkgebied bestrijken. 
Tevens constateren zij dat de arbeidsmarkt in hun 
werkgebied aan sterke veranderingen onderhevig is, 
en de realisatie van maatschappelijke doelstellingen 
betreffende klimaat, voedselveiligheid en de 
energietransitie van groot belang is geworden.

Tegen deze achtergrond spreken MBO Rijnland en 
het Wellantcollege de intentie uit om nauw met 
elkaar samen te werken. Zij doen dat in de vorm 
van het gezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van 
een vijftal opleidingen, die tegemoetkomen aan de 
veranderende kwalificatie-eisen van het afnemende 
bedrijfsleven in hun werkgebied, en de maatschappij. 

Tevens zullen het Wellantcollege en het MBO Rijnland 
de inhoudelijke samenwerking tussen vmbo- en 
mbo en de Entree-opleidingen versterken, zodat de 
doorstroom naar het mbo-onderwijs in kwalitatief en 
kwantitatief opzicht wordt versterkt. 

Tenslotte hebben de beide onderwijsinstellingen 
de intentie om hun netwerken van bedrijven 
en VO-instellingen met elkaar te verknopen 
zodat de efficiency en effectiviteit van de 
onderwijsinfrastructuur wordt verhoogd.

Publieke waarden

De klassieke publieke waarde die we in Nederland aan 
het beroepsonderwijs hechten, is tweeledig: kwalificatie 
voor een beroep en voorbereiden op participatie aan de 
samenleving. Voor de toekomstige arbeidsmarkt is dat niet 
meer voldoende. Studenten moeten voorbereid worden op 
een leven lang leren en veranderen. Bovendien komen er 
twee publieke waarden bij: onderhouden van kwalificaties 
van volwassen werknemers en ondernemers, en bijdragen 
aan de innovatie van beroepen en economische activiteiten 
(Moore, 1995).

Kenniscentra

Binnen iedere regio van het verzorgingsgebied van 
Wellantcollege vormen de locaties mbo en vmbo een 
samenwerkend cluster. Vanuit het cluster wordt de 
samenwerking in en met de regio vormgegeven. Een 
samenwerking met het bedrijfsleven, overheden, ander 
onderwijs en de inwoners op basis waarvan het onderwijs 
vorm krijgt en waarin Wellantcollege acteert als speler in 
de regionale ontwikkeling.

Binnen ieder cluster realiseert een mbo-locatie 
minimaal één kenniscentrum. Het kenniscentrum wordt 
vormgegeven op basis van een regionaal thematisch 
expertisegebied gebaseerd op samenhangende 
economische en maatschappelijke activiteiten die 
aansluiten op het onderwijs van Wellantcollege en haar 
samenwerkingspartners.

Binnen ieder kenniscentrum wordt invulling gegeven 
aan de drie publieke waarden: bijdragen aan de 
regionale innovatie, initieel onderwijs en een Leven Lang 
Ontwikkelen.

Kenniscentra hebben vanuit een voortrekkersrol tot taak 
met name toepassingsgerichte kennis over specifieke 
groene thema’s te ontwikkelen, te beheren en beschikbaar 
te stellen. Het doel daarbij is groen onderwijs op deze 
thema’s te voorzien van actuele content en van moderne 
leeromgevingen, aansluitend op de behoefte van de 
samenleving / de regio.

Zie bijlage E3 voor een meer uitgebreide beschrijving van 
de wijze waarop Wellantcollege de verbinding met het 

bedrijfsleven structrureel inricht.

Dit wordt gerealiseerd door het intensiveren van de 
samenwerking met het bedrijfsleven en andere (onderwijs)
partners. Uiteindelijk zal dit resulteren in een groei van 
het aantal studenten, het versterken van de positie en de 
toegevoegde waarde voor de regio van Wellantcollege in 
de Randstad.
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• Excellentie teams 
• Vaktechnische commissie 

De pilot Groene Hotspot en de ontwikkelingen m.b.t. 
de vorming van kenniscentra kennen overlappende en 
aanvullende elementen. De verwachting is dat dit zal leiden 
tot één concept op basis waarvan de kenniscentra hun 
definitieve vorm zullen krijgen.

Praktijkgericht

Wellantcollege heeft gekozen voor het onderwijsconcept 
‘Praktijkgericht leren’. Studenten leren, naast het onderwijs 
in de school, in een contextrijke, authentieke leeromgeving. 
Op basis van vraagstukken vanuit bedrijven of vanuit de 
triple helix ontstaan studentprojecten die een bijdrage 
leveren aan de bedrijven of aan de kennis- en innovatie 
agenda van de regio. Een koppeling wordt gemaakt tussen 
de projectopdrachten en de kwalificatiedossiers. Op deze 
wijze krijgen curricula (deels) vorm d.m.v. contextrijk en 
authentiek leren. Dit vraagt om aanpassingen van de 
onderwijs-logistiek, de wijze van valideren en kwalificeren.

Binnen de kenniscentra wordt de samenwerking met 
het regionale bedrijfsleven en overheden geïntensiveerd. 
Netwerken ontstaan en breiden uit. Publiek – private 
samenwerkingen nemen toe. Het opleidingsportfolio en 
de invulling van het onderwijs krijgen vorm op basis van 
de regionale behoefte van de arbeidsmarkt en door middel 
van co-creatie (bedrijfsleven, overheid, (onderwijs)partners). 

Die samenwerking zal leiden tot een community 
waarbinnen vraagstukken zullen worden benoemd, 
in meer of mindere mate op basis van de kennis- en 
innovatie agenda van de regio die zullen resulteren in 
studentprojecten. Curricula krijgen zo vorm o.b.v. de 
actuele beroepscontext. 

De kenniscentra hebben een regierol naar andere 
mbo-locaties in relatie tot het expertisegebied / thema. 
Daarmee vervullen zij ook een rol bij de initiatie van 
samenwerkingsverbanden met bedrijven, overheden en 
(onderwijs)partners in de andere regio’s. Binnen de eigen 
locatie van het kenniscentrum vervult het kenniscentrum 
een rolmodel voor de andere opleidingen m.b.t. 
samenwerking in en met de regio.

op opleidingsniveau samengewerkt aan de 
uitvoering en nadere ontwikkeling van de entree-
opleiding

• In het kader van Roadmap Next Economy wordt 
in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag 
samengewerkt met Zadkine, Albeda, Mondriaan 
en Lentiz op de gebieden Smart Digital Delta, 
Smart Energy Delta, Circular Economy, Next 
Education en Next Society

• Participatie in CIV’s; tuinbouw & 
uitgangsmaterialen, agri & food, water, smart 
technology

• Er wordt ingezet op continue professionalisering 
van medewerkers op vakinhoudelijke en 
onderwijskundige ontwikkeling

• Het onderwijsconcept Praktijkgericht leren 
wordt verder doorontwikkeld en in 2022 ingezet 
bij alle opleidingen om mee te kunnen met 
de snelheid van innovaties in de regio én voor 
slimme samenwerking met partners

• Met Roc Da Vinci wordt nader samengewerkt 
aan de vorming en uitvoering van de 
samengestelde opleiding “Medewerker water” 
die in schooljaar 2020/21 van start zal gaan

• De samenwerking wordt voortgezet met de 
AOC’s in Groenpact, Groene tafel, Groene Norm 
en cursusberaad

Verbeteren externe doelmatigheid en 
effectiviteit:

Nieuwe maatregelen:

• Representatie door partners in overlegstructuren 
wordt in 2019 ingericht

Uitbreiding/intensivering bestaande maatregelen:

• Met de AOC’s in het werkgebied worden in 
2019/2020 nadere afspraken gemaakt over 
profilering en samenwerking, situering en 

Hotspot
 
Het is de ambitie om met alle betrokken partijen een 
regionale (learning) community te realiseren op een thema 
dat er toe doet in de groene sector. Het onderwijs gaat 
samen met het bedrijfsleven een fysieke en digitale plek 
inrichten voor toegang tot betaalbare en laagdrempelig 
kennis voor de leerling/student/werknemer/werkzoekende. 
Een plek waar verhalen bij elkaar komen, gezamenlijke 
vraagstukken van bedrijfsleven, onderwijs en overheid 
besproken kunnen worden. Ondernemers bewust maken 
dat investeren in human capital loont, werknemers bewust 
maken dat blijven leren een levensbehoefte is, overheid 
duidelijk maken dat investeringen in een perpetuum mobile 
van een systeem van leren noodzaak is voor de continuïteit 
van de samenleving zoals we gewend zijn en scholen 
duidelijk maken dat het onderwijs anders moet worden 
ingericht. Zodat vraag en aanbod rondom leren samen 
komen en in gezamenlijkheid tot actie omgezet wordt. 

Community

De community is voor iedereen die er toe doet in de groene 
sector: studenten, alumni, leerbedrijven, (nog geen leer)
bedrijven, docenten, lectoren, practoren, inspiratoren, 
leveranciers, adviesbureaus, samenwerkingsverbanden, 
overheden, maatschappelijke organisaties, adviseurs, 
architecten, boomverzorgers, interieurbeplanting, 
onderwijs en overheden, internationale organisaties, e.d.. 

De Hotspot is een fysieke plek om te leren voor studenten 
en cursisten:
• Contextrijke mooie schoolomgeving voor reguliere lessen 

en leven lang leren markt (schooltuin, faciliteiten)
• Projectmatig (praktijkgericht)leren in samenwerking met 

de omgeving, extern
• Projectmatig (praktijkgericht)leren in samenwerking met 

de omgeving, intern (schooltuin en schoolomgeving)
• Onderzoekend leren: de schoolomgeving als 

onderzoeksplek / testomgeving (i.s.m. bedrijfsleven)
• Expertise en faciliteiten voor keuzedelen, Skill’s 

wedstrijden, specialistische cursussen.

Fysieke plek om elkaar te ontmoeten en kennis te delen:
• Studiebijeenkomsten
• Seminars

spreiding opleidingen

• Hotspots worden ingericht en uitgevoerd i.s.m. 
bedrijfsleven en AOC’s; brede vorming op 
meerdere locaties, specialisatie op beperkt aantal 
plaatsen (Groene leefomgeving Houten)

Optimaliseren doelmatigheid en 
effectiviteit m.b.t. arbeidsmarkt

Nieuwe maatregelen:
• Samenwerking wordt vanaf 2019 aangegaan met 

mboRijnland en bedrijfsleven in het kader van het 
adequaat bedienen van de arbeidsmarkt door 
realiseren grijsgroene/grijsblauwe opleidingen

• Met het bedrijfsleven worden opleidingen 
vormgegeven en uitgevoerd (ook buiten de 
schoollocatie); met Evidensia (organisatie 
voor dierenartspraktijken) wordt de academie 
Paraveterinair vanaf 2019 vormgegeven.

• In samenwerking met mbo Rijnland en 
hbo-instellingen worden vanaf 2019 
doorstroommogelijkheden geoptimaliseerd voor 
studenten waarvan de kans op directe uitstroom 
in de arbeidsmarkt beperkingen kent (bijvoorbeeld 
dier niveau 2 naar zorg niveau 3 en hbo-v voor 
paraveterinair studenten) 

Uitbreiding/intensivering bestaande maatregelen:

• Co-creatie wordt vormgegeven en de 
samenwerking met gemeentes en bedrijfsleven 
wordt in 2019 geïntensiveerd in de bestaande 
Kenniscentra en via Kenniscentra vindt distributie 
plaats naar de overige locaties

Vergroten activiteiten in het kader van 
leven lang ontwikkelen

Uitbreiding/intensivering bestaande maatregelen:

• Het netwerk, de samenwerking en co-creatie met 
partners wordt geïntensiveerd en er vindt vanaf 

2019 meer inzet van gedeelde faciliteiten plaats

• Tijdens de opleiding wordt vanaf 2019 
nadrukkelijker ingezet op leven lang ontwikkelen 
opdat alumni bij Wellantcollege blijven leren en 
ontwikkelen

• De opbrengsten worden versterkt; relationeel en 
financieel.

3.4 Toekomstperspectief groene 
opleidingen

Door de vraagstukken die in de regio spelen, de 
wensen en de ontwikkelingen bij het bedrijfsleven, 
de grote maatschappelijke en economische 
belangstelling voor groen en de toenemende 
aandacht onder jongeren voor klimaatadaptie en 
energie-transitie ligt er een forse legitimering voor 
het behoud van de groene opleidingen.

De toekomst is dan ook met recht groen te noemen. 
Door het deels uitvoeren van nieuwe maatregelen 
en door het deels intensiveren van reeds ingezette 
maatregelen om: 

 ○ het onderwijsportfolio lichter groen 
in te kleuren met de thema’s gezonde 
leefomgeving, dierenwelzijn, klimaatadaptatie 
en voedselveiligheid en voedselzekerheid

 ○ de uitvoering van het onderwijs te 
moderniseren in de vorm van praktijkgestuurd 
leren en van gepersonaliseerd leren

 ○ de innovatiekracht te verhogen door in vier 
kenniscentra in co-creatie met bedrijfsleven 
en overige onderwijsinstellingen nieuwe 
opleidingen te ontwerpen en/of bestaande 
opleidingen te moderniseren

 ○ vraagstukken van de regio beter te 
beantwoorden door nauwe interdisciplinaire 
samenwerking met mboRijnland

 ○ op opleidingsniveau op basis van de regionale 

vraag samen te werken met de ROC’s, met de 
aanpalende AOC’s en met de vakinstellingen 

 ○ de samenwerking tussen de AOC’s te 
bestendigen m.b.t. het Groen Pact, Groene 
Norm, Groene Tafel en het cursusberaad

 ○ macrodoelmatigheid met de andere AOC’s te 
verhogen 

 ○ interne efficiëntie en effectiviteit te verhogen 
door de vorming van vier organisatorische 
eenheden 

 ○ het aanbod van de opleidingen te 
concentreren op minder locaties met behoud 
van de toegankelijkheid van met name de 
entree en de niveau 2 opleidingen, kunnen 
de groene opleidingen niet alleen in het 
werkgebied van Wellantcollege behouden 
worden maar ook adequaat aangepast 
worden aan de ontwikkelingen in de regio’s.

In dat kader zal Wellantcollege zich steeds meer 
ontwikkelen als een samenwerkingsorganisatie die 
met een veelheid aan partners lichtgroene onderwijs-
dienstverlening verzorgt.

3.5 Speerpunten kwaliteitsagenda

Op basis van de analyse en conclusies en in 
samenhang met de missie, visie en strategie is het 
realiseren van tenminste de basiskwaliteit in alle 
opleidingen voor Wellantcollege een vereiste om 
toekomstbestendig onderwijs te kunnen uitvoeren. 
Qua toekomstbestendigheid is het tevens van 
belang dat de opleidingen voldoende studenten 
hebben. Om dit te bereiken zal de instroom van 
nieuwe studenten moeten toenemen, zal de 
interne doorstroom vergroot moeten worden en zal 
vroegtijdige uitstroom moeten verminderen. Door 
beter gebruik te maken van en door meer profilering 
in de groene context t.b.v. sociale inclusiviteit zullen 
naar verwachting meer Entree en niveau 2 studenten 
instromen. Door het onderwijs qua uitvoering en 
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inhoud te moderniseren zullen naar verwachting 
meer studenten kiezen voor lichtgroen onderwijs en 
zal het onderwijs beter aansluiten op ontwikkelingen 
in het bedrijfsleven en in de maatschappij. Het 
moderniseren van het onderwijs kan Wellantcollege 
niet alleen. 

Voor een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt 
is samenwerking in de vorm van co-creatie met 
het bedrijfsleven en sociale partners een vereiste. 
Daarnaast is het lichtgroene onderwijs dermate 
onlosmakelijk verbonden met elementen als 
techniek en technologie, ICT, logistiek, hospitality 
en recreatie dat samenwerking in het kader 
van toekomstbestendigheid met mboRijnland 
noodzakelijk is ter aanvulling van expertise.

Op basis van bovenstaande kiest Wellantcollege voor 
de volgende vier speerpunten in de kwaliteitsagenda 
2019 – 2022: 

1. Kwaliteit van onderwijs

2. Adequate ontwikkelingsmogelijkheden voor
kwetsbare jongeren

3. Gelijke kansen voor alle studenten

4. Interactief onderwijs met bedrijfsleven en
onderwijspartners voor de arbeidsmarkt en de
maatschappij van de toekomst.

4.1 Speerpunt: Kwaliteit mbo

4.1.1 Knelpunten

• Examinering is op vier locaties onvoldoende
bevonden door de inspectie

• Kwaliteitszorg is op drie locaties onvoldoende
bevonden door de inspectie

• De scores op niveau 1 en 2 voor Nederlands
en rekenen liggen bij Wellantcollege onder het
landelijk gemiddelde

• De uitkomsten van de JOB-monitor liggen onder
het landelijk gemiddelde

• Het aanbod mhbo is binnen de gestelde ambities
van Wellantcollege nog niet gerealiseerd.

4.1.2 Oorzaken

Tot 2017 is de examinering en de kwaliteitszorg bij 
Wellantcollege met voldoende tot goed beoordeeld. 
Niet alle ontwikkelingen op het gebied van 
kwaliteitsborging van de examinering kregen echter 
voldoende aandacht op de locaties. Het was immers 
altijd op orde geweest. Scholing en her-inrichting 
van de decentrale examencommissies vonden matig 
plaats, en er was niet voldoende duiding van taken 
van de teams m.b.t. de examinering en die van de 
examencommissies.

Op het gebied van kwaliteitszorg in de teams bleek 
met name het toetsbaar en meetbaar inrichten van 
de PDCA-cyclus een moeilijke opgave voor teams te 
zijn. Passend binnen de informaliteit van het groene 
onderwijs werd er uiteraard gewerkt aan kwaliteit, 
maar dit werd niet geheel systematisch uitgevoerd en 
aangestuurd bij een aantal locaties.

Het aanbod van het onderwijs vindt op te veel 
locaties te heterogeen plaats; d.w.z. te veel niveaus 
en/of verwante opleidingen en/of leerwegen in 
eenzelfde klas. Bij een aantal opleidingen geven de 

4. Ambities en
maatregelen
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studenten aan te weinig inhoudelijk uitgedaagd te 
worden en vinden zij dat er te weinig aansluiting is 
op ontwikkelingen in het werkveld.

De samenwerking met hbo bleek complexer 
dan ingeschat; doorlooptijden en het aantal 
belanghebbenden bleken groter dan bij voorbaat 
ingeschat.

De relatief lagere scores m.b.t. Nederlands en 
rekenen bij entree en niveau hebben te maken 
met de zeer grote diversiteit aan studenten in deze 
groepen. Nog niet elke student wordt via maatwerk 
optimaal bediend.

De uitkomsten van de JOB-scores worden beïnvloed 
door de relatief lage scores van de studenten op de 
mate van uitdaging tijdens en de opbrengsten van de 
lessen, de voorbereiding op en de begeleiding tijdens 
de bpv, de mate van inspraak en de omgang met 
klachten.

De afname van de kwaliteit van het mbo kan niet 
geheel los gezien worden van de onderbekostiging 
gedurende 2016 – 2018 van het groene mbo. 
Voor Wellantcollege heeft dit tot gevolg dat er een 
inhaalslag gepleegd moet worden om weer op 
tenminste het kwaliteitsniveau te komen van het 
tijdperk voor de bezuinigingen.

4.1.3 Ambities

Op dit speerpunt zijn de volgende ambities 
(geformuleerd als resultaat) bepaald:

• Alle opleidingen voldoen minimaal aan de eisen
voor basiskwaliteit

• De borging van kwaliteit wordt zowel op
managementniveau als op teamniveau goed
uitgevoerd

• De scores op niveau 1 en 2 voor Nederlands en
rekenen zijn toegenomen

• De uitkomsten van de JOB-monitor zijn positiever

• Actieve mhbo trajecten zijn ontwikkeld en
opgestart.

In de tabel worden de ambities (geformuleerd als 
resultaat) beschreven en de indicatoren voor het jaar 
2020 en 2022 geduid.

4.1.4 Activiteiten

Nieuwe activiteiten:
• Maatwerk

○ Het maatwerk Entree en N2 studenten op het
gebied van Nederlands en Rekenen wordt
aangepast

 › Groene Hart: een nieuw concept 
gepersonaliseerd leren voor testen, 
doorontwikkeling en uitrol naar andere 
regio’s wordt ontworpen en ingevoerd 

○ Meer homogeniteit in groepen

 › Opleidingen worden geconcentreerd op 
minder locaties waardoor grotere, meer 
homogene groepen ontstaan

Intensivering/uitbreiding van reeds ingezette 
activiteiten:

• Uitvoeren verbeterplan examinering

○ Hierbij wordt de focus gelegd op sturing,
scholing, controle en voorlichting op de
uitvoering en borging van de kwaliteit van
examinering

 › Metropool: de AVO-examens worden op 
één punt binnen de metropool 
afgenomen

• Uitvoeren verbeterplan kwaliteitszorg en
aansturing

○ Hierbij wordt de focus gelegd op sturing,
afspraken op managementniveau naar
eenduidige uitwerking naar de werkvloer,
scholing, controle en voorlichting op de
uitvoering en borging van de kwaliteit

Ambitie (geformuleerd als resultaat) Indicator 2020 Indicator 2022

Alle opleidingen voldoen minimaal aan de 
eisen voor basiskwaliteit

Alle opleidingen voldoen aan de basiskwaliteit 
op het gebied van examinering conform eisen 

toezichtskader inspectie

Bij tenminste 5 opleidingen wordt 
examinering door externen als goed 

beoordeeld

De borging van kwaliteit wordt zowel op 
managementniveau als op teamniveau goed 

uitgevoerd 

Kwaliteitsborging wordt bij ten minste 70% van 
de teams met voldoende beoordeeld conform 

eisen toezichtskader inspectie

Kwaliteitsborging wordt bij alle teams 
met voldoende beoordeeld conform 

eisen toezichtskader inspectie

De scores voor Nederlands en rekenen zijn 
toegenomen

De scores op niveau 1 en 2 voor Nederlands 
en rekenen liggen bij tenminste 75% van de 

opleidingen op het landelijk niveau

De scores op niveau 1 en 2 voor 
Nederlands en rekenen liggen ten 

minste op het landelijk niveau

De uitkomsten van de JOB-monitor zijn 
positiever

De uitkomsten van de JOB-monitor zijn op 50% 
van de onderdelen ten minste gelijk aan het 

landelijk gemiddelde

De uitkomsten van de JOB-monitor 
zijn op 75% van de onderdelen 

ten minste gelijk aan het landelijk 
gemiddelde

Actieve mhbo trajecten zijn ontwikkeld en 
opgestart Er zijn twee mhbo trajecten ontworpen Er zijn twee mhbo trajecten gestart

 › Drechtsteden: De werkgroep 
kwaliteitszorg wordt gestart binnen de 
locatie waardoor onderwijs verbeterd 
wordt

• Intensiveren teamontwikkeling

○ Dit betreft met name de verdere versterking
van de kwaliteitscultuur in de teams en de
inzet op portefeuillehouders binnen de teams

• Strategische personeelsplanning wordt
doorontwikkeld en voortgezet

• Mhbo-trajecten

○ Op basis van het getekende
samenwerkingsverband met Inholland wordt
het mhbo-traject verder uitgewerkt en
gezamenlijk gestart

• Modernisering van het onderwijs

○ Het onderwijs wordt zowel qua vorm als
qua inhoud uitdagender ingericht door de
invoering van een meer toekomstgericht
portfolio en praktijkgericht leren (zie verder
paragraaf 4.4.4) en door het uitvoeren van
meer maatwerk

• Voorbereiding op en begeleiding van de BPV
worden geïntensiveerd

• Ten behoeve van meer inspraak worden
studentenraden op alle locaties nader ingericht

• Professionalisering

○ Het traject bevat training en coaching op
examinering, kwaliteitszorg en pedagogische
vaardigheden

 › Greenport: Een pilot voor maatwerk 
professionalisering wordt uitgevoerd. 
Een intern onderzoek wordt gestart 
naar de pedagogisch-didactische 
kwaliteit van alle docenten, gevolgd 
door een gepersonaliseerd ontwikkel- en 
professionaliseringstraject.

• Het aantrekken van nieuwe docenten op specifieke
vakgebieden (bijv. teelt in Aalsmeer)

4.2 Speerpunt: Adequate 
ontwikkelingsmogelijkheden 
voor kwetsbare jongeren

4.2.1 Knelpunten

• VSV is bij Wellantcollege bij niveau 1, 3 en 4 hoger
dan de landelijke norm van de overheid

• Kans op werk in de branche voor niveau 2
dieropleidingen is matig.

4.2.2 Oorzaken

De Wet Passend Onderwijs heeft lokaal een grote 
invloed op de groene scholen (zowel vmbo als mbo). 
Van oudsher heeft het groene onderwijs, mede door 
de kleinschaligheid, een grote aantrekkingskracht 
op studenten met een zorgbehoefte (kwetsbare 
jongeren). Door de invoering van de Wet-PO is de 
belangstelling voor het groene (v)mbo toegenomen. 
Dit betreft vooral toestroom naar niet-doelmatige 
opleidingen, zoals de dieropleidingen.

De oorzaken van het te hoge VSV zijn divers. Het 
beroepsbeeld is vaak onvoldoende bekend bij de 
aspirant studenten. De hoogconjunctuur van de 
economie leidt tot voortijdig vertrek van studenten 
naar werk. Te veel studenten worden doorgezet als 

examendeelnemer en daarna uit het oog verloren. 
Dit laatste betreft met name de locatie Dordrecht 
waar het percentage VSV aanmerkelijker hoger is dan 
bij de rest van de locaties. 

Een aantal studenten geven aan de opleiding niet 
te willen afronden wegens onvoldoende uitdaging 
in het onderwijs op school. De populatie Entree is 
erg klein en leidt daardoor al snel tot relatief hoge 
percentages. 

Voor een aantal opleidingen geldt dat studenten 
deze opleidingen niet kiezen vanuit een keuze voor 
een beroep maar op basis van uitstel van een keuze. 
Dit betreft met name de dieropleidingen (niveau 2). 
Tijdens de opleiding groeit de student in zijn of haar 
persoonlijke ontwikkeling en is dan beter in staat een 
gerichte keuze te maken. 

Voor een aantal studenten is de overgang van het 
vmbo naar het mbo een te grote stap door het 
vereiste niveau van zelfstandigheid.

4.2.3 Ambities

Op dit speerpunt zijn de volgende ambities 
(geformuleerd als resultaat) bepaald:

• VSV is afgenomen

Ambitie geformuleerd als resultaat Indicator 2020 Indicator 2022

VSV is afgenomen VSV Entree en N3 en 4 voldoen tenminste aan 
de landelijke norm 

Alle niveaus voldoen tenminste aan de landelijke 
norm

Groei in Entree en N2 Volume studenten Entree en N2 gezamenlijk is 
gestegen met 5%

Volume studenten Entree en N2 gezamenlijk is 
gestegen met 10%

Toename aantal N2 studenten dat 
uitstroom naar werk of doorstroomt 

naar vervolgonderwijs

Aantal N2 studenten dat doorstroomt naar 
werk en/of doorstroomt naar vervolgonderwijs 

is gestegen met 5%

Aantal N2 studenten dat doorstroomt naar werk 
en/of doorstroomt naar vervolgonderwijs is 

gestegen met 10%
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• Groei in Entree en niveau 2

• Toename aantal niveau 2 studenten dat uitstroomt
naar werk of doorstroomt naar vervolgonderwijs

In de tabel worden de ambities (geformuleerd als 
resultaat) beschreven en de indicatoren voor het jaar 
2020 en 2022 geduid.

4.2.4 Activiteiten

Nieuwe activiteiten:

• Herpositionering en duidelijker profilering van
entree, niveau 2 en niveau 3 en 4 mbo

○ Profilering op drie stromen vmbo en niveau
2, entree-niveau 2 en niveau 3 en 4 wordt
uitgevoerd

• Niveau 2 opleidingen worden aangeboden bij een
aantal vmbo-locaties van Wellantcollege. Dit kan in
de vorm van een vijfjarig of zesjarig traject

 › Greenport: Een verkenning wordt in 
samenwerking met vijf groene vmbo-
scholen uitgevoerd met als doel 
gezamenlijke inrichting nieuw 
onderwijsconcept voor niveau 2

○ Profilering wordt ingezet op Wellantcollege
als opleider binnen een groene veilige context.
Dit als middel om meer Entree en niveau 2
studenten te werven

• Verhogen instroom Entree en niveau 2 studenten

○ Activiteiten gericht op het aantrekken van
studenten Entree en niveau 2 worden in elke
regio ingezet

 › Greenport: Een pilottraject wordt gestart 
in de regio Leiden met DZB. De bestaande 
opleidingen Entree en niveau 2 worden 
uitgebreid en certificeringstrajecten 
worden ingericht voor specifieke 
doelgroepen, jongvolwassen en 
volwassen deelnemers. Dit vindt 

plaats in opdracht van en in nauwe 
samenwerking met externe regionale 
partners. Een regionale Plusvoorziening 
wordt ingericht t.b.v. het wegnemen van 
belemmeringen en/of het bevorderen van 
de empowerment van jongeren, zodat zij 
de regie op hun eigen leven(sloopbaan) 
weer terugkrijgen

 › Groene Hart: Een pilot wordt gestart 
waarbij de dieropleiding dient als middel 
voor het aanleren van vaardigheden en 
houding die ook in andere contexten 
ingezet kan worden. De focus ligt hierbij 
op de domeinen lifestyle, zorg en 
hospitality

Intensivering/uitbreiding van reeds ingezette 
activiteiten:

• Uitvoeren maatwerk

○ Aan studenten waarvan de voortgang in
het leerproces stagneert wordt gerichter
maatwerk aangeboden

 › Groene Hart: Er worden 
maatwerkopleidingen uitgevoerd voor 
speciale doelgroepen: jongeren (en ook 
ouderen) met een lichte verstandelijke 
beperking (PrO), met leerproblemen 
of externaliserend gedrag (VSO), 
met taalachterstanden (migranten), 
met traumatische vluchtervaringen 
(statushouders) of ouderen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt

• Verbetering voorlichting en intake

○ Activiteiten gericht op verbetering van de
communicatie over realistische beroepsbeelden
richting de leerlingen worden uitgebreid

○ Voorlichtingsactiviteiten over de
beroepsbeelden worden uitgebreid en er
vindt meer afstemmingsoverleg plaats m.b.t.
de inhoud van het mbo met het niet-groene
vmbo

○ Bij de intake wordt nadrukkelijker ingegaan op
de beroepsbeelden van de student

○ Intake-, plaatsings- en begeleidingsbeleid
worden geoptimaliseerd in aanloop naar het
bindend studieadvies

• Verbetering monitoring van de voortgang van de
student

○ Bel- en bezoekacties bij studenten die
aangegeven hebben de opleiding te verlaten,
worden geïntensiveerd

○ Studieloopbaanbegeleiding wordt zodanig
ingericht en uitgevoerd dat studenten
worden gediplomeerd binnen de reguliere
opleidingsduur

○ Drechtsteden: examendeelnemers worden
nadrukkelijker gevolgd en begeleid naar tijdige
diplomering

• Samenwerking met ROC’s op het gebied van
Entree en niveau 2:

 › Metropool: er worden brede-mbo-
opleidingen niveau 2 ingericht (groen en 
niet-groen) in samenwerking met de 
ROC’s. Deze worden op het vmbo 
aangeboden

 › Groene Hart: er wordt op het gebied van 
entree en niveau 2 met ROC Utrecht en 
ROC Midden Nederland samengewerkt 
m.b.t. studenten uit Utrecht en met
mboRijnland m.b.t. studenten afkomstig
uit Woerden tot en met Alphen aan de
Rijn

• Verhogen expertise op specifieke doelgroepen

○ Continue professionalisering van docenten op
specifieke doelgroepen wordt uitgevoerd

 › Groene Hart: ‘peers’ en alumni worden 
structureel ingezet als rolmodellen 
en (extra) begeleiders van jongeren 
in kwetsbare positie. Docenten mbo 
verzorgen vakinhoudelijke lessen in het 
vmbo.

4.3 Speerpunt: Gelijke kansen voor 
alle studenten

4.3.1 Knelpunten

• Startersresultaat ligt bij de opleiding voeding
niveau 3 en niveau 4 en de opleiding
Dierverzorging niveau 3 onder de norm,
doorstroom en opstroom zijn te laag

• De populatie van Wellantcollege mbo is geen
representatieve afspiegeling van de populatie in
het werkgebied. We willen deze ‘bijna vergeten
doelgroepen’ opleiden.

4.3.2 Oorzaken

Intern doorstromen heeft binnen Wellantcollege 
mbo minder prioriteit gehad in de afgelopen 
jaren. De focus lag vooral op het behalen van een 
startkwalificatie (niveau 2) of uitstroom naar werk 
voor Entree. Het niveauverschil in opleiding tussen 
niveau 3 en 4 is groot. Een percentage doorstromers 
van niveau 3 naar 4 behalen uiteindelijk het 
diploma niet en stromen met vertraging uit. De 
dieropleiding niveau 3 lijkt hierop een uitzondering. 
De groenopleiding heeft een traditie van “stapelen”. 
Het is geen uitzondering dat deelnemers via 
entree uitstromen met een diploma op niveau 
2. In de komende periode zal Wellantcollege de
focus verleggen naar het stimuleren van interne
doorstroom naar een hoger niveau door het
aanbieden van verkorte opleidingen en extra
keuzedelen.

4.3.3 Ambities 

Op dit speerpunt zijn de volgende ambities 
(geformuleerd als resultaat) bepaald:

• Interne doorstroom van vmbo naar mbo is

toegenomen

• Interne doorstroom binnen het mbo is
toegenomen

• Doorstroom van mbo naar hbo is toegenomen

• Bedienen van nieuwe doelgroepen (personen met
grote afstand tot de arbeidsmarkt)

In de tabel worden de ambities (geformuleerd als 
resultaat) beschreven en de indicatoren voor het jaar 
2020 en 2022 geduid.

4.3.4 Activiteiten
Nieuwe activiteiten:

• Maatwerk:

○ Gepersonaliseerd leren. Dit wordt ingevoerd
in het mbo en verbreed in het vmbo.
Gepersonaliseerd leren wordt in het mbo
ingevoerd op basis van de ervaringen van de
implementatie van gepersonaliseerd leren in
het vmbo van Wellantcollege. Door middel
van de mogelijkheden die gepersonaliseerd
leren biedt op het gebied van maatwerk
kunnen in het vmbo al onderdelen van het
mbo aangeboden worden en kan in het
mbo aanvullend en/of verdiepend onderwijs
aangeboden worden om de doorstroom te

bevorderen

• Versterking organisatie en interne samenwerking

○ De organisatorische samenwerking tussen
vmbo en mbo wordt vernieuwd. De
samenwerking wordt gestimuleerd door de
vorming van clusters van de vmbo-locaties
rondom het mbo in de regio

 › Greenport: Inrichten van 
een “Vakcollege” voor de 
basisberoepsgerichte leerweg van het 
vmbo en niveau 2 van het mbo. Er 
worden verkorte routes voor kader en 
gemengde leerweg ingericht door slim 
om te gaan met keuzevakken in het 
vmbo. Een nieuwe stageconstructie vmbo 
met mbo wordt ingericht: 4e klas stage 
vmbo wordt gekoppeld aan het mbo 
en stagebedrijven. Peer learning wordt 
uitgevoerd van mbo-student met vmbo- 
leerling

• Herpositionering entree en niveau 2

○ Niveau 2 opleidingen en waar mogelijk
entree worden op een aantal vmbo-locaties
gepositioneerd

○ In samenwerking met mboRijnland wordt
een brede assistentenopleiding niveau 2
vormgegeven en als pilot op één vmbo-locatie
uitgevoerd

Ambitie geformuleerd als resultaat Indicator 2020 Indicator 2022

Interne doorstroom van vmbo naar 
mbo is toegenomen 

Interne doorstroom van vmbo naar mbo is 
percentueel toegenomen met 5%

Interne doorstroom van vmbo naar mbo is 
percentueel toegenomen met 8%

Interne doorstroom binnen het mbo 
is toegenomen

Interne doorstroom binnen het mbo is percentueel 
toegenomen met 3%

Interne doorstroom binnen het mbo is 
percentueel toegenomen met 6%

Doorstroom van mbo naar hbo is 
toegenomen

Doorstroom van mbo naar hbo is percentueel 
toegenomen met 6%

Doorstroom van mbo naar hbo is 
percentueel toegenomen met 10%

Bedienen van nieuwe doelgroepen 
(personen met grote afstand tot de 

arbeidsmarkt) 

Een concept voor het aantrekken en bedienen van 
nieuwe doelgroepen is in tenminste één pilot-cluster 

ontworpen 

Tenminste twee nieuwe doelgroepen 
volgen onderwijs bij Wellantcollege
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 › Madestein: een groen 
stimuleringsprogramma voor tegengaan 
ongelijke kansen in pilot ‘startcollege’ 
wordt ontworpen en ingezet

• Verbeterplan doorstroom mbo

○ Het verbeterplan doorstroom mbo wordt
opgesteld en uitgevoerd. Het verbeterplan
bevat o.a. acties gericht op aanpassingen
van LOB en studieloopbaanbegeleiding om
de interne doorstroom binnen het mbo te
bevorderen

• Verbeterplan doorstroom hbo

○ Het verbeterplan doorstroom naar het
hbo wordt opgesteld en uitgevoerd.
Het verbeterplan bevat acties gericht op
studieloopbaanbegeleiding waarbij SLB wordt
aangepast en uitgevoerd op de doorstroom
naar het hbo. Gezamenlijke projecten worden
ingericht waarbij mbo en hbo met elkaar
samenwerken. Extra onderwijs zal worden
aangeboden om de doorstroom naar hbo te
vergemakkelijken en onderdelen van het hbo
worden in het mbo aangeboden

 › Groene Hart: met de opleiding hbo-v 
wordt een doorstroomprofiel ontworpen 
voor de paraveterinair studenten

 › Metropool: binnen de Foodcampus 
worden doorlopende leerlijnen 
ontwikkeld binnen de food-opleidingen 
en wordt gebruik gemaakt van elkaars 
faciliteiten en expertise

• Nieuwe doelgroepen:

○ Een concept voor het aantrekken en bedienen
van nieuwe doelgroepen wordt in tenminste
één pilot-regio uitgevoerd. Hierbij wordt
ingezet op stedelijke jongeren, personen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, vluchtelingen
en internationale doelgroepen.

Intensivering/uitbreiding van reeds ingezette 
activiteiten:

• Versterking inhoudelijke interne samenwerking

○ De interne samenwerking tussen vmbo
en mbo wordt inhoudelijk versterkt en
geïntensiveerd. Inhoudelijk zal meer overleg
plaatsvinden tussen vmbo en mbo-docenten,
zullen mbo-docenten meer participeren in het
vmbo-onderwijs en zullen keuzevakken in het
vmbo inhoudelijk meer afgestemd worden op
het mbo in het cluster

 › Groene Hart: vmbo-leerlingen maken 
kennis met de opleidingen van het mbo 
d.m.v. een ‘proeftuin’.

 › Drechtsteden: Een doorlopende leerlijn 
met leerwinst wordt ontworpen waarbij 
er op basis van cross-over keuzevakken 
een passend traject ontstaat ter 
voorbereiding op doorstroom naar het 
mbo: Bijvoorbeeld water en groen, 
agrotechniek, agrotoerisme, groen en 
robotica

• Mhbo

○ Op basis van de ondertekende
samenwerkingsovereenkomst met Inholland
wordt het mhbo-traject verder uitgewerkt
en gezamenlijk gestart. Daarnaast worden
samenwerkingsmogelijkheden verkend en
mogelijk vormgegeven met andere hbo-
instellingen.

4.4 Speerpunt: Interactief 
onderwijs met partners voor de 
arbeidsmarkt van de toekomst

4.4.1 Knelpunten

• de inhoud van het onderwijs is niet bij alle
opleidingen voldoende afgestemd op de nieuwste
ontwikkelingen in het bedrijfsleven en in de regio

4.4.2 Oorzaken

De snelheid en de interdisciplinaire aard van de 
ontwikkelingen in het bedrijfsleven en in de regio 
zijn dermate omvattend en complex dat deze 
uitstijgen boven het innovatief en responsief 
vermogen van Wellantcollege. Dit heeft te maken 
met de beschikbaarheid van mensen en middelen 
om voldoende op de hoogte te kunnen zijn van alle 
ontwikkelingen, de huidige wijze van samenwerking 
met het bedrijfsleven en niet toereikende know how 
(bijvoorbeeld op het gebied van techniek, logistiek 
en recreatie) om alle groene opleidingen aan te 
passen aan de nieuwste ontwikkelingen. Hoewel de 
vakgroepen binnen Wellantcollege een goede basis 
vormen voor onderwijsinnovatie- en ontwikkeling 
vindt er nog niet overal een effectief georganiseerd 
overleg met het betreffende bedrijfsleven plaats 
waardoor kennisdeling en -distributie nog niet 
optimaal plaatsvindt. 

4.4.3 Ambities 

Op dit speerpunt zijn de volgende ambities 
(geformuleerd als resultaat) bepaald:

• Wellantcollege ontwikkelt tezamen met het
bedrijfsleven en partner-onderwijsinstellingen
opleidingen die zijn afgestemd op de nieuwste
ontwikkelingen in het bedrijfsleven en in de regio

• Wellantcollege biedt in samenwerking met
partner-onderwijsinstellingen innovatief lichtgroen
onderwijs aan dat aansluit op de veranderende
eisen uit de samenleving en de arbeidsmarkt

• Wellantcollege biedt het onderwijs in
samenwerking met het bedrijfsleven aan in de
authentieke context van de regio

• Elke student bij Wellantcollege is klaar voor de 21st
century

• Wellantcollege heeft een portfolio met een
diversiteit aan producten dat afzonderlijk van

elkaar afgenomen kan worden voor optimaal 
Leven Lang Ontwikkelen.

In de tabel worden de ambities (geformuleerd als 
resultaat) beschreven en de indicatoren voor het jaar 
2020 en 2022 geduid.

4.4.4 Activiteiten

Toelichting:

Geënt op de snelle en complexe veranderingen 
in de arbeidsmarkt en in de samenleving maakt 
Wellantcollege de keuze om het onderwijs in co-
creatie met partner-instellingen en bedrijfsleven 
te ontwikkelen/aan te passen en uit te voeren. 
Dit zal plaatsvinden op basis van de kennis- en 
innovatieagenda van de regio. 

Om de vertaling te kunnen maken naar 
interdisciplinair groen gaat Wellantcollege 
de samenwerking aan met mboRijnland op 
instellingsniveau en met roc Da Vinci op 
opleidingsniveau. Daar is al een eerste start mee 
gemaakt en dit zal de komende jaren uitgebouwd 
gaan worden. Dit betreft met name het ontwikkelen 
van zgn. samengestelde (=grijs/groene) opleidingen. 
Wellantcollege heeft een ruime ervaring in 
samenwerkingsprocessen en zet deze hierbij 
nadrukkelijk in. 

Teneinde de samenwerking in de uitvoering met het 
bedrijfsleven mogelijk te maken zet Wellantcollege 
het onderwijsconcept Praktijkgericht onderwijs stevig 
in alle clusters in. 

Wellantcollege kiest voor samenwerking met 
mboRijnland op instellingsniveau om aanvullende 
know how op het gebied van techniek, logistiek 
en recreatie in te kunnen zetten in de groene 
opleidingen en groene know how in de grijze 
opleidingen.

Om de samenwerking met het bedrijfsleven en 
overige partners efficiënter en effectiever te kunnen 
organiseren en de aansluiting met de vakgroepen te 
optimaliseren gaat Wellantcollege kenniscentra nader 
inrichten waarbij de inhoud verbonden is met de 
belangrijkste thema’s uit de betreffende regio. Tevens 
wordt een zgn. Hotspot doorontwikkeld.

Ambitie geformuleerd als resultaat Indicator 2020 Indicator 2022

Wellantcollege ontwikkelt tezamen 
met het bedrijfsleven en partner-
onderwijsinstellingen opleidingen 
die zijn afgestemd op de nieuwste 

ontwikkelingen in het bedrijfsleven 
en in de regio

• 60% van alle opleidingen wordt
tezamen met het bedrijfsleven
ontwikkeld en/of aangepast

• 100% van alle opleidingen wordt
tezamen met het bedrijfsleven
ontwikkeld en/of aangepast

Wellantcollege biedt in samenwerking 
met partner-onderwijsinstellingen 

innovatief lichtgroen onderwijs aan 
dat aansluit op de veranderende 
eisen uit de samenleving en de 

arbeidsmarkt

• Het bedrijfsleven en sociale partners
waarderen de mate van aansluiting
op de veranderende eisen uit de
samenleving en de arbeidsmarkt met
tenminste een 6.5

• Het ontwerp van twee samengestelde
opleidingen (lichtgroen onderwijs
tussen Wellantcollege en mboRijnland

• Het bedrijfsleven en sociale partners
waarderen de mate van aansluiting
op de veranderende eisen uit de
samenleving en de arbeidsmarkt met
tenminste een 6.8

• Er worden tenminste vier
samengestelde opleidingen
(lichtgroen onderwijs tussen
Wellantcollege en mboRijnland)
uitgevoerd

Wellantcollege biedt het onderwijs in 
samenwerking met het bedrijfsleven 
aan in de authentieke context van de 

regio

• 50% van de opleidingen bevat
authentieke opdrachten uit de regio

• 40% van de studenten ervaart
een authentieke en krachtige
leeromgeving

• 75% van de opleidingen bevat
authentieke opdrachten uit de regio

• 75% van de studenten ervaart
een authentieke en krachtige
leeromgeving

Elke student bij Wellantcollege is 
klaar voor de 21st century

• 25% van de studenten geeft aan
vergroening, slimme technologie,
internationale oriëntatie,
ondernemerschap in hun opleidingen
herkenbaar terug te zien

• 40% van de studenten heeft een
internationale ervaring vanaf het
eerste jaar

• 60% van de studenten geeft aan
vergroening, slimme technologie,
internationale oriëntatie,
ondernemerschap in hun opleidingen
herkenbaar terug te zien

• 80% van de studenten heeft een
internationale ervaring vanaf het
eerste jaar

Wellantcollege heeft een portfolio 
met een diversiteit aan producten dat 

afzonderlijk van elkaar afgenomen 
kan worden voor optimaal Leven Lang 

Ontwikkelen

• Een menukaart met een diversiteit aan
8 producten en diensten is ontwikkeld
voor leven lang ontwikkelen

• Een menukaart met een diversiteit
aan 20 producten en diensten
is ontwikkeld voor leven lang
ontwikkelen



Bouw

De focus in deze pilot ligt op de thema’s groene 
nieuwbouw en vergroenen bestaande bouw. Dit kan 
fungeren als projectomgeving voor samengestelde 
opleidingen. In projecten in de regio het onderwijs 
uitvoeren obv de combi’s klimaat en circulaire economie, 
bouw, logistiek, landschapsinrichting, burgerparticipatie en 
gezondheid.

Practoraat

Practoraten zijn – naar analogie van de lectoraten in het 
hbo – gericht op het delen van kennis en ervaring, om 
zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs. Bundeling en verdieping van kennis, en het in 
de praktijk toepassen van die kennis, staan daarbij voorop. 
Een practoraat is een expertisecentrum, geleid door een 
practor. In het practoraat komen kennis en onderzoek 
samen.
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Nieuwe activiteiten:

Modernisering curricula

• De 21st century skills worden bij elk curriculum
ingevoerd. Het betreft internationale oriëntatie,
ondernemerschap, ICT en slimme technologie.
Slimme technologie neemt een belangrijke plek
in bij alle opleidingen en wordt samen met mbo
Rijnland uitgevoerd

 › Groene Hart: Doorontwikkeling 
tweetalige Equine-opleiding

Samenwerking met mboRijnland:

• Samenwerking wordt op instellingsniveau
aangegaan met mboRijnland; In deze
samenwerking ligt de nadruk op bundeling van
innovatie- en ontwikkelmogelijkheden en het
realiseren van een gemeenschappelijk aanbod
gericht op de gezonde, duurzame leefomgeving
en lichtgroene opleidingen. Opleidingen worden
in deze samenwerking vormgegeven/aangepast
en uitgevoerd op basis van interdisciplinaire
vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld
groen en gezondheid, groen en techniek en groen
en logistiek. Daarnaast wordt met mboRijnland
samengewerkt op het gebied van Entree en brede
niveau 2 opleidingen en wordt een leerlijn smart
technology vormgegeven t.b.v. het vmbo van
Wellantcollege

 › Groene Hart: er wordt een pilot gestart 
met mboRijnland en een 
woningbouwcoöperatie in het kader van 
vergroening en bouw 

 › Greenport: met mboRijnland worden 
twee samengestelde opleidingen 
vormgegeven: Green Tec en Duurzame 
handel en logistiek

Practoraat:

• In de Kenniscentra worden waar mogelijk
practoraten opgericht

 › Greenport: Practoraat Techniek, Energie, 
Logistiek wordt opgericht. In afstemming 
met Lectoraten van Inholland en 
Hoogleraarschap wordt een 
kennisinfrastructuur gebouwd

Samenwerking Evidensia:

• Samen met partner Evidensia wordt op basis van
gedeeld eigenaarschap en als uitvoering van het
kenniscentrum diermanagement de internationale
leerpraktijk paraveterinair ingericht op de
onderwijslocatie Houten

Dog- en catcampus:

In de regio Metropool wordt de dog- and catcampus 
gestart. Dit is een campus voor opleidingen m.b.t. 
het houden van dieren in een grootstedelijke 
omgeving en de rol van huisdieren in de stad; de zgn. 
dier 3.0-opleidingen. Deze opleidingen dienen ook 
als motor voor sociale inclusie.

Leven lang ontwikkelen:

• Het concept ‘Education as a service’ wordt
uitgewerkt met daarin contractactiviteiten,
maatwerk, leerprocesbegeleiding en de school als
kennismakelaarsfunctie met de regiopartijen

• De onderwijsprogrammering wordt geflexibiliseerd
opdat maatwerktrajecten kunnen worden
uitgevoerd waarbij studenten en werknemers
tegelijkertijd een keuzedeel of module kunnen
volgen

• Een aanpak wordt opgesteld voor het aantrekken
van nieuwe doelgroepen (ook internationaal)

• Cursussen ontwikkelen in co-creatie met
bedrijfsleven voor om- en bijscholing.
Certificerende trajecten worden (met niet-groen
onderwijs) ontwikkeld

• Samen met de AOC’s wordt het ‘cursusberaad
AOC’s’ doorontwikkeld binnen het platform leven
lang ontwikkelen waardoor er een landelijk groen
cursusaanbod kan worden aangeboden

Intensivering/uitbreiding van reeds ingezette 
activiteiten:

Co-creatie met het bedrijfsleven:

• De samenwerking in de regio wordt versterkt
en nieuwe partners worden aangetrokken. In
elke regio wordt op basis van de belangrijkste
thema’s uit de regio-agenda een aanpak
ontwikkeld om tot opbouw of versterking
van de huidige regionale samenwerking

te komen. Dit betreft samenwerking met 
onderwijsinstellingen (hele kolom, groen en niet-
groen), bedrijven en branchevertegenwoordigers, 
samenwerkingscoalities, CiV’s (water, tuinbouw, 
smart technology) en CoE’s. 

• In elke regio worden met de partners afspraken
gemaakt over de gezamenlijke ontwikkeling en
uitvoering van het onderwijs. In de uitvoering gaat
het daarbij o.a. over de inzet van personeel in het
onderwijsproces (o.a. hybride docenten) en het
gebruik van faciliteiten.

• Samen met de regiopartners wordt een
‘branding-aanpak’ opgesteld, inclusief pr en
communicatieplan.

Lichtgroen Portfolio en praktijkgericht leren:

• Samen met (regio)partners wordt een aangepast
lichtgroen portfolio nader vormgegeven op
basis van ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en
maatschappij. In elke regio worden projecten
gestart gericht op samenwerking tussen domeinen.
Het portfolio wordt doorontwikkeld naar meer
‘lichtgroene’ opleidingen die aansluiten op de
vraag van de arbeidsmarkt. Er worden in elke regio
lichtgroene opleidingen en opleidingsmodules
ontworpen en uitgevoerd.

 › Metropool: samen met Inholland en de 
partners binnen de metropoolregio Den 
Haag-Rotterdam (MRDH worden 
samengestelde opleidingen en 
opleidingsmodules ontworpen en 
uitgevoerd m.b.t. vertical farming, sociaal 
ondernemerschap, food for the future, 
global trade en logistics (techniek)

 › Drechtsteden: een lichtgroene opleiding 
‘Watermedewerker’ (groen, water, 
techniek) wordt nader ingericht op 
verzoek van het bedrijfsleven en in 
samenwerking met Roc Da Vinci

• Het onderwijsconcept ‘Praktijkgericht leren’ wordt
verder doorontwikkeld en geïmplementeerd in alle
regio’s.

 › Drechtsteden en Groene Hart: Ontwerpen 
concept en aanpak vraaggericht 
onderwijs, omgekeerd kwalificeren, 
flexibilisering onderwijs en responsieve 
school. Starten van projecten met 
regiopartners op basis van vraaggestuurd 
onderwijs en nieuwe toetsingsvormen

• De huidige curricula worden zodanig
aangepast op basis van overeenkomsten in 
de kwalificatiedossiers dat onderwijs in meer 
homogene groepen verzorgd kan worden

Kenniscentra en Hotspot:

• In elke regio worden Kenniscentra nader ingericht:
een loketfunctie en een fysiek en digitaal
meetingpoint voor bedrijfsleven, overheden en
maatschappelijke organisaties. De Kenniscentra
realiseren een voortrekkersrol en regie op de
realisatie van co-creatie met bedrijfsleven,
onderwijsinstellingen, overheden en
maatschappelijke organisaties op het gebied van,
kennis vergaren, kennis delen, kennisontwikkeling

en kennisdoorstroom. De volgende Kenniscentra 
worden nader ingericht op de vier kernlocaties van 
de regio:

• De pilot Hotspot Groene leefomgeving wordt
verder doorontwikkeld;

 › Groene Hart: Eén van de pilotprojecten 
van het Groenpact is de Groene Hotspot 
(groene leefomgeving) en wordt 
uitgevoerd op de locatie Houten van 
Wellantcollege. Met alle betrokken 
partijen wordt een regionale (learning) 
community gerealiseerd

Professionalisering: 

• Een professionaliseringstraject wordt verder
doorontwikkeld en uitgevoerd voor de (hybride)
docenten opdat zij kunnen (blijven) aansluiten bij
de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied,
de arbeidsmarkt en maatschappij ten behoeve
van het onderwijs aan leerlingen en studenten.
Verschillende vormen van leren worden ingezet en
getest (buddy’s, peers uit bedrijfsleven, coaching
on the job, docentenstages, inspiratietour, lessen
en praktijkopdrachten).

Regio Kenniscentra

Dordrecht Water en klimaat

Houten
Groene Leefomgeving, Diermanagement 

(Paraveterinair, dieropleidingen 3.0, paard, 
natuurinclusieve melkveehouderij)

Aalsmeer Techniek, Energie, Logistiek in de Teelt

Rotterdam Stedelijke vraagstukken

Lichtgroene opleidingen

Dit zijn samengestelde opleidingen (geen formele cross 
overs maar fluide samengestelde opleidingen op basis 
van de vraag en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt) 
waarbij Wellantcollege samenwerkt met niet-groene 
onderwijsinstellingen om deze vorm te geven. 

Stedelijke vraagstukken

Stedelijke vraagstukken gaan over complexe opgaven en 
vraagstukken die zich in de Randstad afspelen. De focus 
ligt op UGD (nieuwe generatie vergroeners, greening the 
city), Food (voedselveiligheid en zekerheid, gezondheid en 
innovatie, food for the future), IGB (internationale logistiek 
en overslagfunctie), Groen (binnenstedelijk beheer), 
Dierverzorging (rol huisdier in de stad, dier 3.0) en Sociale 
inclusie.
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5.1 Verdeling kwaliteitsmiddelen 

In eerste instantie zullen de activiteiten met 
name gericht zijn op de kwaliteit van het mbo als 
fundament voor de overige activiteiten. Vanaf 2020 
zal het accent steeds meer verschuiven naar interactief 
onderwijs.

In hoofdstuk vier zijn in detail alle maatregelen 
beschreven. Samenvoeging van al deze maatregelen 
leidt tot de volgende indeling in hoofdmaatregelen 
met bijbehorende begroting over de speerpunten:

5. Uitvoering en
monitoring

Verbeteren onderwijskwaliteit (624K):
Wellantcollege kiest nadrukkelijk voor extra inzet 
op kwaliteit (624K) om deze versneld te verbeteren, 
om voldoende basis te hebben en om de overige 
speerpunten te kunnen realiseren. 

Professionalisering (2292K): 
Er is gekozen om nadrukkelijk te investeren in de 
medewerkers in de vorm van professionalisering . 
Dit is qua kwaliteitsverbetering (1335K) gericht op 
training en coaching van docenten t.b.v. examinering, 
kwaliteitszorg, bpv, gepersonaliseerd leren en 
pedagogische vaardigheden. Op het gebied van 
kwetsbare jongeren (201K) staat professionalisering 
in het teken van het adequaat kunnen omgaan met 
nieuwe doelgroepen. M.b.t. interactief onderwijs 
(765K)  wordt het professionaliseringstraject ingezet 
opdat docenten kunnen (blijven) aansluiten bij 
de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied, 
arbeidsmarkt en maatschappij.

Maatwerk (1893K):
Maatwerk wordt t.b.v. verschillende speerpunten 
ingezet. In de verbetering van kwaliteit (1311K) 
ligt de nadruk op de ontwikkeling en invoering 
van gepersonaliseerd leren, bij kwetsbare jongeren 
(201K)  betreft het de ontwikkeling en implementatie 
van maatwerkopleidingen uitgevoerd voor speciale 
doelgroepen en op het gebied van gelijke kansen 
(381K) gaat het om de ontwikkeling en uitvoering 
van gepersonaliseerde leerroutes tussen vmbo en 
mbo om de doorstroom te bevorderen.

Herpositionering van de entree en mbo niveau 2 
opleidingen (924K):
Dit betreft in het kader van kwetsbare jongeren 
( 501K) de ontwikkeling en uitvoering van het 
concept van de vakmanschapsroute t.b.v. niveau 
2 opleidingen bij een aantal vmbo-locaties. T.b.v.  
gelijke kansen (423K) betreft het de ontwikkeling 
in samenwerking met mboRijnland  van een 
brede assistentenopleiding niveau 2 en de pilot 
“startcollege” op de vmbo-locatie Madestein.

Bevordering instroom, doorstroom, opstroom 
(798K):
M.b.t. kwetsbare jongeren (306K) worden
maatregelen uitgevoerd ter verbetering van
voorlichting, intake en monitoring van de voortgang
van de student en t.b.v. gelijke kansen worden
activiteiten(492K) gericht op het aantrekken van
studenten Entree en niveau 2 in elke regio ingezet.

Versterken externe samenwerking (3195K)
T.b.v. het speerpunt Interactief onderwijs
met bedrijfsleven en onderwijspartners zet
Wellantcollege in op co-creatie met het bedrijfsleven
(645K) , samenwerking met mboRijnland en andere
onderwijspartners (753K) en de ontwikkeling en
exploitatie van Kenniscentra en Hotspots (1797K).
Wellantcollege zet substantieel in op samenwerking
met bedrijfsleven en onderwijspartners omdat
zij overtuigd is dat alleen door intensieve
samenwerking gelijke tred kan worden gehouden
met ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de
vergrijzing van de groene opleidingen en beroepen.

Modernisering onderwijsaanbod (portfolio en 
praktijkgestuurd leren) (873K):
Wellantcollege zet in het kader van het speerpunt 
Interactief onderwijs met bedrijfsleven en 
onderwijspartners in op het ontwikkelen van 
praktijkgericht leren. Tevens worden in elke regio 
projecten gestart i.s.m. (regio)partners om het 
bestaande portfolio door te ontwikkelen naar 
‘lichtgroen’.

Leven lang ontwikkelen (480K):
Met het oog op het speerpunt Interactief onderwijs 
met bedrijfsleven en onderwijspartners maakt 
Wellantcollege de keuze om in de vier regio’s 
cursussen en certificerende trajecten te ontwikkelen 
in co-creatie met bedrijfsleven.

Voor een meer uitgebreide toelichting op de 
begroting zie bijlage B2.

In de begroting is het investeringsdeel en het 
resultaatafhankelijk deel opgenomen. In het 
geval dat het resultaatafhankelijk deel niet wordt 
uitgekeerd zal Wellantcollege de ambities op het 
gebied van interactief onderwijs met bedrijfsleven 
en onderwijspartners bijstellen.

5.2 Kwaliteitszorgcyclus, 
monitoring behaalde 
resultaten 

De implementatie van de kwaliteitsagenda 2019 
- 2022 vindt plaats via de bestaande planning en
control-cyclus en organisatie- en overlegstructuur 
van Wellantcollege.

De planning en controlcyclus (inclusief 
kwaliteitszorg) is het geheel van maatregelen 
dat ervoor zorgt dat de doelstellingen van 
Wellantcollege op een effectieve en efficiënte wijze 
leiden tot de gewenste resultaten. 

Alle doelstellingen en activiteiten van de 
kwaliteitsagenda zullen worden opgenomen in 
de huidige zeven KSF’n van het instellingsplan (= 
strategisch beleidsplan);

KSF 1 – Kwaliteit van onderwijs en rendementen 
KSF 2 - Innovatie 
KSF 3 - Regionale samenwerking 
KSF 4 – Internationalisering
KSF 5 - Professionele organisatie 
KSF 6 - Duurzaamheid 
KSF 7 - Gezonde bedrijfsvoering.

Sp 1 = kwaliteit, Sp2 = Kwetsbare jongeren, Sp 3 = Gelijke kansen en SP4 = Interactief onderwijs met bedrijfsleven en onderwijspartners

Maatregelen / Speerpunt

Verbeteren onderwijskwaliteit

Professionalisering 

Maatwerk (inclusief gepersonaliseerd leren)

Herpositionering entree en mbo niveau 2

Bevordering instroom, doorstroom, opstroom

Versterken externe samenwerking

Modernisering onderwijsaanbod (portfolio en 
praktijkgestuurd leren)

Leven Lang Ontwikkelen

Totaal:

Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 TotaalSp1

624624

201 756 22921335

201 381 18931311

501 423 924

306 492 798

3195 3195

873 873

480 480

1209 1296 5304 110793270
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Verwacht budget (investerings- en 
resultaatafhankelijk deel) 2019 2020 2021 2022 Totaal

Kwaliteit MBO 1.224 831 600 615 3.270

Adequate ontwikkelingsmogelijkheden voor 
kwetsbare jongeren

291 306 306 306 1.209

Gelijke kansen voor alle studenten 345 327 312 312 1.296

Interactief onderwijs met bedrijfsleven en 
onderwijs- partners voor de arbeidsmarkt en de 
maatschappij van de toekomst

630 1.341 1.596 1.737 5.304

Onvoorzien 270 270 180 135 855

Programmaleiding en out-of-pocketkosten 240 225 206 195 866

Totaal: 3.000.000 3.300.000 3.200.000 3.300.000 12.800.000

3,270,000.00

1,209,000.00

1,296,000.005,304,000.00

855,000.00
866,000.00

Interactief onderwijs met 
bedrijfsleven en sociale 
partners voor de arbeids-
markt en de maatschappij 
van de toekomst

Kwaliteit MBO

Programmaleiding en 
out-of-pocketkosten

Onvoorzien

Gelijke kansen voor 
alle studenten

Adequate ontwikkelings-
mogelijkheden voor 
kwetsbare jongeren

Het instellingsplan wordt jaarlijks vertaald naar 
een kaderbrief waarin de doelen van dat jaar per 
KSF worden beschreven. Het instellingsplan en de 
kaderbrief worden door onderwijs-/unitdirectie en 
opleidingsmanagers/ schoolleiders/ teamleiders 
met het team besproken en vormen de basis voor 
visievorming in het team en het opstellen van de 
team/locatie/unitplannen. De vertaling van de 
kaderbrief in het team is tevens de input voor het 
werkverdelingsbeleid en ook voor het persoonlijk 
ontwikkelplan (POP). In de teams vindt prioritering 
van doelstellingen plaats op basis van in- en 
externe analyse en beschikbare competenties en 
middelen. De voortgang van de plannen wordt 
meerdere malen per jaar besproken en resulteert 
in teamrapportages aan directies en T-rapportages 
door de onderwijs-/unitdirecties aan het CvB. De 
vraag of we de goede dingen doen en dit ook goed 
doen, wordt gecheckt via audits, inspectierapporten, 
tevredenheidsmetingen en gesprekken met ouders, 
medewerkers, studenten, leerlingen en bedrijven. 
Tevens vindt jaarlijks een zelfevaluatie plaats op team/
locatieniveau en op instellingsniveau. Op basis van 
de uitkomsten van de metingen en gesprekken en de 
zelfevaluaties kunnen doelen en/of resultaten worden 
geanalyseerd en indien nodig worden bijgesteld 
in de volgende kaderbrief. De financiële cyclus is 
zodanig geïntegreerd met de kwaliteitszorgcyclus dat 
doelstellingen en budgettering een samenhangend 
geheel vormen.

In het verlengde van de genoemde KSF’n worden 
de volgende programmalijnen ingericht waarvan de 
planning op hoofdlijnen is vermeld in Bijlage D.

• Kwaliteit en rendement

• Innovatie

• Regionale samenwerking

• Professionele organisatie

• Gezonde bedrijfsvoering.

Iedere programmalijn heeft een operationeel 
eindverantwoordelijke, een (kleine) regiegroep en 
waar nodig wordt de regiegroep ondersteund door 
een programmamanager of een projectleider. 
Daarnaast wordt een Team ‘Monitoren voor leren’ 
ingericht. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers uit 
de vier regio’s die het leren van de gehele organisatie 
en de samenwerking met en tussen partners 
faciliteren en monitoren. De opdracht van het team 
is het ondersteunen van locaties in het realiseren van 
de ambities uit de kwaliteitsagenda en het realiseren 
van transfer. 

Het team begeleidt de locaties enerzijds in de 
processen binnen de maatregelen en pilots om te 
ondersteunen en te versnellen en anderzijds om de 
ervaringen en inzichten opgedaan in de pilots, te 
transfereren naar algemene modellen, methodes en 
handreikingen naar andere locaties: monitoren voor 
leren. 

De volgende activiteiten worden ingezet:

• Volgen van specifieke maatregelen en pilots:
bijwonen van bijeenkomsten en overleggen
(fly on the wall), houden van vraag- en
reflectiegesprekken met pilotleden, observeren en
reflecteren

• Community of Learning bijeenkomsten
organiseren: leden van pilots bespreken met
elkaar hun bevindingen, reflecteren, verkennen en
werken interactief aan interventies voor versnelling
en transfer naar andere locaties

• Organiseren van kennisdeling d.m.v.
leernetwerken, onderwijscafé’s e.d.
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Bijlage A1

Intentieverklaring Wellantcollege 
mboRijnland

Samen inspelen op een duurzame samenleving
Wellantcollege en mbo-Rijnland,
Oktober 2018

1. Ontwikkelingen in de maatschappij

De maatschappij is aan sterke veranderingen 
onderhevig. Voor het beroepsonderwijs betekent 
dit voortdurende vernieuwing om studenten 
optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt 
en de bedrijven en instellingen van uitstekende 
vakmensen te voorzien. mbo-Rijnland en het 
Wellantcollege constateren dat een groot deel van 
hun afzonderlijke opleidingen door dezelfde trends 
worden beïnvloed, en elkaar inhoudelijk steeds 
meer raken. ‘Groene’ en verzorgende opleidingen 
moeten met technische en ICT-kennis worden 
‘bijgekleurd’. Technische, economische, zorg- en 
horecaopleidingen moeten worden aangevuld met 
‘groene’ elementen. Deze noodzaak vertaalt zich 
in de vraag vanuit de bedrijven en de instellingen 
naar competente beroepsbeoefenaren: landelijk 
en in de grotendeels overlappende werkgebieden 
van mbo-Rijnland en het Wellantcollege. Beide 
onderwijsinstellingen hebben het voornemen om hun 
krachten te bundelen en gezamenlijk de relevante 
opleidingen inhoudelijk aan te passen aan de eisen 
die een duurzame samenleving aan haar toekomstige 
beroepsbeoefenaren stelt. 

2. Ambitie

Onze gezamenlijke ambitie is om inhoudelijke 

veranderingen in de vraag steeds sneller in 
aanpassingen van het onderwijsaanbod te vertalen. 
mbo-Rijnland en het Wellantcollege kiezen ervoor om 
niet afzonderlijk hun traditionele opleidingen aan de 
eisen van de markt aan te passen, maar de krachten 
te bundelen. Zij willen gezamenlijk het voortouw 
nemen op een veranderende arbeidsmarkt, proactief 
zijn, in plaats van reagerend op de ontwikkelingen. 

3. Trends

Het Wellantcollege en mbo-Rijnland signaleren de 
voor hun opleidingen volgende relevante trends. 

• Naar een duurzame productie
Het intensieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen
zal drastisch omlaag moeten. De consequenties
van het streven naar duurzaamheid voor
bijvoorbeeld de sierteelt zijn vérgaand. Zo heeft
het zogenoemde Floriculture Sustainability Initiative
de ambitie om 90 procent van alle bloemen en
planten in 2020 verantwoord te produceren en
te verhandelen. En in de Ontwikkelagenda Groen
Onderwijs wordt gesteld dat transities gericht
op duurzame productie van voldoende, veilige
en gezonde voeding, een leefbare omgeving en
een vitale natuur zowel vanuit economisch als
maatschappelijk belang noodzakelijk zijn. Ook in
de maak- en bouwindustrie wordt de noodzaak
erkend om op een andere manier te produceren.
Dat veronderstelt de aanwezigheid van nieuwe
kennis en vaardigheden, waarbij technische met
milieu- en ecologische kennis wordt gecombineerd.
De consequenties voor het groene en technische
onderwijs zijn ingrijpend. Er moet worden
ingezet op kennis over de overgang van fossiele
brandstoffen naar duurzame energievormen.

• Naar een duurzame leefomgeving
Het klimaat is aan sterke veranderingen

6. Bijlagen

onderhevig. De klimaatdoelen die voor 2020 en 
volgende jaren zijn gesteld, staan nog ver af van 
de realisatie. Dat geldt ook voor het grotendeels 
gemeenschappelijke werkgebied van beide 
instellingen. Daarbij moet worden bedacht dat het 
Groene Hart voor 95 procent afhankelijk is van 
fossiele brandstoffen. Om deze afhankelijkheid 
te verkleinen zal beter gebruik moeten worden 
gemaakt van reststromen (ongescheiden afval, 
organische reststromen vanuit de landbouw) 
dan nu het geval is. Ook op het gebied van 
het waterbeheer staat de regio voor een zware 
opgave. Slechts 3 procent van de maatregelen 
die nodig zijn om een antwoord te geven aan de 
dreigende wateroverlast zijn in 2014 gerealiseerd. 
Daarbij komt voor de regio nog het probleem van 
de bodemdaling. De water- en bodemproblematiek 
biedt kansen aan het bedrijfsleven. Er is een 
groeiende vraag naar groene advisering, en 
er is behoefte aan kennis over innovatieve 
bouwsystemen en producten in combinatie met 
groene toepassingen die klimaatbestendige en 
circulaire bouw mogelijk maken. Er zijn kansen 
voor het realiseren van ondergrondse wateropslag 
en energiewinning uit organische reststromen. 
Mits de scholen voldoende gekwalificeerde 
vakmensen afleveren. 

• Naar een duurzame voedselvoorziening
Door de snelgroeiende wereldbevolking is de
voedselproblematiek nijpend. Dat biedt kansen
aan het bedrijfsleven in het Groene Hart als het
inspeelt op de vraag naar duurzame productie
van voldoende, veilig en gezond voedsel. Voor
het werkgebied van het Wellantcollege en
mbo-Rijnland liggen op deze terreinen veel
mogelijkheden vanwege de structuur van de regio.
De traditionele groene sector is nog steeds sterk
in de regio vertegenwoordigd en innoveert in
hoog tempo. Schaalvergroting en ‘smart farming’
zijn drijvende krachten in de melkveehouderij. De
zogenaamd licht groene sector is sterk in opkomst.

Het gaat hierbij met name om de inrichting van 
de groene urbane leefomgeving, om groen te 
recreëren, om voedselzekerheid en verantwoorde 
voedselproductie en -consumptie. Daar zijn 
professionele werknemers voor nodig met kennis 
van IT-systemen in de landbouw, en met kennis 
over voeding en gezondheid en een ‘bio based 
economy’.

• Naar duurzame zorg
Het vraagstuk van het welzijn van met name de
oudere en verstandelijk gehandicapte mens is
actueel en maatschappelijk relevant. De kwaliteit
van leven van deze groep mensen blijkt te
verbeteren door de begeleide omgang met dieren.
De sterke opkomst van zorgboerderijen is hier een
uiting van. De doelgroep van deze boerderijen is
in de loop van de tijd verder verbreed tot mensen
met verslavingsproblematiek, jongeren uit de
jeugdzorg, dementerende ouderen, kinderen
met autisme en ex-gedetineerden. Op dit gebied
raakt de zorg om mens en dier elkaar en zullen de
relevante opleidingen hierop moeten inspelen.

• Naar een duurzame arbeidsmarkt
De eisen die op de arbeidsmarkt worden
gesteld nemen sterk toe. Het gevolg is dat de
werkloosheid het sterkst is onder mensen zonder
startkwalificatie. Door deze ontwikkeling dreigt
een tweedeling op de arbeidsmarkt; enerzijds
een groep hoogopgeleide, gekwalificeerde
werknemers, die een sterke positie op de
arbeidsmarkt hebben. En anderzijds een
groep laaggekwalificeerd personeel dat met
voortdurende werkloosheid wordt bedreigd.
Het gebied van het Groene Hart vormt geen
uitzondering op deze dreigende ontwikkeling.
mbo-Rijnland en het Wellantcollege zullen
investeren in innovatieve opleidingen, die
aansluiten bij de veranderende vraag in hun
werkgebied. Tevens zullen zij er alles aan doen

om de doorstroom van vmbo-leerlingen naar het 
mbo te bevorderen en vroegtijdige schooluitval 
te voorkomen. Dat gebeurt onder andere door 
leerlingen van het groene vmbo-onderwijs meer 
mogelijkheden te bieden om naadloos door te 
stromen naar het mbo. Gezamenlijk zal worden 
geïnvesteerd in het voorkomen van uitval, de 
doorstroming naar het mbo en de aansluiting bij 
de arbeidsmarkt in de regio. 

De netwerken van bedrijven en scholen zullen 
met elkaar worden verknoopt, en er zal een 
inhoudelijke doorvertaling vanuit het mbo- naar 
het vmbo-onderwijs tot stand worden gebracht. 
De doorstroming van de vmbo-scholen in de 
regio naar het mbo zal hierdoor verbeteren. Niet 
alleen het vmbo maar ook andere vo-scholen 
in het netwerk van beide scholen zullen met 
elkaar worden verbonden. Wij streven naar een 
‘vangnet’ van scholen zodat het percentage 
vroegtijdig schoolverlaters aanzienlijk kan worden 
teruggebracht. 

4. Het aanbod

De geschetste ontwikkelingen hebben sterke 
gevolgen voor delen van het onderwijsaanbod 
van beide colleges. Kennisgebieden die voorheen 
gescheiden waren, schuiven in elkaar. Deze 
constatering is de basis voor een samenwerking 
op het niveau van een aantal opleidingen tussen 
mboRijnland en het Wellantcollege, zonder de kern 
van het groene onderwijs aan te tasten. 

Tegen deze achtergrond hebben het mboRijnland 
en het Wellantcollege de ambitie om vier 
samengevoegde opleidingen/cross overs te 
ontwikkelen vanuit hun bestaande aanbod (onder 
dezelfde CREBO-nummers) en samen te werken aan 
een brede invoering van Smart Technology in alle 
opleidingen (inclusief het vmbo). Daardoor worden 
de bestaande opleidingen meer toegesneden op 
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de veranderende eisen vanuit het afnemende veld, 
wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise en 
worden de ontwikkelkosten gezamenlijk gedragen.

Het betreft:

• Samengevoegde opleiding Teelt, Mechatronica en
Smart Technology (zgn. Green Tec-opleiding)
De regio Aalsmeer -Rijnsburg- Boskoop vraagt om
beroepsbeoefenaren die gedegen kennis hebben
van teelt, water- en klimaatbeheer, bodemdaling,
energietransitie en duurzaamheid van materialen
en technieken. Relevante onderdelen van
bestaande opleidingen in de groene opleiding
Teelt en de techniek opleiding mechatronica
en smart technology zullen met elkaar worden
gecombineerd en als samengestelde opleiding
worden aangeboden

• Samengevoegde opleiding Groen onderwijs en
Logistiek
De regio kent verschillende Greenports: in
Boskoop, Rijnsburg Alphen, Aalsmeer. Hier komt
de kennis over logistieke systemen samen met
noodzakelijke kennis over gewassen en voedsel.
Elementen van de groene opleidingen Handel
en Logistiek van het Wellantcollege zullen
gecombineerd worden met de opleiding Handel
van het MBO Rijnland en gezamenlijk in de
regio aan de bedrijven en de leerlingen worden
aangeboden.

• Smart Technology
Vanuit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap
Smart Technology worden initiatieven genomen
betreffende technologische ontwikkelingen in de
zorg. Smart Technology zal echter niet alleen in
de zorg maar in alle sectoren zijn intrede doen of
heeft dat al gedaan. Smart Technology vereist dat
verschillende bestaande en nieuwe technologieën
slim met elkaar worden gecombineerd, en worden

geïntegreerd met ICT. Deze ontwikkeling vereist 
nieuwe vaardigheden van werknemers. Het mbo-
Rijnland en Wellantcollege zullen zich gezamenlijk 
richten op de toepassing van Smart Technology in 
een breed scala aan mbo-opleidingen van beide 
onderwijsinstellingen. Tevens zullen zij Smart 
Technology meenemen als leerlijn in het vmbo. 

• Samengevoegde opleiding Groen onderwijs en
Zorg
De kwaliteit van de zorg voor een grote
groep mensen is gebaat bij de combinatie van
‘traditionele’ zorg, met de omgang met dieren. Het
directe en begeleide contact van deze mensen met
dieren heeft een aantoonbaar positief effect op
hun welbevinden en daarmee op hun gezondheid.
Tegen de achtergrond van deze constatering
zullen beide onderwijsinstellingen hun bestaande
opleidingen in de verzorgende beroepen en
beroepen op het gebied van dieren en planten
combineren. Tevens biedt de vergrijzing in de
regio kansen. Er ontstaan nieuwe zorgberoepen
waarbij van nieuwe technologieën en van nieuwe
vormen van welzijn en zorg gebruik wordt
gemaakt. Op deze ontwikkeling zal gezamenlijk
worden ingespeeld door een expertisecentrum
op te richten waarin de gebundelde kennis wordt
ondergebracht en naar het onderwijs wordt
vertaald.

• Samengevoegde opleiding Voedselproductie en –
consumptie
Beide onderwijsinstellingen zullen gezamenlijk
hun opleidingen aanpassen aan belangrijke
ontwikkelingen die betrekking hebben op
de voedselproductie en -consumptie. Aan de
productiekant zal rekening moeten worden
gehouden met de mestproblematiek, dierenwelzijn
en schaalvergroting. Aan de consumptiekant
spelen aspecten als afnemend gebruik van
suiker, voedselallergieën, het gebruik van
conserveringsmiddelen, verkorting van de

productieketen (rechtstreekse aankoop door 
de consument bij de producent). Er komt 
steeds meer aandacht voor preventie- en 
gezondheidsvraagstukken en de rol die voedsel 
daarbij speelt. Al deze ontwikkelingen hebben 
vergaande gevolgen voor de inhoud van de 
traditionele opleidingen van zowel mbo-Rijnland 
als het Wellantcollege. 

Het Wellantcollege en mbo-Rijnland zullen in 
hun prioritering met de ontwikkeling van de 
samengevoegde opleidingen Teelt, Mechatronica 
en Smart technology (afgekort Green Tec) en 
Groen onderwijs en Logistiek beginnen. De overige 
samengevoegde opleidingen zullen zo snel mogelijk 
daarop volgen.

5. Aansluiting bij Kwaliteitsagenda
2019-2022

De voorstellen voor het ontwerpen en aanbieden van 
een viertal samengestelde opleidingen en de brede 
invoering van Smart Technology kunnen worden 
gezien als gezamenlijk onderdeel van de invulling 
van de Kwaliteitsagenda door mbo-Rijnland en het 
Wellantcollege, en past bij de drie ijkpunten waaraan 
de ingediende plannen moeten voldoen (zie schema).

6. Samen verder voor een duurzame
samenleving

De samenwerking tussen mbo-Rijnland en het 
Wellantcollege staat garant voor innovatieve 
opleidingen die aansluiten bij de vraag van het 
bedrijfsleven, zowel in de groene als in andere 
sectoren. Deze vraag verandert voortdurend onder 
invloed van de maatschappelijke trend naar 
duurzaamheid op allerlei terreinen. Daarop geven de 
beide onderwijsinstellingen een passend antwoord 
met hun inhoudelijke samenwerking. Daarmee is 
voor het Wellantcollege en mboRijnland de 
doelstelling om een duurzaam en efficiënt aanbod 

van onderwijs aan te bieden binnen bereik gekomen.

Aldus ondertekend op 29-10-2018, te Houten.

Voorzitter CvB Wellantcollege Voorzitter RvB mbo-Rijnland

Annemarie Moons Otto Jelsma

IJkpunt Kwaliteitsagenda 2019-2022 Gezamenlijke actie MBO Rijnland en Wellantcollege

Inspelen op belangrijke en actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het 
afstemmen van het aanbod op de arbeidsmarkt op de toekomstige behoeften van de 

regio.

De relevante arbeidsmarkt van beide instellingen is bepalend voor de keuze van de vijf innovatieve initiatieven die in 
gezamenlijkheid zullen worden ontwikkeld en aangeboden. 

Het gericht en effectief aandacht schenken aan jongeren in een kwetsbare positie

De innovatieve opleidingen leiden tot een vergroting van de kansen op een passende en zekere arbeidsplek voor alle jongeren. 
Immers, de opleidingen spelen in op de vraag naar schaarse competenties. Daarbij gaat het niet alleen om jongeren op mbo-niveau 

maar ook om jongeren in het groen-vmbo, de Entree-opleidingen in de regio, het VSO en het Praktijkonderwijs. De doorstroom 
naar het mbo zal door beide instellingen actief worden bevorderd. De aansluiting tussen het groene vmbo met niet alleen het 
groene mbo maar ook met andere mbo-opleidingen in de regio zal sterk worden verbeterd. Hierdoor zal de doorstroom naar 

hogere niveaus van het onderwijs worden bevorderd, en zal het percentage vroegtijdige schooluitval verminderen.

Het bieden van gelijke kansen op de arbeidsmarkt

De doorstroommogelijkheden van vmbo-leerlingen en Entree-leerlingen naar het mbo-aanbod zal verbeteren. Door de 
samenwerking zal de kwaliteit van de beide Entree-opleidingen worden verbeterd. De kwaliteit in termen van individuele 

begeleiding en menskracht zal hierdoor verder worden verhoogd. Zo worden opleidingsprogramma’s van het vmbo en mbo van 
beide instellingen beter op elkaar afgestemd. 
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Bijlage A2

Visiedocument Samenwerking 
Wellantcollege en mbo-Rijnland

Het mbo-Rijnland en het Wellantcollege 
Samen inspelen op een duurzame samenleving

Voorwoord

Maatschappelijke doelstellingen zijn aan sterke 
veranderingen onderhevig. Te denken valt aan de 
zware eisen die aan de vermindering van de uitstoot 
van CO2 worden gesteld, de energietransitie en 
de voorwaarden waaraan de voedselproductie 
en -consumptie moeten voldoen. Mede daardoor 
veranderen ook de kwalificatie-eisen die de bedrijven 
aan hun werknemers stellen. Het onderwijs zal 
daarop een passend antwoord moeten geven, door 
hun studenten op te leiden voor de arbeidsmarkt van 
nu en de nabije toekomst. Een duurzame economie 
kan niet zonder beroepsonderwijs met toepasbare 
kennis over hergebruik en de benutting van 
alternatieve energiebronnen. Kennis over gezonde 
voeding is van cruciaal belang geworden voor een 
maatschappij waarin mensen ouder en bewuster van 
hun omgeving worden. Er is blijvende en groeiende 
aandacht voor de verzorging van mens en dier. De 
landbouw ontwikkelt zich in hoog tempo en is een 
high tech sector geworden. Technologie, hergebruik 
en zuinig energieverbruik zijn inmiddels de beide 
kanten van dezelfde medaille geworden. 

Het beroepsonderwijs staat voor de zware opgave 
om al deze ontwikkelingen in passende competenties 
voor zijn studenten te vertalen, en tegelijkertijd 
een efficiënte en effectieve organisatie te creëren. 
Wij denken dat te kunnen bereiken door enerzijds 
nog nauwer samen te werken met het afnemende 
bedrijfsleven zodat snel op veranderende eisen kan 
worden ingespeeld, en anderzijds een samenwerking 

aan te gaan tussen het Wellantcollege en het mbo-
Rijnland. 

Deze samenwerking moet leiden tot opleidingen 
die voldoen aan de veranderende eisen die aan het 
groene onderwijs, maar ook aan het technische en 
verzorgende onderwijs, worden gesteld. Het gaat 
om opleidingen die in gezamenlijkheid worden 
ontwikkeld en aangeboden, als antwoord op 
maatschappelijke en economische trends. Bovendien 
stelt de samenwerking beide onderwijscolleges in 
staat om deze opleiding op een efficiënte wijze aan 
te bieden door investeringen in kennis, tijd en geld te 
bundelen.

In deze notitie wordt de gedachtegang van beide 
colleges verder onderbouwd. Daarmee wordt 
een belangrijke stap gezet naar een modern, 
flexibel en efficiënt beroepsonderwijs in het 
grotendeels overlappende werkgebied van beide 
onderwijsinstellingen.

Voorzitter CvB  Voorzitter RvB
Wellantcollege  mbo- Rijnland

Annemarie Moons  Otto Jelsma

1. Ontwikkelingen in de maatschappij

Er is veel geschreven over de snelle verandering 
van onze maatschappij. Zonder uitputtend te zijn 
valt te denken aan trends als internationalisering, 
robotisering, mechatronica, smart technology, de 
opkomst van ‘big data’ en nieuwe IT-systemen, 
flexibilisering enz. Vanuit het oogpunt van de 
arbeidsmarkt betekent dit vervagende sectorale 
grenzen, toenemende flexibiliteit, ondernemerschap 
en blijvende bij- en omscholing. Deze algemene 
ontwikkelingen leiden ertoe dat met name het 
beroepsonderwijs voor de opgave staat zich 
inhoudelijk voortdurend aan te passen aan 
de nieuwe beroepseisen die uit deze trends 
voortvloeien. Voor het groene onderwijs komt 
daar nog een aantal relevante ontwikkelingen bij, 
zoals de opkomst van de circulaire economie, de 
vergroening van de economie, het terugdringen 
van CO-2-uitstoot en het gebruik van fossiele 
grondstoffen.

Al deze ontwikkelingen zijn van invloed op 
het beroepsonderwijs. In het kader van de 
samenwerking tussen het mbo-Rijnland en het 
Wellantcollege selecteren wij een aantal trends/ 
thema’s waarop wij met onze opleidingen willen 
inspelen. Wij vertalen deze trends naar ons 
goeddeels gemeenschappelijke werkgebied. 

• Trend 1. Duurzaamheid
Het intensieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen
zal drastisch omlaag moeten. Zo is recentelijk de
doelstelling geformuleerd om de afhankelijkheid van
de gasproductie al op korte termijn te minimaliseren.
De Nederlandse bedrijven en huishoudens zouden in
2050 zelfs geheel geen gas meer mogen gebruiken.

De consequenties van het streven naar 
duurzaamheid voor bijvoorbeeld de sierteelt zijn 
vérgaand. Het gaat niet alleen meer om 

afvalwaterzuivering, het verder terugdringen van het 
energieverbruik en het gebruik van biologische 
bestrijdingsmiddelen. Het zogenoemde Floriculture 
Sustainability Initiative heeft de ambitie om 90 
procent van alle bloemen en planten in 2020 
verantwoord te produceren en te verhandelen. Alle 
toonaangevende bedrijven in de sector hebben deze 
doelstelling onderschreven en kunnen hier over twee 
jaar op worden aangesproken. Vorig jaar voldeed 
‘slechts’ 33 procent van alle bloemen- en 53 procent 
van alle plantenproducenten aan deze eis. 

Vanzelfsprekend is de transitie naar duurzaamheid 
niet exclusief voor de sierteelt. De Ontwikkelagenda 
Groen Onderwijs stelt: “Transities zijn nodig, 
gericht op duurzame productie van voldoende, 
veilige en gezonde voeding, een leefbare omgeving 
en een vitale natuur. De sector kan haar positie 
alleen behouden wanneer zij nieuwe duurzame en 
innovatieve oplossingen ontwikkelt. Dit geldt voor 
de productiekant, zoals alternatieve eiwitbronnen, 
emissie neutrale veehouderij, energie-producerende 
kassen en bio-based productie enzovoorts, maar 
ook voor de vitaliteit van onze leefomgeving, zoals 
stedelijk leefklimaat, natuur-inclusieve landbouw en 
behoud van natuur en biodiversiteit, nationaal en 
internationaal.”

Ook in de maak- en bouwindustrie zijn er 
mogelijkheden om met andere grondstoffen te 
ondernemen. Dat veronderstelt de aanwezigheid 
van nieuwe kennis en vaardigheden, waarbij 

Citaat van Steven van Schilfgaarde, ceo van Royal Flora Holland:

“ Een van de onderwerpen waar inbreng 
van onze leden is vereist, is duurzaamheid. 
Het thema staat met stip op de agenda 
van de sierteeltsector. Schandalen hebben 
een merkbaar effect. De markt vraagt om 
bloemen en planten die met respect voor 
mens en milieu zijn geteeld”

Uit: Vakblad voor de Bloemisterij, 20 juni 2018

Uit de Ontwikkelagenda Groen Onderwijs 2016-2025

“De belangrijkste verworvenheid is de specifieke 
expertise (‘groen DNA’) waarmee het groene 
onderwijs professionals opleidt die zich 
onderscheiden door cruciale kennis van levende 
organismen en ecosystemen. Professionals die 
bovendien in staat zijn die kennis te verwaarden in 
de voedselketen en (internationaal) toe te passen 
op de grote uitdagingen rond circulaire economie, 
voedselzekerheid, klimaat en leefbaarheid. Voor 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is 
deze specifieke groene expertise bepalend voor het 
concurrentievermogen en succes van de sector”.

technische met milieu- en ecologische kennis wordt 
gecombineerd. Door in de bouw bijvoorbeeld 
de ketenaanpak te hanteren - van de winning 
van grondstoffen tot en met de productie en het 
hergebruik - kunnen besparingen op energie en 
kosten worden gerealiseerd.

De consequenties voor het groene en technische 
onderwijs zijn ingrijpend. Er moet - meer nog dan 
nu het geval is - worden ingezet op kennis over de 
overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame 
energievormen. Het hoeft weinig betoog dat hier 
een belangrijke opdracht aan de bedrijven en 
gemeenten in het Groene Hart ligt en daarmee een 
belangrijke opdracht aan het beroepsonderwijs om 
de noodzakelijke transitie te faciliteren.

• Trend 2. Klimaatakkoord en water
Het klimaat is aan sterke veranderingen onderhevig.
Zo is de jaarlijkse neerslag de afgelopen eeuw met
bijna 20 procent toegenomen. Het aantal dagen
met extreme neerslag is sinds 1950 verdubbeld.
Het Groene Hart is nog ver verwijderd van de
klimaatdoelen voor 2020, zoals de vermindering
van de CO2-uitstoot met 20 procent ten opzichte
van 1990. Ook het energieverbruik zal ten opzichte
van 1990 met 20 procent moeten zijn gereduceerd.
Daarbij moet worden bedacht dat het Groene
Hart voor 95 procent afhankelijk is van fossiele

brandstoffen. Om deze afhankelijkheid te verkleinen 
zal beter gebruik moeten worden gemaakt van 
reststromen (ongescheiden afval, organische 
reststromen vanuit de landbouw) dan nu het geval is. 

Ook op het gebied van het waterbeheer staat 
het werkgebied van het Wellantcollege en het 
mbo-Rijnland voor een zware opgave. Zo zal het 
watersysteem zowel in periodes van extreme 
droogtes als wateroverlast uitstekend moeten 
functioneren. Maar slechts 3 procent van de 
maatregelen die nodig zijn om een antwoord te 
geven aan de dreigende wateroverlast zijn in 2014 
gerealiseerd. Daarbij komt voor de regio nog het 
probleem van de bodemdaling, die door ontwatering 
en bebouwing ontstaat. De bodemdaling, die zonder 
tegenmaatregelen naar schatting 0,9 cm per jaar 
bedraagt, leidt tot hoge kosten; meer CO2-uitstoot 
en verzakking van wegen en huizen. De kosten voor 
de regio tot 2050 worden tussen de 5 en 10 miljard 
Euro geschat. Het tegengaan van bodemdaling 
is één van de prioriteiten in het gebied. Op korte 
termijn kan worden ingezet op het afremmen van 
bodemdaling, door te investeren in technische 
oplossingen en innovaties. 

De water- en bodemproblematiek biedt kansen 
aan het bedrijfsleven. Er is een groeiende vraag 
naar advisering, en er is behoefte aan kennis over 
innovatieve bouwsystemen en producten die 
klimaatbestendige en circulaire bouw mogelijk 
maken. Er zijn kansen voor het realiseren van 
ondergrondse wateropslag en energiewinning 
uit organische reststromen. Mits er voldoende 
vakmensen beschikbaar zijn natuurlijk.

• Trend 3. Voedselvoorziening en welzijn
Door de snelgroeiende wereldbevolking is de
voedselproblematiek nijpend. Dat biedt kansen
aan het bedrijfsleven in het Groene Hart als het
inspeelt op de vraag naar duurzame productie van
voldoende, veilig en gezond voedsel. Daar zijn
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professionele werknemers voor nodig met kennis 
van IT-systemen in de landbouw, en met kennis over 
voeding en gezondheid en een ‘bio based economy’. 
“Hierbij ontstaan ook nieuwe verdienmodellen rond 
non-food biobased producten, teelt op smaak, 
voedselveiligheid, zilte landbouw, precision farming, 
circulaire productie, climate smart agriculture 
en terugwinning van grondstoffen uit afval. De 
gecentraliseerde, verticaal georganiseerde economie 
zal overgaan naar een laterale, decentrale en 
circulaire economie, gebaseerd op samenwerking”.

Voor het werkgebied van het Wellantcollege en 
het mbo- Rijnland liggen op deze terreinen veel 
mogelijkheden vanwege de structuur van de regio. 
De traditionele groene sector is nog steeds sterk in de 
regio vertegenwoordigd en innoveert in hoog tempo. 
Het aantal melkveebedrijven daalde in de periode 
2010-2015 met 10 procent, zonder aan omzet in 
te leveren. Schaalvergroting en ‘smart farming’ zijn 
hier de drijvende krachten achter. De zogenaamde 
licht groene sector is sterk in opkomst. Het gaat 
hierbij met name om de inrichting van de groene 
urbane leefomgeving, om groen recreëren, om 
voedselzekerheid en verantwoorde voedselproductie 
en -consumptie.

Naast de problematiek van de voedselvoorziening 
speelt het vraagstuk van het welzijn van met name 
de oudere en verstandelijk gehandicapte mens. De 
kwaliteit van leven van deze groep mensen blijkt te 
verbeteren door de begeleide omgang met dieren; 
honden maar ook koeien (!). Op dit gebied raakt de 
zorg om mens en dier elkaar en zullen de relevante 
opleidingen hierop moeten inspelen. De sterke 
opkomst van zorgboerderijen is hier een voorbeeld 
van; van 200 boerderijen in 2000 tot bijna 1.100 in 
2009. De doelgroep van deze boerderijen is in de 
loop van de tijd verder verbreed tot mensen met 
verslavingsproblematiek, jongeren uit de jeugdzorg, 
dementerende ouderen, kinderen met autisme en 
ex-gedetineerden.

Ook deze ontwikkelingen vereisen werknemers met 
nieuwe vaardigheden en kennis. De traditionele 
opleidingen in het groen, het voedsel, de techniek 
en de IT voldoen in mindere mate aan de eisen 
die de bedrijven stellen die actief zijn op het 
gebied van de voedselvoorziening en het welzijn. 
Zo ontstaat een opdracht vanuit het afnemende 
veld aan het Wellantcollege en aan het mbo-
Rijnland om passende vanuit het bestaande aanbod 
samengevoegde opleidingen aan te bieden. 

• Trend 4. Kwetsbare groepen en tweedeling op de
arbeidsmarkt

De eisen die op de arbeidsmarkt worden gesteld 
nemen sterk toe. Het gevolg is dat de werkloosheid 
het sterkst is onder mensen zonder startkwalificatie 
(lager dan mbo-niveau 3). Robotisering neemt met 
name het repeterende werk over, waardoor lager 
geschoolde functies worden uitgekleed of geheel 
verdwijnen. Daarbij moet worden bedacht dat de 
eisen die aan starters op de arbeidsmarkt worden 
gesteld eerder toe- dan afnemen. Dat komt niet 
alleen door de toegenomen formele opleidingseisen 
maar ook door de digitale ‘skills’ en de ‘soft skills’ die 
worden gevraagd. Door de geschetste ontwikkeling 
dreigt een tweedeling op de arbeidsmarkt te 
ontstaan; enerzijds een groep hoogopgeleide, 
gekwalificeerde werknemers, die uitstekend zijn 
opgeleid en niet het gevaar lopen zonder werk en 
inkomen te komen zitten. En anderzijds een groep 
laaggekwalificeerd personeel dat met voortdurende 
werkloosheid wordt bedreigd, slecht op basis van 
flex-contracten tijdelijk werk kan verrichten en met 
een laag inkomen en grote onzekerheid moet zien 
rond te komen. 
Het gebied van het Groene Hart vormt geen 
uitzondering op deze dreigende ontwikkeling. Met 
name in de grotere steden zoals Gouda, Alphen en 
Woerden concentreert de werkloosheid zich bij de 
lager opgeleiden.

Uit maatschappelijke en economische overwegingen 
zullen wij er alles aan moeten doen om leerlingen 
naar het voor hen hoogst haalbare opleidingsniveau 
te laten doorstromen en vroegtijdige uitval uit 
het onderwijs te voorkomen. Er is een zware 
verantwoordelijkheid voor de scholen om de 
competenties van de leerlingen op de vraag van het 
afnemende veld te laten aansluiten. Vraaggericht 
opleiden is de beste remedie tegen een tweedeling 
op de arbeidsmarkt.

Het mbo-Rijnland en het Wellantcollege zullen 
investeren in innovatieve opleidingen, die aansluiten 
bij de veranderende vraag in hun werkgebied. Tevens 
zullen zij er alles aan doen om de doorstroom van 
vmbo-leerlingen naar het mbo te bevorderen en 
vroegtijdige schooluitval te voorkomen. Dat gebeurt 
onder andere door leerlingen van het groene 
vmbo-onderwijs meer mogelijkheden te bieden om 
naadloos door te stromen naar het mbo. 

Dat gebeurt door de samenwerking tussen het 
Wellantcollege en het MBO Rijnland te intensiveren 
en het gehele opleidingspakket op mbo-niveau ook 
actief onder de aandacht van de vmbo-leerlingen van 
het Wellantcollege te brengen. 

Gezamenlijk zal worden geïnvesteerd in het 
voorkomen van uitval, de doorstroming naar het mbo 
en de aansluiting bij de arbeidsmarkt in de regio. 

2. Visie en ambitie

Door de samenwerking van beide 
onderwijsinstellingen zullen de bedrijven in de 
goeddeels overlappende werkgebieden beter 
worden bediend. Dat komt niet alleen doordat 
dubbele bedrijfsbezoeken vanaf beide scholen 
worden voorkomen. Belangrijker is dat door de 
samenwerking beter en sneller op de veranderende 
eisen op de arbeidsmarkt gezamenlijk kan worden 
ingespeeld. Dat is in het voordeel van zowel de 

agrarische als industriële en dienstverlenende 
bedrijven en daarmee van onze studenten.. Zoals 
eerder aangegeven raken de diverse opleidingen van 
beide onderwijsinstellingen door de veranderende 
eisen die de samenleving stelt, elkaar. ‘Groen’ wordt 
‘grijs’ en omgekeerd. Vakmensen in de bouw moeten 
duurzame technieken kunnen toepassen. Werkzame 
mensen in de agrarische sectoren moeten op de 
hoogte zijn van ‘smart technologies’. Recycling-
technieken zijn onontbeerlijk in de maakindustrie 
enz.

De actuele en veranderende vraag naar arbeid in de 
regio zal leidend zijn voor de inhoud van opleidingen. 
De consequentie is dat steeds meer overlapping 
noodzakelijk is tussen ICT-, technische, zorg- en 
groene opleidingen. Onze gezamenlijke ambitie is 
om inhoudelijke veranderingen in de vraag steeds 
sneller in aanpassingen van het onderwijsaanbod 
te vertalen. Mbo-Rijnland en het Wellantcollege 
kiezen ervoor om niet afzonderlijk hun traditionele 
opleidingen aan de eisen van de markt aan te passen, 
maar de krachten te bundelen. Zij willen gezamenlijk 
het voortouw nemen op een veranderende 
arbeidsmarkt, proactief zijn, in plaats van reagerend 
op de ontwikkelingen. 

Mbo-Rijnland en het Wellantcollege spreken 
de ambitie uit om gezamenlijk hun goeddeels 
overlappende werkgebied te bedienen, waardoor 
sneller en beter op veranderende eisen op de 
arbeidsmarkt kan worden ingespeeld.

En er zijn meer voordelen aan de samenwerking 
verbonden: de netwerken van bedrijven en scholen 
worden met elkaar verknoopt. Daardoor ontstaat een 
efficiënte onderwijsinfrastructuur waar de bedrijven 
en uiteindelijk onze leerlingen/studenten van zullen 
profiteren. De doorstroming van de vmbo-scholen 
in de regio naar het mbo zal verbeteren, doordat 
het onderwijsaanbod op mbo-niveau direct naar 
het vmbo-niveau zal worden door vertaald. De 

aansluiting moet naadloos zijn. 

Niet alleen het vmbo maar ook andere vo-
scholen in het netwerk van beide scholen zullen 
met elkaar worden verbonden. Wij streven naar 
een ‘vangnet’ van scholen zodat het percentage 
vroegtijdig schoolverlaters aanzienlijk kan worden 
teruggebracht. Wij verwachten dat daardoor meer 
leerlingen sneller en beter zullen doorstromen naar 
het mbo van Wellantcollege en mbo-Rijnland en 
het onderwijs beter aan de actuele vraag vanuit het 
bedrijfsleven tegemoet zal komen. 

Gezamenlijk werken wij aan een regionale 
kennisinfrastructuur - met het mboRijnland en het 
Wellantcollege als initiators - waarvan niet alleen 
mbo- en vmbo-instellingen, maar ook andere 
onderwijsinstellingen in de regio deel uitmaken. Deze 
infrastructuur zal de verbinding tussen bedrijfsleven 
en onderwijs versterken en de samenwerking 
binnen de onderwijskolom optimaliseren. Onze 
gezamenlijke ambitie is om een sparringpartner voor 
het bedrijfsleven te zijn, die snel kan inspelen op 
veranderende kwalificatie-eisen.

3. Het aanbod van mbo-Rijnland en het
Wellantcollege

De geschetste ontwikkelingen hebben sterke 
gevolgen voor delen van het onderwijsaanbod van 
beide colleges. De inhoud van de meeste traditionele 
groene opleidingen zijn aan het veranderen 
waardoor er raakvlakken ontstaan met opleidingen in 
de logistiek, de techniek, de ICT en de zorg. 

Ook het omgekeerde is het geval. Opleidingen in de 
techniek, IT en zorg veranderen onder invloed van 
het klimaatakkoord, de toegenomen eisen op de 
gebieden van duurzaamheid en voedselvoorziening. 
Deze constatering is de basis voor een samenwerking 
op het niveau van een aantal opleidingen tussen het 
mbo-Rijnland en het Wellantcollege. Het voorgaande 

laat onverlet dat de kern van het groene onderwijs 
behouden dient te blijven. De groene opleidingen 
moeten inhoudelijk een duidelijk onderscheidende 
meerwaarde ten opzichte van andere opleidingen 
blijven houden.

Tegen deze achtergrond hebben mbo- Rijnland 
en het Wellantcollege de ambitie om een 
vijftal samengestelde opleidingen/cross overs 
te ontwikkelen vanuit hun bestaande aanbod. 
Het gaat om het verrijken en actualiseren van 
bestaande opleidingen, die onder dezelfde CREBO-
nummers worden aangeboden. Daardoor worden 
de bestaande opleidingen meer toegesneden op 
de veranderende eisen vanuit het afnemende veld, 
wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise en 
worden de ontwikkelkosten gezamenlijk gedragen.

De samengevoegde opleidingen betreffen:

1. Samengevoegde opleiding Groen onderwijs, IT en
Techniek

De regio vraagt om beroepsbeoefenaren die 
gedegen kennis hebben van waterbeheer, de 
bodemdaling, de energietransitie en duurzaamheid 
van materialen en technieken. Relevante onderdelen 
van bestaande opleidingen in de groene sector, 
de IT en in de techniek zullen met elkaar worden 
gecombineerd en in het gezamenlijke werkgebied 
worden aangeboden. Onderwerpen als robotisering, 
gps-techniek, inzet van drones, sensortechniek, big 
data, mechatronica, 3D printing, ICT, programmeren, 
precisie landbouw, energie, en klimaatbeheersing 
horen niet langer alleen thuis in de techniek. 
Daarmee wordt de high tech landbouw van geschikte 
beroepsbeoefenaren voorzien. 

Het Wellantcollege en het mbo-Rijnland treden 
gezamenlijk in overleg met de relevante branche- 
en belangenverenigingen in de groene sector. De 
doelstelling is om samen met deze partijen de 
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afspraken, die eerder in het Groenpact1 zijn gemaakt, 
tot uitvoer te brengen.

Deze afspraken zijn gericht op investeringen in 
inhoudelijke innovatie en onderzoek, het realiseren 
van nieuwe opleidingen met andere kennisgebieden,  
internationalisering van het onderwijs en het 
verbeteren van het imago van het groene onderwijs.

2. Samengevoegde opleiding Groen onderwijs en
Logistiek

De regio kent verschillende Greenports: in Boskoop, 
Rijnsburg Alphen, Aalsmeer. Hier komt de kennis 
over logistieke systemen samen met noodzakelijke 
kennis over gewassen en voedsel. Naar verwachting 
neemt de handel met ongeveer 4 procent toe, stijgt 

1 In het Groenpact hebben de volgende partijen afspraken met 
het Ministerie van LNV gemaakt: Anthos, AVAG, CUMELA 
Nederland, Dibevo, FNLI, Greenport Holland, GroentenFruit 
Huis, KAVB, KNHS, LTO Nederland, LTO Noord Glaskracht, 
Plantum, Stichting Boer & Natuur, VBN, VBNE, VBW, VGB, VHG 
en de groene kenniskolom.

Groenpact

“Voor de toekomst van de Nederlandse groene sectoren 
is het van groot belang dat er goede opleidingen zijn en 
blijven in de regio’s waar deze sectoren zich bevinden. 

(…) Dankzij intensieve samenwerking tussen scholen en 
bedrijven in de regio is het mogelijk geweest om deze 
sectoren in Nederland steeds verder te innoveren en 
verduurzamen. Het gaat daarbij om het groene onderwijs 
in brede zin: alle onderwijsinstellingen (vmbo, mbo, hbo en 
universiteiten) die zich bezighouden met gezond en veilig 
voedsel, een duurzame circulaire economie, natuur en onze 
groene omgeving.

(…) Dit kunnen we alleen blijven doen op basis van een 
goede verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en 
overheid, de zogenaamde ‘gouden driehoek’ die nationaal 
en internationaal gekend en zeer gewaardeerd wordt “.

het internationale vrachtvervoer sterk (en daalt 
het vervoer over het spoor). Vanuit de genoemde 
logistieke knooppunten in de regio nemen de 
vervoersstromen en daarmee de uitstoot van CO2 
sterk toe. Dit staat haaks op de voornemens uit het 
Klimaatakkoord en de ambities van het gezamenlijke 
werkgebied van beide onderwijscolleges. 

Mbo- Rijnland en het Wellantcollege willen op 
deze veranderende eisen vanuit de maatschappij 
en de bedrijven inspelen. Elementen van de 
groene opleidingen Handel en Logistiek van het 
Wellantcollege zullen gecombineerd worden met 
de opleiding Handel van het mbo-Rijnland en 
gezamenlijk in de regio aan de bedrijven en de 
leerlingen worden aangeboden.

3. Samengevoegde opleiding Smart Technology

Mbo- Rijnland heeft projecten ontwikkeld in het 
kader van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap 
Smart Technology. Vanuit dit initiatief worden onder 
andere technologische ontwikkelingen in de zorg 
gemonitord en vertaald in opleidingen (bijvoorbeeld 
in de nog te ontwikkelen opleiding zorgtechnicus). 
Smart Technology zal echter niet alleen in de zorg 
maar in alle sectoren zijn intrede doen of heeft dat al 
gedaan2. Smart Technology vereist dat verschillende 
bestaande en nieuwe technologieën slim met elkaar 
worden gecombineerd, en worden geïntegreerd 
met ICT. Hierdoor ontstaan innovatieve processen, 
producten en diensten. Deze ontwikkeling vereist 
nieuwe vaardigheden van werknemers.

“Regionale werkgevers geven duidelijk aan dat 
het opleidingsniveau van afgestudeerde mbo-4-
studenten te wensen over laat en onvoldoende is om 
aan de toekomstige technologische ontwikkelingen 
het hoofd te kunnen bieden. Er zijn en blijven te 

2 Zo richt het CIV Smart Technology zich op Energy & 
Environment, High Tech Systems &Materials, en Life Science 
& Health. Ook de industrie is bezig te transformeren naar een 
digitale sector.

weinig mbo’ers met technische niveau-4-opleidingen. 
Bovendien beschikken afgestudeerde studenten 
over te weinig kennis en vaardigheden rondom 
Smart Technology. Het opleidingsniveau van zittend 
personeel en toekomstig personeel moet toenemen” 
(uit: CIV Smart Technology. Regionale visie,2015). 
Concluderend: de arbeidsmarkt vraagt om 
medewerkers met een technische achtergrond die in 
staat zijn bestaande en nieuwe technologieën met IT 
te verbinden. 

Mbo-Rijnland en Wellantcollege zullen zich 
gezamenlijk richten op de toepassing van Smart 
Technology in een breed scala aan mbo-opleidingen 
van beide onderwijsinstellingen. Tevens zullen zij 
Smart Technology meenemen als leerlijn in het vmbo. 

4. Samengevoegde opleiding Groen onderwijs en
Zorg

Zoals eerder geconstateerd is de kwaliteit van de 
zorg voor een grote groep mensen gebaat bij de 
combinatie van ‘traditionele’ zorg met de omgang 
met dieren. Het directe en begeleide contact van 
deze mensen met dieren heeft een aantoonbaar 
positief effect op hun welbevinden en daarmee 
op hun gezondheid. “Op een zorgboerderij 
vinden mensen met een zorg- of hulpvraag een 
passende dagbesteding. Een zorgboerderij is een 
uniek concept, omdat naast het werken op een 
agrarisch bedrijf er voldoende ruimte, structuur 
en ontspanning is. Door het contact met planten, 
dieren, de aarde en de seizoenen komen mensen tot 
innerlijke rust en zelfvertrouwen”.

Tegen de achtergrond van deze constatering 
zullen beide onderwijsinstellingen hun bestaande 
opleidingen in de verzorgende beroepen en 
beroepen op het gebied van dieren en planten 
combineren.

Maar niet alleen de combinatie van opleidingen 

in de verzorgende beroepen met beroepen op het 
gebied van dieren en planten is kansrijk. In de regio 
vergrijst de bevolking en neemt de levensverwachting 
toe. In de regio Rijn Gouwe bijvoorbeeld neemt de 
populatie in de periode 2017-2030 met 7 procent 
toe. Tegelijkertijd stijgt het aandeel 65-plussers van 
18 naar 24 procent van de totale bevolking. Mede 
hierdoor ontstaan nieuwe zorgberoepen waarbij 
van nieuwe technologieën en van nieuwe vormen 
van welzijn en zorg gebruik wordt gemaakt. Op 
deze ontwikkeling zullen beide onderwijsinstellingen 
gezamenlijk inspelen door een expertisecentrum 
op te richten waarin de gebundelde kennis wordt 
ondergebracht en naar het onderwijs wordt vertaald. 

Het Expertisecentrum voorziet in een intensieve 
samenwerking tussen onderwijs, instellingen 
en onderwijs op het gebied van welzijn en zorg 
en maakt gebruik van de expertises die beide 
onderwijsinstellingen bezitten (in de vorm van 
Centra voor Innovatief Vakmanschap van MBO 
Rijnland en de Centra voor Samenwerking van het 
Wellantcollege). 

5. Samengevoegde opleiding Voedselproductie en
-consumptie

Tenslotte willen het mbo-Rijnland en het 
Wellantcollege de krachten bundelen op het gebied 
van veilig en gezond voedsel. “Het accent verschuift 
van traditionele productie naar nieuwe vormen van 
hoogwaardige productie, natuurinclusieve landbouw, 
internationale ketenintegratie, internationalisering 
van bedrijven, globale systemen van tracking & 
tracing, logistiek en de kennisexport daarvan. Ook de 
bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken rondom 
klimaatbeheersing, water, energie en circulaire 
economie vragen om een internationale aanpak en 
oriëntatie” (uit: Ontwikkelagenda Groen Onderwijs). 
Hierbij valt te denken aan ontwikkelingen als “local 
for local” en van verantwoorde voedselproductie tot 
verantwoorde voedselbereiding.

Beide onderwijsinstellingen zullen gezamenlijk 
hun opleidingen aanpassen aan belangrijke 
ontwikkelingen die betrekking hebben op 
de voedselproductie en -consumptie. Aan de 
productiekant zal terdege rekening moeten 
worden gehouden met de mestproblematiek, 
dierenwelzijn en schaalvergroting. Aan de 
consumptiekant spelen aspecten als afnemend 
gebruik van suiker, voedselallergieën, het 
gebruik van conserveringsmiddelen, verkorting 
van de productieketen (rechtstreekse aankoop 
door de consument bij de producent). Er komt 
steeds meer aandacht voor preventie- en 
gezondheidsvraagstukken en de rol die voedsel 
daarbij speelt. Al deze ontwikkelingen hebben 
vergaande gevolgen voor de inhoud van de 
traditionele opleidingen van zowel MBO Rijnland 
als het Wellantcollege. Oude sectorgrenzen worden 
overschreden. De nieuwe werknemers moeten kennis 
van al deze ontwikkelingen hebben en deze kennis 
in de praktijk kunnen toepassen. Deze handschoen 
willen wij gezamenlijk oppakken.

Het Wellantcollege en mbo-Rijnland zullen in 
hun prioritering met de ontwikkeling van de 
samengevoegde opleidingen Groen onderwijs, IT en 
Techniek en Groen onderwijs en Logistiek beginnen. 
De overige opleidingen zullen zo snel mogelijk 
daarop volgen.

Deze samengevoegde opleidingen zijn zeker 
niet uitputtend opgesomd. Te denken valt aan 
dwarsverbanden tussen de groenopleidingen met de 
horeca, de recreatie en de stedelijke inrichting. De 
ambitie is om met de voornoemde vijf gezamenlijke 
gebieden aan de slag te gaan en later mogelijkerwijs 
het aantal uit te breiden.

4. Aansluiting bij Kwaliteitsagenda
2019-2022

De vernieuwing van (een deel van) ons 
onderwijsaanbod is bedoeld om in te spelen op de 
veranderende maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen, die een grote invloed hebben op 
de gevraagde competenties van onze leerlingen. 
Daarmee speelt het in op de Kwaliteitsagenda 2019 
- 2022 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. De voorstellen voor het ontwerpen en
aanbieden van een vijftal samengestelde opleidingen
kan worden gezien als gezamenlijk onderdeel van de
individuele invulling van de Kwaliteitsagenda door
het mbo-Rijnland en het Wellantcollege.

De Kwaliteitsagenda kent drie ijkpunten, waaraan de 
ingediende plannen moeten voldoen. Dat geldt ook 
voor de gezamenlijke ambitie van het Wellantcollege 
en het mbo- Rijnland om drie gezamenlijke 
opleidingen te ontwikkelen en in bestaande 
opleidingen te incorporeren.

1. Inspelen met de partners op belangrijke en
actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het
afstemmen van het aanbod op de arbeidsmarkt op
de toekomstige behoeften van de regio.

In het voorgaande zijn de belangrijkste 
ontwikkelingen in de Groene Hart-regio geschetst: 
het werkgebied van het Wellantcollege dat voor 
een zeer groot deel overlapt met dat van het 
mbo-Rijnland. De relevante arbeidsmarkt van het 
Wellantcollege en het mbo-Rijnland is in deze 
bepalend voor de keuze van de gezamenlijke 
opleidingen, die hun weerslag zullen krijgen in een 
vijftal innovatieve opleidingen die in gezamenlijkheid 
zullen worden ontwikkeld en aangeboden. 

Leidend is de ontwikkeling op arbeidsmarktgebied in 
de regio die als volgt kan worden weergegeven;

1. 273.000 banen in 2015;

2. De vijf grootste sectoren zijn de groot- en
detailhandel (22%), de gezondheidszorg/
welzijn (14%), de industrie (11%), de
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bouwnijverheid (8%) en de zakelijke 
dienstverlening (8%). De landbouwsector 
neemt 4,1 procent van de werkgelegenheid 
voor haar rekening. Er is sprake van een “grijs- 
groene” kleuring van de regio;

3. Een sterke opkomst van de gastvrijheidssector
(recreatie, toerisme en horeca) met ruim 6
procent van de banen;

4. Schaalvergroting in de landbouwsector met
name in de melkveehouderij.

Een kwalitatief belangrijke economische activiteit in 
het Groene Hart en de regio Leiden (waaronder de 
bollenstreek en Aalsmeer) betreft de sierteelt. Te 
denken is aan centra in Boskoop, Waddinxveen, 
Alphen aan den Rijn en Hazerswoude. In Ter Aar, 
Alkemade en Liemeer is sprake van veel 
bloemkwekerijen in de open grond, waar onder 
andere perkplanten worden geteeld. Het is de 
opdracht van beide onderwijsinstellingen om op 
veranderingen in de sierteelt in te spelen. Zo wordt in 
het onderzoek “Het groene hart circulair” van 
Metabolic Consulting gesteld dat de logistieke 
activiteiten en de handel in de regio op het gebied 
van sierteelt (en landbouw) duurzame innovatie 
mogelijk maken. Te denken is bij voorbeeld aan 
biobased verpakkingsmateriaal. In de regio kan 
voldoende duurzame energie worden opgewekt die 
als brandstof kan worden gebruikt (waterstof of 
biogas uit mest). Tenslotte zijn er mogelijkheden in 
de vorm van combinatieteelt en gewasrotatie 
(polycropping). Hierdoor hoeven minder pesticiden, 
water en energie te worden gebruikt en verbetert de 
waterkwaliteit, die van belang is voor de sierteelt.

Tegen deze achtergrond is in het voorgaande een 
samengevoegde opleiding op het gebied van groen 
onderwijs, IT en techniek voorgesteld.
De werkgelegenheid wordt door een sterke 
verandering van gevraagde competenties 
gekenmerkt. Zo wordt van werknemers in de 
landbouw kennis over het milieu en

Wim van Ginkel, directeur Koninklijke Ginkel Groep:

gevraagd. In de industriële sectoren is kennis over 
duurzaamheid, recycling van materialen en energie 
van belang geworden enzovoorts. En in de zorg 
is kennis over dieren en planten noodzakelijk. De 
gemeenschappelijke opleidingen zijn hierop gericht.

2. Het gericht en effectief aandacht schenken aan
jongeren in een kwetsbare positie

De ambitie om een aantal opleidingen van het 
Wellantcollege en het mbo-Rijnland te innoveren 
en daarmee aan de eisen van het afnemende veld 
aan te passen, zal leiden tot een vergroting van 
de kansen op een passende en zekere arbeidsplek 
voor alle jongeren. Immers, de instellingen spelen 
in op de vraag naar schaarse competenties die 
niet of in beperkte mate momenteel door het 
beroepsonderwijs worden aangeboden. Daarbij 
gaat het niet alleen om jongeren op mbo-niveau 
maar ook om jongeren in het groen-vmbo, de 
Entree-opleidingen in de regio, het vso en het 
Praktijkonderwijs. Beide instellingen zullen zich actief 
en in gezamenlijkheid inspannen om de doorstroom 
naar het mbo te bevorderen.

Daarbij moet worden bedacht dat het Wellantcollege 
de grootste vmbo-instelling in Nederland is. Door 
de samenwerking worden de kansen op een 
succesvolle doorstroom van de ‘eigen’ vmbo-
jongeren naar het mbo vergroot. Dat komt doordat 
de naadloze aansluiting tussen het groene vmbo met 
niet alleen het groene mbo maar ook met andere 
mbo-opleidingen in de regio sterk zal worden 
verbeterd. Hierdoor zal de doorstroom naar hogere 
niveaus van het onderwijs worden bevorderd, en zal 
het percentage vroegtijdige schooluitval (VSV) 
verminderen.

Met name op het gebied van VSV is voor het 
Wellantcollege veel winst te behalen. Voor de 
meeste opleidingen is het VSV-percentage hoger 
dan bij de andere AOC’s. Hetzelfde geldt voor het 

Entree-onderwijs. De beide onderwijsinstellingen 
spreken af om samen te werken met als doel hun 
Entree-onderwijs te versterken en daarmee de 
doorstroming naar niveau-2 van het mbo te 
bevorderen. 

3. Het bieden van gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Zoals eerder aangegeven, zullen de 
doorstroommogelijkheden van vmbo-leerlingen en 
Entree-leerlingen naar het mbo-aanbod van beide 
instellingen aanzienlijk worden verbeterd door een 
‘natuurlijke’ overgang aan te bieden naar de mbo-
opleidingen van beide instellingen. Dat geldt ook 
voor leerlingen van de Entree-opleidingen van beide 
instellingen. 

Door de samenwerking zal de kwaliteit van de beide 
Entree-opleidingen worden verbeterd en worden de 
kosten van deze opleidingen in geld en inspanningen 
gedeeld. De kwaliteit in termen van individuele 
begeleiding en menskracht zal hierdoor verder 
worden verhoogd. 

En er is meer mogelijk op het gebied van de 
doorstroom die verder kan verbeteren door:

• Het afstemmen van de opleidingsprogramma’s
van het vmbo en mbo van beide instellingen.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn: het participeren
in de keuzevakken techniek van het Wellant-vmbo
en het gebruikmaken van de techno labs van het

mbo-Rijnland; 

• Het gezamenlijk uitvoeren van een leerlijn ‘smart
technology’ in het vmbo en mbo;

• Het afstemmen en gebruiken van elkaars
faciliteiten;

• Het coördineren van voorlichtingsactiviteiten;

• Het gezamenlijk investeren in de innovatie van
de groene vmbo-opleidingen door de eerder in
deze notitie genoemde gezamenlijke opleidingen
aan te bieden. Te verwachten is dat hierdoor de
doorstroom naar het mbo-niveau aantrekkelijker
wordt;

• Het gezamenlijk een beroep te doen op het
afnemende veld te doen om meer stage- en
leerwerkplekken voor studenten aan te bieden;

• Het gezamenlijk in overleg treden met de

relevante branche- en belangenverenigingen in 
de groene sector. De doelstelling is om samen 
met deze partijen de afspraken die eerder in het 
Groenpact zijn gemaakt, tot uitvoer te brengen. 
Deze afspraken zijn gericht op investeringen 
in inhoudelijke innovatie en onderzoek, in 
het realiseren van cross overs met andere 
kennisgebieden, op internationalisering van het 
onderwijs en op het verbeteren van het imago van 
het groene onderwijs.

4. Samen verder…

De samenwerking tussen het mbo-Rijnland en 
het Wellantcollege staat garant voor innovatieve 
opleidingen die aansluiten bij de vraag van het 
bedrijfsleven, zowel in de groene als in andere 
sectoren. Zoals betoogd, verandert deze vraag 
voortdurend onder invloed van maatschappelijke 
economische trends, waarop de beide 
onderwijsinstellingen een antwoord geven. Daarmee 
is voor het Wellantcollege en het mbo-Rijnland de 
doelstelling om een duurzaam en efficiënt aanbod 
van onderwijs aan te bieden binnen bereik gekomen. 

Houten / Leiden, oktober 2018

Mbo-Rijnland Wellantcollege

Het mbo-Rijnland en het Wellantcollege spreken 
tegen de achtergrond van hun voornemen om 
gezamenlijke opleidingen te ontwikkelen het 
volgende af:

1. Het aantal leerlingen van het groene vmbo
dat doorstroomt naar de mbo-opleidingen van
beide onderwijsinstellingen zal met 10 procent
toenemen.

2. Beide instellingen zullen gezamenlijk
vormgeven aan hun Entree-onderwijs en
daarmee uitvallende leerlingen opvangen.

3. Het aantal leerlingen dat van het Entree-
onderwijs naar opleidingen op niveau 2 van
het mbo doorstroomt, zal met 10% worden
verhoogd.

4. Het mbo-Rijnland en het Wellantcollege zullen
gezamenlijk besprekingen met de relevante
gemeenten in hun werkgebied voeren om een
sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren te
realiseren. In het kader van de zogenoemde
Regiodeals is een gezamenlijk optreden
kansrijk.

Citaat Hoogheemraad dhr. M. Kastelein, lid dagelijks 
bestuur Hoogheemraadschap van Rijnland

“ Bij ons Hoogheemraadschap werken 
ongeveer 700 mensen, waarvan er 300 een 
mbo-opleiding achter de rug hebben. Zij 
zijn voor ons onmisbare vakmensen. Als ik 
kijk naar de eisen die wij aan 
deze medewerkers stellen, verwachten 
wij veel van hen. Zij moeten in staat 
zijn om twee inhoudelijke invalshoeken 
die van essentieel belang zijn voor het 
Hoogheemraad te combineren. Enerzijds 
moeten zij over ‘groene’ kennis beschikken 
aangaande onder andere het waterbeheer 
en de schouw van watergangen. Anderzijds 
moeten zij gedegen kennis hebben over 
de toepassing van ICT-systemen, het 
onderhoud van zuiveringssystemen, 
technische kennis over gemalen e.dd. Die 
combinatie is van groot belang voor ons, en 
maakt deze vakmensen onmisbaar in onze 
organisatie. Ik verwacht dat het samengaan 
van de verschillende vakgebieden ook 
in de toekomst alleen maar belangrijker 
wordt. Daarbij maakt het de mensen die 
bij ons komen werken enthousiast, omdat 
zij belangrijk en maatschappelijk relevant 
werk doen.”
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Bijlage B1
Meerjarenbegroting Kwaliteitsagenda

MJB KA 2019-2022.xlsx

Meerjarenbegroting budget kwaliteitsafspraken

in fte fte x gpl
Deelbegroting: kwaliteit MBO 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Verbeterplan examinering en kwaliteitszorg Extern 3,2                           1,2                 0,4                 0,4                 384.000              144.000           48.000           48.000            
Maatwerk entree en N2, en MHBO trajecten Extern 1,2                           1,2                 1,2                 1,2                 144.000              144.000           144.000        144.000         

Intern 4,0                           3,6                 1,0                 1,2                 300.000              270.000           75.000           90.000            
Professionalisering Extern 0,8                           0,4                 0,4                 0,4                 96.000                 48.000              48.000           48.000            

Intern 4,0                           3,0                 3,8                 3,8                 300.000              225.000           285.000        285.000         
Homogeniteit in groepen Intern -                           -                 -                 -                 -                          -                       -                    -                     
Onvoorzien 1,8                           1,2                 0,6                 0,6                 135.000              90.000              45.000           45.000            

Totaal speerpunt 1 15,0                        10,6              7,4                 7,6                 1.359.000         921.000           645.000        660.000         

Deelbegroting: Adequate ontwikkelingsmogelijkheden voor kwetsbare jongeren 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Maatwerk Extern 0,2                           0,2                 0,2                 0,2                 24.000                 24.000              24.000           24.000            
Intern 0,4                           0,2                 0,4                 0,4                 30.000                 15.000              30.000           30.000            

Herpositionering  mbo, aantrekken entree en n2 Extern 0,2                           0,2                 0,2                 0,2                 24.000                 24.000              24.000           24.000            
Intern 1,2                           1,4                 1,4                 1,4                 90.000                 105.000           105.000        105.000         

Verbetering voorlichting, intake en monitoring studievoortgang Extern 0,2                           0,2                 0,2                 0,2                 24.000                 24.000              24.000           24.000            
Intern 0,8                           0,8                 0,6                 0,6                 60.000                 60.000              45.000           45.000            

Verhogen expertise op doelgroepen Extern 0,2                           0,2                 0,2                 0,2                 24.000                 24.000              24.000           24.000            
Intern 0,2                           0,4                 0,4                 0,4                 15.000                 30.000              30.000           30.000            

Onvoorzien 0,4                           0,4                 0,2                 0,2                 30.000                 30.000              15.000           15.000            

Totaal speerpunt 2 3,8                           4,0                 3,8                 3,8                 321.000              336.000           321.000        321.000         

Deelbegroting: Gelijke kansen voor alle studenten 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Maatwerk gepersonaliseerd leren Extern 0,2                           0,2                 0,2                 0,2                 24.000                 24.000              24.000           24.000            
Intern 0,8                           1,0                 1,0                 1,0                 60.000                 75.000              75.000           75.000            

Versterking interne samenwerking Extern 0,2                           -                 -                 -                 24.000                 -                       -                    -                     
Intern 0,6                           0,8                 0,6                 0,6                 45.000                 60.000              45.000           45.000            

Herpositionering entree en N2 Extern 0,2                           -                 -                 -                 24.000                 -                       -                    -                     
Intern 0,6                           0,6                 0,6                 0,6                 45.000                 45.000              45.000           45.000            

Doorstroom mbo/hbo/mhbo Extern 0,2                           0,2                 0,2                 0,2                 24.000                 24.000              24.000           24.000            
Intern 0,4                           0,4                 0,4                 0,4                 30.000                 30.000              30.000           30.000            

Nieuwe doelgroep Extern 0,2                           0,2                 0,2                 0,2                 24.000                 24.000              24.000           24.000            
Intern 0,6                           0,6                 0,6                 0,6                 45.000                 45.000              45.000           45.000            

Onvoorzien 0,4                           0,4                 0,6                 0,6                 30.000                 30.000              45.000           45.000            

Totaal speerpunt 3 4,4                           4,4                 4,4                 4,4                 375.000              357.000           357.000        357.000         

Deelbegroting: Interactief onderwijs met bedrijfsleven en onderwijspartners 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

C-creatie met bedrijfsleven Extern 0,2                           0,4                 0,4                 -                 24.000                 48.000              48.000           -                     
Intern 1,0                           1,6                 2,2                 2,2                 75.000                 120.000           165.000        165.000         

Licht-groen Portfolio en onderwijsconcept Extern 0,2                           0,4                 0,4                 0,4                 24.000                 48.000              48.000           48.000            
Intern 1,4                           2,2                 2,2                 3,6                 105.000              165.000           165.000        270.000         

Samenwerking met onderwijsinstellingen Extern 0,2                           0,2                 -                 -                 24.000                 24.000              -                    -                     
Intern 1,2                           1,8                 2,8                 3,6                 90.000                 135.000           210.000        270.000         

Kenniscentra en Hotspot Extern 0,2                           0,4                 -                 -                 24.000                 48.000              -                    -                     
Intern 2,2                           6,8                 7,0                 7,0                 165.000              510.000           525.000        525.000         

Professionalisering Extern 0,2                           0,4                 1,0                 1,2                 24.000                 48.000              120.000        144.000         
Intern 0,4                           1,6                 1,8                 1,8                 30.000                 120.000           135.000        135.000         

Leven lang ontwikkelen Extern -                           -                 -                 -                 -                          -                       -                    -                     
Intern 0,6                           1,0                 2,4                 2,4                 45.000                 75.000              180.000        180.000         

Onvoorzien 1,0                           1,6                 1,0                 0,4                 75.000                 120.000           75.000           30.000            

Totaal speerpunt 4 8,8                           18,4              21,2              22,6              705.000              1.461.000      1.671.000    1.767.000     

32,0                        37,4              36,8              38,4              2.760.000         3.075.000      2.994.000    3.105.000     

4,4                           3,4                 3,2                 3,2                 240.000,00      225.000,00   206.000,00 195.000,00  

GPL intern 75000 3.000.000         3.300.000      3.200.000    3.300.000     
GPL extern (incl. BTW) 120000

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 t/m 2022
Verwachte budget (investerings- en resultaatafhankelijk deel)

Kwaliteit MBO 13,2                       9,4                6,8                7,0                1.224.000        831.000          600.000       615.000        3.270.000     
Adequate ontwikkelingsmogelijkheden voor kwetsbare jongeren 3,4                           3,6                 3,6                 3,6                 291.000             306.000          306.000       306.000        1.209.000     
Gelijke kansen voor alle studenten 4,0                          4,0                3,8                3,8                345.000             327.000          312.000       312.000        1.296.000     
Interactief onderwijs met bedrijfsleven en onderwijspartners voor de 
arbeidsmarkt en de maatschappij van de toekomst 7,8                          16,8             20,2             22,2             630.000             1.341.000     1.596.000   1.737.000    5.304.000     
Onvoorzien 3,6                           3,6                 2,4                 1,8                 270.000             270.000          180.000       135.000        855.000         
Programmaleiding en out-of-pocketkosten 4,4                           3,4                 3,2                 3,2                 240.000             225.000          206.000       195.000        866.000         

36,4                       40,8             40,0             41,6             3.000.000        3.300.000     3.200.000   3.300.000    12.800.000  
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Onvoorzien
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MJB KA 2019-2022.xlsx

Meerjarenbegroting budget kwaliteitsafspraken

in fte fte x gpl
Deelbegroting: kwaliteit MBO 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Verbeterplan examinering en kwaliteitszorg Extern 3,2                           1,2                 0,4                 0,4                 384.000              144.000           48.000           48.000            
Maatwerk entree en N2, en MHBO trajecten Extern 1,2                           1,2                 1,2                 1,2                 144.000              144.000           144.000        144.000         

Intern 4,0                           3,6                 1,0                 1,2                 300.000              270.000           75.000           90.000            
Professionalisering Extern 0,8                           0,4                 0,4                 0,4                 96.000                 48.000              48.000           48.000            

Intern 4,0                           3,0                 3,8                 3,8                 300.000              225.000           285.000        285.000         
Homogeniteit in groepen Intern -                           -                 -                 -                 -                          -                       -                    -                     
Onvoorzien 1,8                           1,2                 0,6                 0,6                 135.000              90.000              45.000           45.000            

Totaal speerpunt 1 15,0                        10,6              7,4                 7,6                 1.359.000         921.000           645.000        660.000         

Deelbegroting: Adequate ontwikkelingsmogelijkheden voor kwetsbare jongeren 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Maatwerk Extern 0,2                           0,2                 0,2                 0,2                 24.000                 24.000              24.000           24.000            
Intern 0,4                           0,2                 0,4                 0,4                 30.000                 15.000              30.000           30.000            

Herpositionering  mbo, aantrekken entree en n2 Extern 0,2                           0,2                 0,2                 0,2                 24.000                 24.000              24.000           24.000            
Intern 1,2                           1,4                 1,4                 1,4                 90.000                 105.000           105.000        105.000         

Verbetering voorlichting, intake en monitoring studievoortgang Extern 0,2                           0,2                 0,2                 0,2                 24.000                 24.000              24.000           24.000            
Intern 0,8                           0,8                 0,6                 0,6                 60.000                 60.000              45.000           45.000            

Verhogen expertise op doelgroepen Extern 0,2                           0,2                 0,2                 0,2                 24.000                 24.000              24.000           24.000            
Intern 0,2                           0,4                 0,4                 0,4                 15.000                 30.000              30.000           30.000            

Onvoorzien 0,4                           0,4                 0,2                 0,2                 30.000                 30.000              15.000           15.000            

Totaal speerpunt 2 3,8                           4,0                 3,8                 3,8                 321.000              336.000           321.000        321.000         

Deelbegroting: Gelijke kansen voor alle studenten 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Maatwerk gepersonaliseerd leren Extern 0,2                           0,2                 0,2                 0,2                 24.000                 24.000              24.000           24.000            
Intern 0,8                           1,0                 1,0                 1,0                 60.000                 75.000              75.000           75.000            

Versterking interne samenwerking Extern 0,2                           -                 -                 -                 24.000                 -                       -                    -                     
Intern 0,6                           0,8                 0,6                 0,6                 45.000                 60.000              45.000           45.000            

Herpositionering entree en N2 Extern 0,2                           -                 -                 -                 24.000                 -                       -                    -                     
Intern 0,6                           0,6                 0,6                 0,6                 45.000                 45.000              45.000           45.000            

Doorstroom mbo/hbo/mhbo Extern 0,2                           0,2                 0,2                 0,2                 24.000                 24.000              24.000           24.000            
Intern 0,4                           0,4                 0,4                 0,4                 30.000                 30.000              30.000           30.000            

Nieuwe doelgroep Extern 0,2                           0,2                 0,2                 0,2                 24.000                 24.000              24.000           24.000            
Intern 0,6                           0,6                 0,6                 0,6                 45.000                 45.000              45.000           45.000            

Onvoorzien 0,4                           0,4                 0,6                 0,6                 30.000                 30.000              45.000           45.000            

Totaal speerpunt 3 4,4                           4,4                 4,4                 4,4                 375.000              357.000           357.000        357.000         

Deelbegroting: Interactief onderwijs met bedrijfsleven en onderwijspartners 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

C-creatie met bedrijfsleven Extern 0,2                           0,4                 0,4                 -                 24.000                 48.000              48.000           -                     
Intern 1,0                           1,6                 2,2                 2,2                 75.000                 120.000           165.000        165.000         

Licht-groen Portfolio en onderwijsconcept Extern 0,2                           0,4                 0,4                 0,4                 24.000                 48.000              48.000           48.000            
Intern 1,4                           2,2                 2,2                 3,6                 105.000              165.000           165.000        270.000         

Samenwerking met onderwijsinstellingen Extern 0,2                           0,2                 -                 -                 24.000                 24.000              -                    -                     
Intern 1,2                           1,8                 2,8                 3,6                 90.000                 135.000           210.000        270.000         

Kenniscentra en Hotspot Extern 0,2                           0,4                 -                 -                 24.000                 48.000              -                    -                     
Intern 2,2                           6,8                 7,0                 7,0                 165.000              510.000           525.000        525.000         

Professionalisering Extern 0,2                           0,4                 1,0                 1,2                 24.000                 48.000              120.000        144.000         
Intern 0,4                           1,6                 1,8                 1,8                 30.000                 120.000           135.000        135.000         

Leven lang ontwikkelen Extern -                           -                 -                 -                 -                          -                       -                    -                     
Intern 0,6                           1,0                 2,4                 2,4                 45.000                 75.000              180.000        180.000         

Onvoorzien 1,0                           1,6                 1,0                 0,4                 75.000                 120.000           75.000           30.000            

Totaal speerpunt 4 8,8                           18,4              21,2              22,6              705.000              1.461.000      1.671.000    1.767.000     

32,0                        37,4              36,8              38,4              2.760.000         3.075.000      2.994.000    3.105.000     

4,4                           3,4                 3,2                 3,2                 240.000,00      225.000,00   206.000,00 195.000,00  

GPL intern 75000 3.000.000         3.300.000      3.200.000    3.300.000     
GPL extern (incl. BTW) 120000

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 t/m 2022
Verwachte budget (investerings- en resultaatafhankelijk deel)

Kwaliteit MBO 13,2                       9,4                6,8                7,0                1.224.000        831.000          600.000       615.000        3.270.000     
Adequate ontwikkelingsmogelijkheden voor kwetsbare jongeren 3,4                           3,6                 3,6                 3,6                 291.000             306.000          306.000       306.000        1.209.000     
Gelijke kansen voor alle studenten 4,0                          4,0                3,8                3,8                345.000             327.000          312.000       312.000        1.296.000     
Interactief onderwijs met bedrijfsleven en onderwijspartners voor de 
arbeidsmarkt en de maatschappij van de toekomst 7,8                          16,8             20,2             22,2             630.000             1.341.000     1.596.000   1.737.000    5.304.000     
Onvoorzien 3,6                           3,6                 2,4                 1,8                 270.000             270.000          180.000       135.000        855.000         
Programmaleiding en out-of-pocketkosten 4,4                           3,4                 3,2                 3,2                 240.000             225.000          206.000       195.000        866.000         

36,4                       40,8             40,0             41,6             3.000.000        3.300.000     3.200.000   3.300.000    12.800.000  
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Bijlage B2

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING

De kwaliteitsagenda is opgesteld op basis van input 
uit de locaties en regio’s en vanuit de speerpunten en 
bijbehorende maatregelen uit de kwaliteitsagenda. 
De maatregelen en activiteiten die in dit kader 
uitgevoerd gaan worden zijn daarom soms 
regio-specifiek en soms Wellant-breed. 

Speerpunt Kwaliteit mbo
De relatief forse investeringen in 2019 in de 
basiskwaliteit zijn nodig om na een periode van 3 
jaar onder-bekostiging in het groene mbo versneld 
de basis weer op orde te krijgen. De kwaliteitsagenda 
(met onderliggende financiering) fungeert op deze 
wijze als vliegwiel om de kwaliteit op orde te krijgen 
en om de drie overige speerpunten te kunnen 
realiseren.
In 2019 wordt stevig ingezet op het uitvoeren van 
het verbeterplan examinering en het uitvoeren 
van het verbeterplan kwaliteitszorg en aansturing. 
Wellantcollege mbo is verdeeld in vier regio’s. Binnen 
Wellantcollege zijn in totaal 32 teams operationeel. 
De inschatting is dat gemiddeld 0,1fte externe inzet 
wordt aangewend om de teams te ondersteunen 
bij het opstellen en het uitvoeren van de 
verbeterplannen in 2019. Na 2019 wordt deze extra 
ondersteuning geleidelijk afgebouwd en geborgd in 
de structuur van het mbo.

In het kader van maatwerk en mhbo-trajecten 
wordt over een periode van vier jaar in totaal 4,8 fte 
extern en 9,8 fte intern ingezet aan ontwikkel- en 
overlegtijd en implementatie.  
Hiervan wordt in totaal 6,8 fte intern en 4,0 fte 
extern ingezet ten behoeve van de ontwikkeling en 
implementatie van gepersonaliseerd leren. Dit betreft 
in eerste instantie taal en rekenen voor entree en 
niveau 2 en wordt in een later stadium uitgebreid 
naar alle niveaus en alle vakgebieden.

Deze maatregelen leveren tevens een bijdrage aan de 
speerpunten kwetsbare jongeren en gelijke kansen.
Daarnaast wordt 3,0 fte ingezet om 32 docenten 
(over 2 jaar) vrij te kunnen roosteren en te vervangen 
om te kunnen participeren in de ontwikkelingen  
op het gebied van Nederlands en Rekenen voor de 
doelgroep entree en niveau 2.
Voor MHBO-trajecten wordt in totaal 0,8 fte externe 
ondersteuning ingezet om de komende 4 jaar de 
ontwikkeling en implementatie te begeleiden. 
De totale inzet van 2,0 fte extern en 13,8 fte 
intern op het gebied van professionalisering is 
gericht op training en coaching van docenten t.b.v. 
examinering, kwaliteitszorg, bpv, gepersonaliseerd 
leren en pedagogische vaardigheden. Het betreft 
deels vervangingskosten, deels de inzet van interne 
coaches en deels de begeleiding van zij-instromers 
en hybride docenten. Daarnaast is 0,2 fte per jaar 
begroot voor de werving van moeilijk opvulbare 
vacatures zoals bijvoorbeeld teeltdocenten. 

Speerpunt Adequate ontwikkelingsmogelijkheden 
voor kwetsbare jongeren.
Op het gebied van maatwerk wordt voor deze 
doelgroep in totaal 0,8 fte extern en 1,4 fte intern 
extra ingezet. Het betreft de ontwikkeling en 
implementatie van maatwerkopleidingen uitgevoerd 
voor speciale doelgroepen: jongeren (en ook 
ouderen) met een lichte verstandelijke beperking 
(PrO), met leerproblemen of externaliserend gedrag 
(VSO), met taalachterstanden (migranten), met 
traumatische vluchtervaringen (statushouders) of 
ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Ten behoeve van de herpositionering en duidelijker 
profilering van entree, niveau 2 en niveau 3 en 4 
mbo wordt 0,8 fte extern en 5,4 fte intern ingezet. 
Dit betreft de ontwikkeling en uitvoering van het 
concept van de vakmanschapsroute t.b.v. niveau 
2 opleidingen bij een aantal vmbo-locaties van 
Wellantcollege en de profilering van Wellantcollege 
als opleider binnen een groene veilige context. 
Daarnaast worden activiteiten gericht op het 

aantrekken van studenten entree en niveau 2 in 
elke regio ingezet. Ter verbetering van voorlichting, 
intake en monitoring van de voortgang van de 
student wordt in totaal 0,8 fte extern en 2,8 fte 
intern begroot. Dit betreft o.a. uitbreiding van de 
communicatie over realistische beroepsbeelden 
richting aspirant-studenten, intensivering van 
de contacten met decanen van toeleverende 
scholen, meer afstemmingsoverleg m.b.t. de 
inhoud van het mbo met het niet-groene vmbo, 
intensivering van de samenwerking met ROC’s op 
het gebied entree en niveau 2 en optimalisering 
van studieloopbaanbegeleiding opdat meer 
studenten worden gediplomeerd binnen de 
reguliere opleidingsduur. Er wordt gestart met een 
voorlichtingscampagne om entree en niveau 2 
studenten te interesseren en nieuwe doelgroepen 
aan te trekken. In samenwerking met het 
bedrijfsleven, de Wellant-ambassadeurs en alumni 
wordt ingezet op Wellantcollege als opleider binnen 
een veilige (licht) groene context. 
Professionalisering in de vorm van verhoging 
van expertise op doelgroepen staat in het teken 
van het adequaat kunnen omgaan met nieuwe 
doelgroepen zoals jongeren met een lichte 
verstandelijke beperking (PrO), met leerproblemen of 
externaliserend gedrag (VSO), met taalachterstanden 
(migranten), met traumatische vluchtervaringen 
(statushouders) of ouderen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. In totaal is hiervoor 0,8 fte extern en 
1,4 fte intern begroot.

Speerpunt Gelijke kansen voor alle studenten
De inzet op maatwerk betreft met name de 
afstemming op het gebied van gepersonaliseerd leren 
tussen het vmbo en het mbo van Wellantcollege. Het 
gaat hierbij om de ontwikkeling en uitvoering van 
gepersonaliseerde leerroutes tussen vmbo en mbo 
om de doorstroom te bevorderen. Hiertoe is in totaal 
3,8 fte interne en 0,8 fte externe inzet begroot.
In het kader van het verbeteren van de interne 
doorstroom wordt de interne samenwerking van de

vmbo- en mbo-scholen versterkt door het vormen 
van organisatorische clusters. Hiertoe is in totaal 0,2 
fte extern en 2,6 fte intern in de vorm van inhoud- 
en procesbegeleiders begroot.
Daarnaast zet Wellantcollege op het gebied van 
doorstroom en opstroom in op het verbeteren en  
het verkorten van leerroutes en de doorstroom in 
het eigen mbo en naar hbo. Ten behoeve van deze 
activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen 
van een betere structuur en procedures rondom 
doorstroom en opstroom wordt 1,6 fte ingezet. De 
externe inzet van 0,8 fte is voor het organiseren en 
de procesbegeleiding van dit traject. 
Vanuit herpositionering entree en niveau 2 wordt 
in samenwerking met mboRijnland een brede 
assistentenopleiding niveau 2 vormgegeven en als 
pilot op één vmbo-locatie uitgevoerd en wordt op 
de vmbo-locatie Madestein de pilot ‘startcollege’ 
ontworpen en uitgevoerd. Hiertoe is in totaal  0,2 fte 
externe en 2,4 fte interne inzet begroot.
In het kader van nieuwe doelgroepen wordt gestart 
met een pilot in de metropoolregio waarbij wordt 
samengewerkt met partners en maatschappelijke 
organisaties in de regio. Hierbij wordt intern 2,4 fte 
ingezet om de pilot te ontwikkelen en uit te voeren. 
Voor extra ondersteuning en expertise wordt 0,8 fte 
extern ingezet.

Speerpunt Interactief onderwijs met 
bedrijfsleven en onderwijspartners
Op het gebied van co-creatie met het bedrijfsleven 
investeert Wellantcollege in de samenwerking en 
de relaties met het bedrijfsleven. De indicator voor 
2022 is 100% realisatie voor alle opleidingen. Ten 
behoeve van co-creatie met het bedrijfsleven zet 
Wellantcollege in totaal 1,0 fte extern en 7,0 fte 
intern in. 

In 2019 wordt gestart met de ontwikkeling van het 
lichtgroen portfolio en het concept praktijkgestuurd 
leren.  In de twee opeenvolgende jaren wordt het 
geïntensiveerd als de kwaliteit op orde is. De inzet 
wordt verdeeld over 7 clusters van opleidingen 

(bloem, groen, agro, dier, para, ggi, food). In totaal 
wordt 7 fte intern ingezet op basis van een inzet van 
1 fte per cluster van opleidingen. De externe inzet 
van in totaal 1,4 fte betreft het organiseren en de 
procesbegeleiding van dit traject.
Wellantcollege zet in op het ontwikkelen van 
“praktijkgericht leren” waarbij vraaggericht 
onderwijs, authentiek leren en flexibilisering van 
het onderwijs leidend zijn. Tevens worden in elke 
regio projecten gestart i.s.m. (regio)partners om 
het bestaande portfolio door te ontwikkelen naar 
‘lichtgroen’. Het gehele proces zal intern worden 
ondersteund (2,4 fte). De totale extra interne inzet 
bedraagt 9,4 fte.
De samenwerking op instellingsniveau met 
MBO Rijnland zal worden geïntensiveerd. Deze 
samenwerking zal op opleidingsniveau resulteren 
in gezamenlijk uit te voeren opleidingen. 
Per samengestelde opleiding (MBO Rijnland-
Wellantcollege) is in totaal 1,5 fte extra interne 
inzet nodig voor de ontwikkeling. Uitgaande van 
vier samengestelde opleidingen betekent dit in 
totaal 6 fte. De overige fte’s (3,4) zijn benodigd voor 
samenwerkingen met andere instellingen zoals ROC 
Midden-Nederland, Da Vinci College en ROC Zadkine 
en Albeda. Er wordt 0,4 fte externe inzet begroot 
t.b.v. procesbegeleiding.
De ontwikkeling, inrichting en exploitatie van vier 
kenniscentra, inclusief de doorontwikkeling naar 
Hotspots is begroot op een extra interne inzet van in 
totaal 23,0 fte en 0,6 fte externe inzet. 
In eerste instantie richt Wellantcollege zich 
op de inrichting en uitvoering van een 
loketfunctie voor bedrijfsleven, overheden en 
maatschappelijke organisaties, het organiseren 
van themabijeenkomsten en het genereren van 
onderwijsleerprojecten. Daarnaast zal geïnvesteerd 
worden in de doorontwikkeling naar de hotspots 
(kenniscentra van de toekomst). Na 4 jaar staat 
de organisatie van de hotspots, en zal de dekking 
voor het in stand houden komen door LLO. De 
kenniscentra/hotspots zijn dermate essentieel voor 
het bereiken van de ambities uit de kwaliteitsagenda 

 (o.a. co-creatie met bedrijfsleven, praktijkgestuurd 
leren, lichtgroen portfolio sociale inclusie, LLO) dat 
gekozen is een substantieel deel van de begroting 
hierop in te zetten. 
Een professionaliseringstraject wordt verder 
doorontwikkeld en uitgevoerd voor de docenten 
opdat zij kunnen (blijven) aansluiten bij de nieuwste 
ontwikkelingen in het vakgebied, arbeidsmarkt en 
maatschappij ten behoeve van het onderwijs aan 
leerlingen en studenten. Verschillende vormen van 
leren worden ingezet en getest (buddy’s, peers uit 
bedrijfsleven, coaching on the job, docentenstages, 
inspiratietour, lessen en praktijkopdrachten). Hiertoe 
is in totaal 2,8 fte externe en 5,6 fte interne inzet 
begroot.
Met betrekking tot leven lang ontwikkelen worden 
In de vier regio’s cursussen en certificerende 
trajecten ontwikkeld in co-creatie met bedrijfsleven. 
Wellantcollege start vanuit de hotspot groen met 
het ontwikkelen van het concept ‘Education as a 
service’, daarna volgen de overige hotspots. Na vier 
jaar is de infrastructuur gereed om nieuwe cursussen 
en certificerende eenheden aan te kunnen bieden 
binnen alle expertisegebieden van Wellantcollege. 
Om deze ambitie te realiseren is in totaal 6,4 fte extra 
inzet begroot.

Onvoorzien
Bij het opstellen van de begroting voor een periode 
van 4 jaar kunnen zich nog onverwachte zaken 
voordoen. Om de ambities van de kwaliteitsagenda 
te kunnen realiseren is het nodig een deel van de 
middelen (11,4 fte) te reserveren om te kunnen 
anticiperen op onverwachte zaken of maatregelen 
die meer inzet vragen dan vooraf ingeschat. 
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Bijlage D  
Planning kwaliteitsagenda op hoofdlijnen

Planning activiteit 2019 2020 2021 2022

Thema Activiteit Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Programmalijn: kwaliteit en rendement

Uitvoeren verbeterplan examinering (sturing, scholing, controle en 
voorlichting op de uitvoering en borging van de kwaliteit van examinering)

x x

Uitvoeren verbeterplan kwaliteitszorg en aansturing (sturing, afspraken op 
managementniveau, scholing, controle en voorlichting kwaliteit)

x x

Entree en/of niveau 2 worden i.v.m. het handhaven van toegankelijkheid 
ondergebracht bij een aantal vmbo-locaties

x

De huidige curricula worden zodanig aangepast op basis van 
overeenkomsten in de kwalificatiedossiers dat onderwijs in meer 

homogene groepen verzorgd kan worden.

x

Profilering en voor-
lichting 

Een voorlichtingscampagne wordt ontwikkeld en uitgevoerd in 
samenwerking met bedrijfsleven en met ambassadeurs (o.a. alumni). 

x x x x

De profilering wordt ingezet op Wellantcollege als opleider binnen 
een groene veilige context. Dit als middel om meer Entree en Niveau 2 

studenten te werven.

x x x x

Activiteiten gericht op het aantrekken van studenten Entree en N2 worden 
in elke regio ingezet.

x x x x

Pilot starten waarbij dieropleiding dient als middel voor het aanleren van 
vaardigheden die inzetbaar zijn in andere contexten x

Voorlichtingsactiviteiten beroepsbeelden uitbreiden o.a. door 
afstemmingsoverleg met niet-groene vmbo. 

x x x x

Activiteiten gericht op verbetering van de communicatie over realistische 
beroepsbeelden richting de leerlingen worden uitgebreid

x x x x

Deze grove planning maakt duidelijke welke looptijd per activiteit wordt gehanteerd. De kruizen geven 
specifieke opleveringen aan. Door middel van het hanteren van kaders rondom specifieke activiteiten 
wordt de prioritering in de tijd weergeven. De focus verschuift van kwaliteit naar samenwerking met 
de regio en innovatie. Uiteraard hangen de activiteiten met elkaar samen en zullen acties op innovatie 
ook al in 2019 worden ingezet.

Planning activiteit 2019 2020 2021 2022

Thema Activiteit Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Maatwerk aanbieden aan studenten waarvan de voortgang in het leerproces stagneert. 
Maatwerkopleidingen voor speciale doelgroepen

Bij de intake wordt nadrukkelijker worden ingegaan op de beroepsbeelden van de student. x x x x

Gepersonaliseerd leren invoeren in het mbo en verbreden in het vmbo x

VSV, doorstroom en 
opstroom 

Het verbeterplan doorstroom mbo wordt opgesteld en uitgevoerd met acties gericht op 
aanpassingen van LOB en studieloopbaanbegeleiding x

Het verbeterplan doorstroom naar het hbo wordt opgesteld en uitgevoerd met acties 
gericht op SLB, gezamenlijke projecten en extra onderwijs x

AD en HBO-V ontwikkelen en uitvoeren x x

Maatwerk Entree en N2 studenten op het gebied van Nederlands en Rekenen wordt 
aangepast x

Obv samenwerkingsverband met Inholland wordt het mhbo traject verder uitgewerkt en 
gezamenlijk gestart.  Nieuwe samenwerkingen met hbo worden opgezocht x x

Intake-plaatsings- en begeleidingsbeleid optimaliseren in aanloop op het bindend 
studieadvies x

Verbetering monitoring voortgang student door bel- en bezoekacties te intensivieren, 
SLB herinrichten met focus op diplomering binnen reguliere opleidingsduur en 

examendeelnemers nadrukkelijker volgen en beleid naar tijdige diplomering aanscherpen
x x x x x x

interne samenwerking tussen vmbo en mbo versterken en intensiveren op zowel 
inhoudelijk als op organisatorisch gebied x x x x

Brede mbo opleidingen n2 maken (groen en niet-groen: mbo Rijnland) en op het vmbo (als 
locatie) aanbieden. Pilot in cluster (metropool) x

Niveau 2 opleidingen aanbieden op vmbo-locaties (vijf- of zesjarig traject) x

Ontwerpen en uittesten groen stimuleringsprogramma voor tegengaan ongelijke kansen in 
pilot ‘startcollege’ x

Ontwikkelen verkorte routes, doorlopende leerlijnen. Verkennen en uitvoeren stage 
constructie vmbo met mbo’ers x x

Nieuwe doelgroepen

Concept voor het aantrekken en bedienen van nieuwe doelgroepen wordt in tenminste 
één pilot-cluster uitgevoerd (stedelijke jongeren, afstand tot arbeidsmarkt, vluchtelingen en 

internationale doelgroepen)
x

Verhogen expertise op specifieke doelgroepen door inrichten expertisegroep x x
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Planning activiteit 2019 2020 2021 2022

Thema Activiteit Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Programmalijn: Ontwikkeling en innovatie

Gepersonaliseerd leren Concept gepersonaliseerd leren ontwerpen voor het mbo x

Praktijkgericht leren

 Het onderwijsconcept Praktijkgericht  leren wordt doorontwikkeld en ingezet in 
alle regio’s (responsiviteit, snelheid én samenwerking partners) x x x x

Ontwerpen concept en aanpak vraaggericht onderwijs, omgekeerd kwalificeren, 
flexibilisering onderwijs, nieuwe toetsvormen en responsieve school. Starten 

projecten met regiopartners
x x x x

Lichtgroen toekomst-
bestendig onderwijs

Samen met (regio)partners vormgeven lichtgroen portfolio, starten projecten 
gericht op samenwerking tussen domeinen, ontwerpen en uitvoeren lichtgroene 

opleidingen en opleidingsmodules 
x x x x

Pilot starten met mbo Rijnland en woningbouwcoöperatie in het kader van 
vergroening en bouw x x

Samen met Inholland en de partners binnen MRDH ontwerpen en uitvoeren 
samengestelde opleidingen en opleidingsmodules x x x

De 21st century skills worden bij elk curriculum ingevoerd. Het betreft 
internationale oriëntatie, ondernemerschap, ICT en slimme technologie x x x x

Inhoud en uitvoering van alle opleidingen worden afgestemd op de belangstelling 
van jongeren x

Doorontwikkeling tweetalige opleiding x x

Leven Lang Ontwikkelen

Versterken van het netwerk, samenwerking en co-creatie met partners, inzet van 
gedeelde faciliteiten tbv LLO x x x x

PvA opstellen voor stimuleren leven lang ontwikkelen tijdens de opleiding zodat 
alumni bij Wellantcollege blijven leren en ontwikkelen x x

Het concept ‘Education as a service’ wordt uitgewerkt met daarin 
contractactiviteiten, maatwerk, leerprocesbegeleiding en de school als 

kennismakelaarsfunctie met de regiopartijen.
x x x x

Flexibilisering onderwijsprogrammering voor maatwerktrajecten waarbij studenten 
en werknemers tegelijkertijd een keuzedeel of module volgen. x x x

Aanpak opstellen voor het aantrekken van nieuwe doelgroepen (ook 
internationaal) ihkv LLO x x

Cursussen en certificerende trajecten ontwikkelen in co-creatie met bedrijfsleven en 
met niet-groen onderwijs voor om- en bijscholing x x x x

Samen met de AOC’s  wordt het ‘cursusberaad AOC’s’ doorontwikkeld binnen het 
platform leven lang ontwikkelen x x x x

Planning activiteit 2019 2020 2021 2022

Thema Activiteit Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Programmalijn: Regionale samenwerking

Samenwerking 
ROC’s en partners

PvA voor versterken samenwerking partners in de regio en aantrekken nieuwe 
partners: onderwijsinstellingen (hele kolom, groen en niet-groen), bedrijven en 

branchevertegenwoordigers, samenwerkingscoalities, CiV’s (water, tuinbouw, smart technology) 
en COE’s. 

x

Nauwe samenwerking realiseren op instellings- en opleidingsniveau met mbo Rijnland 
(focus op bundeling van innovatie- en ontwikkelmogelijkheden en het realiseren van een 

gemeenschappelijk aanbod gericht op de gezonde, duurzame leefomgeving en lichtgroene 
opleidingen incl techniek)

x x x x

 Op instellingsniveau samenwerking realiseren met Roc Da Vinci, Mbo Utrecht, Roc Midden-
Nederland (samengestelde opleidingen en Entree). x x x x

In het kader van Roadmap Next Economy samenwerking met Zadkine, Albeda, Mondriaan en 
Lentiz aan Next Education vormgeven x x x x

Participatie in CIV’s; tuinbouw & uitgangsmaterialen, agri & food, water, smart technology x x x x

Opleidingen worden in co-creatie met bedrijfsleven (her)ontworpen uitgevoerd in de regio op 
basis van het concept “Praktijkgericht leren” x x x x

Activiteiten voor voortzetting samenwerking met de AOC’s in Groenpact, Groene tafel, Groene 
Norm en cursusberaad x x x x

Kenniscentra en 
hotspots

In elke regio worden Kenniscentra ingericht: Een loketfunctie en een fysiek en digitaal 
meetingpoint voor bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties x x x x

Vormgeven en oprichten Kenniscentrum Dordrecht: Water en klimaat x x x x

Vormgeven en oprichten Kenniscentrum Houten: Groene Leefomgeving en Diermanagement 
(Paraveterinair, dier 3.0, paard, recreatie, natuurinclusieve landsbouw x x x x

Vormgeven en oprichten Kenniscentrum Aalsmeer: Techniek, Energie, Logistiek in de Teelt x x x x

Vormgeven en oprichten Kenniscentrum Rotterdam: ‘Stedelijke vraagstukken’ x x x x

Groene Hart: Met partner Evidensia obv gedeeld eigenaarschap als uitwerking van het 
kenniscentrum diermanagement inrichten internationale leerpraktijk paraveterinair x x x x

Er wordt een concept ontwikkeld ‘De Hotspot’ als een model voor de doorontwikkeling van het 
Kenniscentrum van de toekomst. x

 In het Kenniscentrum worden verkenning naar oprichten practoraten uitgevoerd x x x x
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Planning activiteit 2019 2020 2021 2022

Thema Activiteit Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Programmalijn: Professionele organisatie

Professionaliser-
ing

Er wordt ingezet op continue professionalisering medewerker gericht op examinering, 
kwaliteitszorg en pedagogische vaardigheden, x x x x

Professionaliseringstraject gericht op nieuwe doelgroepen wordt ingezet x x x x

 Een continu professionaliseringstraject inrichten en uitvoeren voor de (hybride) docenten tbv 
aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied, arbeidsmarkt en maatschappij. 
Verschillende vormen van leren worden ingezet en getest. Uitvoeren met partners (iig met 

Inholland en mbo Rijnland)

x x x x

Werving nieuwe vakdocenten en hybride docent x x x x

Pilot voor maatwerk professionalisering. x x

Professionaliseringstraject gericht op leiding geven aan veranderming voor innovatie en leven 
lang ontwikkelen voor teamleiders x x

Monitoren voor leren team: team bestaande uit vertegenwoordigers uit de vier clusters dat 
monitort voor leren van de gehele organisatie en samenwerking meten tussen partners x x x x x

Programmalijn: Gezonde bedrijfsvoering

Concentratie in 
clusters

Vmbo en mbo-locaties worden organisatorisch en qua aansturing geconcentreerd in vier 
clusters met concentratie opleidingsaanbod x x

Jaarlijks wordt de kwaliteit en vitaliteit van elke vmbo-locaties middels de zgn. locatieschouw 
op 28 onderdelen beoordeeld. x x x x

Het aantal mbo-locaties wordt aangepast: vier mbo-hoofdlocaties  en maximaal drie 
uitvoeringslocaties x x x x

De managementstructuur en stafondersteuning worden heringericht passend bij de 
genoemde maatregelen x x

Het curriculum wordt aangepast om onderwijs in grotere homogene groepen mogelijk te 
maken. Opleidingen concentreren op minder locaties x

Herpositionering en duidelijker aparte profilering van entree, niveau 2 en niveau 3 en 4 mbo. x x x x

Inrichting en 
uitvoering met 

partners

In elke regio afspraken maken met partners ver gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van 
het onderwijs (inzet van personeel in het onderwijsproces (o.a. hybride docenten) en het 

gebruik van faciliteiten) 
x x x x

Externe doel-
matigheid en 
effectiviteit

Met de AOC’s in het werkgebied worden afspraken gemaakt  maken over profilering en 
samenwerking, situering en spreiding opleidingen x x

Hotspots worden ingericht en uitgevoerd i.s.m. bedrijfsleven en AOC’s x x x x

Representatie door partners in overlegstructuren wordt ingericht x x x x

Bijlage E1

Specificering ontwikkelingen (regio 
en vakgebied)

Van de studenten die in de periode 2012-2016 vanuit 
het vmbo-onderwijs in het mbo van Wellantcollege 
instroomden was ruim 38% afkomstig an een vmbo-
school met een protestant-christelijke denominatie 
(28%). De totale verdeling naar denominatie van de 
toeleverende vmbo-school is in onderstaande grafiek 
weergegeven.

Per regio:

Regio GreenPort

Ontwikkelingen in de regio Ontwikkelingen bij bedrijfsleven

• Focus op urbane gebieden
• regio is economisch sterk: teelt sector (bomen-, bollen-, 

sierteelt), Schiphol, de Haven van Amsterdam en de 
metropool Amsterdam 

• een groeiregio: aantal potentiele studenten neemt toe 
• toeristische activiteiten in de regio nemen toe (bv 

Floriworld)
• vertrek jonge gezinnen uit stad naar omringende regio’s
• voldoende groen voorziening en nature based solutions
• circulaire samenleving
• groen en gezondheid
• veel logistieke activiteiten
• fijnstofproblematiek en geluidsoverlast.
• Klimaatadaptatie vraagstukken
• Innovaties op duurzaam (polder energieleverend, 

duurzaam watersysteem, produceren grondstoffen ipv 
afval, gezonde school- en kantoorgebouwen)

• onvoldoende (gediplomeerde) arbeidskrachten teelt
• diplomering op hoger (mbo) niveau en deelcertificaten (LLO) 

voor teeltsector 
• Product innovatie teelt
• grijze functies in groene omgevingen: cross-overs 
• Leven lang ontwikkelen (zij-instromers in de teeltsector)
• slecht imago groene sector 
• herindeling areaal 
• Bereikbaarheid en logistiek (logistieke innovatie) 
• energiegebruik
• Duurzaamheid: circulariteit, biobased, emissieloos en 

biologische gewasbescherming 
• Toerisme in de regio en nieuwe werkplekken en beroepen
• Groen in leefomgeving in combi met infra, vastgoed en water 

Kern

• Technologie, energie en logistiek in de teelt keten. Specifieke new business ontwikkelingen binnen teelt (van zaad tot 
consument, voedsel, genetische modificering, circulaire economie, biobased),  nieuwe ketens en focus op duurzaamheid 
(breed)

• Recreatie en toerisme
• Vergroening leefomgeving (o.a. leefbaar klimaat, gezondheid, en klimaatadaptatie)

Antroposofisch, 21, 1%
Overig, 31, 1%

Samenwerking PC, RK, Alg. Bijz, 83, 2%

Samenwerking PC, RK, 168, 4%

Rooms-Katholiek, 279, 
7%

Openbaar, 510, 14%

Protestants-Christelijk, 1404, 38%

Algemeen bijzonder, 1228, 33%

Doorstroom vmbo-Wellantcollege mbo 2012-
2016 Denominatie school van herkomst 

(aantal en percetage)
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Regio Groene Hart

Ontwikkelingen in de regio Ontwikkelingen bij 
bedrijfsleven

• Groeiregio: demografische, economische en toeristische 
bestedingen

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, 
circulariteit, grondstoffen gebruik

• Nieuwe technologische ontwikkelingen
• Stad Utrecht: grens tussen stad en platteland vernevelt door 

groene behoefte van stedelingen
• Logistiek en voedselindustrie, horeca en recreatie en cultuur
• Focus op mbo
• Nieuwe Nederlanders 
• Twee duidelijke focusrichtingen: op de stad Utrecht: stad van 

de toekomst. Op groene Hart.

• Werkgelegenheid in 
landbouw neemt af, 
behoefte aan ‘agro’ recreatie 
neemt toe

• Flexibiliteit, leven lang 
ontwikkelen

• Technologische 
ontwikkelingen vragen om 
praktische toepassing en 
inzet van nieuwe technieken

• Cross sectorale opgaven 
groen en techniek

Kern

• Stad van de toekomst (resilient city, de leefbare stad)
• Recreatie en (agro) toerisme
• Voeding en gezondheid (van bewoners en toeristen + toenemende vraag lokale producten en 

inrichting platteland voor recreatie)
• Leefomgeving en dierenwelzijn (luxe voor dier + ontgrenzing stad/land)
• Natuur, milieu en duurzaamheid, nature based oplossingen 

Regio Metropool

Ontwikkelingen in de regio Ontwikkelingen bij bedrijfsleven

• Metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH) 
heeft gezamenlijk beleid ontwikkeld  mbt 
toekomstige economie en samenleving: RNE

• Roadmap next economy (RNE): Resilient city 
and economy. Werken aan opgaven voor 
klimaatverandering, grondstof schaarste, 
technologische vooruitgang, verstedelijking

• Tweedeling in de maatschappij 
• Energietransitie, 
• Onderwijs: klimaat en onderwijs, ICT en 

onderwijs, Leven Lang Ontwikkelen, 21ste 
eeuwse docent en campusvorming

• Food for the future

• Veranderingen in structuur 
arbeidsmarkt

• Nieuwe eisen aan werknemer 
en meer hoog opgeleide 
mensen die flexibel zijn (LLO)

Kern

• Vernieuwen verbindingen (vervoer) 
• Vernieuwen economie (stimuleren werkgelegenheid, aantrekken nieuwe economie) 
• Vernieuwen energie (circulaire economie)
• Vernieuwen stad en omgeving

Regio Drechtsteden

Ontwikkelingen in de regio Ontwikkelingen bij bedrijfsleven

• Economische groei binnen maritieme industrie, logistiek en infra, waterveiligheid en 
klimaatadaptatie, tripartiete samenwerking

• Focus op maakindustrie (innovatie en duurzaamheid) en leefbaarheid regio en 
klimaatadaptatie

• Campusontwikkeling leerpark Dordrecht
• Tripartiete samenwerkings-constructen realiseren

• Vier strategische opgaven: 1. Meer werkgelegenheid nodig door stimuleren sociale innovatie 
2.verkleinen mismatch vraag en aanbod. 3. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, 4. 
Vergroten investeringen door (boven) regionale samenwerking te benutten

• Groot tekort in maritiem, transport, hoveniers
• Matig perspectief voor mbo, goed voor hbo/wo (daar ligt focus)
• Integrale aanpak cross-overs
• 21ste vaardigheden en flexibiliteit, differentiatie en maatwerk, LLO

Kern

• Water (kwaliteit, kwantiteit, beheer en recreatie)
• Klimaat, adaptatie
• Logistiek

Bijlage E2

Overzicht van de gevolgen van 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
en in de economie op de inhoud van 
de opleidingen

Ontwikkelingen in de dierensector en het 
effect op onderwijs

Van dierenverzorger naar arrangeur van dierbeleving

Schaalvergroting, samenwerking en het delen van 
specialistische kennis zorgen ervoor dat de van 
oudsher solistische dieren- en veeartsenbranche 
verandert en leidt tot een beperkt aantal grote 
spelers binnen Europa. Het aantal zelfstandige 
praktijken neemt af en de ketens zullen een 
steeds groter marktaandeel innemen. Preventieve 
gezondheidszorg en advisering worden belangrijker 
waardoor, naar verwachting, het aantal curatieve 
handelingen af zal nemen. Daarnaast is er een 
verschuiving naar online services en platforms 
waardoor het aantal fysieke bezoeken aan praktijken 
zal afnemen.

Het houden van huisdieren kent steeds minder 
beperkingen. Via geavanceerde technieken kunnen 
huisdieren thuis in de gaten gehouden worden terwijl 
de eigenaar aan het werk is. Voor het verzorgen 
van huisdieren zijn slimme technieken ontworpen 
waardoor een vijfdaagse werkweek van de eigenaar 
geen beperking meer is. Dierenspeciaalzaken 
worden steeds groter en bieden naast de traditionele 
verkoop van dieren en producten ook advies en 
dienstverlening.

Het zorgen voor dieren krijgt een steeds grotere 
maatschappelijke waarde. Huisdieren en paarden 
worden ingezet in de ouderenzorg, bij mensen en 
kinderen met een verstandelijke beperking en ook bij
coachings- en trainingsactiviteiten.

De combinatie van zorg voor dieren en zorg voor mensen zorgt voor cross-overs tussen het traditionele 
groenonderwijs en de zorgopleidingen en leidt uiteindelijk tot nieuwe gecombineerde opleidingen. Hetzelfde geldt 
voor technische toepassingen in de dierensector en de educatieve component in bijvoorbeeld de paardensector. 
De context van dieren wordt in ons onderwijs gebruikt voor het aanleren van vaardigheden in andere sectoren. Zo 
dient het dier als basis voor transfer naar andere domeinen. Ontwikkelingen in de sector gericht op ketenvorming, 
geavanceerde technieken, nieuwe doelgroepen en dieren in de stad leiden tot ander onderwijs met nieuwe 
perspectieven, kennis en vaardigheden. 

Inhoudelijke verandering Vorm, didactiek en samenstelling

Dierverzorging en diermanagement

•  Focus op huisdier in de stedelijke omgeving,
    andersoortige huisdieren op kleinere oppervlakte
    in de stad
•  Geavanceerde technieken, verzorging op afstand
•  Dier als maatschappelijke waarde (bv voor
    ouderen, verstandelijke beperking, coaching)

Paraveterinair

•  Meer preventieve gezondheidszorg en advisering  
    en minder curatieve zorg.
•  Online services en platforms nemen toe.
•  Van Dierenartsassistent naar Praktijkmanager
    dierenkliniek.
•  Geïntegreerde dienstverlening.
•  Nieuwe locaties en contexten: bijvoorbeeld in
    tuin- en winkelcentra.

Paardensport- en houderij

•  Nieuwe doelgroepen en nieuwe producten. 
•  IVT en techniek en gebruik hiervan in de
    verzorging en sport en welzijn.
•  Veranderende inzichten op dieren
    welzijn en het effect hiervan op het houden van
    van paarden en trainen van paarden.

•  Regio-gedreven
•  Praktijkgericht
•  Vraag-gestuurd
•  Gepersonaliseerd
•  Inrichten Dog and Cat campus
•  Samengestelde opleiding tussen dier en de
    zorgopleidingen
•  Dier als middel voor leren en ontwikkelen en tot
    kwalificeren: dier als basis voor transfer naar 
    andere domeinen
•  Gebruik van geavanceerde technieken binnen het
    onderwijs.
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Ontwikkelingen in bloem, groen en styling 
en het effect op onderwijs

Van bloembinder naar verkoper van een gezonde 
leefomgeving en geluk

Naast de traditionele bloemen- en plantenverkoop 
heeft de afgelopen jaren styling een steeds groter 
aandeel gekregen binnen de sector. De verbinding 
tussen tuin, huis en/of bedrijf is allang geen trend 
meer, maar maakt deel uit van onze manier van 
leven. De samenleving is zich bewust geworden 
van het feit dat bloemen en planten zorgen voor 
een prettig en gezond woon- en leefklimaat thuis 
en op het werk. Dit zorgt voor nieuwe kansen en 
slimme en innovatieve toepassingen, binnen en 
buiten. Duurzaamheid, circulaire economie en CO2-
neutrale teelt hebben hun intrede gedaan in de 
sector. Ondernemers grijpen dit aan om producten 
en diensten op een verantwoorde manier (met 
keurmerk) in de markt te zetten. Specialistische 
bloemisten, (bloem-)stylisten en combinaties tussen 
bloemen-planten en woning- en tuininrichting 
maken dat de sector vraagt om veelzijdige, creatieve, 
innovatieve en sociaalvaardige vakmensen.  

Dit alles leidt tot significante veranderingen in ons 
onderwijs. Van traditioneel bloemschikken naar 
het uitvoeren van projecten waar bloem, groen en 
styling bijeenkomen en met andere sectoren zoals 
hoveniers, woninginrichters en evenementenbureaus 
wordt samengewerkt. Advisering over een leefbaar 
binnenklimaat krijgt een plek in de opleiding. 
Vakmensen in opleiding leren in te spelen op de 
beleving en het gebruik van bloemen en planten ter 
bevordering van de kwaliteit van leven. 

Inhoudelijke verandering Vorm, didactiek en samenstelling

Bloem, groen en styling

•  Sfeermakers en beleving, styling, gebruik van 
    bloemen en planten ter bevordering van kwaliteit
    van leven. 
•  De verbinding tussen tuin- huis en/of bedrijf.
•  Een gezond woon- en leefklimaat, binnenklimaat, 
    CO2 neutrale gebouwen, advisering over een
    leefbaar binnenklimaat.

•  Van traditioneel bloemschikken naar het uitvoeren
    van projecten waar bloem, groen en styling
    bijeenkomen en met andere sectoren wordt n      
    samengewerkt
•  Samengestelde projecten met hoveniers, stylisten,
    woninginrichters en evenementenbureaus.

Ontwikkelingen in de groensector en het 
effect op onderwijs

Van hovenier naar inrichter en verzorger van de 
leefomgeving

Leefbaarheid, duurzaamheid en 
toekomstbestendigheid van onze leefomgeving is 
waar het om draait in de groensector. Steeds meer 
bedrijven, gemeenten en overheidsinstellingen 
houden zich bezig met het “vergroenen” van de 
leefomgeving. Daken worden ingericht met groen 
en gevels worden voorzien van systemen waarin 
planten zorgen een groene aanblik en tegelijkertijd 
de warmte reguleren en water zuiveren en 
vasthouden. Straten en parken worden voorzien 
van bomen die fijnstof opvangen en zuurstof 
produceren en tegelijkertijd zorgen voor schaduw en 
het verkeersgeluid dempen voor de hoger gelegen 
woningen. Er zijn voorbeelden genoeg waar men 
laat zien dat groen ertoe doet, dat groen zorgt voor 
verhoging van de leefbaarheid en oplossingen biedt 
voor warmte-, water- en vervuilingsproblemen zoals 
geluid, fijnstof en smog. Het traditionele groen blijft, 
maar de sector vraagt om specialisten (zoals dak- 
en gevelgroen) en vakmensen die maatschappelijk 
verantwoord omgaan met hun omgeving en dit 
ook uit kunnen dragen. Er moet in de buitenruimte 
worden samengewerkt met sectoren als ruimtelijke 
ordening, de bouwsector en overheidsdiensten. 
Participatie, advisering en samen met gebruikers 
nadenken over de best denkbare en haalbare 
oplossingen, daar zijn communicatief vaardige en 
innovatieve mensen voor nodig.

In ons onderwijs staat de groene leefomgeving 
en gezondheid centraal. Maar groen staat niet 
meer op zich. De nieuwe vakmensen richten 
zich ook op andere sectoren en dit betekent dat 
groene studenten samen met constructeurs van de 
bouwopleiding berekenen of een dak wel belast kan 
worden met groen. 

Aan de opleiding worden nieuwe onderwerpen toegevoegd die in de toekomst nodig zijn om de vraagstukken 
te kunnen beantwoorden om de leefbaarheid van de stad, maar ook het platteland (verdroging, waterafvoer 
en natuur) te garanderen. Het omgaan met nieuwe technieken zoals het werken met drones, meet- en 
regelapparatuur en geavanceerde machines zal worden toegevoegd aan het curriculum. Het werken in 
multidisciplinaire-projecten met vakoverstijgende partijen zal toenemen waardoor praktijkleren snel vorm zal 
krijgen. 

Inhoudelijke verandering Vorm, didactiek en samenstelling

Urban green

•  De stad leefbaar door vergroening  
•  Anders inrichten ruimtelijke omgeving: groene
    daken en gevels
•  Klimaatakkoord en gebruik van groen voor
    adresseren klimaatopgaven (fijnstof, hittestress,
    zuurstofproductie, geluid, vervuilingsproblemen
    etc.)

Hovenier en Groen, Grond en Infra

•  Maatschappelijk verantwoord omgaan met
    omgeving, cradle to cradle en circulair
•  Duurzaam en geïntegreerd
•  Biodiversiteit in stedelijke omgeving
•  Nieuwe technieken (drones, meet- en
    regelapparatuur en geavanceerde machines)
•  Cultuurtechnische werken in de stad

•  Het werken in multidisciplinaire-projecten met
    vakoverstijgende partijen zal toenemen waardoor
    praktijkleren snel vorm zal krijgen
•  Modulair aanbieden van (specialistische)
    onderwerpen eventueel in combinatie met LLO
•  In de buitenruimte samen werken met sectoren
    als ruimtelijke ordening, de bouwsector en
    overheidsdiensten. Participatie, advisering en
    samen met gebruikers nadenken over de best
    denkbare en haalbare oplossingen
•  Groene leefomgeving en gezondheid en groen en          
    techniek in crossover opleidingen aanbieden
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Ontwikkelingen in de foodsector en het 
effect op onderwijs

Van foodspecialist naar ketenverantwoordelijk 
ondernemer

Hoewel voedsel op wereldniveau nog steeds 
vooral een eerste levensbehoefte is, hoort in de 
westerse wereld food inmiddels bij de manier 
van leven. Je bent wat je eet en dat laat je zien. 
Daarbij spelen voedselveiligheid, dierenwelzijn, 
gezondheid en voedselverspilling een belangrijke 
rol. De consument wil weten wat hij eet en waar 
het vandaan komt. Restaurants, detaillisten en 
supermarkten spelen hier handig op in door voedsel 
met een verhaal te verkopen. Daarbij is niets te 
gek. De keten van “land tot bord” wordt zo kort 
mogelijk gehouden en aan de consument op een 
romantische manier in beeld gebracht (blurring). 
Het verhaal is authentiek, transparant en het liefst 
uniek. Wie nog verpakte kiwi’s uit New Sealand 
koopt wordt inmiddels bijna gezien als misdadiger. 
Ook de overheid stuurt op gebruik van “eigen 
producten” en minimalisering van de import. De 
foodsector is booming. Markthallen, oogstmarkten, 
foodtrucks, bierbrouwerijen en biologische winkels 
en restaurants, te veel om op te noemen. Daarnaast 
zijn er initiatieven als stadslandgoederen, pluktuinen 
en oogstevenementen.

Als groen onderwijs hebben we goud in handen. Met 
opleidingen in de tuin-, akker- en landbouwsector, 
de groothandel-, de logistiek en de foodsector zijn 
we betrokken bij de gehele keten. In de opleiding 
komt steeds meer aandacht voor nieuwe manieren 
van voedselproductie, beleving en bereiding van 
voedsel, waarbij het “printen” van voedsel en het 
kunstmatig kweken van vlees enkele voorbeelden 
zijn. Binnen de opleiding wordt samengewerkt 
met voedselproducenten, vervoerders en 
voedselverwerkers en wordt in projectvorm met 
studenten gewerkt aan nieuwe concepten. Er 
worden

crossovers met de gezondheidssector, landbouw en 
horeca ontwikkeld die zorgen voor vakmensen die 
duurzaam, circulair en ketenverantwoordelijk kunnen 
denken en werken.

Inhoudelijke verandering Vorm, didactiek en samenstelling

Food

•  Meer focus op voedselveiligheid
•  Veranderende inzichten m.b.t. dierenwelzijn en
    voeding
•  Meer aandacht voor voedselverspilling
•  Feeding mega cities
•  Ketengerichte aanpak
•  “eigen producten” en minimalisering van de
    import, local for local
•  Nieuwe foodconcepten (Markthallen,
    oogstmarkten, foodmarket, foodtrucks,
    bierbrouwerijen en biologische winkels)

•  Blurring (sectorvervaging)
•  Projecten waarin wordt samengewerkt 
    met voedselproducenten, vervoerders en
    voedselverwerkers
•  Voeding en gezondheid als combinatie in de
    opleiding
•  Crossovers met de gezondheidssector, landbouw
    en horeca
•  Aquaponics, hydroponics, vertical farming en
    growing underground zijn onderdeel van het
    onderwijs

Ontwikkelingen in de watersector en het 
effect op onderwijs

Van watermanager tot waterinnovator

Op het gebied van water heeft Nederland een naam 
hoog te houden. Van oudsher zijn we specialisten 
in het bewoonbaar maken en houden van natte 
gebieden onder de zeespiegel. Wereldwijd wordt 
Nederland gevraagd om te adviseren op het gebied 
van waterveiligheid en het beschermen van bewoond 
gebied. Tegelijkertijd worden we mede dankzij de 
klimaatverandering ook uitgedaagd om juist water 
vast te houden en ervoor te zorgen dat natuur- en 
landbouwgrond niet verdroogt en het grondwaterpeil 
in de steden niet te ver zakt. De water-gerelateerde 
vraagstukken nemen in de toekomst alleen maar 
toe. Het beheer van grond- en oppervlaktewater, 
het zorgen voor klimaatadaptatie, het inrichten van 
retentiegebieden en het zorgen voor ruimtelijke 
kwaliteit vragen om professionals die Nederland 
de komende jaren hard nodig heeft om ons land 
leefbaar en bewoonbaar te houden. 
Water en techniek, water en natuur, water en 
kwaliteit, water en veiligheid. Ga zo maar door, te 
veel om op te noemen. Water is overal en altijd. 
De opleidingen watermanagement en land, water 
en milieu worden volledig projectmatig ingericht. 
Studenten werken vraag-gestuurd aan opgaven 
van waterschappen, gemeentes en bedrijven. In 
samenwerking met de infra-opleidingen van o.a. 
Davinci College worden multidisciplinaire projecten 
uitgevoerd waarbij participatie met de omgeving 
wordt gebruikt voor het ontwikkelen van sociale en 
communicatieve vaardigheden.

Inhoudelijke verandering Vorm, didactiek en samenstelling

Water

•  Waterveiligheid en het beschermen van
    bewoond gebied
•  Klimaatverandering (tegengaan verdroging
    natuur- en landbouwgrond en verzakken
    grondwaterpeil in de steden, inrichten retentie
    (overstroming) gebieden
•  Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit bij
    (her-)inrichting

•  Regio-gedreven
•  Praktijkgericht
•  Vraag-gestuurd
•  Gepersonaliseerd
•  Water en ruimtelijke kwaliteit en inrichting
•  Water en techniek, water en natuur, water en
    kwaliteit, water en veiligheid
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Ontwikkelingen in de teelt- en 
handelssector en het effect op onderwijs

Van bloementeler tot ketenverantwoordelijke 
bloemproducent

Bloemen uit Nederland zijn over de gehele wereld te 
verkrijgen. En dat is niet voor niets. We produceren 
steeds duurzamer vanuit “gasloze kassen”, die 
gebruik maken van de nieuwste technieken om de 
bloemen en planten vervolgens op een zo efficiënt 
mogelijke manier vers bij de klant te krijgen. We 
lopen voorop wanneer het gaat om kennis en 
innovatie. We “vermarkten” deze kennis wereldwijd 
en zijn ook actief in vele landen met eigen kwekerijen 
en distributiecentra. Dit vraagt om logistieke 
processen die steeds complexer worden, omdat de 
leverfrequentie en -snelheid onder een groeiende 
economie zijn toegenomen. Met grote aandacht 
voor ketenverantwoordelijkheid, transparantie, 
duurzaamheid en milieu staan de teelt-handels- en 
logistieksector onder grote druk. Dit vraagt om 
vakmensen die naast vakkennis en handelstalent ook 
oog hebben voor circulaire economie, CO2-reductie 
en het duurzaam omgaan met grondstoffen.

In de opleiding wordt veel aandacht besteed 
aan duurzaam produceren, verantwoorde 
handelsstromen en efficiënte logistieke processen. 
Daarnaast wordt het ontwikkelen en telen van het 
product steeds geavanceerder waarvoor specialisten 
worden opgeleid. Een goede samenwerking tussen 
de sector (teelt, veiling en handel) en het onderwijs 
is onmisbaar. Studenten werken samen met het 
bedrijfsleven aan een verdere verduurzaming van de 
sector en het bedenken van innovatieve oplossingen. 

Inhoudelijke verandering Vorm, didactiek en samenstelling

Teelt, handel en logistiek

•  Gebruik van duurzame, “gasloze kassen’
•  Verticale teelt
•  Synchromodaal versnetwerk
•  Kas als apotheek
•  Energietransitie
•  Nieuwe techniek (drones, ICT, big data, etc.)
•  Circulaire economie, CO2-reductie
•  Ketenverantwoordelijkheid
•  Verantwoorde handelsstromen

•  Gebruik van E-learning en blended learning
•  Inzet van drones, ICT, big data bij teelt, handel en
    logistiek
•  Verticale teelt

Ontwikkelingen in de veehouderij en het 
effect op onderwijs

Van veehouder tot ondernemer in het buitengebied

De veehouder van morgen heeft naast zijn boerderij 
met 200 koeien een kantoorbaan in het bedrijfsleven. 
Zijn koeien worden gemolken door een melkrobot, 
de mestrobot zorgt ervoor dat de stal schoon blijft 
en de mest wordt automatisch gedroogd en dient 
vervolgens weer als strooisel in de ligbox. Het 
hooi of kuilgras wordt dagelijks automatisch in de 
stal gebracht. Wanneer er iets fout gaat, krijgt de 
veehouder via zijn telefoon een berichtje en kan 
hij via de webcam kijken wat er aan de hand is en 
zo nodig hulp inschakelen. Natuurlijk geldt dit nog 
lang niet voor alle veehouderijbedrijven, maar het 
laat wel zien dat de veehouderijsector niet stil staat. 
Mede dankzij de veestapel- en productiebeperkende 
maatregelen zijn veehouders genoodzaakt om 
neveninkomsten te genereren. Een tweede 
bedrijfstak, zoals een boerderijwinkel, zorgverlening, 
een nevenbaan, natuurbeheer of verhuur van 
recreatieplekken is eerder regel dan uitzondering. De 
veehouder van de toekomst moet van alle markten 
thuis zijn.   

In de opleiding is veel aandacht voor optimalisering 
van de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn ethiek en 
maatschappelijke acceptatie, dierenwelzijn, natuur-
inclusieve- en kringlooplandbouw onderwerpen die 
in project- of opdrachtvorm aan studenten worden 
aangeboden. Het onderwijs vindt voor een groot deel 
plaats bij veehouders in de omgeving, waardoor de 
praktijk altijd dichtbij is. 

Inhoudelijke verandering Vorm, didactiek en samenstelling

Veehouderij

•  Inzet van nieuwe technieken voor optimalisering
    (robots, drones, ICT, big data, etc.)
•  Duurzaam produceren
•  Maatschappelijke acceptatie en ethiek
•  Veranderende inzichten m.b.t. dierenwelzijn en
    voeding
•  Natuurinclusieve landbouw in opkomst
•  Nieuwe bedrijfstakken en markten, verbreding
•  Kringlooplandbouw

•  Melkvee en techniek (robots, drones, ICT, big data,
    etc.)
•  Onderwijs in de praktijk
•  Vraaggestuurd en projectmatig onderwijs
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Bijlage E3

Duurzame verbinding met het 
bedrijfsleven 

Onderwijsinstellingen hebben een infrastructuur 
nodig om de samenwerking tussen partners in de 
regio structureel in te richten. Zodat innovaties, 
trends en ontwikkelingen in de opleidingen komen, 
de actuele behoefte rondom onderwijsaanbod wordt 
omgezet in opleidingsportfolio’s, dat studenten 
een authentieke leeromgeving hebben, dat het 
opleidings- en cursusaanbod voor een grote diverse 
doelgroep, online en fysiek, toegankelijk wordt 
gemaakt, zodat condities zijn gecreëerd waarbinnen 
innovaties plaatsvinden, veranderingen worden 
gekanaliseerd en tot kwaliteitsverbetering leiden. 

Deze infrastructuur noemen we binnen 
Wellantcollege een ‘hotspot’ en deze heeft de vorm 
van een regionale (learning) community. Met alle 
betrokken partners in de regio wordt een regionale 
(learning) community ontwikkeld die functioneert 
als een platform dat alle partijen bijeenbrengt. 
Het onderwijs gaat samen met het bedrijfsleven 
een fysieke en digitale plek inrichten voor toegang 
tot betaalbare en laagdrempelige kennis voor de 
leerling/student/werknemer/werkzoekende. Een plek 
waar verhalen bij elkaar komen, een gezamenlijk 
vraagstuk van bedrijfsleven, onderwijs en overheid 
besproken kan worden. Ondernemers bewust maken 
dat investeren in human capital loont, werknemers 
bewust maken dat blijven leren een levensbehoefte 
is, de overheid duidelijk maken dat investeringen in 
een perpetuum mobile van een systeem van leren 
noodzaak is voor de continuïteit van de samenleving 
zoals we gewend zijn en scholen duidelijk maken dat 
het onderwijs anders moet worden ingericht. Zodat 
vraag en aanbod rondom leren samen komen en in 
gezamenlijkheid tot actie omgezet worden.

De community is voor iedereen die ertoe doet in de 
groene sector: studenten, alumni, leerbedrijven, (nog 

geen leer-) bedrijven, docenten, lectoren, 
inspiratoren, leveranciers, adviesbureaus, 
samenwerkingsverbanden, overheden, 
maatschappelijke organisaties, adviseurs, bedrijven, 
onderwijsinstellingen uit de keten (groen en niet-
groen), internationale organisaties, e.d. 

De community is een fysieke en een digitale plek. 
Een fysieke plek om te leren voor studenten en 
cursisten en waar bedrijven en onderwijs samen 
met elkaar werken. Het is een contextrijke mooie 
schoolomgeving voor reguliere lessen en leven lang 
leren markt (schooltuin, faciliteiten), een plek waarin 
we met elkaar projectmatig praktijkgericht) leren 
in samenwerking met de omgeving. Zowel intern 
(schooltuin en schoolomgeving) als extern (pop up 
plek) waar projecten worden uitgevoerd. In deze 
omgevingen staat praktijkgestuurd leren centraal. 
Partners ontmoeten elkaar in deze fysieke omgeving 
voor studiebijeenkomsten, seminars, vaktechnische 
bijeenkomsten, netwerken en leren. Het is een 
plek waar expertise en faciliteiten bijeenkomen, 
zowel voor onderwijs als voor keuzedelen, Skill’s 
wedstrijden, specialistische cursussen. 

Online wordt de community verder vormgegeven 
door middel van een digitaal platform waar de 
partners elkaar online ontmoeten en kennis delen. 
Het digitale aspect van de infrastructuur bindt en 
brengt studenten, alumni, bedrijven en andere 
partners bijeen. Het heeft tevens de functie van een 
communicatie platform voor het delen van innovaties 
en kennis, bijeenkomsten, leven lang leren markt, 
projecten etc. Er is een forum voor interactie en een 
plek voor een banen- en stagemarkt voor partners 
en studenten. Op die manier is de community altijd 
bereikbaar. Verbinding ontstaat. De infrastructuur 
is het middel voor de structurele invulling van de 
samenwerking met partners. 

Per vakgebied

Teelt

Opgave: werken aan een innovatief en duurzaam 
cluster

De VGB signaleert de volgende trends in de 
teelt: Veranderende klantbehoeften. Vergrijzing, 
verkleuring en individualisering. Toenemend 
belang supermarktkanaal ‘Samenwerken aan 
een bloeiend perspectief’. Lagere omzetgroei 
(economie, overproductie). Schaalvergroting 
en professionalisering, hierdoor toenemende 
kapitaalbehoefte. Internationalisatie productie en 
handel. Personeel steeds hoger opgeleid, maar 
schaarser. Verslechterende bereikbaarheid over 
de weg.  Toename inzet andere modaliteiten. 
Virtualisering en informatisering. Energiezuinig 
produceren ontwikkelt zich snel. Uitputting natuurlijk 
kapitaal.

Opgaven in de teelt liggen in vergroting van 
de toegevoegde waarde om hogere marges te 
verkrijgen en voortdurende verhoging van de 
kostenefficiëntie. Hiervoor moeten de basiscondities 
voor het bedrijfsleven om te kunnen ondernemen 
op orde zijn: ruimte om te groeien (areaalinrichting), 
goede bereikbaarheid (logistiek), voldoende 
personeel (human capital) en maatschappelijk 

Regio Groene Hart

Regio Greenport

Herkomst studenten en demografische 
ontwikkeling per cluster

Regio Metropool

Regio Maasland

Sterke krimp (10% of meer)

Krimp (2.5% tot 10%)

Redelijk stabiel (-2.5% tot 2.5%)

Groei (2.5% tot 10%)

Sterke groei (10% of meer)



Gegevens Kans op werk

Aantal gediplomeerden 2017 522

aandeel gediplomeerden beschikbaar voor werk 17%

Ontwikkeling gediplomeerden 2021 t.o.v. 2017 -39%

Aantal vacatures voor schoolverlaters 2017 566

Aantal vacatures voor schoolverlaters 2021 686

Aandeel gediplomeerden t.o.v. werkzoekenden en 
baanwisselaars

meer dan 
gemiddeld

Medewerker loonwerk

Goede kansen

Ruim voldoende 
kansen

Voldoende 
kansen

Matige kansen

Geringe kansen

Kans op stage medewerker dierverzorging

Goede kansen

Ruim voldoende 
kansen

Voldoende 
kansen

Matige kansen

Geringe kansen

Gegevens Kans op stage

Kans op leerbaan voldoende
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Ontwikkeling aantal studenten gelijk

Ontwikkeling stages/leerbanen toename

Gegevens Kans op werk

Aantal gediplomeerden 2017 890

aandeel gediplomeerden beschikbaar voor werk 28%

Ontwikkeling gediplomeerden 2021 t.o.v. 2017 -26%

Aantal vacatures voor schoolverlaters 2017 298

Aantal vacatures voor schoolverlaters 2021 212

Aandeel gediplomeerden t.o.v. werkzoekenden 
en baanwisselaars

meer dan 
gemideld

Medewerker dierverzorging

Goede kansen

Ruim voldoende 
kansen

Voldoende 
kansen

Matige kansen

Geringe kansen
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draagvlak. Dé sleutel tot het succes ligt op het 
gebied van kennis en innovatie en duurzamere 
productie. Kennisontwikkeling, kennisoverdracht 
en vooral ook het vermarkten van kennis zijn daarin 
essentieel. Daarnaast is transitie naar een écht 
duurzame productie nodig (inclusief technologie), 
niet alleen vanuit de license to operate, maar ook 
om de stijgende energiekosten te beheersen en 
concurrerend te blijven.

Veehouderij

Opgave: Zuivelketen zal zich moeten blijven focussen 
op efficiënte afzet

De belangrijkste thema’s in de melkveehouderij 
zijn: intrede van veestapel- en productiebeperkende 
maatregelen (onder meer fosfaatrechten) die impact 
hebben op sector-, regionaal- en bedrijfsniveau.
Volatiliteit van melkprijzen, oplopende (vaste) kosten, 
duurzaamheid (waaronder mineralen, de emissie 
van broeikasgassen en ammoniak, biodiversiteit 
en dierenwelzijn), maatschappelijke acceptatie. 
Wereldwijd groeit de vraag naar zuivelproducten, in 
Europa neemt de vraag af. Als reactie op de hoge 
(vaste) kostenstructuur en de (productie) beperkende 
maatregelen zal de zuivelketen zich moeten blijven 
focussen op een optimale verwaarding van zijn 
producten en een efficiënte afzet.

De landbouw is een belangrijke economische sector 
in het Groene Hart en een van de belangrijkste 
dragers van het open veenweidelandschap. Meer 
dan de helft van de omzet wordt gerealiseerd door 
de melkveehouderij. Er vindt schaalvergroting plaats 
in het Groene Hart: een gelijke omzet met minder 
bedrijven (-15% in de periode 2009-2015) en met 
minder werkgelegenheid (-18%). In de agenda van 
het Groene Hart ligt de focus op het stimuleren 
van economische bedrijvigheid door mogelijkheden 
te bieden voor schaalvergroting en verbrede 
(natuurinclusieve) landbouw. Er wordt gekeken naar 

verdienmodellen die de combinatie van landbouw, 
natuur, recreatie en het opwekken van duurzame 
energie economisch rendabel maken. 

Loonwerk

Opgave: Focus op specialisatie, nieuwe techniek en 
technologieën, kennisproducte

Van oudsher richt loonwerk zich voornamelijk op 
melkveebedrijven en akkerbouwbedrijven in het 
landelijk gebied.
De toenemende verstedelijking, spreiding van 
werkzaamheden om het personeel inzetbaar te 
houden en de kostprijs laag te houden heeft geleid 
tot een toename van loonwerk op het gebied van 
cultuur techniek, natuurbeheer, aanleg en onderhoud 
van sportvelden, aanleg en onderhoud van parken en 
grond-, weg- en waterbouw. Dit vraagt om andere 
competenties van medewerkers.

Duurzaam ondernemen, biomassa, 
veranderende wetgeving (gewasbescherming, 
natuurbeschermingswet – gedragscodes, risico’s voor 
veiligheid en gezondheid m.b.t. schade aan kabels en 
leidingen) zijn binnen cultuurtechnisch loonwerk van 
invloed op de beroepsinhoud.

De sector zal meer gaan professionaliseren en meer 
integraal gaan (samen-)werken, op de volgende 
gebieden: personeelsinzet, specialistische machines, 
kennisleverancier.

Bedrijven zullen investeren in nieuwe techniek en 
technologieën. De ontwikkelingen zitten met name 
in sensortechniek, elektronica, robotisering, ICT, 
big data. Techniek en technologieën die zich snel 
ontwikkelen.

Er dreigt echter een tekort aan technische vakmensen 
op mbo-niveau te ontstaan. De versnelling met 
betrekking tot inzet van nieuwe technieken en 
technologieën binnen de beroepen en de vergrijzing 
werken daarbij versterkend. De concurrentie om 
technisch personeel zal dan ook toenemen. 

Om aan klimaatdoelstellingen te voldoen moet 
de Europese Unie haar CO2- en fijnstofemissie 
reduceren. Strengere emissie-eisen worden aan het 
machinepark gesteld en werken kostprijsverhogend.

In de periode 2018-2021 nemen de budgetten voor 
verkeers- en waterinfrastructuur toe. Dit leidt tot een 
hogere vraag naar loonwerk in de grond-, weg- en 
waterbouwsector (GWW).

Diermanagement

Dierverzorging 3.0

Opgave: Het dier van de toekomst

Meer dan 4 miljoen huishoudens hebben één 
of meer huisdieren. In totaal heeft 53% van 
alle huishoudens één of meerdere huisdieren: 
niet alleen honden en katten, maar ook andere 

dieren als vissen, konijnen, knaagdieren, vogels 
en reptielen. Er ontstaan nieuwe rassen en zelfs 
nieuwe diersoorten door genetisch gemodificeerde 
huisdieren en zelfs gerobotiseerde en virtuele en 
holografisch geprojecteerde huisdieren. We kunnen 
huisdieren vanaf ons werk met apps en gadgets 
thuis in de gaten houden; laten spelen (serious 
gaming) en op afstand te eten geven door middel 
van gepersonaliseerde 3D-geprinte speeltjes en 
voederbakjes. Kunstmatige intelligentie laat ons met 
huisdieren praten. En door de opkomst van radio- 
en TV-stations en stream specifiek voor honden, 
katten en andere huisdieren kunnen ze zich thuis 
prima vermaken. Ook ontstaan online koppelingen 
waardoor huisdieren op afstand met elkaar kunnen 
spelen. Huisdiereneigenaren geven veel geld en 
aandacht aan hun huisdier. Huisdiereigenaren gaan 
steeds meer de voeding voor hun zo geliefde huisdier 
in abonnementsvorm bestellen. Grote kans dat het 
chippen van alle huisdieren wettelijk verplicht gesteld 
wordt. 

Maatschappelijke waarde: Het groene onderwijs 
biedt veel zorgleerlingen een veilige plek in het
onderwijs, waar ze gekend en herkend worden. Het 
kent een grote instroom zorgleerlingen die dankzij de 
intensieve begeleiding en het kleinschalige karakter 
van het onderwijs toch met een vmbo-diploma op 
zak afstuderen én bovendien een baan op niveau 
vinden. De groene leeromgeving, het kleinschalige 
karakter (‘gekend worden’) en zorgen voor dieren en 
planten hebben een positief effect op deze groep. 
Met name in het domein Diermanagement kunnen 
dieren ingezet worden als maatschappelijke waarde 
en middel om tot leren te komen.

Paraveterinair

Opgave: Ketens, schaalvergroting, specialisatie en 
advisering

Nederland telt ruim 4.400 dierenartsen en ruim 
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1.200 dierenartspraktijken met één of meer 
vestigingen. De grootste categorieën praktijken zijn 
de huisdierenpraktijken (63%), gemengde praktijken 
(23%), paardenpraktijken (4%). In de branche 
vindt ketenvorming plaats. Steeds meer kleinere 
groepspraktijken werken samen. Hierdoor is het 
mogelijk meer specialistische kennis te bieden. Ook 
buitenlandse partijen tonen belangstelling in de 
Nederlandse markt. Op dit moment maken ketens 
ongeveer 10% uit van de markt. De verwachting is 
dat dit de komende jaren toeneemt naar 15-20%. 
Er is sprake van toenemende schaalvergroting in de 
branche; minder zelfstandige praktijken.

Daarnaast wordt een verschuiving van de omzet 
geconstateerd. Productverkoop, zoals diervoeding en 
diergeneesmiddelen, verplaatst zich in toenemende 
mate naar het online kanaal, waardoor de omzet 
van een dierenartspraktijk meer en meer bestaat 
uit dienstverlening op het gebied van handelingen 
en advisering. Er treedt meer concurrentie op van 
tuincentra, bouwmarkten en dierenspeciaalzaken. 
Prakijken zullen meer de focus moeten leggen op 
preventieve gezondheidszorg en advisering, minder 
op curatieve behandelingen. Er zal meer specialisatie 
van praktijken optreden. Enerzijds zullen diagnoses 
en behandeling via internet plaatsvinden en 
anderzijds aan huis of in de avond. Een andere focus 
ligt op reductie van antibioticagebruik en gebruik van 
alternatieve/natuurlijke/biologische producten.

Paardensport en –houderij

Opgave: nieuwe doelgroepen, techniek, ketens, 
internationaal, gezondheid (zorg) en welzijn
De vergrijzing van de samenleving is een feit. In 
2040 zal meer dan 50% van de bevolking ouder 
zijn dan 50 jaar. Tot nu toe komt de aanwas van 
de paardensport vooral van kinderen, maar door 
de vergrijzing worden 40+’ers een interessante 
doelgroep voor ruitersportcentra. Ouderen blijven 
langer vitaal en hebben een ruim besteedbaar 

vermogen. In combinatie met individualisering 
maakt dat de paardenhouderij, meer dan nu, 
preventieve en curatieve betekenis krijgt in de 
menselijke gezondheidszorg. Daarbij zal het paard 
voor therapeutische toepassingen – via coaching 
met paarden en in de bestrijding van obesitas bij 
mensen – belangrijker worden. Het paard blijft 
maatschappelijk emotioneel een bijzondere plaats 
innemen, die niet te vergelijken is met andere 
landbouwhuisdieren. Er is een trend zichtbaar waarbij 
het paard wordt ‘vermenselijkt’. 

De technologische ontwikkeling is een ander 
aandachtspunt. Consumenten omarmen 
technologische innovaties zoals smartphones, 
social media en slimme camera’s. Ook voor de 
paardensport zijn veel mogelijkheden, denk 
aan gezondheidsensoren, hartslagmeters of 
dressuursimulators. De technologie kan bijdragen aan 
dier- en mensgezondheid, kan prestaties verbeteren, 
identificatie makkelijker maken en zorgen voor meer 
veiligheid. 

De sociale omgeving rond de paardenhouderij 
verandert, met meer aandacht voor het verminderen 
van antibiotica ter voorkoming van resistentie (in de 
gehele veehouderij), effectieve dierziektebestrijding, 
een I&R-systeem, nieuwe concurrentie door 
verbredende veehouders en veranderende 
klantbehoeften. Er zal meer bewustwording voor 
ketengerichte bedrijfsvoering zijn. Deze ketens 
worden internationaler en de kansen voor export 
naar het buitenland nemen toe (het Nederlandse 
paard blijft kennisexportproduct), evenals de kansen 
voor gewenste buitenlandse investeringen in het 
bedrijf.

Groene leefomgeving

Hovenier

Opgave: vergroenen, duurzaamheid, human capital, 

klimaat en energie

Uit het Marketingrapport Hoveniers en 
groenvoorzieners 2018 blijkt dat het goed gaat 
in de groensector. Er is groei in de groensector en 
een krapte op de arbeidsmarkt voor vakbekwaam 
personeel onder hoveniers. De thema’s die centraal 
zullen staan in de ontwikkelingen in het hoveniersvak 

Goede kansen

Ruim voldoende 
kansen

Voldoende 
kansen

Matige kansen

Geringe kansen

Medewerker hovenier

Gegevens Kans op werk

Aantal gediplomeerden 2017 Geen 
informatie

aandeel gediplomeerden beschikbaar voor werk Geen 
informatie

Ontwikkeling gediplomeerden 2021 t.o.v. 2017 Geen 
informatie

Aantal vacatures voor schoolverlaters 2017 322

Aantal vacatures voor schoolverlaters 2021 350

Aandeel gediplomeerden t.o.v. werkzoekenden en 
baanwisselaars

meer dan 
gemiddeld

betreffen: duurzaamheid, milieuvriendelijke 
tuinen, ecologisch verantwoord, MVO, zowel op 
het gebied van de tuinaanleg als op het gebied 
van de bedrijfsmiddelen. Er is meer vraag naar 
waterbeheersing. Er is sprake van een toename 
van internet als oriëntatie- en verkoopkanaal en 
digitalisering. De particuliere markt trekt aan en 
kwaliteit en service worden belangrijker. In de 

uitvoering van het werk is een toename te zien van 
gebruik van gereedschap met accu’s, meer advies- en 
ontwerpwerk, 3D tekeningen e.d.

Vergroening van de wijk is een belangrijke opgave 
in het kader van klimaat en energie. Gemeenten, 
burgers en huiseigenaar gaan samen aan de slag 
in een wijkgerichte benadering. Transitievisie 
voor duurzame wijken. De openbare ruimte in de 
stad - pleinen, straten en parken en de manier 
waarop ze ingericht zijn - kan de sociale cohesie en 
levenskwaliteit van de inwoners van de stad enorm 
ondersteunen. Er liggen in het groene domein 
ontwikkelkansen op cross-overs groen en hospitality, 
retail, zorg, groothandel, groene logistiek en 
transport, techniek.

Een andere ontwikkeling is groen voor sociale 
inclusie. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
krijgen taak- en arbeidsgerichte activiteiten, gericht 
op ontwikkeling en re-integratie van deelnemers in 
het groene domein (staatsbosbeheer, groenbeheer, 
kassen etc).

Urban Green Development

Opgave: vergroen de stad met innovatie, leefbare 
omgeving 

Hoe houden we de stad leefbaar, duurzaam en 
toekomstbestendig? Door de stad te vergroenen! In 
stedelijk gebied kan meer verharding en bedekking 
van het bodemoppervlak, bijvoorbeeld met tegels of 
asfalt, leiden tot meer wateroverlast en hittestress. 
Het klimaatbestendiger maken van steden gaat hand 
in hand met meer groen en water. Omdat de ruimte 
beperkt is, vind je steeds meer innovatief groen terug 
in de stad, zoals op daken, gevels, in bestrating, of in 
drijvende parken.

Parken, bomen, groene daken en groene gevels 
absorberen de warmte en zonnestralen tijdens 

hete dagen. Grachten, vijvers, waterpleinen en 
waterbuffers zoals wadi’s bieden mogelijkheden om 
water (tijdelijk) te bergen tijdens hevige buien. Ook 
de bodem en de bedekking daarvan speelt een rol 
bij het tegengaan van hittestress en wateroverlast. 
Meer groen in de leefomgeving in plaats van 
asfalt, stenen en staal heeft een dempend effect 
op de temperatuur en betere waterafvoer. Dit gaat 
het hitte-eilandeffect in steden tegen. Naast het 
opvangen van de effecten van klimaatverandering 
(adaptatie) wordt tegelijkertijd ingezet op een 
transitie naar een duurzame energievoorziening, 
om zo broeikasgasemissies te verminderen. Anders 
inrichten van de (bestaande) woningen en groen is 
hiervan onderdeel.

Het gaat hierbij om het openbare groen, aanleg van 
groen rond scholen en zorginstellingen, het groen in 
en rond de werkplek, maar ook bewustwording bij 
de burger. Ook krijgen we steeds meer zicht op de 
rol die groen kan spelen in de strijd tegen fijnstof, 
als windkering en als geluiddempend element. 
Doordacht aangelegd en goed onderhouden groen is 
een investering die veel oplevert.

Watermanagement

Opgave: watermanagement in het licht van 
klimaatverandering

Klimaatverandering, dijkverhoging, rivierennatuur 
opnieuw inrichten, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit, 
beheer grond- en oppervlaktewater, veiligheid tegen 
overstromingen, klimaatadapatie, waterretentie: 
allemaal ontwikkelingen op het gebied van water die 
de komende jaren steeds belangrijker zullen worden. 
Door de toename van het aantal extreme buien, en 
de hevigheid ervan, ontstaat meer water (-overlast) 
dat leidt tot grotere materiële en financiële schade. 
Door toename van warmte ontstaan juist perioden 
van watertekort. Slimme samenwerking tussen 
partijen,  nieuwe systemen (o.a. opslag, en gebruik 
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Gegevens Kans op werk

Aantal gediplomeerden 2017 192

aandeel gediplomeerden beschikbaar voor werk 26%

Ontwikkeling gediplomeerden 2021 t.o.v. 2017 -14%

Aantal vacatures voor schoolverlaters 2017 266

Aantal vacatures voor schoolverlaters 2021 236

Aandeel gediplomeerden t.o.v. werkzoekenden en 
baanwisselaars

meer dan 
gemiddeld

Medewerker bloem en design

Goede kansen

Ruim voldoende 
kansen

Voldoende 
kansen

Matige kansen

Geringe kansen

regenwater, metingsystemen en analysetools) en 
innovatieve oplossingen zijn nodig.

Bloem, Groen en Styling

Er bestaat een sterke relatie tussen koopkrachtstijging 
en groei van bestedingen in bloemen en planten. 
Op basis van de verwachte economische groei en 

de huidige consumptiewaarde is de verwachting dat 
de mondiale consumptiewaarde van bloemen en 
planten de komende 10 jaar wereldwijd bijna 50% 
zal groeien. Bloemen en planten zijn niet meer weg 
te denken uit (de Nederlandse) interieurs. Ze spelen 
een belangrijke rol bij het stylen van bedrijven en 
woonkamers en het zijn sfeermakers bij bijzondere 
gebeurtenissen. Bloemen kunnen bijdragen aan een 
gevoel van geluk en beleving.

Groothandel en logistiek

De versmarkt kenmerkt zich door een toenemende 
complexiteit, onzekerheid en dynamiek. Producten 
worden wereldwijd ingekocht, de leverfrequentie 
en -snelheid zijn sterk toegenomen en de markt 
vraagt om transparantie en duurzaamheid. 
Daarom heeft de agrifoodbusiness in Nederland 
behoefte aan innovatieve logistieke oplossingen en 
beslissingsondersteunende modellen op basis van 
zowel technologische als bedrijfskundige kennis.

Nederland heeft traditioneel een sterke positie als 
logistiek centrum voor agrarische grondstoffen en 
bewerkte producten. Naar schatting 30% van al het 
goederenvervoer binnen en van en naar Nederland 
betreft agrifoodgoederen. 

Het agrifoodcomplex of ketennetwerk omvat 
een veelheid aan spelers. Tussen producent en 
consument zitten veel tussenleveranciers, fabrieken, 
distributiecentra en retailers en vaak nog meer 
schakels. Een aantal trends en ontwikkelingen die 
de inrichting en besturing van dat ketennetwerk zal 
gaan veranderen:

• De consument wil een groot assortiment
verse, gezonde gemaksproducten tegen een
lage prijs. Dat vraagt om minimale voorraden,
sneller en vaker leveren en een strakke regie op
goederenstromen.

• Producten komen steeds vaker vanuit de hele
wereld en leggen gemiddeld vaak duizenden
kilometers af voor ze bij de consument zijn.
Retailers vragen daarom om leverzekerheid en
-stiptheid.

• De automatiseringsgraad in alle schakels van de
keten neemt toe, waardoor uitgebreide informatie-
uitwisseling en centrale aansturing van activiteiten
mogelijk wordt.

• Een grote maatschappelijke aandacht voor
voedselveiligheid, transparantie en milieu.

Food

Duurzaamheid wordt voor de consument 
steeds belangrijker bij haar keuze om bepaalde 
voedingsmiddelen wel of niet te consumeren. De 
consument wil haar eten kunnen vertrouwen, dus 
eist hij transparantie op het gebied van milieu, 
dierenwelzijn, gezondheid en voedselverspilling.

Milieu: Welke impact heeft de productie gehad op de 
directe omgeving, CO2-uitstoot en de natuur?
Dierenwelzijn: Hoe is het beest gefokt, gevoerd, 
vervoerd en geslacht? ‘Veiligheid’ van het vlees, 
onder meer gebruik van antibiotica,  is belangrijk.
Gezondheid: Toenemende bewustwording van 
de impact van voeding op de gezondheid. Welke 
bestanddelen zitten in het voedsel?
Voedselverspilling: Consumenten, maar ook de 
voedselindustrie en horeca gooien nog steeds te veel 
voedsel weg. Hoe is dit te reduceren? Dit kan onder 
meer door van ‘afval’ inkomsten te maken.

Maatschappelijk is er sprake van een wijziging van 
consumentengedrag en eetpatroon naar verse, 
voorverpakte producten, snacks en convenience 
producten (gemak).

Door recente voedselschandalen is het vertrouwen 
van de consument in de foodketen geschaad. Dit 

BEROEPSOPLEIDING-
NAAM NIVEAU Aeres (v) 

MBO
AOC De 
Groene 
Welle

AOC 
Oost

AOC 
West 

Brabant
CITAVERDE 

College
Clusius 
College

Edudelta 
Onderwi-
jsgroep

Helicon Landst-
ede Lentiz Nordwin 

College Terra Wellantcollege
AOC 

Gemid-
delde

Agro productie, han-
del en technologie 2 19.4% 37.0% 58.1% 46.4% 60.0% 34.3% 45.5% 26.9% 85.7% 28.0% 24.4% 29.8% 35.1% 40.8%

3 5.8% 7.5% 31.1% 18.4% 23.3% 11.8% 23.1% 11.4% 0.0% 38.1% 33.3% 18.7% 15.6% 18.3%

4 37.9% 42.9% 50.0% 31.1% 48.4% 39.8% 42.1% 36.0% 53.1% 53.7% 52.9% 49.0% 34.9% 44.0%

Allround coördina-
tor-instructeur buiten-

sport
4

Bloem, groen en 
styling 2 50.0% 30.8% 58.8% 72.2% 53.3% 33.3% 58.8% 48.0% 40.0% 63.6% 32.3% 49.2%

3 56.3% 23.5% 40.7% 18.8% 35.1% 41.7% 8.3% 25.5% 53.8% 62.5% 35.7% 14.3% 34.7%

4 35.5% 16.7% 38.5% 11.1% 39.4% 29.4% 23.1% 28.2% 54.8% 29.2% 65.6% 21.4% 32.7%

Dierverzorging 2 59.0% 50.8% 57.3% 56.3% 48.6% 27.6% 58.8% 57.7% 76.9% 75.0% 51.9% 46.0% 52.4% 55.3%

3 33.3% 31.1% 35.6% 30.3% 24.4% 30.8% 37.9% 37.7% 33.3% 18.2% 41.9% 40.8% 33.6% 33.0%

4 24.1% 14.3% 28.8% 11.7% 26.3% 17.0% 22.2% 23.1% 20.6% 23.5% 16.7% 22.1% 20.8% 20.9%

Entree 1 71.4% 55.6% 45.2% 19.2% 49.0% 48.2% 54.3% 54.9% 67.9% 69.6% 42.9% 52.6%

Gespecialiseerde 
proefdierverzorging 4 20.0% 20.0%

Groene ruimte 2 38.5% 61.1% 38.3% 35.7% 52.1% 36.8% 51.7% 56.3% 50.0% 30.4% 51.8% 52.0% 46.2%

3 22.6% 35.5% 8.7% 47.8% 42.4% 28.1% 12.5% 16.4% 5.9% 37.5% 11.1% 4.2% 22.7%

4 40.0% 13.7% 38.1% 27.3% 34.8% 26.7% 20.0% 36.3% 50.0% 26.9% 31.3% 45.7% 32.6%

Hoefsmederij 3 0.0% 0.0% 0.0%

Management retail 4

Milieu-onderzoek en 
-inspectie 4 84.6% 62.2% 20.0% 53.8% 55.2%

Verkoop 2 42.9% 42.9% 42.9%

Voeding 2 0.0% 0.0% 44.4% 0.0% 9.1% 9.1% 10.4%

3 37.5% 0.0% 5.6% 4.8% 28.6% 22.5% 14.3% 16.2%

4 66.7% 41.9% 17.1% 66.7% 70.8% 38.7% 38.9% 48.7%

Doorstroompercentage 2017-2018 per AOC, beroepsopleiding en 
niveau

leidt enerzijds tot toenemende wet- en regelgeving 
om te komen tot verantwoorde productieprocessen. 
Anderzijds eist de consument meer transparantie 
en kiest zij sneller voor biologische producten of 
keurmerken.

Food is hot en in toenemende mate een onderdeel 
van iemands levensstijl (je bent wat je eet). De 
consument vraagt daarom ook steeds vaker naar 
een uniek en authentiek product waarmee hij 
zich kan onderscheiden en waarmee hij zijn eigen 
identiteit verder kan ontwikkelen. Dit vertaalt zich in 

afnemende klantloyaliteit van mainstreamproducten.

Consumenten laten zich leiden door de massa. 
Online platforms en social media beïnvloeden de 
keuzes van consumenten in toenemende mate.



Krachtig, toekomstbestendig groen 
onderwijs

Afspraken met de AOC’s

Het klimaatakkoord vraagt, naast de 
bestaande duurzaamheidsambities, nieuwe 
“klimaatcompetenties en -kennis” om de doelen te 
realiseren. Samen met het feit dat de agri-foodsector 
een jaarlijkse omzet genereert van meer dan 100 
miljard euro maakt dit duidelijk dat de BV Nederland 
behoefte heeft aan krachtig, toekomstbestendig 
groen onderwijs.

De impact van thema’s als klimaat, duurzaamheid, 
circulaire economie en gezondheid op de groene 
sector is groot. De AOC’s zijn hard bezig om deze 
thema’s in het onderwijs in te bedden. Brede 
samenwerking met andere mbo-sectoren (techniek, 
zorg, ict) is nodig om groen onderwjs in al zijn 
verschijningsvormen – in de gesprekken hierover ook 
wel aangeduid als ‘50 tinten groen’ – aan te bieden. 
In dergelijke brede samenwerkingen en het aangaan 
van bijbehorende verbindingen ligt de kern van het 
realiseren van dit krachtig, toekomstbestendig groen 
onderwijs.

Om deze ambitie te bereiken zullen de AOC’s ook in 
moeten spelen op de demografische krimp, onder 
andere door het eigen opleidingenaanbod tegen het 
licht te houden, doelmatig samen te werken met 
niet-groene onderwijsinstellingen en, gezamenlijk of 
in coalities, met de andere AOC’s. 
De wijze van samenwerken – ook met bedrijven, 
organisaties en overheden – is in elke regio en voor 
elk AOC maatwerk. 

De twee-eenheid vmbo-mbo is voor de AOC’s 
niet alleen belangrijk voor de bedrijfsvoering en 
doelmatigheid. In het groen vmbo laten de AOC’s 
hun leerlingen kennismaken met bovengenoemde 
thema’s. Zo ontstaan doorlopende leerlijnen naar 

het groen mbo en wordt de basis gelegd voor een 
groene inbreng in de andere mbo-sectoren.

Op inhoud werken de AOC’s samen in het 
GroenPact – een samenwerkingsovereenkomst tot 
2025 tussen de Groene Tafel (de AOC’s, het groen 
HBO, Wageningen UR), het groene bedrijfsleven 
en het ministerie van LNV – en daarnaast in de 
Centra voor Innovatief Vakmanschap en in de 
Onderwijsclusters vmbo en mbo, waarin directeuren 
en beleidsmedewerkers van de AOC’s kennis 
delen en afstemmen. Voor de examinering wordt 
samengewerkt in de stichting De Groene Norm. 
Deze samenwerkingen richten zich op zowel 
het diplomagerichte onderwijs als op leven lang 
ontwikkelen.

Het stevig positioneren van groen vmbo, mbo en 
leven lang ontwikkelen blijft een gezamenlijke 
opgave van de AOC’s en hun partners, ook als de 
AOC Raad als sectororganisatie er straks niet meer 
is. Daarnaast blijven de AOC’s samenwerken binnen 
de VO-Raad, de MBO Raad en op inhoud binnen de 
groene kolom.

Ieder AOC heeft in de kwaliteitsagenda de eigen 
maatwerkoplossing uitgewerkt en geeft daarmee 
onderbouwing aan het eigen en het gezamenlijk 
ontwikkelperspectief. De kwaliteitsagenda’s van 
alle AOC’s laten zien dat de realisatie van krachtig, 
toekomstbestendig groen onderwijs met veel energie 
en inzet wordt voortgezet én wordt voorzien van 
nieuwe impulsen.

Samenwerking in Centra voor 
Innovatief Vakmanschap (CIV’s)
 
Sinds 2013 werken de AOC’s en het regionaal 
bedrijfsleven samen in twee CIV’s: het CIV 
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en het CIV Agri 
& Food. Kenmerkend voor deze CIV’s is de nauwe 

samenwerking tussen het bedrijfsleven/werkveld 
en het onderwijs. Deze vindt plaats in regionale 
Meetingpoints.
 
Samen ondernemen we activiteiten die erop gericht 
zijn de kwaliteit van het vakonderwijs te verbeteren 
zoals lesmaterialen, keuzedelen, themadagen 
en masterclasses. De CIV’s zijn voor de AOC’s de 
infrastructuur voor kennisdoorstroming en innovatie. 
De CIV’s zijn sectoraal vormgegeven. AOC’s 
participeren hierin door middel van projectleiders/
verbindingsofficieren die de schakel vormen 
tussen de regionale activiteiten en de gezamenlijke 
activiteiten. Inhoudelijke samenwerking verloopt 
via Groenpact. De infrastructuur wordt ter 
beschikking gesteld om ambities en doelstellingen 
uit Groenpact te realiseren. Kernfuncties van 
deze CIV’s zijn de regionale meetingpoints, 
kennisdoorstroom, onderwijsinnovatie met up-to-
date onderwijsmateriaal, en de stimulering van 
regionale en landelijke netwerkontwikkeling.82
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Clusters Eindtotaal 
Wellant Landelijk Verschil

Informatie (vraag 3) 7,19 7,40 -0,21

Lessen / programma (vragen 89, 
8-10 en 65) 6,59 6,80 -0,21

Vakken (vragen 90-92) 6,72 6,67 0,05

Rooster (vragen 24, 6, 82 en 7) 6,78 6,75 0,03

Toetsing en examinering (vragen 
11-14 en 93) 7,17 7,48 -0,31

Studiebegeleiding (vragen 16, 
18-19) 6,78 7,07 -0,29

Onderwijsfaciliteiten (vragen 21, 
61, 83, 94-95) 7,02 7,24 -0,22

Vaardigheden en motivatie 
(vragen 84-87) 6,55 6,75 -0,20

Stage / bpv (BOL) (vragen 28-34, 
72 en 35) 6,95 7,20 -0,25

Werkplek (BBL) (vragen 36-42) 7,71 7,66 0,05

(Studie)loopbaanbegeleiding 
(vragen 100, 47 en 96) 6,68 6,93 -0,25

Overige voorzieningen (vraag 
48) 6,41 6,80 -0,39

Rechten en plichten (vragen 53 
en 55) 6,01 6,30 -0,29

Beperking (vragen 51, 78-80) 6,51 6,75 -0,24

Inspraak (vragen 57-58) 5,51 5,80 -0,29

Sfeer en veiligheid (vragen 59, 
88, 62-63 en 97) 7,36 7,60 -0,24

School & studie (vragen 98-99) 7,05 7,40 -0,35

Cijfer opleiding 7,06 7,10 -0,04

Cijfer school 6,42 6,70 -0.28 

Gemiddelde alle clusters 6,78 6,97 -0,21

3 3 5

4 2 0

Totaal 13 11

MBO Rijswijk 2. 6 7

3 4 3

4 3 3

Totaal 12 13

MBO Rotterdam 2 2 1

3 2 1

4 2 3

Totaal 6 5

Totaal 138 157

Locatie Niveau
Maximum #  

VSV vlg. 
norm

Cumulat-
ief 

2017-2018

MBO Aalsmeer 2 10 11

3 5 3

4 6 9

Totaal 20 23

MBO 
Amsterdam 4 2 6

Totaal 2 6

MBO Delft 4 1 0

Totaal 1 0

MBO Dordrecht 1 3 2

2 6 8

3 6 16

4 6 21

Totaal 21 47

MBO Gorinchem 2 2 3

3 2 5

4 1 4

Totaal 5 12

MBO Gouda 2 3 4

3 3 5

4 3 3

Totaal 9 12

MBO Houten 1 4 8

2 19 13

3 14 7

4 12 7

Totaal 48 35

MBO Linnaeus 2 2 3

3 0 1

Totaal 2 4

MBO Rijnsburg 1 2 0

2 7 6

Aantal VSV 2016-2017 per locatie  en niveau 
ten opzichte van norm

Resultaten Job monitor



DOORSTROOM-
JAAR LEERWEG VMBO 1 2 3 4 Eindtotaal

2012 basisbg leerweg 23 196 10 229 85%

gemengde leerweg 2 25 72 99

kaderbg leerweg 7 26 164 46 243

theoretische 
leerweg 2 7 38 148 195

Totaal 2012 32 231 237 266 766

% 4% 30% 31% 35% 100%

2013 basisbg leerweg 11 191 14 216 86%

gemengde leerweg 2 16 44 62

kaderbg leerweg 1 19 163 42 225

theoretische 
leerweg 1 9 36 207 253

Totaal 2013 13 221 229 293 756

% 2% 29% 30% 39% 100%

2014 basisbg leerweg 4 179 9 192 92%

gemengde leerweg 2 24 32 58

kaderbg leerweg 5 10 132 38 185

theoretische 
leerweg 3 4 51 215 273

Totaal 2014 12 195 216 285 708

% 2% 28% 31% 40% 100%

2015 basisbg leerweg 5 157 7 169 92%

gemengde leerweg 10 43 53

kaderbg leerweg 1 11 171 26 209

theoretische 
leerweg 1 3 45 228 277

Totaal 2015 7 171 233 297 708

% 1% 24% 33% 42% 100%

2016 basisbg leerweg 5 188 18 211 93%

gemengde leerweg 1 2 26 43 72

kaderbg leerweg 3 9 170 44 226

theoretische 
leerweg 3 4 33 227 267

Totaal 2016 12 203 247 314 776

% 2% 26% 32% 40% 100%

Eindtotaal 76 1021 1162 1455 3714

Instroom kwetsbare jongeren
De tabel toont de verdeling naar vmbo leerweg dat 
direct instroomt in het mbo van Wellantcollege (naar 
niveau). Hierbij is bijvoorbeeld vmbo examengroep 
2015-2016 instroom in mbo ‘doorstroomjaar 
2016’. Hieruit blijkt dat van de in totaal 776 directe 
instromers dat jaar 221 leerlingen ofwel 7% een 
vmbo-basis diploma op zak had.  
 
Uit de tabel blijkt dat in 2016 26% van de direct 
van vmbo ingestroomde leerlingen in niveau 2 
terecht kwamen. 93% (188 studenten) van deze 
groep had een vmbo BB diploma. Ruim een kwart 
van de directe vmbo instroom heeft jaarlijks een 
vmbo basisberoepsgerichte leerweg. De overgrote 
meerderheid van deze studenten stroomt in op een 
niveau 2 opleiding.
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Overzicht activiteiten

Kwaliteitsagenda
Wellantcollege

2019- 2022

Kwaliteit en rendement

• Verbeterplan examinering, kwz
• Aanpassing curricula
• Intensivering voorlichting
• Maatwerk
• Verbeterplan doorstroom
• Niveau 2 en entree naar vmbo 

locatie

Innovatie

• Praktijkgericht leren
• Gepersonaliseerd leren
• Lichtgroen portfolio en 

samengestelde opleidingen
• Co-creatie bedrijfsleven
• Education as a service

Regionale samenwerking

• Kenniscentra
• Hotspot
• mboRijnland instellingsniveau
• Overige ROC’s opleidingsniveau
• Participatie in CIV’s
• Voortzetting Green Pact, Groene 

Norm,  Groene tafel

Professionele organisatie

• Professionalisering op:
• examinering, kwz, vakinhoud en 

didactiek
• leidinggeven aan veranderingen en 

innovatie
• maatwerk en flexibilisering

• Expertisecentrum complexe 
doelgroepen

• Werving nieuwe (hybride) 
vakdocenten

Gezonde bedrijfsvoering

• Concentratie mbo en vmbo in 
clusters

• Reductie aantal mbo- locaties
• Locatieschouw vmbo
• Herinrichting staf- en 

managementstructuur
• Partnership m.b.t. innovatie 

(bedrijfsleven, mboRijnland)
• Inrichten hotspots i.s.m. AOC’s

Overzicht nieuwe (zwart gemarkeerd) en 
geïntensiveerde activiteiten (wit gemarkeerd) 
kwaliteitsagenda 2019 – 2022 Wellantcollege
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