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MBO Utrecht, meer dan een vak! 

 

Wij geloven in talentontwikkeling en toekomstkansen voor jonge mensen - dat is de visie van MBO 

Utrecht. Wij bieden passende opleidingen die kansen bieden op de arbeidsmarkt, ondersteund door 

stimulerende loopbaanbegeleiding, om kansen te krijgen en te benutten. Ieder aspect van de 

drievoudige kwalificatie krijgt bij ons evenveel aandacht. Excellentie krijgt een plek op de manier die 

bij ons past; voor iedereen op ieder niveau, je overstijgt je eigen en andermans verwachtingen. De 

Kwaliteitsagenda komt precies op tijd. De afgelopen vier jaar hebben we met een ambitieus 

kwaliteitsplan voortgebouwd op het fundament dat MBO Utrecht heeft neergezet vanaf de start als 

zelfstandige organisatie in 2013.  

 

Vanaf januari 2017 werken we met een nieuwe Strategische Koers. Waar vijf pijlers richting geven 

aan onze ambities: ambitieus onderwijs, persoonlijke aandacht, gedreven communities, 

ondernemend samenwerken en lerende teams. Deze zijn geconcretiseerd in het Meerjarenplan 

2019-2022.  

 

De Kwaliteitsagenda sluit aan bij ons Meerjarenplan 2019-2022. De inhoud die we geven aan de 

drie landelijke speerpunten Jongeren in kwetsbare positie, Gelijke kansen en Opleiden voor de 

arbeidsmarkt van de toekomst, zijn onderdeel van ons Meerjarenplan. Door onze eigen kwaliteiten 

te combineren met de wensen en ontwikkelingen van werkveld, andere onderwijssectoren en 

overheid, werken we aan een sterkere positie van jongeren in de regio. 

 

Niet alleen wij als MBO Utrecht zijn toe aan de volgende stap, hetzelfde geldt voor de studenten en 

verbonden partijen van MBO Utrecht. De wil, energie en betrokkenheid zijn voelbaar en merkbaar 

aanwezig en vormen een bindend element. Uit Bedrijven-, Medewerkers- en Studentonderzoeken 

blijkt dat de waarderingen zijn toegenomen, maar ook waar er nog stappen te zetten zijn. Onze 

medewerkers zijn erop gebrand te laten zien waar ze voor staan en waar ze voor gaan. Die 

gedrevenheid komt tot uiting in de plannen voor de komende tijd die in deze Kwaliteitsagenda 

thematisch zijn weergegeven. 

 

Zo veel ideeën, zo veel vitaliteit. Dat alles zal ons helpen studenten te geven wat ze verdienen: 

hoogwaardig, relevant onderwijs en een succesvolle start van hun loopbaan. Zodat werkgevers 

ervaren: ze krijgen niet zomaar een mbo-student, ze krijgen een MBO Utrecht-student! 

 

Joany Krijt en Robert Leeftink  

 

College van Bestuur MBO Utrecht 

 

  

Voorwoord College van Bestuur 
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In dit hoofdstuk beschrijven we MBO Utrecht: ons profiel, ons strategisch kompas en de 

samenwerking in onze regio. 

 

1.1 Profiel van de instelling  

MBO Utrecht is een kleinschalige interconfessionele onderwijsinstelling met focus op de hoogste 

niveaus van het mbo. Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van onze studenten tot 

zelfbewuste professionals. Wij geven onze studenten meer dan een opleiding en leren hen meer 

dan een vak. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van talent, arbeidsvaardigheden, 

ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid, respect voor elkaar en burgerschap. Deze 

keuzes zijn verankerd in onze missie en visie.  

Bij MBO Utrecht werken wij samen vanuit een intrinsieke motivatie om het talent van studenten en 

medewerkers te koesteren en te ontwikkelen. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het succes 

van onze student, in doorstroom naar vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt. Wij stimuleren een 

wederzijdse dialoog en inspireren studenten om open te staan voor allerlei ontmoetingen.  

 

Wederzijdse verwachtingen 

De wereld om ons heen is continu in beweging. Dat vraagt ons om keuzes te maken in wat we 

doen en wat we bewust laten. Dit zijn scherpe keuzes vanuit onze kracht en kernwaarden die 

richting geven aan het onderwijs, waarmee we resultaat neerzetten en samen het verschil maken. 

We formuleren daarom wat studenten van ons kunnen verwachten en wat wij van hen verwachten.  

 

Wat mag een student van ons verwachten?  

Allereerst een persoonlijke begeleiding van onze docenten; gericht op het overtreffen van de eigen 

en andermans verwachtingen. Daardoor komen ieders talenten tot volle wasdom. Dat zien we terug 

in goede prestaties en een succesvolle doorstroom naar hbo of arbeidsmarkt. Ten tweede de 

voorbereiding op een duurzame inzetbaarheid voor een succesvolle toekomst. Studenten 

ontvangen duidelijke informatie en weten wat ze van de opleiding/organisatie kunnen verwachten. 

Studenten en docenten committeren zich samen aan de leerdoelen van de student. De beoordeling 

van de prestaties is transparant. We inspireren studenten om open te staan voor allerlei 

ontmoetingen; hoe verschillend zij ook zijn op cultureel, maatschappelijk, persoonlijk, politiek en 

religieus gebied. Wij geven studenten handvatten om te kunnen omgaan met succes, falen en 

zingeving in beroep, maatschappij en persoonlijk leven. Wij willen hen inspireren om te dromen van 

- en te werken aan -een humane, solidaire en duurzame wereld.  

 

Wat verwachten wij van onze studenten?  

Onze studenten zijn in een belangrijke, vaak zoekende én vormende fase in hun leven. Wij 

verwachten van hen dat zij hun loopbaan zelf gaan vormgeven en wij maken ze daarvan bewust. 

Wij vragen een actieve en ondernemende houding om hun persoonlijke talenten te ontdekken en 

ontplooien. We verwachten bovendien dat ze zich verdiepen in hun toekomst en zich een beeld 

vormen van arbeidsmarkten en beroepen. Zodat zij gefundeerde keuzes maken op weg naar een 

succesvolle toekomst. We stimuleren studenten om over deze onderwerpen na te denken en het 

gesprek met elkaar aan te gaan.  

 

1 Over MBO Utrecht 
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MBO Utrecht: een interconfessionele instelling 

MBO Utrecht heeft haar wortels in het christelijke onderwijs. Tegenwoordig staan wij open voor 

studenten van alle levens- en geloofsovertuigingen en hechten aan waarden als respect, 

persoonlijke aandacht en geborgenheid. We zijn lid van de Federatie Christelijk MBO, onderdeel 

Verus. Verus is een netwerk van leden dat onderwijsprofessionals, bestuurders en ouders met 

elkaar verbindt en gelegenheid biedt voor ontmoeting, het delen van kennis en het uitwisselen van 

ervaringen.  

 

We vervullen als school een betekenisvolle rol in de maatschappij en in het leven van jonge 

mensen en hun ontwikkeling. Ons primaire doel zal altijd zijn: zorgen voor een optimaal leerklimaat 

voor studenten.  

 

MBO Utrecht stimuleert studenten om onderling in gesprek te gaan over authentieke ervaringen, 

inspiratiebronnen, keuzes en visies. Die kunnen beroepsmatig zijn of beroepsethisch, of van 

maatschappelijk en levensbeschouwelijk perspectief. Wij bieden hoogwaardige en praktijkgerichte 

beroepsopleidingen. Wij werken nauw samen met bedrijven en instanties om zo een goede 

afstemming van het onderwijs op de beroepspraktijk te kunnen garanderen. Het onderwijs vindt 

plaats in een kleinschalige omgeving, met een persoonlijke benadering en optimale begeleiding. 

Het aanbod richt zich met name op aansluiting op het hoger beroepsonderwijs, en omvat daarnaast 

volwaardige mbo-eindopleidingen voor rechtstreekse toetreding tot de arbeidsmarkt. Leren én doen 

geeft het beste resultaat. MBO Utrecht biedt studenten en medewerkers alle ruimte hun grenzen te 

verleggen, kansen te zien en iets nieuws te creëren. Zij moeten waar en wanneer mogelijk leren 

ondernemen, dromen en doen, vallen en opstaan. Dat is onze ambitie. Want leren moet uiteindelijk 

een uitdagende, avontuurlijke reis zijn. 

 

1.2 Strategisch Kompas  

Met ingang van 1 januari 2017 gebruiken we ons Strategisch Kompas. Het kompas geeft de richting 

waarbinnen studenten, docenten, medewerkers en leidinggevenden met elkaar hun weg kiezen. De 

vijf speerpunten zijn:  

• Persoonlijke aandacht 

• Ambitieus onderwijs 

• Lerende teams 

• Ondernemend samenwerken 

• Gedreven communities 

 

Een kompas van studenten, medewerkers en het werkvel d 

Dit Strategisch Kompas is het resultaat van een intensief proces met vele betrokkenen. We hebben 

goed naar onszelf gekeken, naar de omgeving waarin en waarvoor we ons onderwijs aanbieden. 

We hebben geluisterd naar studenten, het werkveld en de medewerkers van MBO Utrecht. Zo 

hebben we met elkaar verkend waar onze kracht ligt en met welke behoeften en toekomstige 

ontwikkelingen we rekening moeten en willen houden. 

 

Studenten en medewerkers zien het persoonlijke karakter van het onderwijs als kracht van MBO 

Utrecht. Ook de partners in het werkveld herkennen en waarderen de persoonlijke aanpak. Onze 

kleinschaligheid zorgt ervoor dat veel studenten en medewerkers zich gekend, herkend en veilig 
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voelen. Hun betrokkenheid bij de school neemt toe en ze spreken er met trots over. De kwaliteit 

van het onderwijs is op veel onderdelen goed, maar kan worden versterkt. Veel partners uit het 

werkveld herkennen onze focus op de bovenkant van de markt en waarderen dit. Studenten zijn blij 

met de kwaliteit van de gevolgde opleiding. Zij erkennen de toegevoegde waarde ervan voor hun 

positie op de arbeidsmarkt. Een aantal opleidingen geniet landelijke bekendheid en is 

toonaangevend binnen hun sector. Studenten maken tijdens hun opleiding continu kennis met het 

regionaal werkveld. MBO Utrecht is verankerd in de professionele en maatschappelijke regio 

Utrecht. 

 

Het onderwijs is op alle niveaus in ontwikkeling. We leren meer hybride, waarbij verschillende 

werkvormen en technologieën worden ingezet. De samenwerking tussen onderwijssectoren neemt 

toe. Zowel verticaal om de doorstroom tussen vo, mbo en hbo te optimaliseren als horizontaal. 

Mbo-instellingen nemen de ruimte om samen te werken en hun krachten te bundelen waar dat 

voordeel biedt. MBO Utrecht doet hier actief in mee. Het curriculum van een opleiding wordt 

flexibeler (keuzedelen) en is steeds meer het resultaat van co-creatie tussen werkveld, student en 

maatschappij. Maatschappelijke thema’s vinden hun weg in het onderwijs.  

 

1.3 Meerjarenplan 2019-2022 

In ons meerjarenplan zijn de vijf speerpunten uit het Strategisch Kompas uitgewerkt in ambities, 

doelstellingen en activiteiten.  

 

Persoonlijke aandacht: bij MBO Utrecht voelt de student zich gezien en begrepen en volgt hij 

onderwijs dat aansluit bij wat hij wil, weet en kan. We richten ons de komende vier jaar op het 

werken met één pedagogische aanpak die gericht is op het kennen en erkennen van de student als 

individu. Daarnaast kijken we bij de start van de opleiding wat de student kan en wil en via welke 

route het best een diploma behaald kan worden. MBO Utrecht heeft daarbij oog voor studenten in 

een kwetsbare positie en helpt hen bij het creëren van een kansrijke situatie.  

 

Ambitieus onderwijs: vanuit ons persoonlijk contact met de student en met onze partners verbinden 

wij eigentijds en kwalitatief goed onderwijs aan de ontwikkelingen in de omgeving. We richten ons 

de komende vier jaar op toekomstbestendig onderwijs waarmee we studenten afleveren als 

startend professional op de hedendaagse arbeidsmarkt. We gaan gerichter een passend 

onderwijsaanbod doen aan onze alumni, zodat ze toegerust blijven in de steeds veranderende 

arbeidsmarkt. MBO Utrecht biedt studenten onderwijs dat past bij zijn of haar persoonlijke en 

professionele leervragen.  

 

Lerende teams: teams binnen MBO Utrecht creëren een inspirerende leeromgeving voor ieder 

teamlid. Waar geleerd wordt van en met elkaar en tussen teams. Waar gestreefd wordt naar 

continue verbetering van de ontwikkeling van de student, het teamlid en het team. Lerende teams 

vormen daarmee een belangrijke pijler in het realiseren van de doelstellingen van MBO Utrecht. We 

richten ons de komende vier jaar op de transitie naar lerende teams. Ook de organisatiestructuur 

en –cultuur zijn daarop aangepast en/of aangescherpt. 

 

Gedreven communities: studenten en medewerkers zijn onderdeel van onze veilige community 

waarin waardevolle ontmoetingen plaatsvinden en onderlinge verschillen worden gewaardeerd. We 
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inspireren studenten om te werken aan een humane, solidaire en duurzame wereld. We richten ons 

de komende vier jaar op community-vorming binnen de opleiding en de organisatie. Mooie 

momenten worden met elkaar gevierd, men is er voor elkaar wanneer het even lastig is. MBO 

Utrecht laat studenten en medewerkers ervaren dat zij iets kunnen betekenen voor de ander, voor 

de wijk en voor wereld om hen heen. 

 

Ondernemend samenwerken: MBO Utrecht is als ondernemende school een zichtbare, 

herkenbare, zich onderscheidende en betrouwbare samenwerkingspartner in de regio. We richten 

ons de komende vier jaar op het uitbouwen van samenwerkingen en het versterken van onze 

profilering.  

 

1.4 Afbakening regio 

MBO Utrecht ziet de UWV-regio Midden-Utrecht als werkgebied en arbeidsmarktregio waarin wij 

actief studenten werven. Tevens gebruiken we deze regio als ijkpunt bij het analyseren van onze 

resultaten. Het voedingsgebied van MBO Utrecht is echter uitgebreider. 56% van onze studenten 

komt uit de regio Midden-Utrecht. 14% komt uit de omliggende regio’s: Oost-Utrecht, Gooi en 

Vechtstreek, Food Valley en Groot-Amsterdam. Een derde van onze studenten komt uit andere 

regio’s in Nederland. We zien dat opleidingen van de Utrechtse Dansacademie, Herman Brood 

Academie en Eventacademie ook veel studenten aantrekken uit andere dan bovengenoemde 

regio’s.1 

 

In het kader studentbegeleiding, leerplicht en samenwerking met het voortgezet onderwijs is MBO 

Utrecht aangesloten bij de RMC-regio Utrecht (RMC19). De volgende mbo-instellingen zijn tevens 

aangesloten bij RMC19: Nimeto, ROC Midden Nederland, Wellantcollege, Grafisch Lyceum, MBO 

Rijnland, SVO en ROC van Amsterdam. 

 

 

  

                                                           
1 Deze percentages zijn gebaseerd op de studentenpopulatie van 2017-2018. 
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In dit hoofdstuk beschrijven we de externe en interne ontwikkelingen die belangrijk zijn voor ons 

onderwijs. Ook bespreken we in dit hoofdstuk onze sterke kanten en verbeterpunten, zoals die in 

onderzoeken naar voren zijn gekomen. 

 

2.1 Externe ontwikkelingen 

Demografie  

De regio Utrecht kent momenteel vergrijzing op de werkvloer. Vanaf 2020 tot 2025 is er ook sprake 

van ontgroening, dus afname van het aantal jongeren onder 20. Na 2025 neemt het aantal 

jongeren weer toe, de vergrijzing zet wel verder door. Volgens de bevolkingsprognose 2016 van de 

gemeente Utrecht neemt de bevolking in Utrecht Zuidwest, Noordwest en Leidsche Rijn fors toe. 

 
Wat betekent dit voor MBO Utrecht? 

• Komende jaren een mogelijke daling van het aantal studenten, doordat het aantal jongeren in de 

periode 2020-2025 afneemt. Tegelijkertijd is het denkbaar dat de renovatie van Kanaleneiland 

en Merwedekanaalzone, en een hiermee verbeterd imago, eerder al zal leiden tot een hogere 

instroom van mbo-studenten.  

 

Economie 

De werkgelegenheid in de regio Midden-Utrecht groeit volgens UWV in de periode 2018-2019 sterk 

met 3,9% (19.000 banen). Vooral in de zakelijke dienstverlening (uitzendbedrijven en ICT) en 

horeca. Zowel de economie als de bevolking groeit. Het aantal banen in de financiële 

dienstverlening en administratieve- en secretariële beroepen zal afnemen.  

 

Het CBP verwacht ook in de periode tot en met 2021 economische groei, landelijk gemiddeld 1,8% 

per jaar. 
 

Wat betekent dit voor MBO Utrecht? 

• De kans op een baan voor mbo’ers in de regio neemt toe in een groot aantal sectoren. Ten 

eerste door uitbreidingsvraag dankzij de toenemende werkgelegenheid; maar op langere termijn 

ook door vervangingsvraag als gevolg van vergrijzing en de kleiner wordende beroepsbevolking 

(20 tot 65-jarigen). Het aantal banen groeit met name in de sectoren Bouw, Groen, Recreatie, 

Retail, Horeca en Zorg. De aanbeveling is dus om in goede afstemming met het regionale 

bedrijfsleven meer op te leiden voor deze sectoren. Tegelijkertijd moet minder worden opgeleid 

voor bovengenoemde beroepen met dalende werkgelegenheid. 

• Verder is er door de groeiende werkgelegenheid meer behoefte aan BBL’ers.  

 

Sociaal cultureel  

Het coalitieakkoord 2018 van de gemeente Utrecht maakt geld vrij voor kansengelijkheid en 

talentontwikkeling in het onderwijs, en voor de aanpak van het lerarentekort. De gemeente 

investeert in banen van de toekomst en in betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Dat betekent meer samenwerken met het onderwijs en bedrijfsleven. De stad groeit verder, er 

wordt ook de komende jaren flink gebouwd en de infrastructurele voorzieningen worden verbeterd. 

Ook komt er extra geld voor groen. Belangrijk is en blijft inclusiviteit: iedereen heeft recht op 

onderwijs en werk. 
 
 

2 MBO Utrecht in perspectief 
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Wat betekent dit voor MBO Utrecht? 

• Het MBO Utrecht zet in op sterkere samenwerking in Stadseiland. Doel: de samenwerking met 

bedrijfsleven verbeteren en kansengelijkheid bevorderen. 

• Misschien komen er door dit Coalitieakkoord meer docenten beschikbaar. 

• Blijvende aandacht voor passend onderwijs is nodig. 

 

Technologisch 

Het onderwijs moet tijdig en goed inhaken op de huidige snelle technologische ontwikkelingen. 

Deze hebben de gevolgen voor de arbeidsmarkt en de samenleving als geheel. Zo verdwijnen er 

banen door robotisering en automatisering. Dit heeft voor het mbo vooral gevolgen voor niveau 2-

opleidingen. Het arbeidsmarktperspectief voor niveau 2 opleidingen is dan ook over het algemeen 

minder gunstig. Een ander effect van technologische ontwikkelingen is dat zij zorgen voor 

flexibilisering van de arbeidsmarkt. Technologische ontwikkeling zal ook de wijze waarop 

maatschappelijke vraagstukken benaderd en opgelost worden, beïnvloeden. En zij heeft invloed op 

gezondheidsaspecten. Tot slot neemt als gevolg van de technologische ontwikkeling de noodzaak 

voor volwassenen om zich permanent te scholen toe, om grip te houden op hun loopbaan. 
 

Wat betekent dit MBO Utrecht? 

• Het MBO Utrecht moet adequaat inspelen op: 

• Portfolio- en curriculumontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van opleidingen 

als Robotica en Zorgtechnicus). Ook is het van belang om geen nieuwe, smalle niveau 2-

opleidingen in het portfolio op te nemen, en verbreding van niveau 2-opleidingen te 

overwegen. 

• Het integreren van moderne technologische toepassingen in het onderwijs, denk aan 

intelligente apps. 

• De gevolgen voor niveau 2 behoeven aandacht. Bijvoorbeeld het stimuleren van doorstroom 

naar niveau 3, en de begeleiding van vanuit niveau 2 doorgestroomde studenten om te 

voorkomen dat zij uitvallen. 

• Dankzij robotisering en digitalisering en door een snel veranderende arbeidsmarkt is het in 

toenemende mate nodig dat volwassenen zich blijven ontwikkelen. MBO Utrecht moet een visie 

ontwikkelen in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.  

 

Omgeving 

De belangrijkste directe omgevingsfactor is de bouw- en renovatieplannen van de gemeente voor 

Kanaleneiland tot 2020 en de Merwedekanaalzone. Dit betekent onder meer nieuwbouw en MKB. 

Stadseiland wordt de nieuwe stadsentree met ontwikkeling op het terrein van wonen, recreatie en 

ondernemen.  

 

Wat betekent dit voor MBO Utrecht? 

• Omdat de wijk aantrekkelijker wordt, zal MBO Utrecht een nog aantrekkelijker 

samenwerkingspartner worden en onze kleinschaligheid en flexibiliteit beter kunnen profileren. 

Dit vraagt actieve participatie en investering van onze medewerkers in de diverse ontwikkel- en 

expertgroepen. 
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Politiek-juridisch 

Met ingang van 1 augustus 2015 is de wet op de macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs van 

kracht. Met de wet op de macrodoelmatigheid beoogt de overheid dat mbo-instellingen worden 

gestimuleerd om te komen tot een doelmatiger aanbod van opleidingen op regionaal niveau, dat 

aansluit bij de behoefte van het regionale bedrijfsleven. Vanuit deze nieuwe wet hebben scholen 

twee zorgplichten: zorgen voor voldoende aansluiting op de arbeidsmarkt en zorgen voor een 

doelmatig opleidingsaanbod.  

Op verzoek van de minister van OCW heeft de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) in 

2017/2018 onderzoek uitgevoerd naar het arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen. 

De minister gaat uit van zelfregulering. Scholen hebben de verantwoordelijkheid zelf het 

arbeidsmarktperspectief van hun opleidingen in de gaten te houden.  

 

De trend van havoïsering blijft zich voortzetten. Nog steeds kiezen vo-leerlingen (en ouders) liever 

voor de route vmbo-havo-hbo dan voor een mbo-opleiding. De doorstroom van het vmbo naar de 

havo wordt ook vereenvoudigd. De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van 

minister Slob in 2018. Met het wetsvoorstel wordt voor alle leerlingen uit het vmbo een gelijke kans 

op doorstroom bevorderd. Dit kan echter zorgen voor een krimp van mbo-scholen.2 

 

Wat betekent dit voor MBO Utrecht? 

• De wet op de macrodoelmatigheid vraagt een continue toetsing van arbeidsmarktperspectief en 

doelmatigheid van het opleidingsaanbod. Ook vraagt de wet afstemming met regionale partners 

(onderwijsinstellingen en beroepspraktijk).  

• Door de havoïsering zal MBO Utrecht andere manieren moeten vinden om studenten op het 

mbo gelijke kansen te bieden voor doorstroom naar het hbo en om het mbo voor vmbo’ers 

aantrekkelijker te maken. 

 

2.2 Interne ontwikkelingen 

2.2.1 Studentaantallen 
Het aantal studenten bij MBO Utrecht is de afgelopen jaren flink gegroeid. Per 1 oktober 2018 

staan er circa 5000 studenten ingeschreven.  

 

                                                           
2 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/07/vereenvoudiging-doorstroom-van-vmbo-naar-havo 
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Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten MBO Utrecht, oktobertelling 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande figuur toont dat het grootste deel van onze studenten een opleiding op niveau 4 

volgt. In 2017 was dat 71% van de studenten. Daarna volgen niveau 3 en niveau 2. Het kleinste 

aandeel studenten volgt een Entreeopleiding. Het aantal studenten op niveau 4 is de afgelopen 

jaren gestegen, terwijl de aantallen bij niveau 1 en 3 juist licht afnemen. Het aantal studenten op 

niveau 2 is in 2018 fors gegroeid. 

 

 
Figuur 2: Aantal studenten per niveau bij MBO Utrecht, oktobertelling 

 

2.2.2 VSV 
Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van vsv bij MBO Utrecht. Hierin is te zien dat vsv sinds 

2015 fors is afgenomen. Vanaf schooljaar 2015 – 2016 lijken de vsv-percentages te fluctueren 

waarbij er sprake is van een toename in schooljaar 2016 – 2017 en een mogelijk afname in 
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schooljaar 2017 – 2018. Het percentage over schooljaar 2017 – 2018 is gebaseerd op voorlopige 

vsv-cijfers. De ervaring leert dat het verschil tussen voorlopige en definitieve cijfers significant kan 

zijn, om deze reden maakt MBO Utrecht gebruik van definitieve gegevens over schooljaar 2016 – 

2017 en worden de gegevens van het schooljaar 2017 – 2018 niet meegenomen in deze 

Kwaliteitsagenda. In hoofdstuk 3 zal verder ingegaan worden op de vsv-cijfers. 

 

 
Figuur 3 Ontwikkeling VSV MBO Utrecht 

* De VSV-cijfers van het schooljaar 2017-2018 betreffen nog voorlopige cijfers. Om deze reden zijn de cijfers niet 

meegenomen in deze Kwaliteitsagenda. 

 

2.2.3 Bevindingen van de Onderwijsinspectie 
De onderwijsinspectie geeft in haar Onderzoek naar Bestuur en Opleiding, februari 2017 aan dat 

het schoolklimaat van MBO Utrecht zowel binnen als buiten de lessen prettig en veilig is. Studenten 

krijgen veel persoonlijke begeleiding, vooral tijdens de intensieve studiebegeleiding. Ook is er een 

goed werkend ondersteuningsaanbod naast het onderwijs voor studenten die extra ondersteuning 

nodig hebben. MBO Utrecht heeft een heldere visie over onderwijs en een duidelijke koers. Het 

bestuur heeft goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Veel docenten zijn betrokken, 

bijvoorbeeld vanuit hun rol als expert, bij het verbeteren van het onderwijs. Door het systeem 

waarmee de examinering nu gecontroleerd en geborgd wordt, wordt verwacht dat de examinering 

aan de kwaliteitseisen blijft voldoen. 

 

De inspectie geeft aan dat de teams zich nog meer kunnen richten op het verhogen van de 

onderwijsresultaten. Ook raadt zij aan te investeren in het ontwikkelen van beroepsgerichte 

activiteiten om het onderwijs gevarieerder en uitdagender te maken, en de verbinding tussen 

school en de toepassing in de praktijk te versterken. Vooral in de beroepsgerichte vakken kan er 

meer gedifferentieerd worden naar het niveau of de interesse van de studenten. Om dit te 

realiseren is onderwijskundig leiderschap nodig. Dit is in ontwikkeling. Er zijn afspraken nodig over 

hoe docenten werken en waar de lessen bij MBO Utrecht aan moeten voldoen. Een vaste aanpak 

voor bijvoorbeeld het wegwerken van taal- en rekenachterstanden is aan te raden. 

De onderwijsinspectie geeft aan dat de onderwijsresultaten beter moeten worden. Te veel 

studenten verlaten MBO Utrecht zonder diploma. De redenen zijn niet altijd bekend. Ook de 

verbetermaatregelen blijken niet altijd het gewenste effect te hebben. 
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Op basis van deze informatie definieerde MBO Utrecht een verbeteraanpak voor de hele 

organisatie. Ook zijn er verbeterplannen opgesteld bij die academies waar tekortkomingen zijn 

geconstateerd. De uitvoering en monitoring van deze plannen is volop aan de gang. 

 

2.2.4 Bevindingen van het auditteam Kwaliteitsnetwerk MBO 
In juni 2018 vroeg MBO Utrecht het Kwaliteitsnetwerk MBO om een instellingsaudit uit te voeren 

met als belangrijkste onderzoeksvraag: hoe kan MBO Utrecht de kwaliteit van het onderwijs verder 

ontwikkelen, versterken of vernieuwen en wat is daarvoor gewenst? Het auditteam constateert een 

goed pedagogisch klimaat en betrokkenheid van docenten. Studenten zijn tevreden over MBO 

Utrecht (JOB 2018). MBO Utrecht is een kleinschalige en relatief platte organisatie. Vanuit de visie 

op lerende teams wordt er geïnvesteerd in teamontwikkeling (via de Argumentenfabriek) en er is 

een Kwaliteitskader P&O waarin de ontwikkelingsgerichte gesprekscyclus met medewerkers staat 

beschreven. Teams krijgen professionele ruimte en er is een aanzet gedaan tot kennisdeling. Het 

auditteam is positief over de leerbedrijven van MBO Utrecht en over de samenwerking met 

Wellantcollege en ROC Midden Nederland bij de entreeopleiding. MBO Utrecht zet in op een goede 

kwaliteitszorgsystematiek en zet ook structureel in op interne en externe audits. Alle verzamelde 

data worden samengebracht in een interventiematrix. 

 

De auditoren geven aan dat samenwerking beter kan: tussen bestuur en directie, tussen het 

management en de teams, tussen de teams onderling en tussen de teams en de staf. Ook kan 

MBO Utrecht de samenwerking met relevante stakeholders verbeteren. Daarnaast moet ingezet 

worden op het herontwerpen van instrumenten en systemen waarbij beoogde resultaten centraal 

staan en er een balans is tussen hard en soft controls. 

 

Het auditteam raadt MBO Utrecht aan het strategische kader uit te werken in concreet beleid met 

betrekking tot de profilering van de instelling en daarbij een gedragen visie te ontwikkelen op de 

omgang met bedreigingen en kansen. Tot slot kan MBO Utrecht meer samenwerken en afstemmen 

met stakeholders uit het bedrijfsleven en van overheden, onder andere om innovaties te realiseren. 

 

2.2.5 Samenwerking in de regio 
MBO Utrecht werkt veel samen met onderwijsinstellingen in de regio. Op bestuurlijk niveau wordt 

met onder andere ROC Midden Nederland, Grafisch Lyceum Utrecht, Nimeto en MBO Utrecht 

gesproken over macrodoelmatigheid en afstemming van de onderwijsportfolio’s. Zo is er een 

samenwerkingsverband ontstaan voor de entreeopleidingen in Utrecht met ROC Midden Nederland 

en Wellantcollege. Op beleidsniveau vindt afstemming plaats tussen de mbo-instellingen in de regio 

en met Hogeschool Utrecht met als belangrijkste doel het verbeteren van de doorstroom naar het 

hbo. Tevens is in 2018 het mbo-hbo-netwerk opgericht, een bestuurlijk netwerk van mbo- en hbo-

instellingen uit de regio Utrecht. De instellingen werken samen aan thema’s als Leven Lang 

Ontwikkelen, innovatie binnen het mbo en hbo en het beroepsbeeld voor leraren. 

In het kader van jongeren in een kwetsbare positie werkt MBO Utrecht met collega-instellingen en 

de gemeente samen aan de SchoolWerkt-agenda. De SchoolWerkt-agenda vormt de basis voor de 

regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten 2017-2020. Met deze aanpak is het netwerk in 

RMC-regio Utrecht beter in staat om jongeren voor te bereiden op de toekomst. 

Met het voortgezet onderwijs wordt eveneens veelvuldig samengewerkt, met name gericht op een 

soepele doorstroom van vo naar mbo en op het versterken van de doorlopende leerlijn. MBO 
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Utrecht werkt op bestuurlijk niveau samen met PCOU Willibrord. Dit leidt tot een jaarlijkse 

samenwerkingsagenda met afspraken over onder andere kennisuitwisseling en 

gemeenschappelijke activiteiten. 

De gemeente Utrecht geeft in het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor iedereen’ extra 

aandacht aan het mbo. Zo zal er ingezet worden op het vergroten van kansengelijkheid en op de 

aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Tevens zullen de komende jaren jongeren in een 

kwetsbare positie speciale aandacht krijgen. De gemeente gaat in gesprek met de vmbo- en mbo-

instellingen en van daaruit focussen op de perspectieven en arbeidsmarktmogelijkheden in de stad 

en de regio.  

 

2.2.6 Overige interne ontwikkelingen 
MBO Utrecht is gestart met de transitie huisvesting om de huidige gebouwen toekomstbestendig te 

maken. Bij het opstellen van de Kwaliteitsagenda is hier rekening mee gehouden zodat er een 

realistisch plan ligt. 

 

 

2.3 SWOT van MBO Utrecht 

Op basis van de externe en interne ontwikkelingen heeft MBO Utrecht, onder andere ten behoeve 

van het meerjarenplan, een SWOT opgesteld. Deze is op diverse momenten in het proces 

voorgelegd aan stakeholders.  

 

Strengths 

• Schoolklimaat: er heerst een prettig en veilig pedagogisch klimaat binnen en buiten de lessen. 

Zowel de Inspectie als het Kwaliteitsnetwerk herkennen dat.  

• Persoonlijke begeleiding en ondersteuning: de Inspectie is positief over de persoonlijke 

(studie)begeleiding en het goed werkende ondersteuningsaanbod van MBO Utrecht. 

• Zicht op kwaliteit: de Inspectie en het Kwaliteitsnetwerk zien dat MBO Utrecht zicht heeft op de 

kwaliteit van het onderwijs. 

• Betrokkenheid docenten: veel docenten van MBO Utrecht zijn betrokken bij het verbeteren van 

het onderwijs, bijvoorbeeld in een rol als expert, zo geven ook de Inspectie en het 

Kwaliteitsnetwerk aan. Teams krijgen professionele ruimte. 

 

Weaknesses 

• Onderwijskwaliteit: we hebben vanuit onze kwaliteitszorginstrumenten geconstateerd dat er 

verbeteringen nodig zijn op het gebied van onderwijsresultaten. De onderwijsrendementen, VSV 

en de interne doorstroom blijven een aandachtspunt, zo geeft ook de Inspectie aan. De Inspectie 

geeft tevens aan dat onderwijsteams zich meer kunnen richten op het verhogen van de 

onderwijsresultaten. 

• Externe focus van de organisatie: MBO Utrecht kent een periode van een interne focus. Voor 

een betere verbinding tussen school en de toepassing in de praktijk, en een betere 

samenwerking met relevante stakeholders uit het bedrijfsleven, moeten wij onze blik meer naar 

buiten richten. Het Kwaliteitsnetwerk heeft bevestigd dat er winst te behalen valt in externe 

samenwerking.    

• Interne samenwerking: het Kwaliteitsnetwerk constateert dat er beter samengewerkt kan worden 

tussen bestuur, directie, teams en staf.  
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Opportunities 

• Impuls Kanaleneiland en Merwedekanaalzone (Stadseiland): de gemeente Utrecht heeft 

omvangrijke bouw- en renovatieplannen voor de directe omgeving van MBO Utrecht.  

• Technologische ontwikkelingen: robotisering, digitalisering en een snel veranderende 

arbeidsmarkt vragen meer aandacht voor de professionele ontwikkeling van volwassenen 

(Leven Lang Ontwikkelen) en voor de digitale geletterdheid van studenten. 

• Gemeentelijke investering in het mbo: in het Coalitieakkoord van de gemeente Utrecht is 

afgesproken te investeren in kansengelijkheid, de aansluiting van het onderwijs op de 

arbeidsmarkt en in jongeren in een kwetsbare positie. 

• Werkgelegenheid mbo’ers in regio Midden-Utrecht: zowel de economie als de bevolking groeien, 

volgens het UWV groeit de werkgelegenheid in regio Midden-Utrecht met 3,9% in 2018-2019. 

Hierdoor neemt de kans op een baan en de kans op een stage toe. 

 

Threats 

• Technologische ontwikkelingen: door robotisering en digitalisering verandert het 

arbeidsmarktperspectief voor niveau 2-opleidingen ten negatieve.  

• Krimpsectoren: er is sprake van afnemende werkgelegenheid in de financiële dienstverlening, 

administratieve en secretariële sector.  

• Wet op de macrodoelmatigheid: scholen moeten zorgen voor voldoende aansluiting op de 

arbeidsmarkt en voor doelmatig opleidingsaanbod, waardoor vooral creatieve opleidingen onder 

druk komen te staan. 

• Havoïsering: in toenemende mate willen vmbo-leerlingen via de havo naar een hbo-opleiding 

doorstromen.  
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In dit hoofdstuk beschrijven we onze uitgangssituatie met betrekking tot het landelijke speerpunt 

‘Jongeren in een kwetsbare positie’ en analyseren we onze resultaten op de indicatoren die door 

het ministerie van OCW zijn gegeven. Vervolgens beschrijven we de ambitie en resultaten die we 

voor ogen hebben met dit speerpunt voor de komende vier jaar én de maatregelen waarmee we 

onze ambitie willen verwezenlijken. 

 

3.1 Inleiding 

‘Kwetsbare jongeren door uitstekend onderwijs en persoonlijke begeleiding 

maximaal ondersteunen met als doel om uitval te voorkomen, door te stromen 

naar een hoger niveau of een goede start te maken op de arbeidsmarkt.’ 

 

MBO Utrecht heeft een brede integrale visie op het thema Jongeren in een kwetsbare positie. MBO 

Utrecht biedt goed en passend onderwijs aan alle studenten. De begeleiding wordt afgestemd op 

de individuele student, dit geldt ook en zeker voor jongeren in een kwetsbare positie. De 

ondersteuningsstructuur van MBO Utrecht is erop gericht alle studenten passende ondersteuning te 

bieden, ongeacht hun achtergrond of beperkingen. MBO Utrecht sluit hierbij aan bij de 

beleidsagenda die door het Platform Passend Onderwijs is opgesteld.  

 

MBO Utrecht werkt in de begeleiding van studenten intensief samen met het Buurtteam van de 

gemeente Utrecht. Vanuit Utrecht is een ‘Buurtteam MBO’ werkzaam op de locaties van de 

instelling. Het buurtteam begeleidt jongeren (en hun gezin) met psychosociale problematiek. Beleid 

hierbij is dat het buurtteam alle ‘niet-schoolse’ problematiek oppakt, de interne 

begeleidingsstructuur zorgt voor de aanpak/begeleiding bij schoolse problematiek (leerproblemen, 

keuzeproblematiek, loopbaanvragen, etc.). Per 2017 is het buurtteam voor alle locaties beschikbaar 

en pakt ook vragen van jongeren met een andere woonplaats dan Utrecht op.  

 

In 2018 is gestart met de screening van nieuwe aanmeldingen in het kader van nieuw 

toelatingsbeleid. MBO Utrecht heeft indicatoren opgesteld waarmee jongeren in een kwetsbare 

positie in beeld komen tijdens het toelatingsproces. Met zorgvuldige screening en plusgesprekken 

wordt vroegtijdig in kaart gebracht welke begeleiding de student nodig heeft om de opleiding 

succesvol te doorlopen. Een en ander wordt vastgelegd in het individueel begeleidingsplan (IBP).  

 

Naast de interne ondersteuningsstructuur participeert MBO Utrecht actief in regionale projecten en 

afspraken zoals de regionale vsv-agenda in RMC-regio 19 (Utrecht) en het samenwerkingsverband 

Entree met ROC Midden Nederland en Wellantcollege. Doelstelling van de samenwerking Entree is 

dat geen jongere in de regio tussen wal en schip valt. In het kader van dit samenwerkingsverband 

is er een plaatsingscommissie ingesteld die op basis van casuïstiek adviseert over plaatsing van de 

student bij de instelling waar hij zijn talenten en ambities het beste kan ontplooien. Het 

samenwerkingsverband werkt intensief samen met partners in de regio (leerplicht/RMC, 

buurtteams, vo-scholen, OPDC en mbo-instellingen). 

 

3 Landelijk speerpunt 1. Jongeren in kwetsbare 
positie 
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3.2 Uitgangssituatie en analyse 

Huidige populatie kwetsbare jongeren 

In totaal bestaat 4% van onze studentenpopulatie uit de doelgroep ‘jongeren in een kwetsbare 

positie’ (191 studenten van de 4640). Hiervan gaat 80% naar mbo niveau 2, 20% naar Entree. 

 

 Aantal Aandeel t.o.v. totale 
studentenpopulatie 

Aandeel t.o.v. totaal aantal jongeren 
in een kwetsbare positie 

Naar entree 39 1% 20% 

Naar mbo niveau 2 152 3% 80% 

Totaal 191 4% 100% 

Tabel 1: Instroom jongeren in kwetsbare positie, 2017. 

 

VSV op onderwijsniveau  

Het VSV-percentage is bij MBO Utrecht nog niet stabiel. Percentages van de afgelopen jaren 

schommelen tussen 6,93% in 2014-2015 en 5,77% in 2015-2016. Ook in de uitsplitsing naar niveau 

is geen stabiel beeld zichtbaar, met uitzondering van niveau 4 waar VSV langzaamaan lijkt af te 

nemen. De VSV-cijfers van het schooljaar 2017-2018 betreffen nog voorlopige cijfers. Om deze 

reden zijn de cijfers niet meegenomen in deze Kwaliteitsagenda. 

Op geen enkel niveau is de norm behaald in 2016-2017. De VSV-percentages in de RMC-regio 

liggen eveneens boven de norm. Het verschil ten opzichte van regionale cijfers is het grootst op 

niveau 1. Zie Tabel 2. 

De studentaantallen per opleiding zijn bij MBO Utrecht klein. In 2016-2017 zaten in de opleidingen 

op niveau 1, 2 en 3 gemiddeld 56 studenten in de startset, slechts één opleiding op niveau 1, 2 of 3 

heeft meer dan 100 studenten. Dit betekent dat enkele uitvallers per opleiding direct zichtbaar zijn 

in de vsv-cijfers. Per academie/opleidingsdomein zien we bij MBO Utrecht veel verschillen in vsv. 

 

 
Figuur 4: Ontwikkeling VSV per niveau 

  



 

Kwaliteitsagenda MBO Utrecht 2019-2022 19 

 

 MBO Utrecht RMC19 Utrecht Norm 

Niveau 1 47% 29,3% 27,5% 

Niveau 2 12% 9,8% 9,5% 

Niveau 3 5,5% 4,2% 3,6% 

Niveau 4 4,1% 4,0% 2,75% 

Tabel 2: VSV per niveau in 2016-2017, bij MBO Utrecht, in de regio en volgens de norm 

 

In 2017 heeft MBO Utrecht, naar aanleiding van achterblijvende onderwijsrendementen inclusief 

VSV, onderzoek gedaan naar het studiesucces van studenten. Gekeken is naar jaar- en 

diplomarendement en VSV en hoe de reguliere processen (kwaliteitscyclus en bijbehorende 

instrumenten) worden ingezet om onderwijsresultaten te verbeteren. Het onderzoek laat een diffuus 

beeld zien: er is de afgelopen jaren een veelheid aan (verbeter)plannen en acties ontwikkeld, dit 

heeft echter nog niet geleid tot daadwerkelijk verbetering van rendementen of VSV. VSV blijft een 

aandachtspunt binnen MBO Utrecht. 

 

Doorstroom naar arbeidsmarkt Entree en niveau 2-ople idingen  

Twee van de vijf opleidingen met een laag arbeidsmarktperspectief op niveau 1 en niveau 2 scoren 

onder de 70% signaalwaarde op het gebied van doorstroom naar de arbeidsmarkt. Van de vier 

niveau 2-opleidingen scoort er één boven de indicator, één eronder en van twee opleidingen zijn 

geen gegevens beschikbaar omdat het te weinig studenten betreft. Zie Tabel 3. 

 

Crebo  Niveau 2-
opleidingen  

% dat binnen jaar 
werk heeft 
gevonden (>12 uur)  
MBO Utrecht 

% dat binnen jaar 
werk heeft 
gevonden (>12 uur) 
Regio Midden-
Utrecht 

% dat binnen jaar 
werk heeft 
gevonden (>12 uur) 
Landelijk 

25149 Medewerkers 
financiële 
administratie 

N/A 48% (crebo 90471) 48% (crebo 90471) 

25192 Medewerkers ICT 71% 59% (crebo 95060) 46% (crebo 95060) 

25498 Helpende Zorg en 
Welzijn  

43% 48% 58% 

25500 Medewerkers Sport 
en recreatie 

N/A N/A 56% 

Tabel 3: Doorstroom naar arbeidsmarkt Entree en niveau 2, gediplomeerde schoolverlaters 15-16. Bron: CBS 

 

Voor de bevordering van de doorstroom van Entree en niveau 2 naar de arbeidsmarkt werkt MBO 

Utrecht sinds een aantal jaren met partners in wijken samen in het ‘Wijkleerbedrijf’. In een 

Wijkleerbedrijf worden studenten met afstand tot de arbeidsmarkt via een praktijkgerichte opleiding 

opgeleid voor functies op niveau 1 of 2. Deze aanpak is succesvol en heeft potentie om breder in te 

zetten specifiek voor jongeren in een kwetsbare positie.  

Binnen de regionale vsv-agenda is ook expliciet aandacht voor de aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie. Hierin worden onder andere pilots gedaan 

met job-carving binnen de sectoren ‘zorg’ en ‘logistiek’. Dit zijn trajecten voor mensen die om 
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verschillende redenen niet aansluiten bij de vacatures op de arbeidsmarkt. In samenwerking met 

het bedrijfsleven en gemeenten wordt voor deze groep werkgelegenheid gecreëerd (functiecreatie) 

waarbij de kans op een baan wordt vergroot. MBO Utrecht geeft hier in samenwerking met Calibris 

Advies en de gemeente Utrecht vorm aan door middel van ‘Wijkleerbedrijven’. Dit zijn groepen 

studenten die tijdens de baan leren en werken. Circa 50% van deze studenten stroomt uit naar een 

baan.   

 

Het samenwerkingsverband Entree heeft zich de afgelopen jaren gericht op de instroom in Entree-

opleidingen en het zorgvuldig plaatsen van jongeren. De volgende stap in de samenwerking is de 

aansluiting met de regionale arbeidsmarkt. Plannen hiervoor zijn in voorbereiding.  

Het arbeidsmarktperspectief kan onvoldoende bepaald worden voor de niveau 2-opleidingen van 

MBO Utrecht, vooral door te kleine aantallen. Binnen MBO Utrecht wordt het gesprek gevoerd over 

smalle- en brede niveau 2-opleidingen. De kansen en risico’s van een brede niveau 2-opleiding 

moeten in kaart gebracht worden. Tegelijkertijd werken de niveau 2-opleidingen aan samenwerking 

met de beroepspraktijk en wordt het (kwalitatieve) arbeidsmarktperspectief geregeld besproken 

binnen bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden. 

 

Sfeer en veiligheid 

Een belangrijk speerpunt in het meerjarenplan van MBO Utrecht is het versterken van de gedreven 

communities. MBO Utrecht vindt het belangrijk dat studenten zich onderdeel voelen van een 

community (binnen hun opleiding) en zich thuis voelen bij MBO Utrecht. In de JOB Monitor 2018 

geeft 67,9% van de studenten aan tevreden te zijn over de sfeer en veiligheid binnen MBO Utrecht, 

indicatoren voor het ‘community-gevoel’. Met name met het gevoel van veiligheid op school en de 

sfeer binnen de opleiding zijn ze erg tevreden. Het aantal (zeer) tevreden studenten is met 11% 

gestegen in de afgelopen jaren. In 2016 gaf 57% van de studenten aan tevreden te zijn over de 

sfeer en veiligheid. Het aandeel tevreden studenten lag in 2016 nog ruim onder de landelijke 

benchmark en is in 2018 gelijk aan de landelijke benchmark. De komende jaren echter kunnen 

deze waarden onder druk komen te staan van de verhuizingen die gaan plaatsvinden. We stellen 

ons als uitdaging om studenten een thuisgevoel te geven ook of juist in tijden van verandering en 

verhuizing. 

 

3.3 Conclusies 

Zowel de Inspectie als de auditcommissie van het Kwaliteitsnetwerk MBO geven aan dat MBO 

Utrecht een stevige ondersteuningsstructuur heeft. Desalniettemin is het VSV-percentage van MBO 

Utrecht niet stabiel. MBO Utrecht neemt zich voor VSV te verminderen en dit te stabiliseren door de 

ondersteuningsstructuur voort te zetten en uit te bouwen voor een beter resultaat. Daarnaast zet 

MBO Utrecht in op de pedagogische aanpak en community-vorming. Hierbij wordt extra aandacht 

gegeven aan studenten van niveau 1 en 2 middels onder andere diverse regionale 

samenwerkingen.  

Deze veranderingen vragen van de organisatie een verder ontwikkelde professionele cultuur 

waarbij kwaliteitsdenken, –handelen en eigenaarschap (kwaliteitscultuur) centraal staan.  

Veel maatregelen die hiervoor ingezet worden, zijn onderdeel van ons dagelijks werk. Door 

middelen hiervoor te reserveren, kunnen we onze inzet en successen borgen én intensiveren. Dit 

vraagt om persoonlijk leiderschap van iedere medewerker.   
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3.4 Ambities en beoogde resultaten 

Ambitie 

Binnen MBO Utrecht sluit de persoonlijke begeleiding optimaal aan op de ontwikkel- en 
ondersteuningsbehoefte van de student. Op deze wijze biedt MBO Utrecht een zo kansrijk 
mogelijk situatie, juist en ook voor jongeren in een kwetsbare positie. Bij MBO Utrecht voelt de 
student zich gezien en begrepen en volgt hij onderwijs dat aansluit bij wat hij wil, weet en kan. 

Resultaten Huidig 2020 2022 

1. VSV is teruggebracht naar maximaal 
6% (totaal) en gestabiliseerd. 

6,6%  
(‘16-‘17) 

6,2% 6,0% 

2. Studenten voelen zich onderdeel van 
een community op het niveau van de 
opleiding. Studenten blijven zich thuis 
voelen bij MBO Utrecht, ook in tijden van 
verandering en verhuizing. 
Gemeten in JOB ‘sfeer en veiligheid’, % 
(zeer) tevreden studenten. 

67,9%  68% 68%  

3. MBO Utrecht werkt met één 
pedagogische aanpak die gericht is op 
het kennen en erkennen van de student 
als individu. 

 Er is een 
pedagogische 
aanpak gekozen 
en deze is 
geïmplementeerd 
in alle processen 
en producten.. 

De nieuwe 
pedagogische 
aanpak wordt MBO 
Utrecht-breed en 
op alle niveaus 
toegepast: in klas, 
in opleiding en bij 
in-, door- en 
uitstroom. 

 

3.5 Maatregelen 

Hieronder volgen de maatregelen waarmee MBO Utrecht deze resultaten wil behalen. De nummers 

corresponderen met de bovengenoemde resultaten, alhoewel sommige maatregelen meerdere 

resultaten dienen. 

 

[1] MBO Utrecht werkt actief samen met partners in de regio rondom jongeren in een kwetsbare 

positie. Speerpunten in de samenwerking zijn: regionale samenwerking, sluitende aanpak en 

arbeidstoeleiding en doorstroom. Voorbeelden van acties: 

• Aansluiten bij kerngroep Jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) 

• Continueren en uitbouwen samenwerking kwetsbare jongeren (Entree) 

• Uitbouwen wijkleerbedrijven Zeist en Nieuwegein (Entree) 

• Onderzoeken mogelijkheden wijkleerbedrijven in andere sectoren in samenwerking met 

gemeenten en beroepspraktijk 

• Intensiveren warme overdracht vanuit praktijkonderwijs, VSO, vmbo-bb en OPDC. 

 

[1] MBO Utrecht actualiseert haar visie op passend onderwijs en ondersteuning voor studenten en 

past beleid daarop aan. Zij optimaliseert de onderliggende processen zodat studenten snel en goed 

geholpen worden. Voorbeelden van acties: 

• Intensiveren van de inzet van schoolmaatschappelijk werk, uitgevoerd door Buurtteam mbo 

(Lokalis). 
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• Analyseren en verbeteren ondersteuningsstructuur. 

• Faciliteren relevante professionalisering voor SLB’ers. 

• Intensiveren SLB in eerste jaar van alle opleidingen waar het startersresultaat achterblijft. 

• Intensiveren warme overdracht van doorstromers niveau 1 naar 2. 

 

[1] MBO Utrecht zet in op aansluiting regionale arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare 

positie. Voorbeelden van acties: 

• Actief samenwerken met Leerwerkloket Utrecht. 

• Onderzoeken kansen en risico’s brede niveau 2-opleiding en positionering niveau 2. 

• Onderzoeken van de mogelijkheden cross-over opleiding Food, Environment and Hospitality 

(niveau 2). 

 

[1] MBO Utrecht verbetert de kwaliteitscultuur door expliciet in te zetten op de ontwikkeling van 

Lerende Teams3. Dit is een van de speerpunten uit het meerjarenplan. Voorbeelden van acties: 

• Faciliteren inzet teamcoaches voor begeleiding in die ontwikkeling. 

• Opstellen professionaliseringsplan per team. 

• Inzetten expertrol. 

 

[2, 3] MBO Utrecht ontwikkelt een pedagogische aanpak gebaseerd op de uitgangspunten van de 

Transformatieve school en ‘waarderen van verschillen’. Voorbeelden van acties: 

• Implementeren van één pedagogische aanpak die gericht is op het kennen en erkennen van de 

student als mens. 

• Alle medewerkers ontwikkelen zich aan de hand van een MBO Utrecht-breed 

scholingsprogramma om de pedagogische aanpak te kunnen gebruiken. 

 

[2] MBO Utrecht biedt medewerkers en studenten een veilige plek en studieomgeving. Ieder voelt 

zich onderdeel van zijn eigen (kleine) community. Hiervoor is allereerst een definitie van 

communities nodig. Voorbeelden van acties: 

• Gericht activiteiten inzetten voor binding van studenten en docenten vanaf vlak vóór de start van 

de opleiding tot ver na de diplomering. (Zie ook maatregelen alumni speerpunt 3.) 

• Benutten transitie huisvesting en technologische infrastructuur voor het versterken van de 

community-vorming.  

 

  

                                                           
3 Met een lerend team bedoelen wij een team in fase 3 op de as van professionalisering, conform het model van 
‘Weet, denk, doe!’ van de Argumentenfabriek.  
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In dit hoofdstuk beschrijven we onze uitgangssituatie ten aanzien van het landelijke speerpunt 

‘Gelijke kansen’. We analyseren onze resultaten op de indicatoren die door het ministerie van OCW 

zijn gegeven. Vervolgens beschrijven we de ambitie en resultaten voor dit speerpunt de komende 

vier jaar én de maatregelen die onze ambitie moeten gaan verwezenlijken. 

 

4.1 Inleiding 

‘Het creëren van soepele overgangen binnen krachtig beroepsonderwijs zodat 

studenten voldoende kansen krijgen om succesvol in het mbo in te stromen of 

door te stromen naar een vervolgopleiding of baan die past bij hun ambities en 

talenten.’ 
 

De afgelopen jaren is veel gesproken over toenemende kansenongelijkheid. De verschillen in 

onderwijskansen tussen leerlingen met laagopgeleide en hoogopgeleide ouders zijn de laatste 

jaren toegenomen. Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen hogere schooladviezen, gaan naar 

betere scholen en halen uiteindelijk een hoger diploma dan even intelligente kinderen van 

laagopgeleide ouders. Zo wordt het voor het (school)loopbaansucces dus steeds bepalender in 

welk gezin je opgroeit. En dat terwijl ons onderwijs er juist op gericht zou moeten zijn om iedereen 

een gelijke start te geven, ongeacht afkomst. Het thema ‘gelijke kansen’ staat op de agenda binnen 

de verschillende sectoren, maar we zien dat de verschillende achtereenvolgende onderwijsfasen 

op dit thema onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De oplossingen liggen in een integrale 

benadering van de schoolloopbaan van jongeren, waarbij elke sector evenveel 

verantwoordelijkheid draagt en niet kan volstaan met terug te wijzen naar wat andere 

onderwijsvormen hebben laten liggen. Als jongeren met achterstanden het vo inkomen, moet voor 

die leerlingen daar een oplossing gevonden worden en als dat gebeurt in het mbo, dan moeten 

jongeren daar geholpen worden. Het volstaat niet om te constateren dat dit in de voorgaande 

opleiding al gebeurd had moeten zijn. Op dit moment zien we met name risico’s in de overgangen 

van leerlingen tussen de verschillende sectoren: kwetsbare momenten in de schoolloopbaan van 

een leerling. 

Ook kan er kansenongelijkheid ontstaan door stagediscriminatie vanwege religieuze of culturele 

achtergrond, taalachterstand of een fysieke beperking. MBO Utrecht hanteert bij stagediscriminatie 

een brede definitie, om alle studenten de kans te geven op een stage die past bij hun ambities en 

talenten. 

 

4.2 Uitgangssituatie en analyse  

Doorstroom van vmbo naar mbo 

Om de bovenstaande problematiek het hoofd te bieden investeerde MBO Utrecht de afgelopen 

jaren sterk in de overgang van vo naar het mbo. Dit middels diverse samenwerkingsverbanden met 

vo. Rondom de Schoolwerkt-agenda werden vijf actielijnen opgesteld. 

  

Met name in het project De Overstap, dat onder Actielijn 3: “Sluitende overgangen en warme 

overdrachten” valt, ontplooien we activiteiten die de overgang van vo naar mbo bevorderen. De 

voornaamste doelstellingen zijn: 

• Het verbeteren van de aansluiting tussen vo en mbo. 

• Het behouden en verfijnen van de overstapprocessen. 

4 Landelijk speerpunt 2. Gelijke kansen 
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• Het bevorderen van een betere bewustere keuze van leerlingen voor een vervolgonderwijs. 

• Het verminderen van voortijdige schooluitval. 

• Het in beeld brengen en houden van risicoleerlingen.  

• Het coördineren en faciliteren van de activiteiten met betrekking tot de Overstap-monitor, 

oriëntatiedagen, digitaal doorstroomdossier (inclusief warme overdracht) en de monitor uitschrijf 

en switch. 

 

Ook de wet ‘Vroegtijdige Aanmelddatum en Toelatingsrecht MBO’ greep MBO Utrecht aan om het 

instroombeleid aan te passen. Als een student voldoet aan de wettelijke eisen dan heeft hij het 

recht om te worden toegelaten tot een opleiding. Ons motto bij instroom is: “Op zoek naar jouw 

talenten en ambities”. Al tijdens het instroomproces proberen we een opleiding en toekomstig 

beroep voor de student te bepalen die het beste passen bij zijn/haar talenten en ambities. Daarom 

zijn de instroomactiviteiten vooral gericht op wederzijdse kennismaking en een introductie tot de 

opleiding.  

 

Dit alles komt voort uit de visie van MBO Utrecht in het Strategisch Kompas 2017. Dus schenkt 

MBO Utrecht nadrukkelijk persoonlijke aandacht aan de student, waarbij we uitgaan van diens 

talenten, ambities en mogelijkheden. We bereiden de studenten al tijdens het instroomproces voor 

op een volgende stap in de (studie-)loopbaan. Deze loopbaangerichte instroomactiviteiten dragen 

bij aan een doorlopend proces bij de overstap v(mb)o naar mbo. En ze stimuleren de ontwikkeling 

van de loopbaancompetenties die studenten nodig hebben om uiteindelijk een goede plek op de 

opleiding te krijgen. En zo in de toekomst volwaardig te participeren in de samenleving. 

Het effect van het geformuleerde beleid en de daarbij behorende activiteiten in afgelopen periode is 

af te lezen uit de volgende indicatoren:  

 

• Resultaten JOB 2018: De tevredenheid bij het thema studiebegeleiding is van alle thema’s uit de 

JOB het meest gestegen t.o.v. 2016 (+0,3 op het gemiddelde, op een vijfpuntschaal). In totaal is 

in 2018 59,5% van de studenten (zeer) tevreden over de begeleiding tijdens hun studie. 

 

Studiebegeleiding JOB Monitor 2018 % (zeer) tevreden studenten 

Totaal 59,5% 

Hoe vind je de begeleiding bij je opleiding? 58,4% 

Heb je een goed beeld van je eigen voortgang bij je opleiding? 64,6% 

Is er voldoende mogelijkheid om in je eigen tempo te leren? 55,5% 

Tabel 4: Studenttevredenheid m.b.t. Studiebegeleiding, JOB Monitor 2018 

 

• Startersresultaat: Het startersresultaat van onze opleidingen van niveau 2 tot en met niveau 4 is 

77,2%. Dat is nog onder de norm die voor niveau 2 op 79% ligt en voor N3 en N4 op 82%. De 

meting van het begrip startersresultaat is in 2016-2017 voor het eerst gedaan, de vergelijking 

met voorgaande jaren is nog niet mogelijk.  

• Kwalificatiewinst: het percentage gediplomeerden met een positief verschil tussen het behaalde 

diplomaniveau in het mbo en het niveau van vooropleiding in het vo was in 2016-2017 79,3%. 
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Interne doorstroom – binnen het mbo  

Om de interne doorstroom te stimuleren ontwikkelde MBO Utrecht een procedure speciaal voor 

studenten van de opleidingen Entree en niveau 2. Als zij willen doorstromen naar een hoger niveau 

kunnen zij zich opnieuw aanmelden en wordt er een doorstroomdossier ingevuld. Vervolgens is er 

contact tussen de Taakdocenten Zorg van de betreffende opleidingen om de warme overdracht 

goed te regelen. In het studenteninformatiesysteem (Trajectplanner) kan het begeleidingsdossier 

door elke docent worden geraadpleegd.  

 

Studentparticipatie 

MBO Utrecht creëert volop kansen voor studenten om hun talenten te benutten. In de afgelopen 

jaren zijn er diverse projecten opgezet voor talentontwikkeling en studentparticipatie. 

• In 2017 hebben 11 studenten van de volgende opleidingen meegedaan aan Skills Heroes 

(verpleegkunde, verzorging, sport en beweging, applicatieontwikkelaar, 

marketing/sales/commercie, evenementenorganisatie, onderwijsassistent). 

• Studentparticipatie in de vorm van Multitaskteam is twee maal georganiseerd met studenten, 

met als doel om studenten interdisciplinaire vaardigheden aan te leren. Een reëel vraagstuk 

vanuit het bedrijfsleven of vanuit onze eigen organisatie staat centraal, een team van studenten 

vanuit allerlei opleidingen werkt aan de oplossing van het ingebrachte  probleem. Eén van de 

resultaten is een poster waarop de ideeën van de studenten voor de verschillende aspecten van 

het onderwijs zijn weergegeven.  

• Talent van de maand: elke maand wordt een student van een bepaalde opleiding in het zonnetje 

gezet op basis van speciale prestatie(s)/talent.  

• Internationalisering: de tussenstand tot nu toe vanaf de start in 2017 is dat er 13 studenten met 

een beurs ervaringen in het buitenland hebben opgedaan, middels stage, studiereis, e.d. 

Daarnaast zijn er nog vele studenten naar het buitenland geweest voor stage zonder beurs. 

 

Ondernemerschap 

Afgelopen beleidsperiode investeerde MBO Utrecht breed in het stimuleren van ondernemerschap 

bij onze studenten. Zo is er een ‘centrum Ondernemerschap voor studenten en het bedrijfsleven’ 

gerealiseerd. De locatie is De Stadstuin, Europalaan 20 te Utrecht. De Stadstuin is een werkplek 

waar meer dan 90 (creatieve) ondernemers zijn gevestigd en waar MBO Utrecht studenten het 

ondernemerschapsprogramma biedt. Samenwerking met het bedrijfsleven is geïntensiveerd en 

geborgd door het bedrijfsleven te betrekken bij evenementen en door ze een rol te geven in het 

leerproces van de studenten. Voorbeeld: als coach van studentenbedrijven, gastspreker, jurylid 

voor pitches, beoordelaar van ondernemingsplannen en als inspirator en adviseur.  

Voorts zijn de volgende resultaten bereikt met het ondernemerschapsprogramma:  

• 750 studenten zijn bij hun onderneming begeleid door MBO Utrecht-docenten en door het 

bedrijfsleven gecoacht.  

• Er zijn 30 inspiratie- en adviessessies voor studenten georganiseerd.  

• In De Stadstuin is een netwerkevent georganiseerd waarbij MBO Utrecht-studenten hun eigen 

studentenbedrijven hebben gepresenteerd aan 300 bezoekers uit het bedrijfsleven, aan ouders 

en aan scholieren van middelbare scholen. Het gaat hierbij om 25 studentenbedrijven, gerund 

door MBO Utrecht-studenten.  

• Er is contact gelegd met netwerkorganisaties zoals de Utrechtse Ondernemers Sociëteit, Young 

Economic Board Utrecht en de Rotaryclub. 
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Loopbaanbegeleiding 

In de loopbaanbegeleiding stimuleren we de student om zijn capaciteiten en talenten te ontdekken 

en te ontwikkelen en op basis daarvan een (beroeps) identiteit te ontwikkelen. De vijf 

loopbaancompetenties staan hierbij centraal. Deze zijn verankerd in het onderwijs: het curriculum, 

het pedagogisch didactisch kader, het pedagogisch didactisch handelen van docenten, de 

begeleiding op school en in de BPV. MBO Utrecht streeft er naar dat de LOB-leerlijn van MBO 

Utrecht aansluit op het vo. Daartoe participeert MBO Utrecht actief in de regionale werkgroep 

Loopbaandossier (actielijn 2 regionale VSV-programma) en is: 

• in 2017 een aantal projecten gestart met vo-scholen om de doorstroom vo-mbo te verbeteren 

(Anna van Rijn, Calscollege, Globe en Amadeus); 

• voorlichting van MBO Utrecht op vo-scholen verbeterd;  

• voorlichting op open dagen geüniformeerd.  

 

Diverse andere initiatieven leidden tot: een Kwaliteitskader LOB, opgeleide schoolcoaches, LOB-

begeleiding, een programma-LOB. Daarnaast is uit elk team een expert LOB die deelneemt aan de 

interne expertgroep LOB. Hier worden de belangrijkste thema’s besproken en beleid voorbereid. 

Verder voert MBO Utrecht de Ambitie-agenda LOB voor het mbo uit: 

• LOB is een integraal onderdeel van onderwijs en begeleiding.  

• De vijf loopbaancompetenties zijn uitgangspunt van LOB-beleid en BPV-begeleiding.  

• Bij uitvoering van LOB is bij elke opleiding aandacht voor de individuele student.  

• Teams en docenten zijn in staat gesteld om uitvoering te geven aan LOB-activiteiten.  

• Op elke mbo-instelling is een 2e-lijns-voorziening beschikbaar waar studenten voor specifieke 

loopbaan/beroepsvragen terecht kunnen. 

 

De indicatoren die iets zeggen over de kwaliteit van de interne doorstroom zijn: 

• Resultaten JOB 2018: Uit de JOB 2018 blijkt dat studenten tevreden zijn over MBO Utrecht. In 

vergelijking met de Randstad scoort MBO Utrecht samen met ROC Nova College het hoogst 

voor wat betreft het rapportcijfer voor opleiding (7,3) en MBO Utrecht scoort het hoogst binnen 

de Randstad voor wat betreft het rapportcijfer voor school (6,9). 

 

• Opstroom na diploma: van de 4493 studenten in schooljaar 2016-2017 (telling 1 okt. - 30 sept.) 

zijn er 130 (2,9%) die een vervolgstudie bij MBO Utrecht volgen na diplomering. Hiervan zijn er 

minimaal 50 (38% van de doorstuderenden) die een hogere opleiding volgen dan je op grond 

van hun vooropleiding zou mogen verwachten. Dit is 1,1% van ons totaal aantal studenten in 

2016-2017. Studenten die in 2016-2017 vanaf niveau 2 naar niveau 3 binnen het mbo zijn 

doorgestroomd, behaalden minder vaak een diploma voor hun opleiding op niveau 3 (33%) dan 

hun medestudenten die van buiten het mbo niveau 3 zijn ingestroomd (39%).  

 

• Doorstroom ná diploma: op N1 en N2 stroomt gemiddeld 55% van de studenten door naar een 

hogere opleiding. Op niveau 3 is dat 39% en de cijfers voor N4 zijn opgenomen in het cijfer 

doorstroom mbo-hbo (38,7%). 
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Doorstroom van mbo naar hbo 

Als mbo-studenten beter voorbereid zijn op de doorstroom naar het hbo, en beter weten wat op het 

hbo van hen verwacht wordt, is de kans op een succesvolle leerweg bij het hbo groter. Vanuit 

verschillende academies is de verbinding gelegd met hogescholen in de regio, zoals de 

Hogeschool Utrecht en Christelijke Hogeschool Ede. Doel is om te kijken hoe vanuit specifieke 

opleidingen de doorstroom van mbo naar hbo kan worden versoepeld en ook om te kijken naar een 

goede overgang in afstroom hbo naar mbo. 

 

Al meer dan 10 jaar wordt er in de regio Utrecht samengewerkt in een samenwerkingsverband met 

de HU en de in de regio opererende ROC’s (ROC MN, ROC A12, ROCvA Hilversum, MBO 

Amersfoort, MBO Utrecht). De activiteiten die in het samenwerkingsverband zijn ontwikkeld 

variëren van gezamenlijke docentbijeenkomsten, participatie in kenniskringen en lectoraten tot het 

gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’. 

 

Daarnaast biedt MBO Utrecht voor drie opleidingen een zestal mhbo-varianten aan. Studenten van 

de mhbo-opleiding kregen vrijstellingen in het hbo en konden tot één jaar versnellen. Mede door het 

verkorten van de opleidingsduur van het mbo, toenemende druk op doorstroomresultaten op het 

hbo en de landelijke invoering van de keuzedelen in de nieuwe kwalificatiestructuur is besloten om 

mhbo trajecten te ontwikkelen als keurmerk van MBO Utrecht voor maatwerktrajecten gericht op 

voorbereiding en doorstroom hbo. 

 

De indicatoren die iets zeggen over de doorstroom mbo-hbo zijn: 

• Doorstroom mbo-hbo en Succes doorstromers in eerstejaars hbo: momenteel stroomt 38,7% 

van onze niveau 4-studenten door naar het hbo. Dit betekent een daling ten opzichte van de 

jaren ervoor (48% in 2012-2013, 52% in 2011-2012). Ook landelijk is de instroom gedaald. De 

daling heeft waarschijnlijk te maken met het nieuwe leenstelsel en een schommeling in het 

aantal studenten dat kiest voor een tussenjaar.  

Van de doorgestroomde studenten is 70,9% succesvol in hun eerste jaar op het hbo (definitie: 

percentage van de eerstejaars op het hbo dat een jaar later nog bij dezelfde instelling studeert of 

de instelling met een diploma heeft verlaten in 2017-2018). De studenten die uit onze sectoren 

Economie (met name Financieel en Commercieel, resp. 56% en 44%) en Techniek (gem. 53%) 

komen, doen het beduidend minder goed in hun eerste jaar op het hbo. 

• Mhbo-opleidingen (met name opleidingen in het economisch domein): alumni van mhbo-

opleidingen gaan vaker naar het hbo dan de gemiddelde MBO Utrecht-gediplomeerde (63% 

tegenover 42%). Daarnaast blijkt uit cijfers van DUO dat de dalende trend van de afgelopen 

jaren in de doorstroom naar het hbo bij het mhbo minder sterk is in vergelijking met die in 

Nederland en bij MBO Utrecht als totale instelling. De aansluiting van de opleiding op het 

bedrijfsleven lijkt iets minder goed dan de gemiddelde mbo-opleiding bij MBO Utrecht. De 

aansluiting op de vervolgopleidingen lijkt juist beter te zijn. Er is wel een trend zichtbaar. Vanaf 

2012 tot en met 2015 vallen mhbo-alumni vaker uit in het eerste schooljaar van het hbo dan de 

gemiddelde MBO Utrecht alumni (28% versus 21% in 2014). In 2012 was dit verschil er 

nauwelijks. Uit de huidige beschikbare onderzoeksgegevens kunnen geen oorzaken worden 

geanalyseerd. Mhbo-alumni zijn over het algemeen tevreden over de diverse aspecten van de 

opleiding. Studenten die mhbo kiezen hebben als doel om ook naar het hbo te gaan. 
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Leven Lang Ontwikkelen 

In het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) laat de ontwikkeling van de bevolkingsgroei naar 

leeftijdsgroep in Utrecht zien dat de groep 20-65 jaar afneemt. Vanuit de historie is MBO Utrecht 

géén aanbieder van volwasseneducatie, maar we willen in de komende tijd wel onderzoeken welke 

bijdrage wij in de regio kunnen leveren en voor welke specifieke doelgroepen. We willen een 

flexibele school zijn die inspeelt op de ontwikkelingen in de markt en de behoefte aan scholing bij 

onze samenwerkingspartners.  

 

De indicator die iets zegt over Leven Lang Ontwikkelen is: 

• Aantal deelnemers in LLO-/contractactiviteiten: momenteel leiden we in de Zorgsector zo’n 600 

volwassenen op, op vraag vanuit zorginstellingen in maatwerk bbl-trajecten en daarnaast nog 

gemiddeld 10 trajecten per jaar (+/- 12 deelnemers per traject) in het kader van 

contractactiviteiten.  

 

4.3 Conclusies 

Uit de analyse is het volgende naar voren gekomen: 

• In overgang van het vmbo naar het mbo is winst te behalen. Dit is te zien aan het succes van de 

eerstejaars in het mbo. Hiertoe zal MBO Utrecht zich richten op het realiseren van maatwerk en 

differentiatie in het onderwijs, zoals ook de Inspectie heeft geadviseerd. Zo laten we het 

onderwijs aansluiten bij de leervragen en talenten van de student. 

• Er is veel ingezet op het stimuleren van interne doorstroom naar een hoger niveau. 

Desalniettemin blijft de doorstroom naar niveau 2 en 3 een aandachtspunt. MBO Utrecht wil zich 

hiervoor blijven inzetten, door differentiatie, maatwerk en begeleiding. 

• De afgelopen jaren heeft MBO Utrecht zich ingezet om studentparticipatie en talentontwikkeling 

te stimuleren. De succesvolle projecten wil MBO Utrecht continueren. 

• De doorstroom naar het hbo is het afgelopen jaar afgenomen. Verder is gebleken dat studenten 

van mhbo-opleidingen vaker uitvallen in het eerste jaar van het hbo. De oorzaken hiervan zijn 

nog onbekend. Echter, door de toenemende havoïsering, de landelijke beweging dat steeds 

meer vmbo-leerlingen via de havo naar het hbo willen doorstromen, wil MBO Utrecht blijven 

inzetten op de mhbo-opleidingen. Dit zijn niveau 4-opleidingen die specifiek gericht zijn op 

doorstroom naar het hbo. Hiermee bieden we maatwerk aan studenten die meer uitdaging willen 

in hun opleiding. 

• MBO Utrecht is vanuit de historie geen aanbieder van contractonderwijs. We zullen de 

mogelijkheden van aanbod in het kader van Leven Lang Ontwikkelen verder onderzoeken. 
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4.4 Ambities en beoogde resultaten 

Ambitie 

MBO Utrecht biedt eigentijds en toekomstgericht onderwijs waarin studenten gelijke kansen 
krijgen en zo optimaal hun talenten kunnen benutten. Het onderwijs past bij de persoonlijke en 
professionele leervragen van de student.   

Resultaten Huidig 2020 2022 

1. Succes eerstejaars mbo (startersresultaat) niv. 
2-4 verhogen naar minimaal landelijke norm. 

77,2% 79% 
 

81% 

2. Studenttevredenheid studiebegeleiding (JOB, 
% (zeer) tevreden studenten) 

59,5% 60% 61% 

3. MBO Utrecht bestendigt de hoge gemiddelde 
waardering voor de opleidingen (JOB, rapportcijfer 
opleiding) 

7,3 7,3 7,3 

4. Opleidingen bieden maatwerktrajecten aan.  60% 80% 

 

4.5 Maatregelen 

Hieronder volgen de maatregelen waarmee MBO Utrecht deze resultaten wil behalen. De nummers 

corresponderen met de bovengenoemde resultaten, alhoewel sommige maatregelen meerdere 

resultaten dienen. 

 

[1] MBO Utrecht werkt actief samen met vo-scholen voor een soepele doorstroom van vmbo naar 

mbo. Voorbeelden van acties: 

• Continueren van ‘De Overstap’, regionale samenwerking vo-mbo 

• Verbeteren van de inhoudelijke aansluiting en afstemming tussen vo en mbo (doorlopende 

leerlijn). 

 

[1, 2, 3, 4] MBO Utrecht stimuleert dat studenten leren door differentiatie, maatwerk en begeleiding. 

Voorbeelden van acties: 

• Vormgeven aan een passend didactisch model vanuit de visie op onderwijs waarin wordt 

gedifferentieerd op niveau en maatwerk wordt gefaciliteerd (door elke academie). 

• MBO Utrecht Academie faciliteert professionalisering van docenten m.b.t. didactische 

bekwaamheid. 

• Intensiveren SLB in eerste jaar van alle opleidingen waar het startersresultaat achterblijft. 

• Aanbieden van maatwerk middels certificering aanvullend op het kwalificatiedossier. 

• Uitvoeren Ambitieagenda LOB voor het mbo, thema’s als stagediscriminatie, 

ouderbetrokkenheid, empowerment verder uitwerken. 

• Ontwikkelen van onderwijs of leeractiviteiten die vanuit het principe blended learning zijn 

vormgegeven zoals digitale activiteiten, ervaringsactiviteiten, projecten, etc. 

• Intensiveren inzet peer support. 

• Continueren projecten als Skills-wedstrijden, multitaskteam, internationalisering voor alle 

niveaus (o.a. IBPV, Talent Development Europe). 

• Opzetten MBO Utrecht Assessment Center. 
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[2] MBO Utrecht besteedt extra aandacht aan specifieke doelgroepen om ongelijke kansen tegen te 

gaan. Voorbeelden van acties: 

• Opzetten pilot structuurklas autisme. 

• Ontwikkelen hiphopstream (extra aandacht voor schoolse vaardigheden). 

• Uitbouwen ondersteuning van studenten met een taal- /rekenachterstand, onder andere om 

stagediscriminatie te voorkomen. 

• Ontwikkelen visie op LLO en opstellen implementatieplan (o.a. pilot Zorgacademie, keuzedeel-

certificering Rivas). 

 

[2, 3, 4] MBO Utrecht biedt studenten de kans om zich optimaal voor te bereiden op doorstroom 

naar het hbo. Voorbeelden van acties: 

• Herzien mhbo-trajecten volgens vastgesteld keurmerk. 

• Begeleiden mbo-studenten die de overstap maken naar hbo (met name studenten van 

economische en technische opleidingen) in bijv. het project SkillsCoach. 

• Actief blijven samenwerken in de regio met mbo-instellingen en de Hogeschool Utrecht en de 

Christelijke Hogeschool Ede. 
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In dit hoofdstuk beschrijven we onze uitgangssituatie met betrekking tot het landelijke speerpunt 

‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst’. We analyseren onze resultaten op de indicatoren 

die door het ministerie van OCW zijn gegeven. Vervolgens beschrijven we de ambitie en resultaten 

die we voor ogen hebben met dit speerpunt voor de komende vier jaar én de maatregelen waarmee 

we onze ambitie willen verwezenlijken. 

 

5.1 Inleiding 

Verbetering van het arbeidsmarktperspectief van mbo-studenten door 

aanpassingen in het onderwijsaanbod, beïnvloeding van de studiekeuze, 

inhoudelijke vernieuwing van opleidingen en het versterken van de verbinding 

met de beroepspraktijk.’ 
 

De afgelopen jaren verbeterde MBO Utrecht de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming, onder 

andere om de aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk te verbeteren. Bij de invoering van 

de Herziene Kwalificatiestructuur (HKS) zijn relevante onderwijsprogramma’s en bijbehorend 

keuzedelenportfolio voor de toekomst van onze studenten uitgewerkt.  

 

MBO Utrecht zal ook de komende jaren een eigentijds en toekomstbestendig onderwijsportfolio 

hebben, juist ook om optimaal aan te sluiten op de toekomstige arbeidsmarkt. Deze ambitie staat 

centraal in ons meerjarenplan, passend bij het speerpunt Ambitieus Onderwijs.  

 

5.2 Uitgangssituatie en analyse 

Doorstroom naar de arbeidsmarkt 

Het gemiddelde arbeidsmarktrendement van ons onderwijs in 2015-2016 is 63%. Dat betekent dat 

van alle gediplomeerden in 2015-2016 die geen vervolgopleiding gaan doen er 63% een baan heeft 

gevonden in 2016 van meer dan 12 uur per week (bron: CBS/DUO). In onderstaande tabel zijn de 

doorstroomgegevens van MBO Utrecht afgezet tegen de doorstroomgegevens van regio Midden-

Utrecht en het hele land. 

 

 MBO Utrecht Arbeidsmarktregio 
Midden-Utrecht 

Landelijk 

Niveau 1 33% 50% 49% 

Niveau 2 48% 73% 73% 

Niveau 3 82% 84% 85% 

Niveau 4 76% 80% 81% 

Totaal 73% 78% 79% 

Tabel 5: Aandeel gediplomeerden van 2015-2016 dat in 2016 een baan had van meer dan 12 uur per week (Bron: 
CBS) 

 

Uit deze gegevens is op te maken dat de doorstroom naar de arbeidsmarkt bij MBO Utrecht lager is 

dan in de regio en het land. Vooral op niveau 1 en 2 zijn de verschillen met de regio en het land 

groot. 

5 Landelijk speerpunt 3. Opleiden voor de 
arbeidsmarkt van de toekomst  
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MBO Utrecht heeft in haar onderwijsportfolio 54 actieve opleidingen. Het merendeel van deze 

opleidingen biedt een voldoende tot goede kans op werk, gezien de prognoses van SBB. Een 

matige of geringe kans op werk bieden, volgens de berekeningen van SBB, 21 opleidingen van 

MBO Utrecht. 

 

 
Figuur 5 Kans op werk ('Arbeidsmarktperspectief') van de actieve opleidingen binnen MBO Utrecht (Bron: SBB) 

 

De opleidingen met een geringe of matige kans op werk staan in de tabel hieronder. In 2016-2017 

hebben 473 studenten van MBO Utrecht een diploma gehaald op een van deze opleidingen. Dat is 

36% van het aantal gediplomeerden in dat jaar. 

 

Crebo Opleiding Niveau Kans op 
werk 
(SBB) 

Doorstroom 
naar arbeids-
markt (CBS) 

25192 Medewerker ICT 2 1 71% 

25498 Helpende Zorg en Welzijn 2 1 43% 

25500 Medewerker sport en recreatie 2 1 N/A 

25353 Zelfstandig medewerker leisure & hospitality 3 1 N/A 

25147 Medewerker evenementenorganisatie 4 1 77% 

25166 Ondernemer retail 4 1 N/A 

25351 Leidinggevende leisure & hospitality 4 1 N/A 

25411 Coördinator buurt, onderwijs en sport 4 1 N/A 

25485 Onderwijsassistent 4 1 71% 
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Crebo Opleiding Niveau Kans op 
werk 
(SBB) 

Doorstroom 
naar arbeids-
markt (CBS) 

25495 Danser 4 1 77% 

25149 Medewerker (financiële) administratie 2 2 N/A 

25150 Medewerker secretariaat en receptie 2 2 N/A 

25354 Zelfstandig medewerker travel & hospitality 3 2 N/A 

25415 Sport- en bewegingsleider 3 2 77% 

25486 Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 2 N/A 

25188 Gamedeveloper 4 2 N/A 

25204 Podium- en evenemententechnicus Geluid 4 2 N/A 

25205 Podium- en evenemententechnicus Licht 4 2 N/A 

25352 Leidinggevende travel & hospitality 4 2 73% 

25414 Coördinator sportinstructie, training en coaching 4 2 90% 

25497 Muzikant 4 2 44% 

Tabel 6: Opleidingen met geringe of matige kans op werk (bron SBB) afgezet tegen aandeel gediplomeerden dat na 
een jaar >12 uur per week werk heeft (bron CBS) 

 

Van de 21 opleidingen met een matige of geringe kans op werk (zie bovenstaande tabel) zijn er 

12 opleidingen waarbij we onvoldoende gegevens hebben over de doorstroom naar de 

arbeidsmarkt (mogelijk vanwege te lage aantallen voor betrouwbare cijfers, N/A).  

 

Van de 9 opleidingen met voldoende gegevens zijn er slechts 2 opleidingen met een lage 

doorstroom naar de arbeidsmarkt. De signaalwaarde die hierbij gehanteerd wordt is 70%. Dit zijn 

de opleidingen Muzikant (niveau 4) en Helpende zorg en welzijn (niveau 2). Bij deze opleidingen is 

onderzoek gedaan naar de oorzaken van de lage doorstroom naar de arbeidsmarkt.  

 

Ontwikkeling in de beroepspraktijkvorming en beroep sbegeleidende leerweg 

Volgens de berekeningen van SBB (Kans op stage) geven onze meeste opleidingen een voldoende 

tot goede kans op een stage. Bij slechts 15% van de opleidingen is de kans op stage matig. De 

meeste van deze opleidingen horen bij het economisch domein. 
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Figuur 6: Kans op stage van actieve opleidingen MBO Utrecht (Bron SBB) 

 

MBO Utrecht werkt intensief aan het vergroten van de stagemogelijkheden voor studenten en dat is 

te zien in de tevredenheid van studenten met betrekking tot hun stageplek. Studenten worden beter 

geholpen bij het vinden van een stageplaats en ervaren daar dan ook steeds minder moeite mee. 

Ook de leerbedrijven zijn tevreden met de opleidingen van MBO Utrecht. In 2017-2018 gaven de 

praktijkbedrijven MBO Utrecht een 7,1 voor de kwaliteit van de opleidingen. Dit is gemeten met het 

interne instrument BPV-enquête. 

 

 
Vragen cluster Stage BOL  

% (zeer) tevreden studenten  

2014 2016 2018 

Totaalscore 54% 55% 58% 

Ben je door je school goed voorbereid op je 
stage/bpv? 

47% 46% 54% 

Had je moeite om een stage-/bpv-plaats te 
vinden? 

57% 59% 63% 

Helpt de school je bij het vinden van een 
stage-/bpv-plaats? 

49% 51% 59% 

Leer je op je stage-/bpv-plaats voldoende? 76% 76% 73% 

Sluit wat je op school leert voldoende aan bij 
wat je moet kunnen op je stage/bpv? 

54% 52% 52% 

Ben je tevreden over de begeleiding door de 
school tijdens je stage/bpv? 

42% 44% 49% 

Ben je tevreden over de begeleiding 
door het leerbedrijf tijdens je stage/bpv? 

67% 66% 67% 
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 % (zeer) tevreden studenten  

Vind je dat jouw begeleider op school en 
jouw stagebegeleider voldoende contact 
hebben? 

37% 41% 43% 

Ben je tevreden over de manier waarop 
jouw stage/bpv wordt beoordeeld? 

62% 64% 65% 

Ben je tevreden over de hoeveelheid 
stage/werk in je opleiding? 

53% 53% 58% 

Tabel 7 Tevredenheid studenten Stage BOL. Bron: JOB Monitor 
 

Vanuit de historie is MBO Utrecht een school met voornamelijk BOL-opleidingen. In de loop der 

jaren bleef het aandeel BBL-studenten ongeveer gelijk op 13% van alle studenten. In 2017-2018 

telde MBO Utrecht 598 BBL-studenten tegenover 4021 BOL-studenten. De meeste BBL-studenten 

volgen een opleiding binnen het domein zorg en welzijn. Daarna volgt het domein handel en 

ondernemerschap. In de laatste twee jaar is er voor studenten op niveau 1 de mogelijkheid 

gecreëerd om een BBL-opleiding te volgen. Inmiddels volgt 30% van onze entreestudenten een 

BBL-opleiding. 

 

De BBL-opleidingen van MBO Utrecht zijn ontwikkeld met en vaak op initiatief van de 

beroepspraktijk. 

 
BC Beroepsopleidingnaam Niveau Aandeel 

BBL 2015 
Aandeel 
BBL 2016 

Aandeel 
BBL 2017 

bc365 Entree 1 0% 18% 30% 

bc359 Verkoop 2 26% 24% 6% 

bc223 Verzorgende IG 3 77% 79% 78% 

bc358 Advies en leiding in de verkoop 3 23% 27% 26% 

bc388 Commercie 3 22% 23% 12% 

bc113 Mbo-Verpleegkundige 4 43% 49% 53% 

bc313 Management retail 4 26% 34% 29% 

bc388 Commercie 4 3% 7% 3% 

bc425 Applicatieontwikkeling 4 0% 0% 2% 

Tabel 8: Verloop aandeel BBL per betreffende opleiding (BC-code) (Bron: DUO) 

 

Op dit moment zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar over de kans op een werkplek voor een 

BBL-opleiding. In de JOB Monitor van 2018 zijn BBL-studenten gevraagd naar hun tevredenheid 

met betrekking tot (het vinden van) hun werkplek. Onderstaande gegevens laten zien dat studenten 

weinig moeite ervaren met het vinden van een werkplek en meer tevreden zijn over de begeleiding 

door het leerbedrijf. Een ontwikkelpunt blijft het contact tussen de school en het leerbedrijf. 

 

 
Vragen cluster Werkplek BBL 

% (zeer) tevreden studenten 

2014 2016 2018 

Totaalscore 71% 70% 74% 
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 % (zeer) tevreden studenten 

Had je moeite om voor je opleiding een 
werkplek te vinden? 

90% 85% 89% 

Ben je tevreden over de begeleiding door het 
leerbedrijf op je werkplek? 

65% 64% 72% 

Kun je jouw werkervaringen voldoende op 
school bespreken? 

80% 76% 81% 

Leer je op je werkplek voldoende? 77% 79% 81% 

Sluit wat je op school leert voldoende aan bij 
wat je moet kunnen op je werkplek? 

64% 67% 74% 

Ben je tevreden over de manier waarop jouw 
praktijkdeel wordt beoordeeld? 

70% 73% 73% 

Vind je dat de school en jouw leerbedrijf 
voldoende contact hebben? 

48% 46% 46% 

Tabel 9 Tevredenheid studenten werkplek BBL. Bron: JOB Monitor 

 

Uit de evaluatie van het BPV-verbeterplan (2018) blijkt dat de aansluiting van de theorie die op 

school wordt onderwezen en de praktijk in de BPV-situaties meer op elkaar afgestemd kan worden. 

 

5.3 Conclusies 

Uit bovenstaande analyse blijkt dat MBO Utrecht de doorstroom naar de arbeidsmarkt over de hele 

linie kan verbeteren, hoewel we daarbij afhankelijk zijn van externe factoren zoals conjunctuur. 

Daarom zetten we de komende jaren in op het verbeteren van de aansluiting onderwijs op de 

veranderende arbeidsmarkt, door intensiever samen te werken met de beroepspraktijk, aan te 

sluiten bij regionale ontwikkelingen, en stakeholders en alumni te betrekken bij het onderwijs. De 

specifieke maatregelen voor studenten die vanuit een niveau 1- of 2-opleiding doorstromen naar de 

arbeidsmarkt, zijn ondergebracht bij speerpunt 1: jongeren in een kwetsbare positie. 

De prognoses van ‘kans op werk’ (bron SBB) geven aanleiding voor een continue afstemming 

tussen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de inrichting van het onderwijsportfolio. Die 

afstemming hebben we geborgd in de resultaten en maatregelen van deze Kwaliteitsagenda.  

Verder blijkt uit de analyse dat de ingezette maatregelen van het BPV-verbeterplan hun vruchten 

afwerpen: studenten zijn over het algemeen erg tevreden over hun BPV. Toch blijkt uit de evaluatie 

van het BPV-verbeterplan dat de theorie op school en de praktijk in BPV-situaties beter op elkaar 

afgestemd kunnen worden. De komende jaren zal MBO Utrecht daarom aandacht blijven besteden 

aan de vorm en inhoud van de beroepspraktijkvorming en de aansluiting met het onderwijs. 
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5.4 Ambities en beoogde resultaten 

Ambitie 

MBO Utrecht verzorgt contextrijk onderwijs dat optimaal aansluit op de beroepspraktijk en dat 
continu wordt doorontwikkeld in samenwerking met de beroepspraktijk. Het onderwijsportfolio van 
MBO Utrecht is eigentijds en toekomstbestendig. 

Resultaten Huidig 2020 2022 

1. Tevredenheid praktijkbedrijven 
over kwaliteit van opleidingen 
MBO Utrecht (BPV-enquête) 

7,1 7,2 7,3 

2. Het onderwijsportfolio van MBO 
Utrecht is eigentijds en 
toekomstbestendig. 

 MBO Utrecht heeft een 
gestructureerde 
aanpak om het 
bestaande 
onderwijsportfolio te 
toetsen (up to date of 
aanpassen). 

MBO Utrecht heeft een 
actueel 
onderwijsportfolio. Het 
portfolio wordt ieder jaar 
geijkt.  

 

5.5 Maatregelen 

Hieronder volgen de maatregelen waarmee MBO Utrecht deze resultaten wil behalen. De nummers 

corresponderen met de bovengenoemde resultaten, alhoewel sommige maatregelen meerdere 

resultaten dienen. 

 

[1] MBO Utrecht verbetert de inhoud en vorm van de beroepspraktijkvorming. Voorbeelden van 

acties: 

• Versterken aansluiting onderwijs en BPV, o.a. Expertgroep BPV, inhoudelijke invulling BPV-

opdrachten, begeleiding BPV. 

• Opzetten professionalisering en intervisie BPV-begeleiders, onder andere gericht op gebruik van 

loopbaancompetenties in de begeleiding van studenten. 

 

[2] MBO Utrecht werkt actief aan de aansluiting met de arbeidsmarkt door samenwerkingen aan te 

gaan met de beroepspraktijk. Voorbeelden van acties: 

• Opzetten van opleiding in co-creatie met zorginstelling Spectrum. 

• Uitbouwen wijkgerichte onderwijsactiviteiten, o.a. sport en bewegen en opleidingsoverstijgende 

activiteiten (Cluster Zorg, Welzijn, Sport). 

• Aansluiten bij regionale ontwikkelingen, o.a. Stadseiland Utrecht. Partnerships aangaan op 

operationeel, tactisch en strategisch niveau. 

• Onderzoeken en ontwikkelen alumnibeleid voor het vergroten van het netwerk. 

• Ontwikkelen duurzame methode ter vergroting van alumnibetrokkenheid en 

stakeholderbetrokkenheid. Opzetten kwalitatieve enquêtes. 

• Ontwikkelen keuzedelen in samenwerking met de beroepspraktijk. 

• Uitbouwen samenwerking in de regio: bijv. Krachtstation, Merwesteijn, CRM Nederland, Hang on 

Run, RCN, Down Under. 

 

[2] MBO Utrecht zorgt voor een continue afstemming tussen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

en de inrichting van het onderwijsportfolio. Voorbeelden van acties: 
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• Jaarlijks uitvoeren van portfolio-onderzoek. 

• Vormgeven toekomstbestendig zorgonderwijs. 

• Inrichten expertgroep Onderwijs. 
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In dit hoofdstuk schetsen we hoe de plannen tot stand kwamen in relatie tot het meerjarenplan, hoe 

we onze voortgang zullen monitoren en behaalde resultaten zullen borgen. 

 

6.1 Hoe ontstond dit plan? 

Het ontstaan van het meerjarenplan en de kwaliteitsagenda was een intensief traject waar interne 

en externe partners bij betrokken waren. Allereerst dachten tijdens strategiedagen binnen de 

organisatie een groot aantal betrokkenen intensief mee en tegen over de richting van MBO Utrecht 

voor de komende jaren. De Studentenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht zijn op 

verschillende momenten bevraagd. Ook zijn stakeholders betrokken geweest door middel van de 

vijfzetelmethode. Alle leidinggevenden hebben vijf stakeholders, onder andere bestuurders van 

instellingen en bedrijven, benaderd. Deze activiteiten leidden tot een gedragen plan dat aan 

scherpte won door de inspirerende gesprekken die we daarna voerden. Ook overheden, bedrijven 

en onderwijsinstellingen in de regio Utrecht bevroegen we op de richting van MBO Utrecht en de 

wenselijke samenwerking en afstemming. 

 

6.2 Duurzaamheid 

We maken bij de implementatie van de Kwaliteitsagenda onderscheid tussen maatregelen die ‘in 

de lijn’ kunnen worden meegegeven en ambities waarvoor opleidingsoverstijgende of 

instellingsbrede programma’s of projecten worden ingericht. 

 

Uitgangspunt bij de implementatie is dat de Kwaliteitsagenda niet een ‘extra’ taak is van de 

organisatie, maar geïntegreerd in en ervaren als onderdeel van de ‘dagelijkse gang van zaken’ bij 

het MT, de hoofden van dienst en alle medewerkers. MBO Utrecht hanteert de A3-systematiek 

waarbij het A3 jaarplan wordt gevoed vanuit het meerjarenplan. Doordat de implementatie een 

onderdeel is van deze reguliere planning-en-controlcyclus, vermijden we dat de Kwaliteitsagenda in 

de hectiek van de dag vergeten kan worden of dat we een hele nieuwe organisatie naast de 

bestaande gaan optuigen.  

  

6 Intern draagvlak en externe betrokkenheid 
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Per landelijk speerpunt is een ambitie geformuleerd en vertaald naar maatregelen voor de 

komende periode van vier jaar. De activiteiten die MBO Utrecht uitvoert in het kader van deze 

maatregelen, vormen de basis voor de verdeling van het investeringsbudget. Binnen de reguliere 

planning-en-controlcyclus (begroting, tussentijdse rapportages en managementgesprekken en 

jaarrekening) vindt de monitoring, de sturing en de verantwoording plaats tussen College van 

Bestuur en de onderwijsdirecteuren.  

 

Het investeringsbudget wordt volledig ingezet op de drie landelijke speerpunten om de daaraan 

gerelateerde ambities te realiseren. Het resultaatafhankelijk deel van de kwaliteitsmiddelen voor 

MBO Utrecht zal ook worden ingezet ten behoeve van activiteiten die bijdragen aan het realiseren 

van ambities en doelstellingen en het kunnen vasthouden van het ambitieniveau (duurzaamheid). 

Voor MBO Utrecht bedraagt dit naar verwachting totaal € 3,8 mln (€ 1,9 mln te ontvangen in 2021 

en € 1,9 mln te ontvangen in 2023). 

 

In de onderstaande tabel zijn de middelen en de verdeling van het investeringsbudget naar de drie 

landelijke speerpunten weergegeven voor de komende vier jaar. Een toelichting op de indicatieve 

begroting is te vinden in bijlage II. 

 

(x € 1.000,-) 2019 2020 2021 2022 Totaal  

Landelijk speerpunten en ambities       

1. Jongeren in kwetsbare positie 
Binnen MBO Utrecht sluit de persoonlijke begeleiding 
optimaal aan op de ontwikkel- en 
ondersteuningsbehoefte van de student. Op deze wijze 
biedt MBO Utrecht een zo kansrijk mogelijk situatie, juist 
en ook voor jongeren in een kwetsbare positie. Bij MBO 
Utrecht voelt de student zich gezien en begrepen en volgt 
hij onderwijs dat aansluit bij wat hij wil, weet en kan. 

950 950 600 600 3.100 

2. Gelijke kansen 
MBO Utrecht biedt eigentijds en toekomstgericht 
onderwijs waarin studenten gelijke kansen krijgen en zo 
optimaal hun talenten kunnen benutten. Het onderwijs 
past bij de persoonlijke en professionele leervragen van 
de student.  

1.250 1.350 600 600 3.800 

3. Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 
MBO Utrecht verzorgt contextrijk onderwijs dat optimaal 
aansluit op de beroepspraktijk en dat continu wordt 
doorontwikkeld in samenwerking met de beroepspraktijk. 
Het onderwijsportfolio van MBO Utrecht is eigentijds en 
toekomstbestendig.  

800 1.000 600 600 3.000 

Investeringsbudget 3.000 3.300 1.800 1.800 9.900 

 

  

7 Indicatieve meerjarenbegroting  
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In het meerjarenplan 2019-2022 zijn de vijf speerpunten uit het Strategisch Kompas uitgewerkt in 

ambities, doelstellingen en activiteiten. Vanuit deze strategie zijn de beschreven ambities in de 

Kwaliteitsagenda ontstaan. MBO Utrecht stelt in de Kwaliteitsagenda de drie landelijke speerpunten 

centraal, waarbij de uitwerking in beoogde resultaten en maatregelen grotendeels gebaseerd is op 

de instellingsstrategie.   

 

In de onderstaande tabel is te zien hoe de drie landelijke speerpunten uit de Kwaliteitsagenda (in 

de kolommen) inhoudelijk aansluiten op de vijf speerpunten uit de strategie van MBO Utrecht (in de 

rijen). 

 

 

 Jongeren in een 
kwetsbare positie 

Gelijke kansen Opleiden voor de 
arbeidsmarkt van de 
toekomst 

1. Persoonlijke 
aandacht 

Pedagogische aanpak 
Studenten in een 
kwetsbare positie 

Passende leerroute  

2. Ambitieus 
onderwijs 

 Scholing voor alumni  
Onderwijs passend bij 
leervragen 
Leerroute met MHBO-
keurmerk 
Verdiepen/verbreden  
Internationalisering 

Onderwijstraject, 
toekomstbestendig 
curriculum 

3. Lerende 
teams 

Teams functioneren als 
Lerende Teams 

Teams functioneren als 
Lerende Teams, 
professionalisering 

Teams functioneren als 
Lerende Teams, 
professionalisering 

4. Gedreven 
communities 

Community-vorming, 
veilige werk- en studie-
omgeving 

 Iets betekenen voor een 
ander, verbinding in de 
wijk  

5. 
Ondernemend 
samenwerken 

Samenwerkingspartner Samenwerkingspartner Profilering, externe 
stakeholders 
Samenwerkingspartner  

 

  

Bijlage I. Inhoudelijke verbinding meerjarenplan – 
kwaliteitsagenda 
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Bijlage II. Toelichting op indicatieve meerjarenbegroting 


