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Voorwoord
Parallel aan het traject dat heeft geleid tot de totstandkoming van de voorliggende Kwaliteitsagenda
zijn we bezig om ons strategisch beleid voor het Alfa-college vanaf 1 augustus 2019 te herijken en
waar nodig aan te vullen en aan te scherpen. De overeenkomst van de minister van OCW met het
mbo, vastgelegd in het ‘Bestuursakkoord MBO 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef’, sluit inhoudelijk
goed aan bij het strategisch beleid en de ambities van het Alfa-college: regionaal gericht, het bieden
van innovatief onderwijs dat voorbereidt op de samenleving van de toekomst met oog voor jongeren
in een kwetsbare positie.
Net zoals het Bestuursakkoord uitgaat van de kracht van de regio en het samenspel tussen alle
partners daarbinnen wil ook het Alfa-college in co-makership met zijn partners in de regio, leren in
een verantwoorde, uitdagende en contextrijke leeromgeving mogelijk maken en investeren in
duurzame inzetbaarheid van betrokken medewerkers. Alleen in samenwerking met onze regionale
partners en door steeds goed te luisteren naar onze studenten kunnen we actueel en uitdagend
onderwijs bieden.
We gaan daarbij uit van een integrale onderwijsvisie, waarin de drie elementen van de (wettelijke)
kwalificatie als opdracht aan het beroepsonderwijs zijn opgenomen. We leiden onze studenten niet
alleen op als vakman en -vrouw voor een beroep, maar ondersteunen hen ook in hun persoonlijke
ontwikkeling om te kunnen functioneren als democratisch burger in de maatschappij; we vinden het
belangrijk dat studenten verschillen leren waarderen. Naast doorstromen naar een mogelijke
vervolgopleiding is het van belang dat onze studenten zich een leven lang blijven ontwikkelen om
maatschappelijk succesvol te zijn; daar willen we hen bij helpen.
Onze christelijke identiteit en onze waarden zijn bepalend voor de vormgeving van onze
pedagogisch-didactische aanpak en is zichtbaar in de wijze waarop we als medewerkers en
studenten invulling geven aan het daarvoor gewenste gedrag.
Samen met onze stakeholders hebben wij ons onderwijs in het licht van onze koers, strategie en het
bestuursakkoord onder de loep genomen. Deze kwaliteitsagenda is dan ook de uitkomst van een
intensief, verdiepend, zoekend en verkennend proces. We vertrouwen erop dat de agenda ons helpt
om resultaatgericht te werken aan de thema’s die we belangrijk en relevant vinden.
Wij zijn trots op het resultaat, gaan met lef en ondernemend aan de slag en hebben er vertrouwen in
dat we in verbinding met onze in- en externe partners onze beloften kunnen nakomen en de
resultaten bereiken die we daarbij voor ogen hebben!
Groningen, 31 oktober 2018
College van Bestuur Alfa-college

Wim Moes, voorzitter

Christien de Graaff, lid
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Inleiding
In de voorliggende Kwaliteitsagenda 2019-2022 van het Alfa-college beschrijven wij op welke wijze
wij invulling geven aan de uitgangspunten en speerpunten in het kader van het tussen het ministerie
van OCW en de MBO Raad gesloten Bestuursakkoord MBO 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef. Als
kaderstellend en richtinggevend geldt wat daarover is vastgelegd in de Regeling kwaliteitsafspraken
mbo 2019-2022.
Leeswijzer
Onze kwaliteitsagenda is als volgt opgebouwd.
We beginnen met de presentatie van een schematische weergave van de opzet en inhoud op
hoofdlijnen van onze Kwaliteitsagenda 2019-2022 (hoofdstuk 1).
Startpunt ligt bij analyse van de context waarin we onze ambities en toekomstige positie gaan
realiseren. We beschrijven landelijke ontwikkelingen die relevant zijn. Daarnaast brengen we onze
regionale situatie en de actuele ontwikkelingen in beeld voor zover deze direct en indirect op ons van
toepassing zijn. Daarbij geven we aan welke betekenis deze hebben voor de rol en invulling van het
onderwijs (hoofdstuk 2).
Vervolgens kijken we naar onszelf als Alfa-college: wie zijn we en willen we zijn, waar staan we en
waar vinden we dat ons onderwijs verbetering behoeft (hoofdstuk 3).
Hierop volgend maken we keuzes met welke vraagstukken, verbeterpunten en ontwikkelpunten we,
ook met het oog op de toekomst, in onze kwaliteitsagenda aan de slag gaan: onze ambities.
Deze hebben we vertaald naar een viertal speerpunten, waaronder de drie door de overheid
geformuleerde speerpunten. Per speerpunt vermelden we vervolgens de thema’s waar we de
komende 4 jaren mee aan de slag gaan (hoofdstuk 4).
In hoofdstuk 5 maken we duidelijk waar we concreet in de uitvoering mee aan de slag gaan: onze
beloften en maatregelen waarbij we aangeven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan
doen. Per thema hebben we ingevuld wanneer we wat gaan doen, welke investeringen we plegen en
wat het moet opleveren. Tevens hebben we hier vermeld hoe we dit gaan organiseren en bewaken.
We hebben hier ook aangegeven hoe naar onze opvatting sprake is van duurzaamheid van onze
inspanningen en investeringen.
Onze ambities waarmaken en resultaten bereiken kunnen en willen we niet alleen. We hebben op de
verschillende speerpunten tal van samenwerkingspartners nodig. Nadrukkelijk hebben we er daarom
voor gekozen om belanghebbenden bij onze kwaliteitsagenda te betrekken. Wie dit zijn en hoe we
dit gedaan hebben en hoe we hen willen blijven betrekken is beschreven in hoofdstuk 6.
Tot slot vermelden we in de bijlagen onze studentenaantallen naar onderwijslocatie, sector en
opleidingsniveau. Ook verantwoorden we hier de geraadpleegde bronnen en betrokken
stakeholders. We ronden af met een afkortingenlijst (hoofdstuk 7).
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1. Opbouw van onze kwaliteitsagenda
Onze context en ons startpunt
Landelijk

1.
2.

Ontwikkelingen,
Visie en thema’s
Beleid

Regiovisie

Ons voedingsgebied en
onderwijsinfrastructuur
• • Ons
voedingsgebied
en en
Arbeidsmarkt
(vraagonderwijsinfrastructuur
aanbodkant)
• • Arbeidsmarkt
(vraag- en
Leerlingdaling
• aanbodkant)
….
• Leerlingdaling
•

Onze situatie

Beschrijving regionale situatie
Regionale vraagstukken

Opleidingsniveau
Voortijdig
• Opleidingsniveau
schoolverlaters
• • Voortijdig
Aardbevingen
• schoolverlaters
…
• Aardbevingen
•
•

•
•
•
•

Identiteit Alfa-college
Strategisch plan
Ons onderwijs
Hier staan wij nu

Onze speerpunten

Opleiden voor de
samenleving van de
toekomst
Thema’s:

1. Versterking techniek
2. Toekomstbestendig
bouwen
3. Energie en
Duurzaamheid
4. Healthy Ageing
5. Ondernemerschap
6. Digital Society

Gelijke kansen

Thema’s:

1.Toegankelijkheid
2.Doorlopende leer- en
ontwikkellijnen
3.Loopbaanontwikkeling
en -begeleiding
4.Versterking
burgerschap
5.Inburgering en
Participatie

Kwetsbare jongeren

Onderwijsinnovatie

Thema’s:

Thema’s:
1.Hybride leeromgeving
2.Flexibeler onderwijs
3.Leven Lang Ontwikkelen

1.Voortijdig
schoolverlaten
2.Aansluiting onderwijsarbeidsmarkt

Onze
beloften, maatregelen, middelen, organisatie en duurzaamheid
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2. Onze externe omgeving
2.1 Landelijk
2.1.1 Demografie
Rond 1900 was nog bijna de helft (ruim 44 procent) van de Nederlandse bevolking jonger dan 20
jaar, slechts 6 procent 65 jaar of ouder en 0,7 procent 80 jaar of ouder. Anno 2018 is dat beeld
behoorlijk veranderd: nog maar 22 procent van de bevolking is jonger dan 20 jaar en bijna 19 procent
65 jaar of ouder; 4,5 procent is zelfs 80 jaar of ouder. Volgens de bevolkingsprognose van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de vergrijzing zich in de toekomst nog verder
voortzetten. Het aandeel jongeren zal waarschijnlijk niet veel meer afnemen, maar het aandeel
ouderen zal in de toekomst toenemen 1.
Het geraamde aantal deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs is volgens het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het schooljaar 2018-2019 483.400. De verwachting is dat het
aantal deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs de komende jaren zal dalen. Het verwachte
aantal deelnemers op niveau 2 zal de komende jaren relatief het sterkst dalen (zie afbeelding 1) 2.
Aantal x 1.000
500
450

13,3

12,9

78,1

72,2

400
350

12,6
66,3

200

12,2

61,7

12,1

58,7

56,6

125,2

124,2

121,9

118,8

115,8

113,5

267,3

267,6

266,6

264,1

260,6

257,8

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Entree

300
250

12,4

Afb. 1: Prognose deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs, naar niveau2

In Nederland heeft bijna 40% van de 15- tot 75-jarigen een havo- of vwo-diploma of een afgeronde
mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4. Deze groep is al jaren de grootste groep en blijft door de jaren
heen in omvang vrij stabiel. Het aandeel hoger opgeleiden (met een afgeronde hbo- of wo-studie)
groeit gestaag en kwam in 2017 uit op 30 procent. Daarnaast heeft bijna 29 % basisonderwijs, vmbo,
havo- of vwo-onderbouw of mbo-1 als hoogst behaalde opleidingsniveau 3.

1
2
3

NIDI: Demografie in het kort; vergrijzing, 2018
Onderwijs in Cijfers; Prognose aantal studenten mbo, 2018
CBS: Cijfers – Onderwijs, 2018
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2.1.2 Sociaal maatschappelijk
Volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) behoort een jongere tot een ‘jongere in een
kwetsbare positie’ wanneer hij of zij de overstap maakt van onderstaande onderwijspositie naar
kwetsbare positie (zie afbeelding 2) 4.

Afb. 2: Jongeren in een kwetsbare positie4

Landelijk zijn ongeveer 15% van alle jongeren van 16 tot 27 jaar jongeren in een kwetsbare positie.
Deze jongeren zijn kwetsbaar doordat zij problemen hebben op de leefdomeinen leren, werken,
sociale relaties en zelfredzaamheid. Zij hebben daarom meer ondersteuning nodig bij de overgang
van jeugd naar volwassenheid 5. Gemiddeld is 60% van de jongeren in een kwetsbare positie man.
Alleen bij de jongeren die vanuit pro naar mbo-2 gaan is de verdeling man/vrouw gelijk. Bij de nietkwetsbare doorstroom naar het mbo is de verhouding man/vrouw ongeveer gelijk. Van alle jongeren
in een kwetsbare positie is bijna 70% onder de 18 op het moment dat de kwetsbare overstap is
gemaakt. Gemiddeld is ongeveer 63% van de kwetsbare groepen van autochtone herkomst
tegenover ca. 76% voor de niet-kwetsbare doorstroom. Van alle kwetsbare groepen komt gemiddeld
28% uit een armoedeprobleemcumulatiegebied (apcg-gebied) tegenover 16% en 19% bij de
referentiegroepen. Dit is een indicatie dat de kwetsbare groepen een lagere sociaaleconomische
status hebben. Gemiddeld volgt bijna 75% van de jongeren uit een van de kwetsbare groepen een
opleiding in de beroepsopleidende leerweg (BOL) en ca. 25% in de beroepsbegeleidende leerweg
(BBL). Het aandeel BOL is voor de niet-kwetsbare doorstroom hoger 6.
In het schooljaar 2016-2017 waren er landelijk 23.793 voortijdig schoolverlaters (vsv’ers, jongeren
die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten). Het overgrote deel (ruim driekwart) van de
vsv’ers komt uit het mbo 7. Zowel Europa als Nederland zetten in op het tegengaan van voortijdig
schoolverlaten. Voor Europa is het streven dat in 2020 maximaal 10% van de jongeren het onderwijs
voortijdig heeft verlaten. Voor Nederland is de doelstelling 8%.

4
5
6
7

Onderwijs in Cijfers; Jongeren in kwetsbare positie, 2018
16-27; Jongeren in kwetsbare posities, 2018
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; loopbaanmonitor Jongeren in kwetsbare positie, 2017
Onderwijs in Cijfers; Voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs, 2018
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Het aantal nieuwe vsv’ers neemt al jaren af (zie afbeelding 3) 8. In het jaar 2016-2017 was voor het
eerst echter weer een lichte stijging te zien.

Afb.3: Aantal vsv’ers in Nederland8

2.1.3 Economie & arbeidsmarkt
Volgens het Centraal Planbureau (CPB) herstelt de economie zich in Nederland gestaag. In 2018
groeit de economie met 3,2% en naar verwachting zal zij in 2019 nog eens met 2,5% groeien.
Consumptie, investeringen, overheid en export dragen alle positief bij aan de groei. Voor de periode
2018 tot 2021 verwacht het CPB een groei van het bruto binnenlands product van 1,8% per jaar.
Daarnaast is er een lichte daling in werkloosheid te zien, die tot 2021 zal aanhouden. De landelijke
afname van werkloosheid is echter gering, omdat ook het arbeidsaanbod (de beroepsbevolking)
toeneemt. In bijna alle sectoren neemt het aantal banen toe. De meeste banen komen er bij via de
uitzendbranche 9.
Bedrijven groeien en steeds meer mensen hebben een baan, maar toch kent de arbeidsmarkt nog
onevenwichtigheden: aan de ene kant krijgen bedrijven vacatures niet of moeilijk vervuld en aan de
andere kant komen bepaalde groepen werkzoekenden moeilijk aan de slag. Vraag en aanbod moeten
elkaar dus beter zien te vinden, zeker gezien de tekorten in sectoren zoals techniek, zorg en
onderwijs.
De dynamiek op de arbeidsmarkt is ook kwalitatief zeer sterk veranderd. Het tempo waarmee werk
en werkzaamheden veranderen wordt steeds hoger. Dit vraagt een groot adaptief vermogen van
allen: werknemers, werkgevers en daarmee ook van het onderwijs. Studenten worden opgeleid voor
toekomstig werk en functies die we vaak nog niet kennen.
Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een van de manieren om structurele
aandachtspunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het stimuleren van leven lang ontwikkelen
staat daarom bij de landelijke overheid hoog op de agenda.

8
9

Onderwijs in cijfers; Landelijke vsv cijfers, 2018
Centraal Planbureau: Middellange-termijnverkenning 2018-2021, 2018
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2.1.4 Onderwijs
In het ‘Bestuursakkoord MBO 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef’ zijn nieuwe kwaliteitsafspraken
gemaakt voor het mbo. Hierbij is ervoor gekozen om mbo-scholen in de nieuwe kwaliteitsagenda’s
meer ruimte te geven voor eigen keuzes. Daarmee komen de mbo-scholen nog beter in positie om
het onderwijsaanbod af te stemmen op de (toekomstige) behoefte van de regio.
In de vorige kwaliteitsafspraken tussen de minister en de mbo-sector stonden de thema’s
professionalisering, studiesucces, voortijdig schoolverlaten en beroepspraktijkvorming centraal.
Nu wordt van het mbo gevraagd om aandacht te besteden aan een drietal vraagstukken, die
vanwege de maatschappelijke urgentie als landelijke speerpunten worden beschouwd:
- Jongeren in een kwetsbare positie
- Gelijke kansen in het onderwijs
- Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst
Jongeren in een kwetsbare positie
Het doel van dit speerpunt is om jongeren in een kwetsbare positie door uitstekend onderwijs en
persoonlijke begeleiding maximaal te ondersteunen om uitval te voorkomen, om door te stromen
naar een hoger niveau en/of om een goede start te maken op de arbeidsmarkt.
Gelijke kansen in het onderwijs
Het doel van dit speerpunt is het creëren van soepele overgangen naar en binnen het
beroepsonderwijs en naar het vervolgonderwijs. Op deze manier krijgen studenten voldoende
kansen om succesvol in het mbo in te stromen, door te stromen naar een vervolgopleiding in mbo of
hbo om daarmee een baan te vinden die past bij hun ambities en talenten. Naast deze invulling
speelt de toegankelijkheid voor studenten tot het mbo een belangrijke rol bij dit speerpunt.
Studenten mogen geen drempels ervaren als ze een mbo-opleiding willen volgen als het gaat om
persoonlijke omstandigheden zoals financiën, gezondheid of herkomst.
De instroom in het mbo neemt al jaren af. Een deel van deze daling is toe te schrijven aan de afname
van het aantal jongeren in de bevolking. De meeste deelnemers die nieuw instromen in het mbo,
volgden het jaar daarvoor onderwijs, voornamelijk vmbo. Hiervan is 37% afkomstig uit de gemengde
of theoretische leerweg (vmbo-gt) en 39% uit de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-bk).
8% van de instromers werkte of had een uitkering 10.
Het totale aantal studenten dat vanuit het mbo doorstroomt naar het hbo is de afgelopen jaren
toegenomen van 4,5% (in ‘11/’12) naar 4,9% (in ‘16/’17). 11 Ongeveer 40% van de studenten met een
mbo-4 diploma, stroomt al dan niet direct door naar het hbo. 12 Het is daarom belangrijk om te
zorgen voor een doorlopende leerlijn. Het percentage uitvallers in het hbo in het eerste jaar met een
mbo-vooropleiding is beduidend hoger (17%) dan dat van studenten met een havo- (6%) of vwo-(3%)
vooropleiding. 13

10
11
12

Onderwijs in Cijfers: Instroom in het middelbaar beroepsonderwijs, 2018
CBS: Mbo; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken, 2018

mbo Raad; doorstroom mbo-hbo, 2018

13 ECBO-Tier-HAN: Doorstroom mbo-hbo en uitval in het hbo. Evidence-based aanbevelingen, 2016.
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De kans op het vinden van een baan na het behalen van een hbo-diploma is groter dan na het
behalen van een diploma op het mbo. In heel Nederland is het aantal mbo-vacatures echter wel aan
het stijgen. In de periode van september 2017 tot en met februari 2018 ontstonden ruim 243.000
vacatures op mbo-niveau, 13% meer dan in dezelfde periode in 2017 14.
Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst
Dit speerpunt is gericht op het verbeteren van het arbeidsmarktperspectief van mbo-studenten
door:
- Aanpassingen in het onderwijsaanbod
- Beïnvloeding van de studiekeuze
- Inhoudelijke vernieuwing van opleidingen
- Versterking van de verbinding met de beroepspraktijk
De Sociaal Economische Raad (SER) adviseert dat mbo-scholen praktijkgerichte leervormen
stimuleren en dat het mbo een grote rol in een leven lang leren en ontwikkelen krijgt. Ook moet de
samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven worden versterkt en moet er worden gewerkt aan
een sterk leerklimaat bij de mbo-scholen 15. Daarnaast is het volgens de SER van belang dat
beroepsopleidingen waar mogelijk aansluiten bij beroepsmogelijkheden die passen bij de aard van
de opleiding. Jongeren kiezen vaak voor een opleiding op basis van hun interesses en kijken daarbij
beperkt naar arbeidsmarktverwachtingen. Daarom is goede keuzebegeleiding volgens de SER
essentieel, maar is het daarnaast belangrijk voor studenten om de tijd te krijgen voor hun leerproces.
Jongeren die nu starten met een mbo-opleiding, hebben een goed baanperspectief als zij kiezen voor
een opleiding in de sectoren techniek, zorg of bouw. De opleidingen automatisering, toerisme en
bedrijfsadministratie zijn het minst kansrijk 16.

2.2 Regionaal
2.2.1 Demografie
Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) in Noord- en Oost-Nederland.
Wij verzorgen middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten in Groningen, Assen,
Hoogeveen en Hardenberg; in Groningen worden onze vavo-opleidingen uitgevoerd. In Groningen
heeft het Alfa-college zes locaties, in Hoogeveen en Hardenberg ieder twee locaties en in Assen één
locatie. Op deze elf locaties wordt aan in totaal ongeveer 13.000 studenten en ruim 2.000 cursisten
lesgegeven door zo’n 1.250 medewerkers. Het Alfa-college biedt 284 reguliere middelbare
beroepsopleidingen en 105 cursussen (waaronder inburgeringstrajecten) aan 17. Andere mboinstellingen in Groningen en Drenthe zijn Noorderpoort, ROC Menso Alting, Terra en het Drenthe
College. Voor de regio Hoogeveen en Hardenberg zijn andere ROC’s in de omgeving die mboonderwijs verzorgen het Deltion College, ROC Landstede, ROC Menso Alting, ROC van Twente en
Cibap. In noordelijk verband zijn voor ons in de Friese regio het Friesland College, ROC Friese Poort
en Nordwin College relevant.

14
15
16
17

UWV: In alle regio’s stijgt het aantal mbo-vacatures, 2018
SER: Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2 Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs, 2018
UWV: In alle regio’s stijgt het aantal mbo-vacatures, 2018
Alfa-college, 2018
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In Noord-Nederland is er al enkele jaren sprake van vergrijzing evenals in de rest van Nederland.
Daarnaast is in vergelijking met Nederland de provincie Groningen sterker ontgroend, maar volgt het
wat betreft de vergrijzing de landelijke trend 18.
In de periode 2012-2017 nam het aandeel laagopgeleiden in de Groningse beroepsbevolking van 15
tot en met 74 jaar af (zie afbeelding 4). In 2017 is 19% van de beroepsbevolking laag opgeleid; in
2012 was dit nog 24%. Het aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking schommelt al een
aantal jaren rond de 36%. Groningen heeft ongeveer evenveel hoogopgeleiden en middelbaar
opgeleiden in de beroepsbevolking als gemiddeld in Nederland 19. Ook in Drenthe daalde het aantal
laagopgeleiden in de afgelopen jaren sterk, maar is het aandeel laagopgeleiden is nog altijd hoger
dan in de rest van Nederland 20.

Afb. 4: Opleidingsniveau beroepsbevolking Groningen (provincie) 20

In Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) is het aantal inwoners tussen 2014 en 2017
gestegen met 0,2%. Er was een daling (van 0,7%) in het aantal inwoners met een Nederlandse
achtergrond, maar door een flinke stijging van het aantal inwoners met een migratieachtergrond
(een toename van 8,4%), steeg het totaal aantal inwoners in Noord-Nederland licht. De stijging was
het grootst onder inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond. In de provincie Groningen
was deze lichte stijging vooral zichtbaar in de stad Groningen (en de gemeenten die dicht bij de stad
liggen). Gemeenten die verder van de stad af liggen, hebben meer te maken met krimp. Als we kijken
naar de prognose voor 2019-2022, dan is te zien dat de bevolking in Noord-Nederland tussen 2019
en 2022 waarschijnlijk zal afnemen met ongeveer 0,05%. Deze krimp is het sterkst zichtbaar in de
provincie Drenthe 21.
In Overijssel is het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond tussen 2014 tot 2017 vrijwel
gelijk gebleven (een lichte stijging van 0,07%). Het aantal inwoners met een migratieachtergrond is
met 4,4% gestegen. Deze stijging is vrijwel volledig toe te schrijven aan inwoners met een nietwesterse migratieachtergrond.
18
19
20
20
21

Sociaal Planbureau Groningen, 2018
Sociaal Planbureau Groningen; opleidingsniveau van de beroepsbevolking; 2018
Provincie Drenthe, 2018
Provincie Drenthe, 2018
CBS: Regionale kerncijfers Nederland 2014-2017, 2018
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De totale stijging van het aantal inwoners in Overijssel is met 0,7% sterker dan de groei in NoordNederland. De prognose voor 2019-2022 is dat er waarschijnlijk een kleine groei in het aantal
inwoners in Overijssel zal zijn van ongeveer 0,4% 22.
Voor het Alfa-college betekent dit dat het aantal reguliere studenten in de toekomst waarschijnlijk
zal gaan dalen. Deze krimp wordt veroorzaakt door de daling van het aantal jongeren in de regio. Het
aantal statushouders dat een opleiding gaat volgen en zij-instromers voor kansberoepen, zal naar
verwachting echter toenemen. Het is nog onduidelijk wat dit voor het totale aantal studenten aan
het Alfa-college per saldo zal betekenen, maar zeker is dat wij als Alfa-college voor een uitdagende
taak staan om voor deze laatste twee groepen passend onderwijs aan te bieden.
2.2.2 Sociaal maatschappelijk
Het percentage voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) op het mbo lag in het schooljaar 2016/2017 met
5,2% (Groningen), 4,4% (Drenthe) en 4,8% (Overijssel) lager dan het landelijk gemiddelde van 5,5%.
Wat opvalt is dat het percentage voortijdig schoolverlaters op het mbo in alle drie de provincies
aanzienlijk hoger is voor personen met een migratieachtergrond dan voor personen met een
Nederlandse achtergrond. Bij het Alfa-college was het percentage vsv’ers in het schooljaar
2016/2017 4,5%. Hiermee ligt het lager dan het landelijk gemiddelde voor het mbo. Echter zijn er bij
het Alfa-college verschillen te zien op de verschillende mbo-niveaus. Het aantal vsv’ers op niveau 1 is
in de afgelopen jaren gedaald, maar is nog steeds hoog met ruim 22%. Op niveau 2, 3 en 4 was de
afgelopen jaren een lichte stijging te zien in het aantal vsv’ers. Respectievelijk 7,4%, 3,3% en 2,9%
verliet het onderwijs voortijdig 23.
In het noorden van Nederland zijn relatief veel jongeren in kwetsbare positie. Het aandeel jongeren
in een kwetsbare positie voor het schooljaar 2015/2016 naar 2016/2017 loopt landelijk van 70% tot
87%. In de noordelijke regio’s is dit percentage boven de 80% (zie afbeelding 5), met het hoogste
aandeel in Noord-Groningen-Eemsmond (87%).

22
23

CBS: Regionale prognose 2014-2040, 2018
Onderwijs in cijfers; Voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs, 2018
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Afb. 5: Aandeel jongeren in een kwetsbare positie 24

2.2.3 Economie & arbeidsmarkt
De Nederlandse economie groeide in 2017 met
3,2% ten opzichte van een jaar eerder. In
Noord-Nederland was de economische groei
echter lager (zie afbeelding 6). Dit kwam
voornamelijk door de afname van de
aardgaswinning. Wanneer we kijken naar de
economische groei exclusief aardgaswinning,
dan was de economische groei in Groningen en
Drenthe in 2017 respectievelijk 2,5% en 3,1%
(t.o.v. 2016). Wanneer de aardgaswinning
meegerekend wordt, dan was er in Groningen
sprake van een economische krimp van 0,6%
(t.o.v. 2016). Overijssel zit qua economische
groei boven het landelijk gemiddelde, met een
groei van 3,4% in 2017 ten opzichte van 2016 24.
Afb. 6: regionale economische groei, 2017 25

Om de economische positie van Noord-Nederland te versterken, werken de drie noordelijke
provincies Drenthe, Friesland en Groningen samen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
(SNN). Er zijn twee strategische agenda’s vastgesteld, namelijk de Noordelijke Innovatieagenda 20142020 en Noordervisie 2020 26. De kern van de Noordelijke innovatieagenda 2014-2020 wordt gevormd
door drie investeringslijnen: ‘Noord-Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen’,
‘krachtig mkb (ondernemend, innovatief en internationaal)’ en ‘vernieuwing van het innovatieecosysteem’. Daarnaast doet de Innovatieagenda een oproep om uitvoering te geven aan opgaven
op het gebied van human capital, internationalisering en digitalisering (ICT) 27. In Noordervisie 2020
wordt beschreven hoe de toekomst voor Noord-Nederland eruitziet, waarbij er negen doelstellingen
zijn opgesteld. Eén van deze doelstellingen is de Human Capital Agenda Noord-Nederland 2020.
Hierin wordt de ambitie genoemd de onderwijsparticipatie en werkgelegenheid in het Noorden op
het landelijk gemiddelde te brengen. De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel voor het
bedrijfsleven nu en in de toekomst is de focus van de Human Capital Agenda 28.
In Noord- en Oost-Nederland zijn daarnaast meerdere regionale investeringsfondsen (RIF)
gehonoreerd, waarin het Alfa-college een (grote) rol speelt. Het Alfa-college was in Hardenberg
penvoerder van het project RTC2020, een project om de samenwerking tussen het Regionaal
Techniek Centrum, bedrijven in de regio, gemeente en het onderwijs te stimuleren. In het
praktijkinnovatiecentrum Fieldlab PractTICe werkt het Alfa-college momenteel samen met regionale
partners binnen een publiek-private samenwerking aan het vergroten van kennis en vaardigheden
van studenten, docenten en medewerkers in de techniek over toekomstbestendig bouwen in
24
24

25

Onderwijs in cijfers; Aandeel jongeren in kwetsbare positie naar RMC-regio, 2018
CBS: Regionale economische groei, 2017, 2018
CBS: Sterkste economische groei in regio Eindhoven en Almere, 2018

Samenwerkingsverband Noord-Nederland, 2018
SNN: Noordelijke Innovatieagenda, 2018
28
Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt; update NOA 2017-2020, 2018
26

27
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Groningen. In de RIF Model Regionaal Co-makership werkt het Alfa-college aan Healthy Ageing,
energie en ondernemerschap.
Om de energietransitie vorm te geven, doen zeven mbo-scholen (waaronder het Alfa-college) in
Noord-Nederland onder de vlag van het Energy College mee aan het project Gas2.0, dat als
subsidieaanvraag RIF is ingediend in juli 2018 en is geaccordeerd in oktober 2018. Tevens participeert
het Alfa-college in diverse andere RIF’s, waarvan andere ROC’s penvoerder zijn.
De economische groei maakt ook dat de werkgelegenheid steeds verder aantrekt. Zo is de
verwachting dat het aantal arbeidsplaatsen in Noord-Nederland in de periode tot 2021 zal
toenemen, al ligt de mate van groei wel onder het Nederlands gemiddelde (zie afbeelding 7) 29. In de
arbeidsmarktregio Groningen groeit het aantal banen in 2018 met 5.000 en het UWV verwacht voor
2019 een stijging van 3.000 banen 30.

Afb.7: Jaarlijkse ontwikkeling werkgelegenheid tot 2021

Naar verwachting zullen de meeste nieuwe banen ontstaan in de zakelijke dienstverlening, zorg &
welzijn en de bouw. In de financiële dienstverlening, het openbaar bestuur en het onderwijs neemt
de werkgelegenheid waarschijnlijk af 31.
In Noord-Nederland waren er in het eerste kwartaal van 2018 19.200 openstaande vacatures.
Vergeleken met het eerste kwartaal van 2017 is het aantal openstaande vacatures gestegen met
31,5% 32. Daarbij is sprake van meer moeilijk vervulbare vacatures (een derde van de 6.500
openstaande vacatures in 2018 is moeilijk vervulbaar). De moeilijk vervulbare vacatures op basis en
middelbaar niveau gelden vooral voor de sectoren bouw en houtbewerking, transport en logistiek,
metaal, werktuigbouw en maakindustrie en economisch financieel commercieel. De meeste
openstaande vacatures in Noord-Nederland zijn te vinden in de sectoren handel (± 3.800),
gezondheids- en welzijnszorg (± 2.600) en industrie (± 2.000). In Overijssel zijn ook de meeste
vacatures te vinden in de sectoren handel (± 3.000), gezondheids- en welzijnszorg (± 1.700) en
industrie (± 1700). In vrijwel alle sectoren is het aantal vacatures toegenomen, behalve in de sector
onderwijs, waar een duidelijke daling te zien is in alle regio’s 33. In de provincie Groningen speelt in de

29
30
31

Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt; update NOA 2017-2020, 2018
Presentatie UWV: Arbeidsmarkt Groningen, Oosterveld, 2018

Samenvatting Regio in Beeld Groningen, UWV, Oosterveld, oktober 2017

CBS: Openstaande vacatures; SBI 2008, regio, 2018
33 CBS: Openstaande vacatures; SBI 2008, regio, 2018
32
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bouwsector ook nog de extra vraag naar arbeidskrachten als gevolg van herstelwerkzaamheden in
het aardbevingsgebied 34.
Door de eerdergenoemde verwachte krimp van de bevolking in Noord-Nederland zal er ook sprake
zijn van een krimpende potentiële beroepsbevolking. Ook de vergrijzing heeft invloed op de
arbeidsmarkt, met name in de sectoren onderwijs, landbouw en energie, waar relatief veel 55plussers werken 35.
Als gevolg van de groeiende economie en het toegenomen aantal arbeidsplaatsen is de werkloosheid
in Noord-Nederland afgenomen. In het eerste kwartaal van 2018 is het werkloosheidspercentage
6,9% in Groningen, 4,3% in Drenthe en 4,6% in Overijssel. Landelijk is het werkloosheidspercentage
4,4% 36. Onder invloed van de groeiende werkgelegenheid neemt de werkloosheid waarschijnlijk
verder af. Naar verwachting zal het werkloosheidspercentage tussen 2019 en 2021 afnemen tot
tussen de 4,1% en 4,7%. Landelijk is dit naar verwachting in 2021 4,0% 37.
In Groningen hebben relatief meer mensen een uitkering dan landelijk, maar het aantal
werkzoekenden neemt af. Het aantal WW-uitkeringen is in 2017 met 25% gedaald. Het aantal
bijstandsuitkeringen daalt daarentegen amper 38. Ook in Friesland en Drenthe nam het aantal mensen
met een WW-uitkering af met respectievelijk 26,1% en 27,5%. Het percentage WW-uitkeringen ligt in
de drie noordelijke provincies tussen de 3,3 en 3,6%. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde
(3,2%). In Overijssel hadden in juni 2018 18.711 mensen een WW-uitkering. Dit is 27,8% lager dan in
2017. In totaal had in Overijssel 3,1% een WW-uitkering. Kijkend naar het opleidingsniveau, dan valt
op dat mensen die een mbo-opleiding hebben gevolgd op niveau 2, 3 of 4, het vaakst aangewezen
zijn op een WW-uitkering (28% van het totaal aantal WW-uitkeringen) 39. Het aantal mensen met een
bijstandsuitkering (tot de AOW-leeftijd) is in Noord-Nederland in 2018 (t.o.v. dezelfde periode in
2017) iets afgenomen (met ongeveer 4%). In Overijssel was er een afname van 2,6% ten opzichte van
een jaar eerder 40.
Vooral laagopgeleiden, administratief opgeleiden, arbeidsbeperkten en ouderen vinden lastig werk.
De opleiding, ervaring en competenties van de werkzoekenden sluiten niet aan bij de behoefte van
werkgevers. Arbeidsmarktpartijen staan voor de uitdaging deze kwalitatieve mismatch te verkleinen.
Er is een betere kwalitatieve afstemming nodig van vraag en aanbod op mbo-niveau 41.
De Sociaal-Economische Raad Noord-Nederland (SER NN) ziet een opgave voor werkenden (en
toekomstige werknemers) op niveau mbo-2 en mbo-3. Door robotisering en automatisering dreigt er
vooral voor deze groep een problematisch arbeidsmarktperspectief. Tegelijkertijd is er in een aantal
sectoren een tekort aan goed opgeleide vaklieden, dat door de verwachte economische groei alleen
maar groter wordt. Volgens de SER NN gaat het in Noord-Nederland om ongeveer 160.000 mensen,

34

Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt; update NOA 2017-2020, 2018
SNN: Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke arbeidsmarkt 2014-2020, 2018
36
CBS: Arbeidsdeelname; provincie, 2018
37
Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt; update NOA 2017-2020, 2018
38
UWV: Werken aan perspectief, 2018
39
UWV: Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2018, 2018
40
CBS: Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio’s, 2018
41
SER Noord-Nederland: Het werkend alternatief voor Noord-Nederland – Het vervolg voor de drie noordelijke provincies,
2018
35
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waarvoor om-, her- en bijscholing georganiseerd zou moeten worden 42. Voor het Alfa-college ligt
hier een opdracht en zien wij het als een uitdagende taak hieraan een bijdrage te leveren. Dit vraagt
flexibiliteit van het onderwijs door bijvoorbeeld tussentijdse instroom, (korte) vakgerichte scholing
en modulaire scholing.
De SER NN noemt de volgende concrete acties voor ROC’s en AOC’s:
- Mede opzetten van bedrijfstakgewijze scholing en uitvoering
- Actief deelnemen aan het opzetten van een programma voor scholing bij kleinere bedrijven
- Afsluiten van pacten per werkveld met sociale partners
- Flexibiliseren van onderwijsaanbod (combinaties van werken en leren)
- Bevorderen van de inzet van de BBL
- Bevorderen van de noodzakelijke cultuuromslag bij het eigen personeel
Daarnaast ziet de SER NN een opgave om de onderkant van de arbeidsmarkt (mbo-1, lager
opgeleiden en langdurig werkzoekenden) toe te leiden naar arbeid. Om dit te verbeteren is volgens
de SER NN een sterk bestuurlijk commitment nodig, waarbij wordt gestuurd op doelgerichte
samenwerking 43. Middelbaar opgeleide medewerkers (41%) en lager opgeleide medewerkers (23%)
worden beduidend minder bijgeschoold dan hoger opgeleide medewerkers (60%) 44. Over het
algemeen geldt: hoe hoger het niveau van de opleiding die een student volgt, hoe kleiner de kans is
dat deze wordt opgeleid voor banen die in de toekomst dreigen te verdwijnen 45.
De arbeidsmarkt is volop in beweging en het is de verwachting dat dit de komende jaren alleen maar
blijft toenemen. Daarom is het nodig dat werknemers, werkzoekenden en studenten zich
voortdurend blijven ontwikkelen om zo in te spelen op de veranderingen. Zonder (bij-)scholing
kunnen kwalitatieve mismatches ontstaan; medewerkers zijn onder- of overgekwalificeerd, of
hebben een opleiding of (werk-)ervaring die niet (meer) past bij het werk. Dit probleem wordt met
de aantrekkende economie de komende jaren waarschijnlijk groter. Voor vmbo-gediplomeerden is
het perspectief zeer slecht. Binnen het mbo zijn de perspectieven voor mbo-4 beter dan de
perspectieven voor mbo-2 en mbo-3. Voor hoger opgeleiden zijn de arbeidsmarktperspectieven over
het algemeen beter 46.
2.2.4 Onderwijs
In Noord-Nederland stonden in het jaar 2017-2018 in totaal 61.430 studenten ingeschreven in het
mbo (inclusief extranei). Het merendeel van de studenten volgde een opleiding op niveau 4 (53%).
Ongeveer 27,4% van de studenten volgde een opleiding op niveau 3, zo’n 16,9% op niveau 2 en
ongeveer 2,7% volgde een entree-opleiding. Het grootste deel van deze studenten volgde een
opleiding in de sector zorg en welzijn, gevolgd door opleidingen in de sectoren economie en
techniek 47. Van alle studenten op het mbo stroomden van het schooljaar 2015-2016 naar het
schooljaar 2016/2017 5,1% door naar het hbo. Landelijk gezien was dit 4,9% 48.

42

SER Noord-Nederland: Het werkend alternatief voor Noord-Nederland – Het vervolg voor de drie noordelijke provincies,
2018
43
SER Noord-Nederland: Het werkend alternatief voor Noord-Nederland – Het vervolg voor de drie noordelijke provincies,
2018
44
SER Noord-Nederland: Het werkend alternatief voor Noord-Nederland – Het vervolg voor de drie noordelijke provincies,
2018
45
Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt; update NOA 2017-2020, 2018
46
Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt; update NOA 2017-2020, 2018
47
CBS: Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken, 2017/’18, 2018
48
CBS: Mbo; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken, 2018
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Volgens DUO is de verwachting dat het aantal studenten van het Alfa-college tussen 2019 en 2022 af
zal nemen met ongeveer 600 (5,4%), gezien de vergrijzing en ontgroening in de regio’s. Landelijk is
de verwachte afname van mbo-studenten 3,9% 49. Deze verwachte krimp zal dus voor ons als Alfacollege sterker zijn dan de landelijk verwachte aantallen. De actuele situatie is daarmee sterk in
tegenspraak.
Het aantal studenten in het studiejaar 2018-2019 is tegen de verwachtingen in fors gegroeid, net als
in de voorgaande jaren. Mogelijk is dit te verklaren uit de groei van het aantal studenten BBL, de
aantrekkelijkheid van het mbo, een hogere instroom vanuit havo, interne doorstroom of anderszins.
We gaan uitzoeken waar deze groei door komt.
Mbo-instellingen (ROC’s en AOC’s) in de drie noordelijke provincies werken samen in het realiseren
van een doelmatig regionaal onderwijsaanbod, afgestemd op de wensen uit het bedrijfsleven en de
behoeften van de arbeidsmarkt. Voorbeelden van deze regionale samenwerking zijn:
- De macrodoelmatigheidsafspraken tussen het Alfa-college en Noorderpoort en tussen het
Alfa-college en het Drenthe College
- De samenwerking met het Drenthe College in gebieden waar weinig studenten woonachtig
zijn
- Het hebben van één Entree-loket voor Terra, Alfa-college en Noorderpoort
- Samenwerkingsverband vo- en mbo-instellingen in Drenthe
- Het hebben van een gezamenlijke aanpak voor voortijdig schoolverlaters
- Participatie in het bestuurlijk platform vo-mbo Groningen, waar instellingsoverstijgende
vraagstukken op onderwijs en maatschappelijk terrein worden geagendeerd
- Deelname aan gezamenlijke RIF-projecten Gas 2.0 (ingediend en geaccordeerd; Noordelijk; 6
mbo-instellingen) en Skills4Future (in voorbereiding; maakindustrie Zuidoost-Drenthe; in
samenwerking met Drenthe College en HBO NHL Stenden)
- Samenwerking in het Energy College om de snelgroeiende energiebranche in de regio te
kunnen voorzien van innovatieve vakkrachten op mbo-niveau, een samenwerkingsverband
waar innovatieve onderwijsprogramma’s worden ontwikkeld
- Op het Suikerunieterrein in Groningen weten onderwijspartners elkaar te vinden wanneer
het gaat om samenwerking op het gebied van zorg en groen (o.a. in het kader van Healthy
Ageing) en groen en techniek; in de Ringwegacademie werken groen en grijs samen en
stemmen onderwijsprogramma’s op elkaar af
- Met het Zone.college wordt onderzocht welke opleidingen gezamenlijk kunnen worden
ontwikkeld of worden geïntegreerd. Ook worden crossovers gerealiseerd waarbij gedacht
kan worden aan een brede opleiding op niveau 2 op het gebied van voeding en combinaties
tussen techniek en loonwerk

2.3 Subregio’s
2.3.1 Regio Groningen
Healthy Ageing, Energy, Digital Society, Biobased Economy en Agro & Food zijn de grote thema’s in
de subregio Groningen. De combinatie van academische kennis, ondernemerschap, jong talent,
ruimte én vernieuwende samenwerkingen maken Groningen als regio van grote waarde. Samen met
de gemeente Groningen vormen de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en het UMCG het Akkoord
van Groningen, dat Groningen als dé kennis- en innovatiestad van Noord-Nederland op de kaart wil

49

DUO; mbo-planningstool 2017, ROC Alfa college Groningen, 2018
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zetten. Inmiddels is het mbo ook aangehaakt bij het Akkoord van Groningen. Sinds 2007 voeren zij de
campagne City of Talent, die wordt uitgevoerd door Marketing Groningen 50.
In Groningen wordt geprobeerd de mismatch tussen vraag en aanbod te verminderen door in te
zetten op en gebruik te maken van het Techniekpact, investeringsfondsen, doorlopende leerlijnen en
21st century skills.
Met het programma Groningen@Work wil de provincie Groningen zo veel mogelijk mensen aan werk
helpen. Het programma omvat projecten, subsidieregelingen en fondsen. Daarnaast zetten zowel de
stad Groningen als de provincie Groningen zich in voor versnelling van de energietransitie en wordt
er grensoverschrijdende samenwerking gestimuleerd in de Eemsdollard regio 51. Het Alfa-college
heeft in Groningen in publiek-private samenwerkingen sterke verbindingen met netwerken van
bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn het praktijkinnovatiecentrum Fieldlab Practice voor de bouw- en
energiesector, het Healthy Ageing Netwerk in de zorg- en technieksector en Toptechniek in Bedrijf.
Regiospecifiek zijn de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning. Door de
aardbevingen in Groningen lopen gebouwen schade op. Er komen veel banen bij door de verwachte
enorme groei in de bouw- en technieksector vanwege de aardbevingsschade. De Economic Board
Groningen (EBG) investeert in meer bedrijvigheid en meer banen in Noord-Groningen
(aardbevingsgebied). Dit doet ze door ondernemers te ondersteunen en te financieren en het
onderwijs toekomstgerichte lespakketten aan te bieden. Tevens poogt zij nieuwe bedrijven naar de
regio te halen en investeert ze in snel internet voor iedereen. Daarnaast krijgt het aardbevingsgebied
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 6,23 miljoen voor 1.000 extra banen
tussen 2018 en 2022. Het daarbij behorende 1.000-banenplan zorgt ervoor dat werkzoekenden uit
de regio hiervan gaan profiteren. Dat geldt ook voor hen die al lange tijd aan de zijlijn staan.
Opleiding is daarbij essentieel. De samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio gaan deze 6
miljoen daarom inzetten om met specifieke opleiding en training de afstand tussen het werk en de
werkzoekenden te dichten. De overheid, werkgevers en opleiders werken hierin nauw samen 52.
Voor ons is de regio Groningen vanuit arbeidsmarktperspectief een overzichtelijke regio. We hebben
hier te maken met één arbeidsmarktregio Groningen die tevens Noord-Drenthe omvat.
2.3.2 Regio Drenthe
De volgende figuur laat zien dat de arbeidsmarktperspectieven in de regio Drenthe voor
werkzoekenden toenemen met het opleidingsniveau. De arbeidsmarkt voor afgestudeerde
studenten op mbo niveau 2/3 en in iets mindere mate niveau 4 is te krap, terwijl voor de hbo- en wostudenten de arbeidsmarkt ruim is (zie afbeelding 8).

50
51
52

Groningen | City of Talent, 2018
Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt; update NOA 2017-2020, 2018
WerkInZicht, 2018
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Afb. 8: Arbeidsmarktperspectieven in de regio Drenthe 53
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Met de thema’s Region of Smart Factory’s (ROSF), Biobased Economy en Vrijetijdseconomie wil
Drenthe zich economisch profileren. In het fieldlab ROSF, met een budget van 21 miljoen euro,
werken 40 noordelijke partners samen bij het ontwikkelen van slimme fabrieken en een regionale
ecostructuur om het noorden uit te bouwen tot een internationale Region of Smart Factories.
Daarnaast is Drenthe onderdeel van de door de EU gekozen demoregio voor biobased groene
chemie. De hotspots Chemport Emmen en Zuidoost-Drenthe focussen al jaren op de hightech
ontwikkeling en productie van polymeren, composieten, vezels en garens 54. Samen met het Drenthe
College, NHL Stenden, het regionale bedrijfsleven en de overheid is het Alfa-college bezig om een
RIF-aanvraag op te stellen. De provincie Drenthe heeft tevens subsidie beschikbaar gesteld voor
recreatieondernemers, om hen te stimuleren om met mooie plannen te komen voor vernieuwing
van het aanbod in de sector in Drenthe, zodat de attractiewaarde van Drenthe voor toeristen wordt
vergroot 55.
De provincie Drenthe wil investeren in een duurzame arbeidsmarkt waar vraag en aanbod goed in
balans zijn en daarnaast de onderwijs- en kennisinfrastructuur goed laten aansluiten op de
behoeften van het bedrijfsleven. Hierbij heeft de provincie Drenthe specifiek aandacht voor
afspraken in het Techniekpact Noord-Nederland en Zorgpact Noord. Ook wil de provincie een
informatieplatform (Arbeidsmarktdashboard 2.0) met relevante (arbeidsmarkt)onderzoeken,
discrepantieanalyses en best practices opzetten en grensoverschrijdende samenwerking stimuleren
en realiseren. Met het Praktijk Instituut Techniek (PIT) werkt het Alfa-college in Hoogeveen
bijvoorbeeld aan het versterken van de technieksector.
De gemeente Hoogeveen investeert intensief in de samenwerking met het beroepsonderwijs door
o.a. leer-werktrajecten en Vrienden van Techniek.
De publieke organisatie van de arbeidsmarkt in de provincie Drenthe is complex.
De regio Noord-Drenthe, waar ook Assen deel van uit maakt, valt onder de arbeidsmarktregio
Groningen, de regio Emmen-Hoogeveen valt onder de arbeidsmarktregio Drenthe, terwijl de regio
Meppel onder de arbeidsmarktregio Zwolle valt. Dit betekent dat onze vestiging in Hoogeveen met
drie verschillende arbeidsmarktregio-organisaties te maken heeft.

53
54
55

POA (ROA), CBS, 2018
Chemport Emmen; Drenthe groene chemiepoort van Europa, 2018
Provincie Drenthe; Nieuwe subsidieregeling vrijetijdseconomie Drenthe voor recreatieondernemers, 2018
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2.3.3 Regio Overijssel
Overijssel werkt! Is de titel van het hoofdlijnenakkoord 2015-2019. Hierin staan in grote lijnen de
plannen die de provincie de komende vier jaar samen met anderen wil uitvoeren. De hoofdthema’s
die hierin benoemd worden zijn:
- Samen maken we Overijssel
- We werken aan werk
- We houden Overijssel mooi en leefbaar
- Natuur is onze kracht
- We zijn voor iedereen bereikbaar
- We koesteren onze cultuur 56
Voor kwetsbare groepen (sommige jongeren, ouderen en statushouders) heeft de provincie
Overijssel het 1.000-kansenplan in het leven geroepen. Gemeenten, scholen en bedrijven uit
Overijssel kunnen subsidie aanvragen voor een leerwerktraject voor deze groepen. Daarnaast staan
in het Techniekpact Landsdeel Oost afspraken met scholen over de instroom bij techniekonderwijs.
Scholen en ondernemers werken bijvoorbeeld samen bij het informeren van scholieren over de
mogelijkheden van leren en werken in de techniek 57. In Hardenberg doet het Alfa-college in een
publiek-private samenwerking onder andere mee aan de Vitaal Vechtdal voor versterking van de
zorgsector en was het tot eind 2017 penvoerder voor het project RTC2020 voor de technieksector.
De regio Overijssel is sterk in de maakindustrie en kent een grote mate van (zelfstandig)
ondernemerschap. Toerisme zorgt voor profilering van de regio en in de regio bevinden zich veel
zorginstellingen waardoor ook ontwikkelingen rondom Healthy Ageing hier kansrijk zijn.
In de regio rond Hardenberg zijn in de afgelopen jaren sterke verbindingen gelegd tussen onderwijs,
gemeente en lokale bedrijven.
Onze vestiging in Hardenberg is relatief klein en ligt dicht tegen de provinciegrens met Drenthe.
Dit betekent dat onze studenten van deze vestiging afkomstig zijn uit drie arbeidsmarktregio’s:
Twente, Drenthe en een deel uit de arbeidsmarktregio Zwolle, waar Hardenberg formeel deel van uit
maakt. Per thema beoordelen we of samenwerking met de regio Zwolle dan wel Drenthe goed is
voor onze studenten.

56
57

Overijssel; Hoofdthema’s Overijssel, 2018
Overijssel; Onderwijs en werk, 2018
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3. Onze situatie
In dit hoofdstuk laten we zien wie we zijn en willen zijn: onze identiteit, onze strategische keuzes op
instellingsniveau en ons onderwijs.
Dit jaar, 2018, gebruiken we voor nadenken over ons strategisch beleid voor de komende periode
2019-2023. In de tijd valt dit samen met het opstellen van onze kwaliteitsagenda. We ontkomen er
dan ook niet aan al vast een voorschot te nemen op de keuzes die we in ons strategisch beleid nog
moeten maken. We constateren dat de basis van ons huidige strategisch beleid zoals verwoord in
onze waarden, missie en visie in ‘Doelbewust naar buiten, Strategisch beleid Alfa-college augustus
2015 – juli 2019 nog steeds actueel en leidend zijn en ons tot inspiratie zijn, ook voor de komende
strategische periode. De vier koersuitspraken die samen onze visie vormen en met name de
uitwerkingen ervan zullen we nog op onderdelen actualiseren en aanscherpen. Onze gesprekken
daarover met externe en interne stakeholders zijn nog gaande. Mede op basis daarvan willen we ook
(de formulering van) onze missie tegen het licht houden. In het voorjaar van 2019 stellen we ons
strategisch document voor de periode augustus 2019 tot juli 2023 vast.

3.1 Onze identiteit
Christelijk mensbeeld
Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.
Onze waarden zijn dan ook geworteld in de christelijke traditie en in het christelijk mensbeeld. Die
christelijke identiteit ligt niet onwrikbaar vast. Ieder binnen ons ROC beleeft dit op eigen wijze en
geeft hier invulling aan. Vanuit die diversiteit geven we een eigentijdse invulling aan onze christelijke
identiteit en daarmee aan onze waarden en ons gedrag.
Onze waarden zijn:
- Vertrouwen: dit is het vertrouwen dat zich kenmerkt door het bieden van veiligheid waardoor
medewerkers en studenten de ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te nemen en te
dragen. Vertrouwen is in het christelijk geloof een belangrijke waarde.
- Verbinden: dit komt zowel intern als extern tot uitdrukking. Intern als samenhorigheid, extern
als betrouwbaarheid en betrokkenheid van het Alfa-college als partner. We verbinden door in
voortdurende dialoog te zijn met studenten, medewerkers en externe partners. Verbinden is
onze vertaling van de christelijke waarde naastenliefde.
- Ondernemen: dit komt tot uiting door erop af te gaan als we kansen zien, door zorgvuldig om
te gaan met onze middelen en door anderen te stimuleren hun middelen op een goede
manier in te zetten. In deze waarde komt het rentmeesterschap tot uiting.
Onze waarden hebben we vertaald naar gewenst gedrag. We maken daarbij bewust geen
onderscheid tussen onze medewerkers en onze studenten. Dit onder het motto: ‘wat voor ons
onderling geldt, moet ook gelden in onze relatie met onze studenten’. In de wijze waarop door
medewerkers en studenten invulling wordt gegeven aan het gewenste gedrag, komt onze christelijke
identiteit nadrukkelijk tot uiting.
In de heroverweging over de invulling van onze strategische agenda nemen we ook nadrukkelijk onze
gedragsaspecten onder de loep. Daarbij vragen we ons af of deze nog wel passen in hetgeen om ons
heen gebeurt en of deze nog het juiste referentiekader bieden voor ons handelen?
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Onze identiteit is leidend voor ons. Ook in de kwaliteitsagenda komt dit tot uitdrukking bij de keuzes
die we maken ten aanzien van onze speerpunten en thema’s en de wijze waarop we met onze
omgeving willen omgaan.

3.2 Onze koers
Onze missie en onze visie vormen de kern van onze koers.
In onze missie hebben we de reden van ons bestaan vastgelegd. Onze missie luidt:
Het Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum in Noord- en Oost-Nederland, is
partner in ontwikkeling in de regio en verzorgt beroepsopleidingen en Leven Lang Leren-trajecten
voor jongeren en volwassenen die hen als persoon en als vakman opleiden voor de samenleving van
nu en straks.
Onze visie hebben we vastgelegd in vier koersuitspraken:
1. Wij dagen studenten uit in een verantwoorde leeromgeving het beste uit zichzelf te halen.
2. Wij bereiden onze studenten voor om blijvend maatschappelijk succesvol te zijn.
3. Wij werken in duurzame, regionale netwerken aan toonaangevend onderwijs.
4. Wij zijn rolmodel voor onze studenten.
Zoals hiervoor is aangegeven, zijn we bezig met een herijking van ons huidig strategisch beleid.
De actualiteit van de eerste drie koersuitspraken wordt nog eens bevestigd door de drie speerpunten
die in het landelijke kwaliteitsakkoord zijn overeengekomen: gelijke kansen, kwetsbare jongeren en
voorbereiden op de arbeidsmarkt. Deze zijn direct te koppelen aan onze eerste twee
koersuitspraken.
In het bestuursakkoord wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de mbo-rol bij Leven Lang
Ontwikkelen. Ook dit thema past binnen onze koersuitspraak 2. Zowel in algemene zin als ook bij
onze inzet een bijdrage te willen leveren aan duurzame maatschappelijke participatie.
De gewenste regionale positionering en binding middels programmatische invulling en deelname in
samenwerkingsverbanden sluit nauw aan bij onze derde koersuitspraak.
Met betrekken tot het actualiseren en aanscherpen van onze missie en koersuitspraken zien we op
dit moment reeds een aantal strategische keuzes die zeker een plek krijgen in ons strategisch beleid
voor de komende periode. Hieronder gaan we daar per koersuitspraak kort op in.
Koersuitspraak 1: wij dagen studenten uit in een verantwoorde leeromgeving het beste uit zichzelf te
halen
Onderwijs en examinering blijven zonder meer belangrijke aandachtsgebieden. Dat gaan we doen
door constante aandacht te hebben voor de kwaliteit ervan, maar ook door voortdurend onze visie
op de inhoud ervan tegen het licht te houden. Ons onderwijs willen we zoveel mogelijk vormgeven
door crossovers in een contextrijke omgeving, waarbij er voortdurend aandacht is voor een goede
aansluiting ervan in de beroepskolom. Voor onze examinering geldt dat die daarop zoveel mogelijk
moet aansluiten.
Als het gaat om de inhoud van ons onderwijs dienen we ons ook te verhouden tot de diverse wensen
van het werkveld; die variëren van ‘leer studenten maar sociale vaardigheden, wij leren de studenten
wel een vak’, ‘leid studenten maar zo breed mogelijk op’ tot ‘zorg er maar voor dat studenten de
basisberoepsvaardigheden onder de knie krijgen’.
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Naast een visie op onderwijs gaan we ook inzetten op het ontwikkelen van een visie op leren. Leren
is zo veel meer dan het verzorgen van onderwijs. Het gaat daarbij om de vraag wat de optimale
leersituatie is en welke vormen voor ontwikkeling van de student daarvoor kunnen worden ingezet.
Teams zullen worden uitgedaagd om hun visie op leren te formuleren waarin in ieder geval aandacht
moet zijn voor 21st century skills/conatieve vaardigheden.

Afb. 9: 21st century skills en het onderwijs (bron: Kennisnet)

Koersuitspraak 2: wij bereiden onze studenten voor om blijvend maatschappelijk succesvol te zijn
Voor het blijvend maatschappelijk succesvol zijn van onze studenten is het van belang dat zij zich een
leven lang blijven ontwikkelen. Als Alfa-college willen we er daarin ook voor hen zijn. Dat willen we
doen door de band met onze alumni te verstevigen en door onze inspanningen op het gebied van
een leven lang ontwikkelen te vergroten. Dat begint al binnen de opleidingen door leven lang
ontwikkel-competenties bij onze studenten te stimuleren. Tevens biedt de relatie met onze alumni
ons de mogelijkheid beter inzicht te krijgen in de maatschappelijke effecten van onze
onderwijsinspanningen. Daarnaast willen we inzetten op het stimuleren van een betekenisvol leven
voor kwetsbare groepen. Ook gaan we inzetten op de rol van docenten/teams als kennismakelaar en
leerarrangeur met oog voor inspirerende leercontexten waarin met name informeel van elkaar
wordt geleerd.
De aandacht voor gelijke kansen en kwetsbare jongeren zit al voor een belangrijk deel in het DNA van
ons ROC en van onze medewerkers. Daar blijven we in de komende strategische periode dan ook op
inzetten.
Koersuitspraak 3: wij werken in duurzame, regionale netwerken aan toonaangevend onderwijs
Op dit moment doen we al heel veel aan onderwijsinnovatie in regionale netwerken (zie 3.3 Ons
onderwijs). We doen nu al veel onderzoek naar het effect ervan op ons reguliere onderwijs: hoe
kunnen we de resultaten van onze onderwijsinnovatie verduurzamen? Dat verduurzamen is een
belangrijke uitdaging voor de komende strategische periode.
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Daarnaast willen we binnen deze koersuitspraak in de komende strategische periode in gaan zetten
op circulariteit. We willen circulair gedrag bij onze medewerkers en studenten stimuleren, we willen
teams uitdagen om binnen hun curricula aandacht te besteden aan circulariteit en we willen dit tot
een speerpunt maken binnen onze bedrijfsvoering.
Koersuitspraak 4: wij zijn rolmodel voor onze studenten
Deze koersuitspraak zal waarschijnlijk sneuvelen in ons nieuwe strategisch beleid. Niet dat we geen
aandacht meer zullen hebben voor hoe we ons willen verhouden tot onze studenten. Wel omdat we
nadrukkelijker in willen zetten op ontwikkeling van onze medewerkers en onze organisatie.
Inzetbaarheid van onze medewerkers is een belangrijk aandachtspunt in de komende periode. Dit
HRM-onderwerp kent vele facetten (generatiemanagement, aandacht voor vitaliteit en gezondheid,
voldoende gekwalificeerde docenten, professionalisering en ontwikkeling etc.). Met die
onderwerpen gaan we integraal aan de slag.
Als organisatie willen we ons door ontwikkelen in de komende jaren tot een professionele
leergemeenschap. We willen het eigenaarschap in de diverse lagen van onze organisatie vergroten
en we willen de inbreng en professionaliteit van elke medewerker benutten. We dagen teams uit om
hiermee aan de slag te gaan, bijv. door te gaan werken met de Stichting Leerkracht of met Lean Six
Sigma.

3.3 Ons onderwijs
Het Alfa-college verzorgt in
Groningen, Assen, Hoogeveen en
Hardenberg een breed aanbod
van middelbare
beroepsopleidingen in de
beroepsopleidende (BOL) en
beroepsbegeleidende leerweg
(BBL) op de vier
opleidingsniveaus. Elke locatie
kent zijn eigen regionale
voedingsgebied.

Afb. 10: Ons voedingsgebied onderscheiden naar onderwijslocaties 58

58

Regiovisie RIF-aanvraag Recomalab Alfa-college, 2018
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In onderstaand overzicht is opgenomen welke opleidingen in welke vestigingsplaats worden
uitgevoerd.
Bouwtechnische opleidingen
Brood en Banket
Commerciële opleidingen
Detailhandel
Dienstverlening niveau 2
Dokters-, tandarts-, apothekersassistent
Elektrotechniek
Engineering
Entree-opleidingen
Facilitaire dienstverlening
Financiële opleidingen
Game architecture & design
Haarverzorging
Horeca
Hout en Meubel
ICT
Installatietechniek
Interieurdesign
Juridische opleidingen
Koudetechniek
Maintenance
Mbo-Productonderzoeker (Human technology)
Mbo-Verpleegkundige
Metaal/Werktuigbouwkunde
Mode
Motorvoertuigentechniek
MultiMedia Design
Onderwijsassistent
Recreatie en toerisme
Schoonheidsverzorging
Secretariële opleidingen
Sociaal-agogisch werk
Sociaal-cultureel werk
Sport en bewegen
Transport en logistiek
Uniformberoepen
VAVO (vmbo-tl/havo/vwo)
Verzorgende-IG
Weg- en Waterbouw

Groningen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hoogeveen
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hardenberg
X

Assen

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

We zijn er alert op dat onze opleidingen voldoende aansluiten op de arbeidsmarkt en hanteren, naast
informatie aan studenten over het arbeidsmarktperspectief van de opleidingen, het instrument van
de numerus fixus wanneer de perspectieven op stage en/of werk onvoldoende zijn.
Voor een aantal opleidingen hebben we in het kader van macro-doelmatigheid afspraken gemaakt met
Noorderpoort en ook met het Drenthe College over verdeling en concentratie van opleidingen bij één
ROC.
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In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de deelnemersaantallen op de diverse
opleidingsniveaus voor het Alfa-college als geheel opgenomen. De aantallen per 1 oktober 2016 en
2017 zijn definitieve aantallen. De aantallen die voor oktober 2018 zijn genoemd, zijn de brutoaantallen zoals die op 18 oktober 2018 in het bedrijfsinformatieloket stonden; mogelijk dat deze
aantallen in de komende weken nog zullen dalen (o.a. ten gevolge van dubbele aanmeldingen en late
diplomeerders). Voor de deelnemersaantallen per locatie verwijzen we naar bijlage 7.1.
De deelnemersaantallen van het Alfa-college zijn de afgelopen jaren steeds gegroeid, ondanks de
krimp. De cijfers van DUO m.b.t. de verwachting van de ontwikkeling van onze deelnemersaantallen
gaven aan dat we de afgelopen jaren zouden dalen qua deelnemersaantallen. Het tegendeel bleek
waar. Gezien de onbetrouwbaarheid van de DUO-cijfers in dezen is het dan ook heel moeilijk om de
ontwikkeling van de deelnemersaantallen in de komende jaren te prognosticeren.
De groei van het aantal deelnemers doet zich met name voor in de opleidingen in de BBL, vooral in
de technische en in de zorgopleidingen. T.o.v. het aantal ingeschreven BBL-deelnemers op 1 oktober
2017 is het aantal deelnemers BBL met 400 gestegen (een stijging met 17,6%) in 2018. Deze groei is
met name toe te schrijven aan de aantrekkende economie die in combinatie met de vergrijzing leidt
tot een toenemende behoefte aan geschoolde vakmensen. Het aantal deelnemers BOL per 1 oktober
2018 is tot opzichte van 2017 met 56 gestegen (een stijging met 0,5%). Deze relatief lichte groei is
mogelijk toe te schrijven aan interne doorstroom (horizontale en verticale stapelaars). Het nieuwe
leenstelsel in het hbo zou kunnen leiden tot meer horizontale stapelaars. De toename van de groei in
de BOL wordt nog nader geanalyseerd.
Tabel: Ontwikkeling studentenaantallen 2016-2018 BOL en BBL Alfa-college
Oktober 2016
Oktober 2017
BOL
BBL
Totaal
BOL
BBL
Totaal
Niveau 1
366
7
373
383
7
390
Niveau 2
1.777
576
2.353
1.741
665
2.406
Niveau 3
2.366
886
3.252
2.311
922
3.233
Niveau 4
5.471
609
6.080
5.539
683
6.222
Totaal
9.980 2.078
12.058
9.974
2.277
12.251

Oktober 2018
BOL
BBL
Totaal
435
13
448
1.777
811
2.588
1.940
1.128
3.068
5.874
725
6.599
10.026
2.677
12.703

Bron: Qlickview Alfa-college - 2018
Naast de beroepsopleidingen worden door het Alfa-college in Groningen eenjarige dagopleidingen
verzorgd in het kader van het vavo, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs: vmbo, havo en
vwo. Ook verzorgt het Alfa-college tal van activiteiten op het gebied van Educatie (sociale
redzaamheid, alfabetisering etc.) in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg en Leek en op locaties
binnen gemeenten waarvoor het Alfa-college educatie-activiteiten uitvoert.
Tabel: Ontwikkeling aantallen deelnemers Vavo en Educatie:
Traject
Oktober 2016

Oktober 2017

Oktober 2018

1.420

1.707

2.147

VAVO

536

561

630

Totaal

1.956

2.268

2.777

Educatie

Bron: Qlickview Alfa-college - 2018
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Naast de aandacht die we hebben voor de kwaliteit van ons reguliere onderwijs zetten we in ons
onderwijs we voortdurend in op innovatie. Daartoe hebben we twee dubbellectoraten. Met NHL
Stenden werken we samen in het Lectoraat ‘Duurzame innovatie in regionale kenniseconomie’. Het
Lectoraat ‘Ondernemen in verandering’ vullen we in samen met de Hanzehogeschool Groningen.
Tevens benutten we deze lectoraten om de verbinding met de bedrijven en instellingen te
versterken. Niet alleen voor ons onderwijs voor onze studenten maar ook voor bij- en omscholing
van werkenden. Tevens evalueren we jaarlijks ons hele opleidingenportfolio om aan te blijven sluiten
bij ontwikkelingen in studentenaantallen en in onze omgeving.
Met het regionale bedrijfsleven hebben een aantal projecten in het kader van de regeling Regionaal
Investeringsfonds (RIF) ontwikkeld die zijn gehonoreerd en participeren we in RIF-projecten waarin
derden penvoerder zijn. Daarnaast hebben we een eigen innovatiebudget gevormd waar onze
onderwijsteams een beroep op kunnen doen. Bij veel van onze innovatieve activiteiten zoeken we
naar verbindingen en samenwerking die over de grenzen van de eigen opleiding, sector, instelling
gaan: ‘crossovers’.

3.4 Hier staan we nu
In onze geformuleerde strategische koersuitspraken leggen we de lat hoog.
De koersuitspraken zijn ambitieus en vragen van onze organisatie als geheel en ook van elke
individuele medewerker met volledige inzet van tijd, energie en kwaliteiten te werken aan realisatie
hiervan.
We gebruiken daarbij woorden als uitdagend en toonaangevend. We dagen ook studenten uit het
beste uit zichzelf te halen. Dit geldt niet alleen voor de allerbesten, maar vooral ook onze studenten in
een kwetsbare situatie. In paragraaf 3.2 hebben we vermeld dat we willen ontwikkelen, verbeteren
en groeien als professionele leergemeenschap. In verschillende samenstellingen en contexten
werken we systematisch, methodisch en gezamenlijk aan onze koersuitspraken. We hanteren daarbij
een set aan indicatoren die ons een beeld geven van waar wij staan en hoe wij ons ontwikkelen.
Hoewel er voor enkele indicatoren (in ieder geval vsv en verzuim medewerkers) een kentering
waarneembaar is, scoort het Alfa-college op de harde indicatoren nog steeds bovengemiddeld
afgezet tegen het sectorgemiddelde. Dit is het resultaat van een gedegen organisatie, waar de basis
op orde is. Hieronder volgt een overzicht van de resultaten in de diverse schooljaren:
Resultaten Alfa-college
Indicator

2017/2018
74,5%*

Jaarresultaat
Diplomaresultaat

76,5%*

Startersresultaat
Rendementscijfer Entree

85,1%*

Vsv-percentage
JOB-monitor-opleidingsscore
JOB-monitor instellingsscore
Tevredenheidsscore medewerkersonderzoek Effectory
Verzuimpercentage medewerkers

Bron: divers
*Voorlopige score

87,9%*
4,5% (2016/2017)
7,2
6,9
7,6 (2015)
5,47% (2017)
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Landelijk zijn de definitieve resultaten voor het schooljaar 2017/2018 nog niet bekend, maar als
we kijken naar de resultaten voor 2016/2017 dan zien we dat het jaarresultaat van het Alfa-college
hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van 73,0%. Ook het diplomaresultaat is hoger dan het
landelijk gemiddelde van 74,5%. Het vsv-percentage ligt landelijk met 5,2% hoger dan het vsvpercentage van het Alfa-college. Tot slot is het verzuim van medewerkers bij het Alfa-college lager
dan het landelijk gemiddelde (5,61%) laat zien.
Aanvullend op de cijfers in de tabel is het volgende vermeldenswaard:
- Het aantal opleidingen (bc-code en niveau) dat op instellingsniveau onder de inspectienorm
voor studiesucces scoort op 1 oktober 2018 (tussen haakjes de resultaten per 1 oktober 2017)
is:
Niveau 2: 7 (7)
Niveau 3: 3 (5)
Niveau 4: 7 (8)
- Er zijn weinig opleidingen die een slechte score hebben in de JOB-monitor
- We staan als Alfa-college op plaats 6 in de ‘Keuzegids mbo 2017’ en hebben meerdere
opleidingen met een top-drie notering
- Inspectieonderzoek in het voorjaar van 2018 heeft geleid tot een ruim voldoende waardering
op de borging van de kwaliteit van het onderwijs op instellingsniveau. Op opleidingsniveau
zijn naast waarderingen van ‘goed’ en een aantal opleidingen met een ‘voldoende’ enkele
tekorten aan het licht gekomen: één opleiding heeft het oordeel ‘zeer zwak’ gekregen (deze
opleiding is inmiddels gestopt), een opleiding had een ‘onvoldoende’ op examinering en twee
opleidingen hadden een ‘onvoldoende’ op kwaliteitszorg. Daarnaast heeft eerder onderzoek
geleid tot een onvoldoende beoordeling van examinering voor nog een opleiding.
- We hebben positieve uitkomsten van de interne audits op de kwaliteit van ons onderwijs,
examinering, kwaliteitsborging en schoolklimaat (zie onderstaande tabel).
Tabel: scores interne audits
Onderwijsproces (incl. schoolklimaat)
Examinering en diplomering
Kwaliteitsborging
Bron: Alfa-college

2015-2016
87%
50%
57%

2016-2017
95%
57%
63%

2017-2018
100%
75%
70%

Ook al scoren wij als instelling op dit type indicatoren nog steeds bovengemiddeld, het blijft belangrijk
dat wij deze resultaten consolideren. Voor een aantal indicatoren zien wij risico’s die extra aandacht
vragen:
- Vsv: een aantal mbo-niveaus laat een stijging van de vsv-cijfers zien
- Kwaliteitszorg: in de onderwijsteams en het management signaleren we onvoldoende
ontwikkeling van de door ons gewenste kwaliteitscultuur
- De kwaliteit van examinering en diplomering: het proces om de kwaliteit van de
examinering en diplomering te verbeteren blijkt een taai proces te zijn, waarbij het
vooral gaat om cultuurverandering
- Verzuim medewerkers: na jaren van daling zien we een stijging van het verzuimpercentage
De situatie van ons ROC kan worden weergegeven in kengetallen en indicatoren, maar die situatie
kan ook worden uitgedrukt in het beeld dat we van ons ROC hebben op grond van de indrukken die
we krijgen door onze gesprekken met onze studenten, onze medewerkers en onze externe relaties
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en de gesprekken die we voeren in het kader van de planning en controlcyclus. Daarnaast krijgen we
o.a. feedback in de vorm van rapporten van inspectieonderzoeken en het Kwaliteitsnetwerk MBO.
In het Alfa-college is sprake van een sterke familiecultuur; er is zorg voor studenten en medewerkers.
Dat is een beeld dat wordt herkend door de buitenwereld. Zo kiezen studenten bijvoorbeeld voor
ons ROC vanwege de persoonlijke aandacht die ze ervaren bij Open Dagen. Er is een grote
betrokkenheid van onze medewerkers bij onze studenten en bij hun werk. Tegelijkertijd ervaren we
ook de keerzijde van die familiecultuur; afspraak blijkt nog niet altijd afspraak te zijn en ook zouden
we graag zien dat de aanspreekcultuur verder ontwikkeld wordt.
In 2008 hebben we gekozen voor de inrichting van onze organisatie op basis van onderwijseenheden
per regio en een service-unit bedrijfsvoering waarin de diverse ondersteunende disciplines zijn
ondergebracht. Deze inrichting van het onderwijs heeft er mede toe bijgedragen dat onze positie in
de drie regio’s van ons ROC aanzienlijk is versterkt. Dit is ook te zien in de groei van het aantal
studenten in een tijd waar krimp te verwachten is. We worden gevonden. Er is sprake van een goede
samenwerking/co-makership tussen onderwijs en bedrijfsvoering; processen worden in goed
onderling overleg en in samenhang opgepakt. Passend binnen de familiecultuur zijn de informele
lijnen in onze organisatie zeer kort.
In de basis beschikken we over een goede planning en controlcyclus en is ons kwaliteitszorgsysteem
op orde. Wel willen we onze pdca-cyclus (plan, do, check, act) doorontwikkelen naar een pdclsacyclus (plan, do, check, learn, share, act) waarbij we meer van elkaar willen leren en delen. Ook gaan
we onze planning en controlcyclus anders inrichten vanwege kanteling van onze organisatie, waarbij
de regio’s en de teams meer in de lead zijn. Waar we nog stappen kunnen zetten, is de
doorontwikkeling van ‘van systemen naar genen’ en het verder ontwikkelen van een
kwaliteitscultuur. Het permanent verbeteren zit nog niet in de genen van alle teams. De stijging van
het vsv, na een jarenlange daling, leidt niet direct tot actie bij alle teams en/of leidinggevenden; de
aandacht van teams voor het examineringproces verflauwt zodra daar niet specifiek de focus op
wordt gericht. In het kader van risicobeheersing zet het Alfa-college verschillende instrumenten in,
waaronder het uitvoeren van interne audits en de specifieke aanpak voor risico-opleidingen
(opleidingen met onvoldoende studiesucces) en opleidingen met een onvoldoende beoordeling van
de inspectie.
We hebben een grote innovatiekracht; zowel in de school als daarbuiten ondernemen we in comakership heel veel innovatieve activiteiten. Onze kracht als ROC blijkt uit het tempo waarmee we
samen met onze omgeving vorm geven aan innovatie. We kunnen nog stappen zetten als het gaat
om het verduurzamen van de innovaties door de resultaten ervan meer en beter in het reguliere
onderwijs te implementeren. We doen veel onderzoek naar innovatie (o.a. effecten en aanpak). De
uitkomsten van deze onderzoeken leveren ons hiervoor veel bruikbare informatie. In algemene zin
zijn we ook te bescheiden in het communiceren over wat we bereiken in ons ROC. We zoeken veelal
de verbinding op inhoud, maar we moeten ook met meer lef en offensiever uitdragen wat we
realiseren en waarvoor we staan.
In de gesprekken met studenten en medewerkers merken we dat onze strategische uitgangspunten
bekend zijn en leven. We laden onze koersuitspraken door er voortdurend over in gesprek te gaan.
Onze koers, identiteit, de christelijke traditie waaruit we voortkomen en de eraan gekoppelde
waardengerichtheid geven ons een gezamenlijke taal. Daardoor ontstaat saamhorigheid en
eensgezindheid. Op micro-niveau kunnen we hierin echter nog stappen zetten. Zo wordt er bijv. door
veel teams nog onvoldoende gewerkt op basis van een expliciete, eigen visie op leren.
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In onze organisatie kunnen we nog stappen zetten als het gaat om het vergroten van het
eigenaarschap bij leidinggevenden en teams. We hebben nu nog veel kenmerken van een klassieke
organisatie en zijn soms nog wat bureaucratisch in de dingen die we doen. Vandaar dat we nu bezig
zijn met een organisatieontwikkeling waarbij we toe willen naar meer verantwoordelijkheid voor
teams en leidinggevenden. Vanuit dat perspectief willen we o.a. inzetten op minder diversiteit in
leiderschap, het werken in professionele leergemeenschappen en het stimuleren van het leren door
teams van elkaar.
Tot slot van dit hoofdstuk nog een bespiegeling op een aantal bedreigingen voor het Alfa-college.
De onderwijsvernieuwing is een enorme opgave waar de organisatie voor staat. Dit zal veel vragen
van docenten. De nieuwe vormen van onderwijs en samenwerken met bedrijven vergen andere
competenties van de docenten. Het Alfa-College heeft het voordeel van veel nieuwe docenten wat
maakt dat het soms gemakkelijk maakt om meters te maken op dit punt. Tegelijkertijd is het ook een
risico omdat ze onervaren zijn.
Als het gaat om flexibilisering ligt er nog wel een uitdaging. Het College van Bestuur verwacht dat
over vier jaar de tijd van het jaarklassensysteem voorbij is. Dit vergt een forse investering in de
onderwijslogistiek, waarbij er rekening moet worden gehouden met het feit dat onderwijsteams
verschillende snelheden in ontwikkeling hebben.
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4. Onze Speerpunten en thema’s: de nulsituatie
Uit de hierboven beschreven visies, missie, koersuitspraken en waarden blijkt al dat de landelijke
aandachtspunten en speerpunten zoals die in de kwaliteitsafspraken worden genoemd, leidend zijn
voor het dagelijkse handelen binnen het Alfa-college. Onze waarden en onze pedagogischdidactische aanpak kenmerken zich door het bieden van vertrouwen en een verantwoorde
leeromgeving waarbij de persoonlijke talenten en dromen van onze studenten als uitgangspunt
dienen. Wij dragen niet alleen bij aan de ontwikkeling van onze studenten tot vakmensen, maar
helpen hen ook bij de ontwikkeling van hun democratisch burgerschap en geven ruim aandacht aan
loopbaanbegeleiding en Leven Lang Ontwikkelen.
Om uiteindelijk gefundeerde beloften en daarbij behorende maatregelen te kunnen formuleren, is
het van belang om per speerpunt eerst de uitgangssituatie in kaart te brengen. Als Alfa-college gaan
we uit van de drie landelijke speerpunten. Het speerpunt ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de
toekomst’ hebben wij verbreed tot ‘Opleiden voor de samenleving van de toekomst’. Hierdoor wordt
nogmaals benadrukt dat wij als Alfa-college niet alleen de student als werknemer centraal stellen
maar de student als persoon die deel uitmaakt van de samenleving. Aan de drie landelijke
speerpunten hebben wij het speerpunt ‘Onderwijsinnovatie’ toegevoegd. Onderwijsinnovatie is voor
ons geen doel op zich. Het is altijd bedoeld om onze studenten, ook gedacht vanuit gelijke kansen en
aandacht voor kansarme jongeren, beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en de samenleving
van de toekomst. Onze gedachte daarbij is dat wij, vanuit onze koersuitspraken, innoveren van ons
onderwijs van groot belang en zelfs noodzakelijk vinden.
In hoofdstuk 3 hebben we in algemene zin geschetst hoe we ervoor staan. In dit hoofdstuk brengen
we focus aan. We geven hier voor onze kwaliteitsagenda aan welke keuzes we maken naar
speerpunten en thema’s. We zoomen per speerpunt nader in op hetgeen we in hoofdstuk 3 al
compact verwoord hebben. We geven een nadere analyse van elk speerpunt waarin we de
nulsituatie benoemen en geven aan tot welke thema’s dit leidt. In het volgende hoofdstuk 5 werken
we de thema’s dan weer verder uit.

4.1 Opleiden voor de samenleving van de toekomst
We leven in een dynamische wereld. Onze omgeving is voortdurend in beweging. In hoofdstuk 2
hebben we deze geschetst.
Als onderwijs, en dus ook als Alfa-college, hebben wij de maatschappelijke opdracht ons daar
rekenschap van te geven en ons ertoe te verhouden. Primair hebben wij daarbij de opdracht onze
studenten nu en in de toekomst voor te bereiden op het verwerven van een plek in de samenleving
die bij hen past. Niet alleen als vakman maar eveneens als burger die actief een bijdrage levert aan
onze samenleving. In onze kwaliteitsagenda kiezen we er dan ook voor om het landelijke speerpunt
‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst’ te verbreden naar onze ambities ten aanzien van
burgerschap. Dit laatste hebben we als thema nader verwoord onder het speerpunt ‘Gelijke kansen’
in de volgende paragraaf.
De vragen en eisen die gesteld worden aan werknemers in bedrijven en instellingen veranderen
permanent en in een steeds hoger tempo. Dat vergt van ons als beroepsonderwijscollege dat wij
permanent moeten blijven aansluiten. In onze visie realiseren we dit het beste wanneer we een
nauwe verbinding en samenwerking met de bedrijven en instellingen aangaan.
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We onderscheiden binnen dit speerpunt Opleiden voor de samenleving van de toekomst een zestal
thema’s waarin we in het kader van onze kwaliteitsagenda extra energie stoppen die moet leiden tot
resultaten. Deze thema’s passen goed bij de regionale vraag en ambitie dan wel zijn naar ons idee
van belang als competentie voor de werknemer en de burger van de toekomst.
4.1.1 Versterking techniek
Uit de landelijke en regionale analyse is gebleken dat de huidige en toekomstige arbeidsmarkt grote
fricties laat zien in de technieksector. Dit betreft zowel een kwantitatieve frictie als een kwalitatieve
frictie.
Kwantitatieve frictie
De actuele personeelstekorten doen zich voor in de gehele technieksector. Enerzijds vanwege de
groei die deze sector doormaakt na de economische recessie, anderzijds vanwege het verouderd
personeelbestand dat leidt tot uitstroom van oudere werknemers.
Gevoegd bij de trend van daling van het aantal leerlingen (vo) dat kiest voor een technisch profiel en
kiest voor een vervolgopleiding mbo-techniek, maakt dat het van groot belang is dat we eraan
werken dat meer studenten een technische opleiding volgen en afronden. Momenteel ziet het Alfacollege voor de opleiding mbo-techniek een stijging, in plaats van een daling, in het aantal studenten
(zie onderstaande tabel).
Tabel: Ontwikkeling studentenaantallen Techniek Alfa-college 2016-2018
Oktober 2016
Oktober 2017
Groningen
1.277
1.376
Hoogeveen
412
442
Hardenberg
142
135
Totaal
1.831
1.953
Bron: Qlickview Alfa-college - 2018

Oktober 2018
1.687
482
152
2.321

Wij willen dat er meer jongeren kiezen voor een technische beroepsopleiding. Samen met vo-scholen
willen we vo-leerlingen niet alleen informeren over, maar vooral ook in aanraking brengen met
techniek(onderwijs) en hen verleiden hiervoor te kiezen. Dit betreft niet alleen de vmbo-leerlingen
van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen, maar ook de leerlingen die de vmbo theoretische
leerweg en het havo volgen. Hierbij sluiten we aan bij het Noordelijk Techniekpact en de activiteiten
die plaatsvinden in het kader van Sterk Beroepsonderwijs en Top Techniek in Bedrijf. In eigen huis zijn
we extra alert op uitval en switchgedrag van studenten in en naar techniekopleidingen.
Speciale aandacht verdient hier het landelijke project ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ waarin we als
Alfa-college prominent participeren. In het project worden een aantal doelen nagestreefd, o.a.
aandacht voor gender in technische opleidingen, voorlichtingsactiviteiten die ook meisjes
aanspreken, doorvoeren van onderwijsvernieuwingen gericht op genderdiversiteit in technische
opleidingen, realisatie van een genderinclusieve cultuur en didactiek, inbedding van genderdiversiteit
bij activiteiten op het gebied van loopbaanontwikkeling en support bij stages en bij de aansluiting
van onderwijs-arbeidsmarkt.
Kwalitatieve frictie
De arbeidsmarkt innoveert in hoog tempo. Dit vraagt andere competenties van de werknemers. Daar
willen wij als Alfa-college niet alleen bij aansluiten, maar vooral ook op anticiperen. Bedrijven die
sterk innovatief zijn, wijzen ons daarin de weg. Daarmee gaan we verbindingen aan en samen met
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deze innovators willen we ons onderwijs actualiseren. Veelal in de vorm van co-makership zoals we
dat onder meer in ons project Model Regionaal Co-makership, een project dat mede gesubsidieerd
wordt door de subsidieregeling Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF), hebben vormgegeven. Deze
aanpak gaan de we komende jaren verder uitbouwen, verbreden en verdiepen.
Een tweede RIF-project betreft RTC 2020 dat werd uitgevoerd in de regio Hardenberg. Onze inzet
daar was om samen met het bedrijfsleven de instroom in technische opleidingen te verhogen en
vernieuwing van onderwijsprogramma’s gezamenlijk vorm te geven. Daar zijn we een eind mee op
weg (zie onderstaande tabel).
Tabel: Studentaantallen Techniek RTC Hardenberg
Niveau 2
Oktober 2016
Oktober 2017
Oktober 2018
Bron: Qlickview Alfa-college - 2018

76
93
102

Niveau 3

66
42
55

totaal

142
135
157

We hebben succesvol BBL-opleidingen in de techniek gestimuleerd, waardoor het aantal studenten
dat een BBL-opleiding in de techniek volgt, is gestegen. Onder meer werkenden laten zich omscholen
en/of opscholen door middel van een BBL-opleiding aan het Alfa-college. Daarnaast hebben we
nieuwe specialistische opleidingen ontwikkeld, waaronder het project toekomstbestendig
vakmanschap.
Wanneer we naar alle techniekopleidingen van het Alfa-college kijken, zien we dat de instroom van
oudere studenten fluctueert over de jaren heen, maar in ieder geval in het laatste jaar is afgenomen.
De instroom van jongere studenten, waarbij we zeer waarschijnlijk over initieel onderwijs kunnen
spreken, stijgt over de jaren procentueel.
Tabel: Percentages studenten techniek naar leeftijd
2016-2017
23 jaar en ouder
31,5%
18 jaar en jonger
18,5%
Bron: Qlickview Alfa-college - 2018

2017-2018
37%
22,6%

2018-2019
31,6%
25,3%

Tevens constateren we, zie ook onze regio-analyse, dat verdere vernieuwing van ons
opleidingenaanbod voor met name de maakindustrie en chemie nodig is. Daar zetten we op in.
Onder meer met een nieuwe RIF-aanvraag (Skills4Future) in de driehoek Hoogeveen-HardenbergEmmen in samenwerking met het Drenthe College, Hogeschool NHL Stenden en het regionale
bedrijfsleven. Dit doen we in het kader van de gezamenlijke regionale ambitie om daarmee de Dutch
Tech Zone te versterken: de economie en de werkgelegenheid samen op een hoger plan brengen
zowel kwantitatief (groei) als kwalitatief (innovatie). Als onderwijspartners werken we hierbij samen
met de lokale ondernemers en de lokale overheid: 3 O’s.
Op onze locatie Hoogeveen sluiten wij aan bij de noordelijke agenda van het TechniekPact. Wij
hebben daar een Praktijk Instituut Techniek ingericht waar we samenwerken met bedrijven die ons
opdrachten uit hun eigen bedrijfspraktijk beschikbaar stellen en waar we hybride onderwijsvormen
aanbieden. Ook werken we hier samen met het bedrijfsleven om de techniek in de regio te
versterken door onderwijs te bieden dat past bij de vraag van de bedrijven.

34
Kwaliteitsagenda Alfa-college 2019-2022: Doelbewust bijdragen aan de samenleving van morgen
Versie 1.2 d.d.10-01-2019

4.1.2 Toekomstbestendig bouwen
De regio Groningen heeft te maken met aardbevingen vanwege gaswinning. Daarvoor moeten
huizen en gebouwen hersteld, veilig en in sommige gevallen gesloopt worden. Hiervoor is specifieke
expertise nodig, die niet in het reguliere onderwijsaanbod is opgenomen.
Om beter aan te sluiten bij de behoefte naar gekwalificeerd personeel in onze regio hebben wij
samen met de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en het lokale
bedrijfsleven de handen ineengeslagen en hebben het EPI-kenniscentrum opgericht: het kennis-,
praktijk- en innovatiecentrum op het terrein van aardbevingsbestendig (ver)bouwen. Onze studenten
kunnen in hun keuzedeel hiervoor kiezen. Daarnaast krijgen onze studenten onderdelen aangeboden
over communicatie en gedrag, veiligheid en duurzaam bouwen. Na de succesvolle pilot in 2017 gaan
we dit aanbod structureel aanbieden en verbeteren de komende jaren. Zo hebben we ons
opleidingsprogramma al verrijkt met BIM 59 en Smart Industries. Programma’s die samen met het
werkveld worden ontwikkeld, worden voor alle studenten techniek beschikbaar gesteld.
4.1.3 Energie en duurzaamheid
Het noordelijk landsdeel zet in op de energie van de toekomst: de Energy Valley. Zeker in onze regio
Groningen is dit één van de speerpunten, met onder andere de RIF FieldLab Practice. Als Alfa-college
sluiten wij daarbij aan en hebben de ambitie om de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt op
dit terrein goed te bedienen. Hiermee bieden wij onze studenten en waar mogelijk ook andere
partijen, een opleidingenaanbod, waar de toekomstige arbeidsmarkt om vraagt. Momenteel betreft
ons aanbod de zonne-energie, duurzaam bouwen en Nul op de meter. Dit gaan we continueren,
actualiseren en waar nodig verbreden.
Het Alfa-college participeert samen met de andere mbo-instellingen in het noorden in de RIF Gas 2.0,
die voortborduurt op Energy College.
Als deelnemer van het Netwerk circulair onderwijs Noord-Nederland zetten wij ons, samen met
andere onderwijsinstellingen in ons landsdeel, in om circulariteit te verbinden met en in onze
dagelijkse onderwijspraktijk. In Hoogeveen hebben we AC Duurzaam ontwikkeld, het project- en
adviesbureau van de technische opleidingen. In dit bureau werken studenten uit de richtingen
werktuigbouwkunde, elektrotechniek, bouwkunde en ICT aan (multidisciplinaire) projecten van
ondernemers uit de regio. De projecten worden uitgevoerd in het kader van Energie en
Duurzaamheid.
Een ander praktijkvoorbeeld waarin duurzaamheid en innovatie centraal staat, is Volta 2020. De Alfacollege locatie in Hoogeveen moet in 2020 een compleet verbouwd, duurzaam en innovatief
schoolgebouw zijn, waar onderwijs van de toekomst volgens circulaire bouwprincipes wordt
toegepast. We hergebruiken zoveel mogelijk materialen en benutten de ruimtes optimaal.
4.1.4 Healthy Ageing
Gezond ouder worden is een relevant thema waar het Alfa-college zich op profileert. Dit thema is
ook één van de speerpunten in Noord-Nederland. Binnen ons beleid en onze organisatie is Healthy
Ageing al een aantal jaren een strategisch thema waarop wij investeren.

59

BIM: BouwInformatieManagementsysteem
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Dit thema heeft zich de afgelopen periode volgens drie lijnen ontwikkeld:
De eerste lijn is die van de verbinding van Healthy Ageing met het onderwijs. Hierbij werken wij
samen met de zorginstellingen in onze omgeving aan mogelijkheden om de krapte op de
arbeidsmarkt in de zorgsector het hoofd te bieden. Dit krijgt onder meer vorm door onderzoek naar
innovatieve vormen van onderwijs voor zorgopleidingen en een onderzoek naar de mogelijkheid van
de creatie van een Man Made Blue Zone in de regio.
De tweede lijn is onze positionering als relevante kennispartner zowel landelijk als in de regio als het
gaat om Healty Ageing. Dit doen we door onze kennis op landelijk niveau te delen met een aantal
zorgpartners, het ministerie van OCW en andere ROC’s. Regionaal krijgt dat vorm door verbindingen
aan te gaan met andere kennisinstellingen in onze regio en het werkveld. Ons lectoraat ‘Duurzame
verbinding in de regionale kenniseconomie’ is daarin een belangrijke katalysator.
Onze derde lijn is die van Healthy Ageing gekoppeld aan het Alfa-college als vitale werkgever. Door
vitaliteit van onze medewerkers te stimuleren zijn ze gezonder en fitter. Jobfitte medewerkers zijn
rolmodel voor studenten en elkaar. Vitaliteit versterkt de duurzame inzetbaarheid, veerkracht en
mobiliteit van het personeel. Vitaliteit voor studenten heeft een expliciete plaats in het programma
van burgerschap.
4.1.5 Ondernemerschap
Wij zien ondernemen als een basiscompetentie voor onze studenten. Ondernemerschap gaat verder.
Eigen baas zijn, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen zaak. Voor veel van onze studenten is dit
de passende manier om in de maatschappij te participeren. Wij stimuleren dit en het is in ons huidige
strategisch beleid dan ook één van onze speerpunten. In het lectoraat Ondernemen in Verandering
werken studenten, docenten en onderzoekers van Alfa-college en Hanzehogeschool Groningen
samen met bedrijven en organisaties in Noord-Nederland aan onderzoeksopdrachten op het gebied
van succesvol ondernemen. De methodiek van ‘ontdekkingsruimte’ wordt hierbij gehanteerd.
We doen ook mee aan het landelijke traject Jong Ondernemen. Hiermee bieden wij
ondernemersteams van studenten in onze drie onderwijsregio’s de mogelijkheid in theorie en
praktijk te werken aan het opstarten en onderhouden van een onderneming. Daarnaast participeren
wij in de Ondernemersacademie Groningen samen met Noorderpoort en ROC Menso Alting.
4.1.6 Digital Society
Wij leven in een digitale samenleving. Daar moeten en willen wij op inspelen. Dat doen wij in
algemene zin door in alle opleidingen in toenemende mate gebruik te maken van de digitale
mogelijkheden. Meer specifiek zijn wij in samenwerking met het regionale bedrijfsleven recent
gestart met een ICT-Academie. In Groningen participeert het Alfa-college in de RIF Het nieuwe
kasteel, Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap, waarvan Noorderpoort penvoerder is. In de regio
Hoogeveen werken studenten van ICT-opleidingen in en met de bedrijven in projectteams aan de
ontwikkeling van apps en automatiseringstools. In Hardenberg ontstaan vergelijkbare initiatieven.
Wij willen de komende jaren deze aanpak in samenwerking met meer bedrijven continueren en
verbreden naar de overige regio’s.
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In ons Kwaliteitsplan 2015-2019 hebben we al aandacht gegeven aan de professionalisering van
medewerkers op het gebied van digitale vaardigheden. Echter, nog steeds moeten we vaststellen,
ook door gesprekken met onze studenten, dat medewerkers niet altijd over die digitale vaardigheden
beschikken die nodig zijn. Ook wanneer het gaat om het gebruik van sociale media in het onderwijs is
het belangrijk onze medewerkers daarin bij te scholen. Wij constateren dat de diversiteit bij onze
medewerkers en studenten ten aanzien van het gebruik van digitale mogelijkheden en vaardigheden
erg groot is. We willen professionele medewerkers en vaardige studenten op dit gebied. Dus zullen
we maatwerk moeten bieden.

4.2 Gelijke kansen
Niet iedereen is in staat zijn of haar talenten te verzilveren. De maatschappelijke en economische
(gezins)situatie heeft hier grote invloed op. Met onze koersuitspraken hebben we ons zelf de
opdracht gegeven iedereen een gelijke kans te bieden, waarbij de sociaaleconomische situatie waar
de student vandaan komt niet uit zou moeten maken. De keuze die landelijk gemaakt is om hier werk
van te maken omarmen we dan ook van harte.
4.2.1 Toegankelijkheid
Wij vinden het niet acceptabel dat jongeren vanwege allerlei drempels niet het onderwijs kunnen
volgen dat bij hen past. Als Alfa-college hebben wij, naast de wettelijke verplichtingen rond de
toegankelijkheid, ons de laatste tijd sterk gemaakt om de financiële drempels voor studenten om een
opleiding te kunnen volgen weg te nemen. Met de andere mbo-instellingen in Noord-Nederland
hebben we de afspraak gemaakt niet onderling te concurreren op financiën. Op dit moment komen
nog steeds signalen van studenten binnen dat zij om financiële redenen niet de opleiding kiezen die
ze eigenlijk zouden willen. Ook komen er nog signalen binnen over de aanschaf van studieboeken,
die tijdens de opleiding niet gebruikt worden.
Daarnaast schetsen wij een helder beroepsbeeld en beroepsperspectief zodat onze studenten in spé
de juiste studiekeuze en beroepskeuze kunnen maken. Tot slot beijveren wij ons ervoor dat al onze
potentiële studenten gelijke kansen hebben op plaatsing bij opleidingen met een numerus fixus.
4.2.2 Doorlopende leer- en ontwikkellijnen
Het percentage dat doorstroomt naar een hoger mbo-niveau of het hbo, is onze volgende indicator
die ons inzicht geeft in de resultaten die wij met dit speerpunt gelijke kansen realiseren. Met name
met Entree-studenten en mbo-niveau 2 studenten realiseren we een hoog doorstroompercentage:
ca. twee derde van hen stroomt door. Juist omdat dit een extra kwetsbare groep is op de
arbeidsmarkt, zijn we blij met én gepast trots op dit resultaat. Ons ultieme doel blijft om alle Entreestudenten te laten doorstromen naar niveau 2, zodat ze de instelling minimaal met een
beroepskwalificatie verlaten. Realiseren studenten minimaal het verwachte mbo-diploma dat op
basis van vooropleiding verwacht wordt, dan is dat de kwalificatiewinst. Voor niveau 2 en 3
realiseren we een resultaatscore van 0,73 en 0,72. Slechts een kwart van onze studenten op niveau 3
stroomt door naar niveau 4. Dit vinden we te laag en daar gaan we werk van maken. We hebben
echter geen goed idee wat hier de verklaring voor is. Dat gaan we eerst uitzoeken. Het percentage
studenten met een diploma niveau 4 dat doorstroomt naar het hbo ligt op bijna 30%. Ook een
belangrijke parameter voor deze groep is het succespercentage 1ejaars hbo: ruim 70%.

37
Kwaliteitsagenda Alfa-college 2019-2022: Doelbewust bijdragen aan de samenleving van morgen
Versie 1.2 d.d.10-01-2019

In onderstaande tabel is de doorstroom, de kwalificatiewinst en het succes op het hbo weergegeven.
Op dit moment is een aantal pilots gestart waarbij de noordelijke mbo-instellingen samen met de
hbo-instellingen doorstroommodules aanbieden aan mbo-studenten.
Tabel: Kwalificatiewinst, doorstroom en succes 1e-jaars hbo in percentages
niveau 1
niveau 2
niveau 3
Kwalificatiewinst
73%
72%
Doorstroom
71%
63%
25%
Succes 1e-jaars hbo
Bron: DUO

niveau 4
29%
71%

Alumni-scores
Onze schoolverlaters zijn ons dierbaar. Zij kunnen ons met hun reflecties en feedback helpen beter
zicht op onze verbeterpunten te krijgen. Deze alumni benaderen we dan ook actief en we willen ze
meer betrekken bij ons onderwijs.
In onderstaande tabel wordt aangegeven wat onze gediplomeerden uit het schooljaar 2016-2017 na
hun diplomering zijn gaan doen en wordt een vergelijking met het landelijke beeld gegeven. Tevens
worden de cijfers uit 2013 en 2015 getoond.
Tabel: Status gediplomeerde schoolverlaters in het jaar na uitstroom
Alfa-college
Landelijk
2013
2015
2017
2013
2015
Werken
51%
57%
57%
55%
59%
Combinatie werken/leren
13%
11%
14%
11%
11%
Doorleren
27%
24%
25%
23%
22%
Werkloos
7%
7%
3%
8%
6%
Anders
2%
1%
1%
2%
2%
Bron: DUO onderwijsonderzoek en advies; Schoolverlatersonderzoek mbo 2017, 2018

2017
59%
12%
24%
4%
2%

Met name op de voor gelijke kansen relevante items Doorleren en Werkloos scoren we positiever
dan het landelijk gemiddelde. Zeker wanneer we daar het regionale werkloosheidspercentage en het
gemiddelde opleidingsniveau bij betrekken.
Diploma-rendement Entree en Startersresultaat
Een andere manier om naar uitval en rendement te kijken, is te
kijken naar het diploma-rendementscijfer op niveau 1 en het
startersresultaat op niveau 2 t/m 4. Hoewel er voor het
rendementscijfer voor niveau 1 nog geen landelijke norm is, kun je
zeggen dat een groot gedeelte van onze studenten op niveau 1
een jaar na instroom nog staat ingeschreven of met een diploma is
uitgestroomd. Zie hiervoor onderstaande tabel.
Tabel: Rendement Entree 2015-2016 t/m 2017-2018
2015-2016
Diploma-rendement Entree
Bron: Qlikview Alfa-college, 2018

74,1%

2016-2017

2017-2018

75,1%

85,1%

Het startersresultaat op niveau 2, 3 en 4 geeft het aantal instromers op de verschillende niveaus
weer dat na een jaar nog ingeschreven staat of met een diploma is uitgestroomd. Voor deze
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indicator is een landelijke norm bepaald. In onderstaande tabel wordt het startersresultaat over 3
jaren weergegeven.
Tabel: Startersresultaat 2015-2016 t/m 2017-2018 voor niveau 2 t/m 4
2015-2016
2016-2017
%
Norm
%
Norm
niveau 2
85,4%
79,0%
83,8%
79,0%
niveau 3
86,2%
82,0%
82,9%
82,0%
niveau 4
87,7%
82,0%
87,0%
82,0%
Totaal
86,7%
85,2%
Bron: Qlikview Alfa-college, 2018

2017-2018
%
Norm
86,9%
79,0%
88,7%
82,0%
88,2%
82,0%
87,9%

Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat het startersresultaat voor alle niveaus in alle jaren beter
is dan de landelijke norm. Na een lichte daling van de startersresultaten in schooljaar 2016-2017,
zien we op alle niveaus weer een verbetering in het schooljaar 2017-2018.
4.2.3 Loopbaanontwikkeling en -begeleiding
De Onderwijsinspectie vraagt in haar jaarverslag van 2015-2016 al aandacht voor de ongelijkheid in
de schoolloopbanen in het mbo. Met name het belang van soepele overgangen in de beroepskolom
wordt onderstreept. Zowel verticaal binnen het onderwijs vo-mbo-hbo maar ook horizontaal: mbombo.
Een tweede overgang, feitelijk een systeemovergang van onderwijs naar participatie in de
samenleving, is zeker van een even groot belang. Meestal verloopt die soepel wanneer studenten
aansluitend aan hun opleiding een baan vinden. Voor veel studenten gaat dat niet vanzelf en zij
hebben moeite de weg in de wereld van werk en participatie te vinden. Dit geldt met name voor
studenten die laag gekwalificeerd zijn of ongediplomeerd onze instelling verlaten. Echter ook veel
studenten op niveau 3 of 4 lukt het lang niet altijd het juiste pad te kiezen en de goede stappen te
zetten. Daar is hulp en ondersteuning bij nodig.
LOB zien wij als belangrijk onderdeel van onze aanpak om gelijke kansen te realiseren. Betekenisvol
werk of vervolgonderwijs dat aansluit op de eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven
biedt de beste garantie om blijvend te participeren in onze samenleving. Centraal zetten we in op
motievenreflectie, capaciteitenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken.
Loopbaanontwikkeling draagt bij aan employability, ondernemerschap maar ook aan persoonlijke
ontwikkeling. We blijven onze activiteiten op het gebied van LOB doorontwikkelen. Indicatoren die
we daarvoor hanteren zijn afkomstig uit het landelijk alumni-onderzoek en de JOB-monitor.
Tabel: score alumni Alfa-college en landelijk (2013-2015) op LOB
Alfa-college
Landelijk
2013
2015
2017
2013
2015
Voorbereid op zoeken
45 %
53 %
55 %
44 %
51 %
Persoonlijke begeleiding
78 %
81 %
83 %
76 %
79 %
Bron: DUO onderwijsonderzoek en advies; Schoolverlatersonderzoek mbo 2017, 2018

2017
51 %
80 %
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Ook de resultaten op de JOB-monitor geven een beeld hoe onze studenten denken over onze
loopbaanbegeleiding, de contacten met stagebedrijven en werkplekbegeleiding.
Tabel: Uitkomsten JOB-monitor 2014-2016-2018 LOB en stage-/werkplekbegeleiding

Stage (BOL)
Werkplek (BBL)
(Studie)loopbaanbegeleiding
Bron: JOB-monitor 2018, 2018

2014
3,6
3,9
3,4

Alfa-college
2016
3,7
3,9
3,5

2018
3,6
3,8
3,7

4.2.4 Versterking burgerschap
In de vorige paragrafen hebben we de indicatoren, die naar ons idee relevant zijn voor de mate
waaraan wij onze resultaten m.b.t. gelijke kansen kunnen afmeten, op een rijtje gezet.
Naast deze indicatoren die ons inzicht geven in de kengetallen die betrekking hebben op
kwalificatie(perspectief) en arbeidsmarktsucces, vinden wij het voor onze studenten ook van belang
gelijkwaardig in de samenleving te kunnen participeren. Daarbij gaat het ook om socialisatie en
persoonsvorming. Aan identiteitsontwikkeling tot een volwassen, volwaardig en verantwoordelijk
burger besteden wij aandacht de thema’s burgerschap en loopbaanontwikkeling.
We hebben hiervoor onderwijsprogramma’s:
- Burgerschap: landelijke bekendheid hebben onze ‘burgerschapsdagen’ waarin de dimensies
‘politiek’, ‘economisch’, sociaal-maatschappelijk’ en ‘vitaal’ door middel van workshops en
andere activiteiten worden ontwikkeld
- Diversiteit: aandacht voor verschillen waaronder het theaterstuk Burgeren, de
Diversiteitsdagen en Diversiteitswandeling en de vluchtelingenproblematiek
- Gezond op elk front: met hierin aandacht voor schuld(hulpverlening) en fit for life waarmee
onder meer invulling wordt gegeven aan ons vitaliteitsbeleid
Dit onderwijs- en ondersteuningsaanbod laat zich niet volledig in cijfers vangen. Desalniettemin zijn
wij overtuigd van de waarde ervan en willen dit niet alleen continueren maar ook verbeteren en
intensiveren.
Het werken aan gelijkwaardigheid krijgt ook zijn beslag door het practoraat Verschillen waarderen
dat we begin 2018 samen met andere christelijke mbo-instellingen binnen de Federatie Chr. mbo zijn
gestart om een bijdrage te leveren aan de vorm en inhoud van onze identiteit. In dit practoraat staat
de vraag centraal hoe medewerkers van de betrokken mbo-instellingen elkaar en studenten kunnen
leren en toerusten om verschillen tussen mensen en hun waarden te waarderen en met elkaar in
dialoog te gaan. In het kader van dit practoraat worden o.a. de volgende activiteiten ondernomen:
- Goede voorbeelden van verschillen waarderen worden in kaart gebracht. De succesfactoren die
hierin zijn te identificeren worden aangevuld met en tegen het licht gehouden van theoretische
kennis over dit vraagstuk
- Er worden fysieke en digitale ontmoetingen georganiseerd met docenten en andere
belanghebbenden om met elkaar van gedachten te wisselen over verschillen waarderen
- Rondom het thema verschillen waarderen worden workshops ontwikkeld en gegeven
- Met verwachte thema’s met meerdere ROC’ s samenwerken en de verbinding realiseren met
docenten
Volwasseneneducatie
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Naast onze ‘reguliere’ mbo-studenten zijn wij er ook voor andere groepen die zich in onze
samenleving in een kwetsbare positie bevinden. Ook hen willen we kansen en mogelijkheden bieden
door hen zo goed mogelijk voor te bereiden op werk en samenleving. Onze afdeling Educatie biedt
voor inwoners van diverse gemeenten een gevarieerd pakket aan cursussen. Deze cursussen zijn in
samenspraak met de betrokken gemeenten ontwikkeld en variëren van cursussen ‘beter lezen en
schrijven’, ‘computertrainingen’, ‘rekentrainingen’, ‘budgetteren’ tot ‘taal op de werkvloer’. Deze
cursussen zijn voor een groot gedeelte ook speciaal voor nieuwkomers en andere anderstaligen
beschikbaar.
4.2.5 Inburgering en participatie
In 2017 hebben 800 statushouders ervoor gekozen om hun traject bij ons in te kopen. Ondanks krimp
bij de andere aanbieders in de regio hebben wij een duidelijke stijging kunnen realiseren. Wellicht
hangt dit samen met de stijging van onze slagingspercentages en de stijging van de
deelnemerstevredenheid. Over de afgeronde inburgeringstrajecten in 2017 scoren we weer een
dikke voldoende in het onderzoek in het kader van het keurmerk van Blik Op Werk, namelijk een 8,4
(8,1 in 2016). Een resultaat om trots op te zijn.
Tevens hebben we een zeer uitgebreide rapportage over 2017 moeten inleveren bij Blik Op Werk, ter
voorbereiding op de audit. Hierin zijn ook de slagingspercentages opgenomen voor afgeronde
trajecten in 2017. Daarnaast zijn we van drie kwaliteitssterren gestegen naar het maximale aantal
van vier.
Tabel: slagingspercentages Alfa-college statushouders naar leerprofiel

Analfabeten
Laag opgeleiden
Middelbaar opgeleiden
Hoog opgeleiden
Bron: JOB-monitor 2018, 2018

Alfa-college
2017
2016
91%
88%
75%
69%
85%
84%
91%
88%

Voor deze doelgroep blijven we ons inspannen en we blijven inzetten op hybride bekostigd
onderwijsaanbod: publiek-bekostigd onderwijs in combinatie met private activiteiten in opdracht van
de statushouder (nu nog) en de gemeente (in de toekomst). Onze Entree-NT2-opleiding is hier een
mooi voorbeeld van. Het inburgeringstraject wordt gecombineerd met de assistentenopleiding
Entree. We bieden hier meerdere uitstroomprofielen aan.
We zetten nu al in op doorstroom van anderstalige studenten van Entree-NT2-opleidingen naar de
reguliere Entree opleidingen en verdere doorstroom naar mbo-2. We
signaleren echter in toenemende mate knelpunten binnen de mboopleidingen op niveau 2, 3 en 4 op het gebied van in- en uitstroom van
anderstalige studenten. Deze knelpunten vloeien voort uit onbekendheid van
anderstalige studenten met de wijze waarop (beroeps)onderwijs in Nederland
wordt aangeboden en achterstand in taalbeheersing, vooral vaktaal. Ook is de
intake onvoldoende afgestemd op anderstalige studenten en is er
onvoldoende kennis bij medewerkers en praktijkbegeleiders over de cultuur en achtergrond in
landen van herkomst. Ook schieten interculturele communicatieve vaardigheden te kort.
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De landelijke ontwikkeling waarbij de verantwoordelijkheid van het inburgeringstraject verschuift
van de individuele inburgeraar naar de woongemeente zal het nodig maken dat wij ons daarop
aanpassen. Het zal nodig zijn de komende tijd in te zetten op intensivering van de afstemming met
de inburgeraar en de gemeente om het passende onderwijstraject te kunnen bieden. Daarmee willen
we ons voorbereiden op de stelselwijziging in 2020. Als Alfa-college zijn wij direct betrokken bij de
veranderopgave inburgering die door het ministerie van SZW in samenwerking met o.a. het
ministerie van OCW wordt gecoördineerd. In nauwe samenwerking met de MBO Raad vervult het
Alfa-college een rol in diverse themagroepen waarin het nieuwe inburgeringstelsel verder wordt
uitgewerkt. Er is nog onvoldoende duidelijk op welke wijze de overheveling van de educatiemiddelen
naar gemeentefondsen gaat plaatsvinden. Daar gaan we tijdig op inspelen.
Taalvaardigheid, waaronder vaktaal, is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen in het
onderwijs en op de arbeidsmarkt. Als Alfa-college zetten we in op intensivering daarvan in het
onderwijs. Dit doen we niet alleen in ons primaire proces, maar willen dit ook op de landelijke
ontwikkelingsagenda krijgen. Dit doen we in samenwerking met de MBO Raad en andere ROC’s.

4.3 Jongeren in een kwetsbare positie
Aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie beperkt zich in het Alfa-college niet tot studenten
die een opleiding op niveau 1 en 2 volgen. Wij hebben aandacht voor alle studenten die extra zorg en
aandacht nodig hebben. Natuurlijk zien wij dat het percentage studenten op niveau 1 en 2 dat extra
aandacht vraagt, hoger is dan in de andere mbo-niveaus.
Landelijk wordt onder ‘kwetsbare instroom’ instroom vanuit mbo-1, praktijkonderwijs, vmbo-BBL en
vso-onderwijs in mbo-1 en mbo-2 verstaan. In 2017-2018 bestond de studentenpopulatie in het Alfacollege op niveau 1 voor 61% uit deze kwetsbare instroom (landelijk was dit percentage 58%) en
bestond de studentenpopulatie op niveau 2 voor 66% uit deze kwetsbare instroom (landelijk was dit
percentage 67%). Wanneer we beide niveaus samennemen zien we dat de instroom vanuit de
kwetsbare doelgroepen voor niveau 1 en 2 samen zowel voor het Alfa-college als landelijk gezien
65% bedraagt.
Wanneer we kijken vanuit welk type onderwijs deze studenten instromen, zien we dat de herkomst
van deze ‘kwetsbare instroom’ in het Alfa-college overeenkomt met landelijke herkomstcijfers. In
onderstaande tabel wordt weergegeven waarheen studenten vanuit 2016-2017 doorstroomden in
2017-2018. Wanneer we de landelijke instroom vergelijken met de instroom in het Alfa-college valt
op dat de instroom vanuit vmbo-bl in mbo-1 bij het Alfa-college beduidend lager is dan het landelijke
percentage (19% tegenover 28%). Het percentage is naar alle waarschijnlijkheid ook zo laag omdat
98% van de leerlingen vanuit het vmbo-bl gediplomeerd in mbo-2 instroomt.
In de tabel op de volgende pagina is een overzicht vermeld.
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Tabel: herkomst kwetsbare instroom Alfa-college en landelijk schooljaar 2016-2017
Instroom 2017-2018
% mbo-1
% mbo-2
Totaal
Schooljaar 2016-2017
Alfalandelijk
Alfalandelijk
AlfaLandelijk
college
college
college
Mbo 1
36%
26%
17%
17%
21%
19%
Pro
36%
28%
4%
5%
10%
10%
Vmbo-bl
19%
28%
76%
73%
64%
64%
Vso-arbeidsmarkt
1%
10%
0%
1%
0%
3%
Vso-vervolgonderwijs
8%
9%
3%
4%
4%
5%
Bron: MBO Factsheet Schooljaar 2017-2018, Jongeren in kwetsbare positie, Definitieve cijfers - versie 1,
Uitgave: mei 2018

Al onze studenten met een ondersteuningsbehoefte geven wij passende ondersteuning.
Vanuit onze waarden vertrouwen, verbinden en ondernemen geven we vorm aan passend onderwijs.
We bieden studenten ruimte en verantwoordelijkheid in een veilige omgeving. We zijn in gesprek
met de ander om de ander te begrijpen en passend te begeleiden. We begeleiden zo dicht mogelijk
bij het onderwijsproces. De mentor of coach gaat voor een duurzame relatie via persoonlijke
aandacht en is de spil in de begeleiding. Deze ondersteuning geldt niet alleen voor studenten met
een beperking of een chronische ziekte maar geldt ook voor studenten met bijvoorbeeld een
complexe of problematische thuissituatie. Het Alfa-college kent loopbaanadviseurs die samen met de
coaches en mentoren de ondersteuning die elke student nodig heeft, in kaart brengen. De
begeleiding varieert van reguliere begeleiding tot ondersteunende en intensieve begeleiding en
maatwerk. Elke locatie kent een ondersteuningsprofiel dat voor kandidaat-studenten en ouders
beschikbaar is. Mentoren en coaches coachen op mogelijkheden en kansen en begeleiden de student
in het ontwikkelen van zelfreflectie.
Met externe partners communiceren wij ons ondersteuningsaanbod en zetten in op samenwerking
en afstemming. De samenwerking met gemeenten, jeugdzorguitvoerders, leerplichtambtenaren en
RMC-medewerkers is de laatste jaren sterk verbeterd zowel bestuurlijk als in de uitvoering.
4.3.1 Voortijdig schoolverlaten
In ons kwaliteitsplan 2015-2019 hebben wij stevig ingezet op het terugdringen van voortijdig
schoolverlaten. De vsv-cijfers voor het Alfa-college laten het volgende beeld zien:
Tabel: Definitieve vsv-cijfers 2014 t/m 2016 en voorlopige vsv-cijfers convenantjaar 2016-2017
2014-2015
2015-2016
instelling landelijk norm instelling landelijk
niveau 1
25,91
31,80
22,50
25,97
29,06
niveau 2
5,44
9,25
10,00
6,04
8,68
niveau 3
2,03
3,33
2,75
2,17
3,28
niveau 4
2,25
2,81
2,75
1,74
2,75
Bron: DUO; vsv-cijfers 2014-2016, oktober 2018

norm
22,50
10,00
2,75
2,75

instelling
26,09
8,04
3,48
2,76

2016-2017
landelijk
31,46
10,45
4,01
3,48

norm
27,50
9,40
3,50
2,75
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Hoewel het vsv-percentage op niveau 1 licht stijgt, scoren we wel onder de landelijke norm. Meer
zorgen baren de vsv-cijfers op de niveaus 2, 3 en 4. Op niveau 2 en 3 zien we over de jaren een
stijging van de vsv-percentages. Hoewel we op deze niveaus nog ruim onder de landelijke cijfers en
onder de landelijke norm scoren, willen we deze stijging een
halt toeroepen. Speciale aandacht vragen de vsv-cijfers op
niveau 4. Ook hier zien we over de jaren een stijging en hoewel
we onder de landelijke cijfers scoren voldoen we in 2016-2017
net niet meer aan de landelijke norm. Deze constateringen
geven aan dat onze vsv-percentages nog niet stabiel zijn. Het is
zaak hier meer bestendiging te realiseren.
In het Alfa-college hanteren wij sinds een aantal jaren een
afgeleide vsv-norm die wij ‘viv’ noemen. ‘Viv’ staat voor
voortijdige instellingsverlaters. Omdat wij niet altijd weten
waar onze studenten na het ongediplomeerd verlaten van
onze instelling heengaan, is deze afgeleide norm ontwikkeld.
Deze viv-norm geeft opleidingen en teams de mogelijkheid om
gedurende het jaar ongediplomeerde uitstromers beter te monitoren en te analyseren dan de vsvcijfers die pas na enige tijd beschikbaar zijn. De viv-cijfers laten het volgende beeld zien:
Tabel: viv-cijfers Alfa-college
September 2016
instelling
eigen norm
niveau 1
44,63%
niveau 2
12,68%
niveau 3
6,67%
niveau 4
6,09%
Bron: Qlikview Alfa-college, 2018

40%
14%
6%
6%

September 2017
instelling
eigen norm
44,56%
13,81%
8,55%
7,52%

40%
14%
6%
6%

September 2018
instelling
eigen norm
32%
11,16%
5,69%
6,83%

40%
13%
8%
6%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de viv, na een stijging van 2016 naar 2017, op alle niveaus van 2017
naar 2018 een forse daling laat zien. Enkel op niveau 4 scoren we nog boven onze norm.
Onduidelijk is nog wat de invloed van het nieuwe toelatingsbeleid is op voortijdig schoolverlaten. Dit
is nu nog niet te meten, maar wij houden er rekening mee dat dit een negatieve invloed kan hebben.
Schoolverzuim is een belangrijke indicator voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
Verzuimpreventie en -aanpak wordt op de verschillende locaties van het Alfa-college verschillend
uitgevoerd. Waar verzuimpreventie en verzuimcoördinatie duidelijk zijn belegd, zien we dat het leidt
tot terugdringen van vsv.
Studententevredenheid
De landelijke JOB-monitor 2018 geeft een positief beeld wanneer het gaat om de tevredenheid van
studenten op niveau 1 en 2. Uit de JOB-monitor 2018 blijkt dat onze studenten tevreden zijn over de
begeleiding, zorg en aandacht die zij ontvangen. Ook op het gebied van veiligheid en sfeer oordelen
studenten positief. Op een aantal vragen die betrekking hebben op bovengenoemde thema’s en die
ook mede een indicator zijn voor de menselijke maat binnen het Alfa-college, zien we de volgende
scores (op een schaal van 1 t/m 5) van onze studenten op niveau 1 en 2. In de tabel op de volgende
pagina staat dit vermeld.
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Tabel: studententevredenheid, veiligheid en sfeer studenten Alfa-college 2018
Vraagstelling
Heb je goed contact met je docenten?
Hoe vind je de begeleiding bij je opleiding?
Als je een medewerker van school nodig hebt, kun je die dan bereiken?
Voel je je veilig op school?
Vind je dat je school voldoende doet om je er veilig / op je gemak te laten voelen?
Hoe vind je de sfeer binnen jouw opleiding?
Ga je met plezier naar jouw opleiding?
Bron: JOB-monitor 2018

Alfa-college
3,9
3,6
3,7
4,1
3,9
3,8
3,8

4.3.2 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Jongeren in een kwetsbare positie hebben meer moeite bij het vinden en vasthouden van een baan.
Een indicator die informatie hierover geeft is die van arbeidsmarktperspectief. Wanneer opleidingen
(op bc-code en per niveau) een arbeidsmarktperspectief onder de signaalwaarde van 70% laten zien,
geeft dit aan dat gediplomeerde schoolverlaters moeilijk een werkplek voor meer dan 12 uur kunnen
vinden en behouden. Wanneer we ons beperken tot onze studenten op niveau 1 en 2 zien we dat in
2016 de opleidingen op niveau 2 gemiddeld een signaalwaarde van 62% hebben en dat op niveau 1
een signaalwaarde van 20% wordt gehaald. Dit betekent dat onze studenten op niveau 1 en 2
problemen hebben bij het vinden en behouden van een werkplek.
Niet alleen het vinden en vasthouden van een baan kan problemen opleveren voor jongeren in een
kwetsbare positie. Ook het vinden en behouden van een geschikte BPV-plek gedurende de opleiding
kan moeilijk zijn. Extra ondersteuning, ook bij het vinden van een BPV-plek, maar met name bij het
begeleiden op de BPV-plek is hier essentieel. Deze intensivering van de begeleiding kan discriminatie
voorkomen en in belangrijke mate bijdragen aan een positieve BPV-periode.
Ook weten veel jongeren die de school verlaten hebben, zelfstandig moeilijk de wegen te vinden
waarmee ze terugkeren of aan het werk gaan. Thuiszitten is dan de slechtste optie.
Preventief werken we samen met onze maatschappelijk partners aan tijdig de juiste ondersteuning
bieden. Dit doen we in Groningen met een regionale aanpak: de school als wijk. Maatschappelijke
organisaties op het terrein van hulp en zorg werken in en vanuit onze scholen. Dichtbij en in en
reguliere setting: het onderwijs.
Daarnaast participeren we in de voorziening Binn’stad. Hier kunnen jongeren terecht die (nog) niet in
staat zijn onderwijs te volgen of vinden niet de baan die ze wensen. Via trajecten als pré-Entree,
sollicitatieclub, bijbanenproject, wordt deze jongeren nieuw perspectief geboden.
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4.4 Onderwijsinnovatie

“Stillstand gibt es nicht” (Jean Tinguely)
De wereld is en blijft in beweging.
Onze omgeving blijft in beweging,
onze studenten veranderen en dus
verandert ons onderwijs mee. Een
wetmatigheid wanneer wij onze
drievoudige maatschappelijke
opdracht ter harte nemen: onze
studenten voorbereiden op de
arbeidsmarkt, participatie in de
samenleving als burger en
doorstroom naar hoger onderwijs.
Binnen het Alfa-college werken wij
op tal van plekken en in tal van
vormen aan permanente innovatie
van ons onderwijs. We hebben
een practoraat, lectoraten, een dienst Onderwijs en Kwaliteitszorg (O&K), de opleidingsteams en
uiteraard onze externe stakeholders die elkaar en ons als organisatie bevragen, voeden en bijdragen
aan de innovatie van ons onderwijs.
We kiezen voor de invulling van dit speerpunt Onderwijsinnovatie in het kader van onze
kwaliteitsagenda voor een viertal thema’s. In het volgende hoofdstuk worden deze thema’s nader
uitgewerkt in de maatregelen waar we mee aan de slag gaan de komende jaren.
Innovatieprojecten
Wij hechten aan opleidingsteams die een grote mate van
verantwoordelijkheid dragen en autonomie hebben. We hebben de
afgelopen jaren budget vrijgemaakt om innovatieprojecten van de
teams te kunnen honoreren. Eisen die wij eraan stellen zijn: een
crossover van meerdere opleidingen en de actieve betrokkenheid van
bedrijfsleven of instelling. Ervaringen hiermee worden breed gedeeld
binnen onze organisatie.
De innovatieprojecten voor 2018-2019
Circulaire gebouwcatalogus
Alfa Ontwikkel Lab
Vitaliteit
Taalhelden
Living Art
Improvisatie theater helpt je voor je skills en taal voor later
Nursing Anne Simulator
Dienstencentrum
Welzijnsgilde
Stay or Go
Bron: Alfa-college
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Innovatie-onderzoek
Wij doen op verschillende fronten onderzoek naar de onderwijsinnovaties die binnen het Alfa-college
worden uitgevoerd.
Uit een in oktober 2018 afgerond intern onderzoek naar de effectiviteit van onze eigen
innovatieprojecten onder de titel ‘Leren van innoveren’ zijn de drie belangrijkste conclusies:
- Samenwerken met externe partners is essentieel
- Werken aan innovatie creëert positieve energie
- Werken aan innovatie biedt ruimte voor fouten die lerend zijn
In het najaar van 2017 is door onze critical friend Albeda College een onderzoek gedaan naar de
effectiviteit van onze innovatiestrategie. Een belangrijke uitkomst van dat onderzoek is dat de
innovatiestrategie tot veel positieve energie in de onderwijsteams heeft geleid. Onderwijsinnovaties
die dicht bij de teams staan, zijn effectiever dan innovaties, die hoger in de organisatie worden
ingezet. Studenten geven aan dat ze het meest leren van innovaties, waarbij er een echte en hechte
samenwerking is tussen de bedrijven en de onderwijsinstelling en de opdrachten realistisch zijn.
In onze RIF Model Regionaal Co-makership werken bedrijven, Alfa-college en NHL Stenden samen
aan innovatievragen van de regionale bedrijven en instellingen in diverse bedrijfssectoren.
Studenten, werknemers, docenten en lectoraat werken in teamverband multi-level en
multidisciplinair. Centraal leren van en met elkaar. Bedrijven en instellingen leveren ons input voor
ons onderwijs en omgekeerd dragen wij bij aan innovaties in de bedrijven en instellingen. Hiermee
zorgen we voor een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
De opbrengsten van deze onderzoeken worden meegenomen in de onderwijsinnovaties, die we de
komende jaren verder vormgeven. Deze onderwijsinnovaties komen in hoofdstuk 5 bij verschillende
speerpunten en thema’s in de maatregelen terug.
4.4.1 Hybride leeromgeving
Naast de van oudsher bestaande contacten via de BPV, via werkveldbijeenkomsten en de
betrokkenheid bij examineringsprocessen en aansluitend bij ons strategisch beleid, zoeken wij de
samenwerking met de partners in de branche om samen het onderwijs vorm te geven. Daarmee
ontstaat maatwerk en een grote diversiteit aan vormen van hybride onderwijs. Reële ‘echte’
praktijkopdrachten van producten en diensten waar de samenleving behoefte aan heeft, vormen
daarbij het vertrekpunt. Bedrijven en instellingen bieden dan de onderwijswerkplaats hiervoor. Het
mes snijdt dan aan twee kanten. Bedrijven en instellingen krijgen de kans om met beperkte middelen
aan productinnovatie te doen en onze studenten leren hoe het in deze contextrijke arbeidsomgeving
werkt. Onderwijs wordt steeds vaker contextrijk aangeboden. Via onze projectbureaus en ook op
initiatief van opleidingen zelf wordt met reële opdrachten inhoud aan het onderwijs gegeven. In
sommige gevallen zijn ook partners uit het werkveld betrokken als coach of mentor gedurende deze
praktijkopdrachten. Naast deze contextrijke leeromgevingen binnen de school zijn er ook bij diverse
opleidingen contextrijke omgevingen en leerafdelingen ontstaan waar studenten in de reële praktijk
hun onderwijs krijgen aangeboden. Voorbeelden van organisaties waarmee we hybride onderwijs
vormgeven zijn Winkheem Winsum (Entree-opleiding), UMCG (opleiding Helpende Zorg Welzijn),
Martini Ziekenhuis (opleiding Verpleging), Gemeentelijke instellingen Hoogeveen (opleiding
Uniformberoepen), Bonte Wever (opleiding Sport en Bewegen), OTIB (opleiding Installatietechniek)
en stichting SCN (opleiding ICT).
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4.4.2 Flexibeler onderwijs

studieduur en onderwijsinhoud.

Als de wereld niet stilstaat, vraagt dat ook van
onze studenten dat zij flexibel zijn en zich kunnen
aanpassen aan veranderende omstandigheden en
eisen die op de arbeidsmarkt gesteld worden.
Beroepen veranderen snel en cognitieve
vaardigheden en vakkennis alleen zijn niet meer
toereikend. In diverse gesprekken met studenten
en medewerkers rondom onze nieuwe
strategische koers geven zij aan dat een
flexibelere inrichting van het onderwijs wenselijk
zou zijn. Het gaat hierbij om flexibele instroom,

Maatwerk
Een flexibele instelling van onze studenten op de arbeidsmarkt en in onze samenleving vraagt ook
dat wij ons onderwijs flexibeler inrichten. Ons onderwijs wordt in een aantal opleidingen nog vrij
traditioneel aangeboden. Daar zijn we niet tevreden over. In de komende jaren gaan we meer vanuit
het perspectief van de student denken en gaan we de regie voor de eigen leer/onderwijsontwikkeling meer bij onze studenten leggen. Begrippen die we daarbij centraal stellen
zijn adaptief onderwijs, gepersonaliseerd leren en eigen leerroutes. Flexibel onderwijs betekent voor
ons echter niet dat er sprake is van individueel onderwijs. Het is onze overtuiging dat studenten nog
altijd graag deel uitmaken van een groep waarmee ze een opleiding doorlopen naast dat dit goed is
voor het leer- en ontwikkelingsproces. Flexibilisering betekent dat er voor onze studenten meer te
kiezen valt en dat er sprake is van een flexibel curriculum. Tevens betekent dit dat variatie in
opleidingsduur, tempodifferentiatie en andere vormen van maatwerk tot de mogelijkheden behoren.
Onder meer houdt dit in dat we meerdere instroommomenten binnen opleidingen realiseren.
Crossovers
Op de arbeidsmarkt worden ook kwaliteiten gevraagd die niet meer traditioneel te vangen zijn in
onze sectorindeling. Daar ontstaan cross-overs van vakkennis uit meerdere domeinen. Denk aan
digitalisering van de zorg, sociale competenties in de techniek en automatisering in de autotechniek.
Willen we onze studenten voor deze vragen van de arbeidsmarkt toerusten dan zal dit ook in ons
opleidingsaanbod terug te vinden moeten zijn. Dit betekent dat opleidingsteams elkaar opzoeken en
elkaars expertise benutten. Curriculumonderdelen kunnen op deze wijze over en weer ingezet
worden. Wij hebben daar een eerste begin mee gemaakt met de verbinding techniek-zorg,
samenwerking grijs-groen en sport&bewegen-zorg. In deze ontwikkeling willen we verder investeren.
We benutten daar onze kwaliteitsagenda voor.
Naast deze cross-overs tussen opleidingen zien we ook mogelijkheden die de keuzedelen ons bieden
hiervoor te benutten. Onze studenten willen we meer dan nu het geval de mogelijkheden bieden een
deel van het opleidingstraject zelf in te vullen passend bij ieders talent en ambitie. We verwachten
daarmee tevens dat ze beter zijn toegerust voor de arbeidsmarkt van de toekomst.
Keuzedelen
Ook door de invoering van keuzedelen en deze ook voor meer studenten toegankelijk te maken dan
op dit moment gebeurt, zien wij mogelijkheden om studenten breder op te leiden en beter voor te
bereiden op de arbeidsmarkt. Wij gaan ons huidige aanbod verbreden evenals de organisatie
daarvan. Daar investeren we in.
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Excellentieprogramma’s
In ons kwaliteitsplan 2015-2019 hebben we de keuze gemaakt excellentieprogramma’s te gaan
ontwikkelen. We zijn inmiddels gestart met excellentieprogramma’s die zich richten op vakmanschap,
internationale kansen, innovatie en plusprogramma’s. Dit gaan we verder uitbouwen. De
excellentieprogramma’s zien wij als een bijzondere vorm van keuzedelen. In onderstaande tabel zijn
een aantal voorbeelden van excellentieprogramma’s opgenomen.
Voorbeelden excellentieprogramma’s Alfa-college
1 Excellentie programma Duits (Rijnland Instituut) 16/19
2 E-dzign 16/19
3 Hardenberg mbo XL 16/19
4 Excellent met je talent /In je element...17/19
5 Doelbewust naar het buitenland /Met talent kom je verder17/19
6 Excursie Ierland 17/19
7 Cambridge Engels 17/18/19
8 Instructeur BLS AED17/18/19
9 Topacademie 17/18/19
10 Excellentie en burgerschap over de grens Madrid18/19
11 Werkplaatsleren /creatief vakmanschap 16/19
12 Skills
13 Alfa's Goud
14 Ondernemersacademie
15 Certificering Ondernemerschap Hoogeveen 17/1-1-19
16 Feel Good
17 Excelleren met opdrachten uit het bedrijfsleven
Bron: Alfa-college

4.4.3 Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
Een arbeidsmarkt die voortdurend en snel verandert en waar van medewerkers een flexibele
houding wordt gevraagd, betekent dat deze medewerkers zich ook voortdurend scholen. In een
aantal sectoren bieden wij via contractonderwijs scholingen en trainingen. Wij hebben er jaren
geleden bewust voor gekozen contractonderwijs op een laag pitje ze zetten. Op dit moment betreft
het 0,57% van onze inkomsten. Op dit moment wordt LLO vooral vorm gegeven door hybride leren,
lectoraten en innovatieprojecten.
Waar wij wel nadrukkelijk op inzetten is de inzet van de BBL-opleidingsvariant voor werknemers in
nauwe samenwerking en afstemming met werkgevers. In de afgelopen jaren zien wij een stijging van
de BBL-instroom, zowel procentueel als absoluut.
Tabel: Ontwikkeling inschrijvingen BBL in absolute aantallen en percentages bij Alfa-college
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

totaal

Oktober 2016

7 (1,9%)

576 (24,5%)

886 (27,2%)

609 (10%)

2.078 (17,2%)

Oktober 2017
Oktober 2018

7 (1,8%)
12 (2,7%)

665 (27,6%)
825 (28,7%)

922 (28,5%)
1.156 (34,1%)

683 (11%)
741 (10,7%)

2.277 (18,6%)
2.740 (20,0%)

Bron: Qlikview Alfa-college, 2018
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Als Alfa-college zetten wij voor professionalisering werkenden niet alleen in op extra initiatieven om
de BBL-instroom te verhogen. Onze inzet is meer gericht op korte programma’s, cursussen en
modules die direct aansluiten bij de opleidings- en leerbehoeften van werknemers en werkgevers.
Op dit moment hebben we een aanbod in de sectoren Techniek, Zorg en Orde & Veiligheid.
De komende jaren willen we dit aanbod uitbreiden samen met het bedrijfsleven en (semi-)publieke
organisaties op basis van de marktvraag. Aandachtspunt hierbij is het civiel effect.
Alumni
Het belang van onze alumni is opgenomen in ons strategisch beleid. Deze groep
ex-studenten willen we de komende tijd nog nadrukkelijker gaan benutten voor
onze onderwijsinnovatie. Op dit moment gebeurt dit al bij enkele opleidingen als
gastdocent, als assessor bij examens, als voorlichter voor vervolgopleidingen etc.
Dit willen we in de organisatie verbreden. Door bij hen de na- en
bijscholingsbehoeften te peilen kunnen we ons aanbod afstemmen op hun behoeften. Tevens
benutten we deze informatie als input voor herijking van onze onderwijsprogramma’s voor onze
studenten.
Werkzoekenden en anderstaligen
Niet alleen werkenden moeten kunnen profiteren van trainingen en cursussen die wij aanbieden. Wij
zijn ook een onderwijsorganisatie waar werkzoekenden terecht kunnen wanneer het gaat om het
vergroten van hun mogelijkheden, zowel op het persoonlijke vlak als op die gebied van het vinden
en/of behouden van werk.
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5. Onze beloften, maatregelen, middelen, organisatie en duurzaamheid
In dit hoofdstuk vertalen we de speerpunten en de thema’s die we gekozen hebben naar
opbrengsten (onze beloften) en geven we aan hoe we deze realiseren met ons pakket aan
maatregelen. Tevens vermelden we de planning en welke investeringen we hiervoor doen.
Vervolgens schetsen we de wijze waarop we dit gaan organiseren en hoe we onze investering
blijvend laten renderen door de opbrengsten duurzaam te borgen.
Veel thema’s, maatregelen en opbrengsten hangen met elkaar samen. Een maatregel die we nu
onder een thema en speerpunt geplaatst hebben heeft soms ook effect op andere thema’s en
speerpunten.
Naast de investeringen die we doen in het kader van onze kwaliteitsagenda Alfa-college 2019-2022,
zijn wij (mede) aanvrager van en/of participant in tal van andere innovatie- en
kwaliteitsverbeteringstrajecten. Onder meer betreft dit de regionale vsv-programma’s,
inburgeringstrajecten, regiodeals, RIF-projecten etc.
De activiteiten en investeringen die we in het kader van onze kwaliteitsagenda doen, zijn aanvullend
op hetgeen we in deze projecten en programma’s uitvoeren. Dit betekent dat we de middelen die we
inzetten voor onze kwaliteitsagenda, niet benutten voor werkzaamheden die we reeds elders
bekostigd krijgen. Ook gebruiken we de middelen in onze kwaliteitsagenda niet voor cofinanciering
in of van de projecten en programma’s. Wel zullen we waar mogelijk zorgdragen voor afstemming en
kruisbestuiving. Dit gebeurt dan op programmatische gronden.

5.1 Onze beloften speerpunt 1. Opleiden voor de samenleving van de toekomst

In dit speerpunt onderscheiden we een zestal thema’s:
- Versterking techniek
- Toekomstbestendig bouwen
- Energie en Duurzaamheid
- Healthy Ageing
- Ondernemerschap
- Digital Society

5.1.1 Versterking techniek
Om onze ambities op het thema Versterking techniek te realiseren doen wij het volgende.
We onderscheiden daarbij twee categorieën maatregelen:
A.
Kansen in techniek
B.
Vernieuwing techniekprogramma’s
Categorie A. Kansen in techniek
Onze beloften:
- Eind 2020
o Hebben we op oriëntatie gerichte programma’s vmbo ontwikkeld, gericht op
instroom richting technische mbo-opleidingen.
-

Eind 2022
o Hebben we de doorlopende leerlijn (aansluiting op kennis, integraal onderdeel
keuzedeel) vmbo-mbo specifiek richting techniek samen met het vmbo ontwikkeld
en geïmplementeerd.
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o Is de doorstroom van vmbo-leerlingen naar de technische opleidingen in het mbo
merkbaar vergroot.
Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel

Planning

Investering
(x 1.000)

A. Samen met het vmbo en technische
bedrijven ontwikkelen en uitvoeren van
oriëntatieprogramma’s voor doorstroom
naar technische mbo-opleidingen op basis
van onderzoek naar wat extra nodig is voor
doorstroom naar technische opleidingen
met extra aandacht voor de doorstroom van
meisjes naar de technische mboopleidingen.
B. Samen met het vmbo en technische
bedrijven ontwikkelen en uitvoeren van
doorlopende leerlijnen richting technische
mbo-opleidingen op basis van de nieuwe
profielen van het vmbo, waarbij een deel
van de vmbo-opleiding al binnen het ROC
wordt verzorgd.
C. Samen met collega mbo-instellingen, het
vmbo en technische bedrijven voor gl/tlleerlingen van het vmbo ontwikkelen en
uitvoeren van uitdagende technische
programma’s in de skillslab-omgeving van
het ROC
Totaalinvestering thema versterking techniek:
kansen in techniek

2019-2020

Jaarlijks 1 fte

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 140

2019-2022

Jaarlijks 2 fte

€ 560

2019-2022

Jaarlijks 1 fte

€ 280

€ 980

Categorie B. Vernieuwing techniekprogramma’s
Onze beloften:
- Eind 2020
o Hebben wij in ons technisch opleidingsaanbod minimaal 30% van onze opleidingen
voor studenten vernieuwd. Dit aanbod sluit beter aan bij het vo en de behoefte van het
bedrijfsleven.
- Eind 2022
o Hebben wij dit nieuwe opleidingsaanbod volledig geïmplementeerd.
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Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel
Continu op basis van al gemaakte afspraken met
regionale partners uit het bedrijfsleven samen
met het bedrijfsleven (opnieuw) ontwikkelen en
uitvoeren van curricula voor technische
opleidingen:
a. Samen met het regionale bedrijfsleven
ontwerpen van curricula voor
technische opleidingen
b. De nieuwe curricula samen met de
partners curricula uitvoeren
c. De nieuwe curricula samen met de
betrokken bedrijven evalueren en
eventueel bijstellen
Totaalinvestering vernieuwing en
implementatie curricula techniek

Planning

Investering
(x 1.000)

2019-2022

Jaarlijks 5 fte + 0,5
fte O&K

2019-2022

Jaarlijks 0,5 fte

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 1.680

€ 1.680

5.1.2 Toekomstbestendig bouwen
Om onze ambities op het thema Toekomstbestendig bouwen, met focus op bevingsbestendig,
energieneutraal en levensloopbestendig bouwen, te realiseren doen wij het volgende.
Onze beloften:
- Eind 2020
o Hebben wij een vernieuwd curriculum Bouw BOL-niveau 4.
o Hebben wij modules bevingsbestendig bouwen voor meerdere technische opleidingen
beschikbaar.
o Hebben wij het curriculum Bouw niveau 2 aangevuld met het onderdeel
bevingsbestendig bouwen.
o Hebben wij praktijklokalen voor Bouw en Installatietechniek ingericht met de moderne
technieken m.b.t. bevingsbestendig bouwen, energieneutraal bouwen en
levensloopbestendig bouwen.
- Eind 2022
o Hebben wij een nieuw curriculum TI BOL niveau 4 ontwikkeld.
o Hebben wij alle vernieuwde curricula en modules geïmplementeerd.
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Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel

Planning

Investering
(x 1.000)

Ontwikkelen curricula voor opleidingen Bouw en
Installatietechniek:
a. Samen met partners uit de bouw en
installatietechniek in de regio de
onderwijsvraag omzetten in
onderwijsprogramma’s
b. Samen met partners praktijklokalen
inrichten
c. Samen met de partners onderwijs
uitvoeren, periodiek evalueren en
bijstellen
Totaalinvestering thema toekomstbestendig
bouwen

2019-2022

Organisatie en
ontwikkeling
Jaarlijks 2 fte

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 560

€ 560

5.1.3 Energie en Duurzaamheid
Om onze ambities op het thema Energie en Duurzaamheid te realiseren doen wij het volgende.
We gaan aan de slag op een viertal vakterreinen:
- Geothermie
- Warmtepompen
- Waterstoftechniek
- Biogas/Groen gas
Onze beloften:
- Eind 2020
o Kunnen studenten met praktijkvragen experimenteren met eigentijdse technologie
rondom duurzaamheid en energiebesparing.
o Realiseren wij minimaal een verdubbeling van het aantal docentstages ten opzichte
van 2018. Hierbij zijn docenten in bedrijven gekoppeld aan specifieke
innovatieprojecten en/of vraagstukken van bedrijven voor studententeams.
o Wordt op al onze locaties minstens 1 project uitgevoerd op het thema Energie en
Duurzaamheid.
o Hebben wij een Community of Practice ingericht en operationeel.
- Eind 2022
o Kunnen studenten up-to-date onderwijs volgen op de 4 vermelde vakterreinen.
o Wordt op al onze locaties jaarlijks minstens 1 project uitgevoerd op het thema
Energie en Duurzaamheid.
o Hebben wij een Community of Practice operationeel.
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Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregelen

Planning

Investering
(x 1.000)

A. Samen met het bedrijfsleven en andere

2019-2022

Jaarlijks 2 fte

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 560

B. Gaan wij vo-leerlingen werven voor de

2020-2022

Jaarlijks 1,5 fte

€ 315

C. Gaan wij op alle locaties in samenwerking

2019-2022

Jaarlijks 1,5 fte

€ 420

D. Richten wij een Community of Practice in

2020-2022

Jaarlijks 0,3 fte

€ 63

kennisinstituten ontwikkelen wij
modules/certificeerbare eenheden voor
zowel regulier onderwijs die ook
toepasbaar zijn in het kader van LLO
betrokken opleidingen/modules

tussen onderwijs en bedrijfsvoering
projecten opzetten en uitvoeren op het
thema Energie en Duurzaamheid

voor kennisdeling tussen onderwijs,
bedrijfsleven en overheden en zorgen dat
deze benut wordt

Totaalinvestering thema Energie en
Duurzaamheid

€ 1.358

5.1.4 Healthy Ageing
Om onze ambities op het thema Healthy Ageing te realiseren doen wij het volgende.
Onze beloften:
- Eind 2020
o Zijn de zorgopleidingen adequaat en worden samen met het werkveld uitgevoerd.
o Is het Alfa-college een relevante kennispartner voor Healty Ageing in Noord- en
Oost-Nederland.
o Nemen medewerkers verantwoordelijkheid en regie voor eigen werkplezier en
gezondheid en zijn ze daarin een rolmodel voor studenten en collega’s.
- Eind 2022
o Zijn studenten die een zorgopleiding gevolgd hebben, goed inzetbaar in het
werkveld van vandaag en morgen.
o Is het Alfa-college een relevante kennispartner voor Healty Ageing in Noord- en
Oost-Nederland.
o Nemen medewerkers blijvend verantwoordelijkheid en regie voor eigen
werkplezier en gezondheid en zijn ze daarin een rolmodel voor studenten en
collega’s.
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Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel

A. Samen met zorginstellingen en collega mboinstellingen doorontwikkelen en uitvoeren
van innovatieve zorgopleidingen door:
a. Ontwikkelen van nieuwe programma’s
waarbij praktijkleren, multi level
samenwerken van studenten centraal
staat,
b. Via innovatieprojecten cross-overs met
andere opleidingen te initiëren, zodat
multidisciplinair geleerd wordt.
c. Samen met de Hanzehogeschool en de
RUG onderzoek doen naar het mogelijk
ontwikkelen van een Man Made Blue
Zone in onze regio en de ontwikkeling
daarvan
B.
C.

Het Alfa-college participeert o.a. vanuit het
lectoraat in de relevante kenniscentra op
het gebied van Healthy Ageing in de regio
Vitaal werkgeverschap door te werken met
het model van de school voor de
ontwikkeling door:
a. Het inzetten van gezondheidsmanagement voor medewerkers
b. Het stimuleren van een gezonde
lifestyle
c.

Het stimuleren van duurzame
inzetbaarheid van medewerkers door
ontwikkelingsgesprekken volgens het
model van de School voor Ontwikkeling
Totaalinvestering thema Healthy Ageing

Planning

Investering
(x 1.000)

2019-2022

Jaarlijks 1 fte

2019-2022

Jaarlijks € 80

2019-2020

Jaarlijks 0,5 fte

2019-2022

Jaarlijks 2 fte

2019-2022

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 740

€ 560
€ 520

Jaarlijks 1 fte
Jaarlijks 0,5 fte
Jaarlijks externe
inzet € 25
PM

€ 1.820

5.1.5 Ondernemerschap
Om onze ambities op het thema Ondernemerschap te realiseren doen wij het volgende.
Onze beloften:
- Eind 2020
o Is het lokale werkveld betrokken bij het ontwikkelen van ondernemerschap in het
onderwijs in de verschillende regio’s.
- Eind 2022
o Hebben alle onderwijsteams ondernemerschap een plaats gegeven in hun onderwijs.
o Hebben wij het concept ondernemersacademie op alle locaties geïmplementeerd.
Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
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investeringen vermeld.
Maatregel

Planning

Investering
(x 1.000)

2019-2020

Jaarlijks 1,0 fte

2019-2021

Jaarlijks 1,0 fte

2019-2022

€ 30 voor ontwikkeling en jaarlijks 1
fte voor organisatie
Jaarlijks 2 fte

A. Weten ondernemers het Alfa-college te

vinden en zich te verbinden met ons
onderwijs door:
a. Samen met het lokale werkveld
onderzoek te doen naar mogelijke
verbinding, om samen ondernemerschap een zichtbare plek in het
onderwijs te geven
b. De verkende mogelijkheden om te
zetten in onderwijsactiviteiten voor al
onze studenten
c. Ontwikkeling van de docenten in hun
ondernemersrol binnen het onderwijs
en in relatie tot de omgeving
B. Versterken van de verbinding van
het Lectoraat ‘Ondernemen in
verandering’ met het onderwijs
Totaalinvestering thema Ondernemerschap

2019-2022

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 660

€ 560
€ 1.220

5.1.6 Digital Society
Om onze ambities op het thema Digital Society te realiseren, doen we het volgende.
We onderscheiden daarbij twee categorieën:
A. Docenten en onderwijsinhoud
B. Professionalisering digitale communicatie in het onderwijs
Categorie A. Docenten en onderwijsinhoud
Onze beloften:
- Eind 2020
o Hebben wij het concept voor de ICT-Academy en de inrichting op onze locaties
klaar.
- Eind 2022
o Hebben wij de ICT-opleidingen/modules met bijbehorende certificaten klaar voor
de verschillende niveaus en voor onze studenten, werkenden, werkzoekenden en
inburgeraars.
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Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel

A. Samen met de ICT-bedrijven inrichten

van het concept ICT-Academy in de
verschillende regio’s om het ITonderwijs te versterken
B. Samen met de ICT-bedrijven
ontwikkelen van actuele ICTopleidingen/modules/certificaten op
verschillende opleidingsniveaus, die
voor alle doelgroepen beschikbaar zijn.
C. Samen met de ICT-bedrijven werven
van studenten voor ICT-opleidingen
D. Professionalisering ICT-docenten door
het volgen van docentenstages bij de
ICT-partners uit het bedrijfsleven
Totaalinvestering thema Digital Society:
Docenten en onderwijsinhoud

Planning

Investering
(x 1.000)

2019-2022

Jaarlijks 3 fte

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 840

2019-2022

Jaarlijks 2 fte

€ 560

2019-2022

Jaarlijks 0,25 fte

€ 70

2019-2022

Jaarlijks 1 fte

€ 280
€ 1.750

Categorie B. Professionalisering digitale communicatie in het onderwijs
Onze beloften:
- In 2020
o Hebben wij een implementatieplan voor verantwoord gebruik van digitale
communicatie in ons onderwijs.
- In 2022
o Hebben wij digitale communicatie ingepast in onze visie op onderwijs en is dit
zichtbaar en herkenbaar voor onze studenten.
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Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel

A. Inzicht krijgen van inzet digitale

communicatie (waaronder sociale media)
in het onderwijs onder regie van de dienst
O&K:
a. Onderzoek naar huidige situatie
b. Verkennen landelijke ontwikkelingen op
het gebied van sociale media in de les
c. Uitkomsten b. benutten voor opstellen
van een implementatieplan over
verantwoord gebruik van sociale media
in ons onderwijs voor medewerkers en
studenten
B. Implementatie van het opgestelde plan
van aanpak:
a. Professionalisering
docenten en studenten in hun
vaardigheden rond gebruik
van digitale communicatie
(waaronder sociale media) om
in te zetten in het onderwijs
b. Ontwikkelen van een toolkit
voor het gebruik van digitale
communicatie in het
onderwijs
c. Faciliteren voorlopers per
onderwijsteam
C. Inrichting van community of practice in
het Alfa-college op het gebied van
inzet van digitale communicatie onder
regie van de dienst O&K:
a. Voorlopers faciliteren
b. Professionalisering voorlopers
Totaalinvestering thema Digital Society:
Professionalisering digitale communicatie in
het onderwijs

Planning

Investering
(x 1.000)

2019-2020

Jaarlijks 1 fte

2020-2022

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 140

€ 1.610
Jaarlijks 2 fte +
€ 50 voor
ontwikkeling
+ € 100 voor
facilitering
€ 200 voor
ontwikkeling

Jaarlijks 4 fte
2020-2022

€ 900

Jaarlijks 4 fte
Jaarlijks € 20

€ 2.650

5.2 Onze beloften speerpunt 2. Gelijke kansen

In dit speerpunt onderscheiden we een 5-tal thema’s:
- Toegankelijkheid
- Doorlopende leer- en ontwikkellijnen
- Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
- Versterking burgerschap
- Inburgering en participatie
5.2.1 Toegankelijkheid
Om onze ambities op het thema Toegankelijkheid te realiseren doen wij het volgende.
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Onze beloften:
- Eind 2020
o Zijn er geen signalen van studenten die om financiële redenen hun gewenste opleiding
niet volgen.
o Wordt voor alle opleidingen waar een numerus fixus wordt gehanteerd, de plaatsing
door loting bepaald.
o Kunnen alle onderwijsteams zich verantwoorden over de opgevoerde studiekosten.
- Eind 2022
o Zijn er geen signalen van studenten die om financiële redenen hun gewenste
opleiding niet volgen.
o Wordt voor alle opleidingen waar een numerus fixus wordt gehanteerd, de plaatsing
door loting bepaald.
o Kunnen alle onderwijsteams zich verantwoorden over de opgevoerde studiekosten
Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel

A. Beschikbaar stellen leermiddelen die niet

door de school verstrekt worden
Uitleen van gereedschappen, laptops e.d.
B. Studiekosten voor studenten zo laag
mogelijk te houden door onderwijsteams
zich te laten verantwoorden over de
opgevoerde kosten en dit te monitoren
C. In het kader van
macrodoelmatigheid en
arbeidsmarktperspectief wordt
voor een aantal opleidingen een
numerus fixus en plaatsing door
loting toegepast
D. Het organiseren van zelfselectie van
potentiële studenten door de voorlichting in hun school van de toekomst
(het Alfa-college) te organiseren
Totaalinvestering thema Toegankelijkheid

Planning

Investering
(x 1.000)

2019-2022

Jaarlijks € 100

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 400

2019-2022

Jaarlijks 0,5 fte

€ 140

2019-2022

Jaarlijks 0,5 fte

€ 140

2019-2022

Jaarlijks 1 fte

€ 280

€ 960

5.2.2 Doorlopende leer- en ontwikkellijnen
Om onze ambities op het thema Doorlopende leer- en ontwikkellijnen te realiseren doen wij het
volgende.
We onderscheiden daarbij vier categorieën maatregelen:
A. Aansluiting vmbo-mbo
B. Aansluiting havo-mbo
C. Doorstroom mbo-mbo
D. Doorstroom mbo-hbo
Categorie A. Aansluiting vmbo-mbo
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Onze beloften:
- Eind 2020
o Ligt het percentage studenten op niveau 2, 3 en 4 dat na 1 jaar nog steeds staat
ingeschreven of gediplomeerd is uitgestroomd (startersresultaat), in 2020 minimaal op
het niveau van 2017-2018.
- Eind 2022
o Is het percentage studenten dat van vmbo naar mbo doorstroomt met 5% toegenomen.
Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel
A. Bevorderen van kennis van opleidingen in
het vmbo
a. Docenten lopen mee bij een verwante
vmbo-opleiding
b. Nader onderzoek naar wenselijkheid en
noodzaak bij vmbo-scholen om bij
verwante mbo-opleidingen mee te
lopen
c. Op basis van genoemd onderzoek bij b.
programma ontwikkelen voor
meeloopdagen/dagdelen voor
docenten
d. Programma wordt geïmplementeerd
B.

Bevorderen van de instroom van studenten
vanuit het vmbo naar het mbo
a. Versterken relaties met het vmbo
b. Onderzoeken hoe het Alfa-college de
vmbo-scholen kan ondersteunen bij het
bevorderen van de doorstroom van het
vmbo naar het mbo
c. Op basis van de resultaten van het
onderzoek en bevindingen van de al
lopende pilots implementeren van de
ondersteuning

Bevorderen van een succesvolle plaatsing
van aankomende studenten:
a. Onderzoeken welke
kennismakingsprogramma’s bij de
diverse opleidingen leiden tot een
succesvolle plaatsing en delen van
onderzoeksresultaten
b. Good practices vanuit onderzoek
implementeren binnen opleidingen
Totaalinvestering Thema Doorlopende leer- en
ontwikkellijnen: aansluiting vmbo-mbo

Planning

Investering
(x 1.000)

2019-2022

Jaarlijks 1 fte

2019-2020

Jaarlijks 0,5 fte

2021

0,5 fte

2022

1 fte

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 455

€ 1.050
2019-2022
2019-2020

Jaarlijks 2 fte
Jaarlijks 0,5 fte

2020-2022

Jaarlijks 2 fte

C.

€ 280
2019-2020

Jaarlijks 0,5 fte

2020-2022

Jaarlijks 1 fte
€ 1.785
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Categorie B. Aansluiting havo-mbo
Onze beloften:
- Eind 2020
o Hebben wij mbo-schakelprogramma’s ontwikkeld die operationeel
beschikbaar zijn voor havo-leerlingen die een overstap naar het mbo
overwegen.
- Eind 2022
o Hebben alle leerlingen die zijn overgestapt van het havo naar het mbo en dat wensen
de ontwikkelde mbo-schakelprogramma’s gevolgd.
o Ligt het startersresultaat van havo-leerlingen die zijn overgestapt in 2022 10% hoger
dan in 2017-2018.
Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel

Bevorderen van kennis van mbo-opleidingen in
het havo:
a. In overleg met havo-scholen
onderzoeken bij welke mboprogramma’s havo-leerlingen baat
hebben bij een mogelijke overstap
naar het mbo
b. Op basis van onderzoek komen tot
een plan van aanpak voor het
aanbieden van mboschakelprogramma’s voor havoleerlingen in het vo en/of mbo
c. Op basis van plan van aanpak de
bij b. vermelde
schakelprogramma’s
implementeren
Totaalinvestering Thema Doorlopende leer- en
ontwikkellijnen: aansluiting havo-mbo

Planning

Investering
(x 1.000)

2019

0,5 fte

2019-2020

Jaarlijks 0,5 fte

2020-2022

Jaarlijks 0,5 fte

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 210

€ 210
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Categorie C. Doorstroom mbo-mbo
Onze beloften:

% Doorstroom
(2016-2017)
Eind 2020
Eind 2022

Entree
(71 %)
75 %
80 %

Niveau 2
(63 %)
65 %
70 %

Niveau 3
(25 %)
30 %
50 %

Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel

Planning

Investering
(x 1.000)

2019

0,5 fte

2020

1 fte

2020-2022

Jaarlijks 1 fte

A. Bevorderen van de interne doorstroom
a.

Nader onderzoek op alle niveaus en
bij alle opleidingen (op bc-code) naar
factoren die de interne doorstroom
kunnen bevorderen
b. Resultaten van het onderzoek
omzetten in gerichte activiteiten en
aanpak om de doorstroom te
bevorderen
c. Jaarlijkse monitoring interne
doorstroom en daar waar nodig
interventies plegen
B. Bevorderen van de succesvolle interne
doorstroom van studenten Entree-NT2
naar een opleiding op niveau 2 :
a. Onderzoek naar redenen uitval
studenten Entree-NT2 in niveau 2
b. Op basis van onderzoeksplan van
aanpak maken om uitval te
verminderen
c. Implementatie plan van aanpak
niveau 2
d. Nader onderzoek op alle niveaus en
bij alle opleidingen (op bc-code) naar
interne doorstroom.
e. Op basis van onderzoek een plan van
aanpak maken om doorstroom te
bevorderen
f. Implementatie plan van aanpak voor
alle niveaus

C. Ontwikkelen en uitvoeren

maatwerkprogramma voor specifieke
doelgroepen i.s.m. externe partners
(Ambique, Accare)
Totaalinvestering Doorlopende leer- en
ontwikkellijnen: Doorstroom mbo-mbo

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 315

€ 315
2019

0,5 fte

2020

0,5 fte

2020-2022

Jaarlijks 0,5 fte

2020

0,5 fte

2020

0,5 fte

2021-2022

Jaarlijks 0,5 fte

2020-2022

Jaarlijks 2 fte

€ 420

€ 1.050
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Categorie D. Doorstroom mbo-hbo
Onze beloften:
- Eind 2020 en eind 2022:
o Wordt het succes van de 1e jaars hbo-studenten die van het Alfa-college afkomstig zijn,
geconsolideerd (71%).
Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel

Planning

Investering
(x 1.000)

2020-2022

Jaarlijks 0,5 fte

A. Bevorderen van de kwalitatieve doorstroom
van onze studenten naar het hbo.
Op basis van beschikbare good practices
opstellen en uitvoeren plan van aanpak
voor loopbaanactiviteiten gericht op
doorstroom hbo
B. Bevorderen succes van onze studenten in het
hbo
a. In samenwerking met het hbo
onderzoeken welke (aanvullende)
keuzedelen en excellentieprogramma’s
in het mbo de kansen in het hbo
bevorderen.
b. Op basis van onderzoek ontwikkeling
van keuzedelen en
excellentieprogramma’s die de kansen in
het hbo bevorderen
c. Uitvoering van ontwikkelde keuzedelen
en excellentieprogramma’s die de
kansen in het hbo bevorderen
d. In samenwerking met het hbo
onderzoeken welke minors en/of ADprogramma’s voor mbo-studenten
ontwikkeld kunnen worden
e. Op basis van onderzoek ontwikkelen en
implementeren minors en/of ADprogramma’s
f. Intensivering van contacten docenten
hbo en mbo met als doel bevorderen
van kennis van elkaars opleidingen
Totaalinvestering Doorlopende leer- en
ontwikkellijnen: Doorstroom mbo-hbo

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 105

€ 1.890
2019

0,5 fte

2020-2022

Jaarlijks 1 fte

2020-2022

Jaarlijks 2 fte

2019

0,5 fte

2020-2022

Jaarlijks 3 fte

2019-2022

Jaarlijks 2 fte
€ 1.995

64
Kwaliteitsagenda Alfa-college 2019-2022: Doelbewust bijdragen aan de samenleving van morgen
Versie 1.2 d.d.10-01-2019

5.2.3 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Om onze ambities op het thema Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) te realiseren doen wij het
volgende.
Onze beloften:
- Eind 2020
o Beoordelen onze studenten de begeleiding met minimaal een voldoende.
o Hebben wij een gedragen integrale visie op LOB ontwikkeld.
- Eind 2022
o Hebben onderwijsteams LOB integraal opgenomen in hun onderwijsvisie en zichtbaar
gemaakt in het curriculum en de wijze van begeleiden van de student.
o Beoordelen onze studenten de loopbaanbegeleiding tijdens de opleiding met minimaal
een ruime voldoende.
Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel

Planning

Investering
(x 1.000)

2019-2020

Jaarlijks 0,5 fte

2019-2020

€ 30 + jaarlijks 3 fte

2020-2022

Jaarlijks 2 fte

2019-2020

Jaarlijks 13 fte

A. Verbreden van de aandacht voor LOB
zowel richting begeleiding als
curriculum en onderwijspraktijk:
a. Opstellen van een gedragen
integrale visie op LOB
b. Scholen van betrokkenen:
coaches, teams en
ondersteuners
c. Versterken en zichtbaar
maken van LOB in het
curriculum
B. Inzet van het Loopbaancentrum
teams per locatie, bestaande uit
Loopbaanadviseurs en
orthopedagogen
Totaalinvestering thema LOB

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 940

€ 1.820

€ 2.760

5.2.4 Versterking burgerschap
Om onze ambities op het thema Versterking burgerschap te realiseren doen wij het volgende.
Onze beloften:
- Eind 2020
o Maakt burgerschap een onderdeel uit van het curriculum van alle opleidingen.
- Eind 2022
o Zijn studenten minimaal tevreden over de wijze waarop het
Burgerschapsprogramma wordt aangeboden.
Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
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Maatregel

A. Doorontwikkelen van het huidige

burgerschapsprogramma op basis van de
vier dimensies ‘politiek’, ‘economisch’,
‘sociaal maatschappelijk’ en ‘vitaal’ door:
a. Integreren van 21ste-eeuwse
vaardigheden in programma
b. Versterken van het programma op het
gebied van kritische denkvaardigheden
c. Meer aandacht voor andere culturen,
religies en gewoonten, meer aandacht
voor integratie
d. ‘Fit for life’ programma’s in de
programmering op te nemen
e. Programmaonderdelen samen met het
Identiteitsteam ontwikkelen
B. Verbreden en inbedden van het
doorontwikkelde burgerschapsprogramma
op de locaties waarbij geleerd wordt van
ervaringen op de verschillende locaties
Totaalinvestering thema Versterking
Burgerschap

Planning

Investering
(x 1.000)

2019-2020

Jaarlijks 2 fte

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 280

2020-2022

Jaarlijks 3 fte

€ 630

€ 910

5.2.5 Inburgering en participatie
Om onze ambities op het thema Inburgering en participatie te realiseren doen wij het volgende.
Onze beloften:
- Eind 2020
o Krijgen statushouders en nieuwkomers binnen het Alfa-college ruim de kans zich te
ontwikkelen en worden goed begeleid naar werk of vervolgstudie.
o Waarderen de deelnemers het traject verzorgd door het Alfa-college met een ruim
voldoende.
o Is het Alfa-college de logische gesprekspartner voor de gemeenten als het gaat om
scholing van statushouders en nieuwkomers; zij wordt als gesprekspartner altijd
betrokken bij nieuwe initiatieven op dit gebied.
o Hebben wij een begeleidingsstructuur voor anderstalige mbo-studenten ingericht
zowel binnen de setting van de instelling als in de BPV.
- Eind 2022
o Hebben wij een sterke positie in de uitvoering van inburgeringstrajecten bij gemeenten
in ons directe voedingsgebied.
o Bieden wij voor statushouders en volwasseneneducatie voor meerdere opleidingen
geïntegreerde trajecten aan op de verschillende niveaus, waarbij naast
taalonderwijs de studenten tevens een beroepsopleiding volgen of gecertificeerde
delen daarvan.
o Hebben wij een sterke positie bij de uitvoering van de WEB en de aanpak van
laaggeletterdheid bij gemeenten in ons directe voedingsgebied.
o Hebben wij de begeleidingsstructuur voor anderstalige mbo-studenten
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o

geïmplementeerd zowel binnen de setting van de instelling als in de BPV.
Hebben wij een Community of Practice gerealiseerd gericht op de inburgering van
anderstaligen.

Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel Inburgering en participatie

A. Versterken en inbedden van het
aanbod van NT2

Planning

Investering
(x 1.000)

2019-2020

Jaarlijks 2 fte

€ 280

2019-2022

Jaarlijks 1 fte
ontwikkelkosten
Jaarlijks 1 fte
organisatiekosten

€ 560

Totaalinvestering
(x 1.000)

a. Het aanbod van NT2 op alle

locaties van Alfa-college
mogelijk maken
b. Opzetten van een
gepersonaliseerde methodiek
NT2
B. In samenwerking met de
gemeenten ontwikkelen en
uitvoeren van inburgeringstrajecten
in combinatie met praktijkleren

C. Integreren van taalonderwijs in

het beroepsonderwijs
a. In samenwerking met
gemeenten opzetten en
uitvoeren van geïntegreerde
onderwijstrajecten niveau 2
b. Ontwikkelen en uitvoeren van
geïntegreerde trajecten op
niveau 3 en 4 (gehele opleiding
en/of certificaten)
c. Scholing docenten

D. Het ontwikkelen en

implementeren van een
begeleidingsstructuur voor
anderstalige mbo-studenten van
intake tot uitstroom
E. Het ontwikkelen van divers
modulair aanbod op het gebied
van studievaardigheden,
interculturele communicatie,
netwerken, effectieve
communicatie voor zowel
docenten en begeleiders als
anderstaligen en waar mogelijk
(mede)studenten en deze
implementeren in de
geïntegreerde programma’s

€ 2.270
2019-2022

2019-2021

Jaarlijks 1 fte
ontwikkelkosten
Jaarlijks 2,5 fte
organisatiekosten
Jaarlijks 1 fte
ontwikkelkosten
Jaarlijks 2,5 fte
organisatiekosten
Ontwikkelkosten
€ 30 en jaarlijks 1 fte
voor de uitvoering
Jaarlijks 1 fte

€ 210

2019-2020

Jaarlijks 1 fte

€ 140

2019-2022

2019-2022
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Maatregel Inburgering en participatie

F. Het ondersteunen van bedrijven
en werkgevers m.b.t. specifieke
begeleiding van anderstalige
stagiair(e)s en werknemers
(met veel aandacht voor
interculturele communicatieve
vaardigheden)
G. Het opzetten van een
Community of Practice met het
regionale bedrijfsleven en
gemeenten om gericht vorm te
geven aan de inhoud en
uitvoering van een Persoonlijk
Inburgering Plan (PIP) en de
integratie van inburgeraars in
zowel de maatschappij, het
onderwijs als de arbeidsmarkt
zo optimaal te laten verlopen.
H. Opzetten en uitvoeren van
schakeltrajecten
a. Samen met het ISK opzetten
en uitvoeren van
schakeltrajecten naar mbo

b. Samen met de

Hanzehogeschool Groningen
en Rijksuniversiteit
Groningen uitvoeren van
schakeltrajecten naar hbo
en universiteit
c. Versterken van de
begeleiding naar
vervolgopleiding en/of werk

I. Het opzetten en uitvoeren van

formele en non-formele
educatietrajecten, inclusief
examinering en diplomering
J. Opzetten en uitvoeren van
trajecten voor
volwasseneneducatie in
combinatie met mbo-certificaten
Totaalinvestering thema Inburgering en
participatie

Planning

Investering
(x 1.000)

2020-2022

Jaarlijks 0,5 fte

€ 105

2020-2022

Jaarlijks 0,5 fte

€ 105

Totaalinvestering
(x 1.000)

€ 1.120
2019-2022

2019-2022

2019-2022

2019-2022

2020 – 2022

Ontwikkelkosten
Jaarlijks 1 fte
Organisatiekosten
Jaarlijks 0,5 fte
Ontwikkelkosten
Jaarlijks 1 fte
Organisatiekosten
Jaarlijks 0,5 fte
Ontwikkelkosten
Jaarlijks 0,5 fte
Organisatiekosten
Jaarlijks 0,5 fte
Jaarlijks 2 fte
organisatiekosten
Jaarlijks 1 fte

€ 560

€ 210

€ 5.560
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5.3 Onze beloften speerpunt 3. Jongeren in een kwetsbare positie

In deze paragraaf benoemen wij de thema’s waar wij in het kader van onze kwaliteitsagenda op
inzetten binnen het speerpunt jongeren in een kwetsbare positie. Het betreft de volgende thema’s:
- Voortijdig schoolverlaten
- Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
5.3.1 Voortijdig schoolverlaten
Om onze ambities op het thema Voortijdig schoolverlaten (vsv) te realiseren doen wij het volgende.
Onze beloften:
Vanwege de onzekerheden met betrekking tot de gevolgen van het nieuwe toelatingsbeleid kiest het
Alfa-college ervoor om de ambitie te koppelen aan de landelijke normen, zoals deze voor vsv gelden
voor 2017-2018.
% vsv
Eind 2020
Eind 2022

Entree
27,5%
27,5%

Niveau 2
9,4%
9,4%

Niveau 3
3,5%
3,5%

Niveau 4
2,75%
2,75%

Naast consolidatie van onze huidige succesvolle aanpak realiseren wij dit met de volgende
maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en investeringen vermeld.
Maatregel

A. Verlaging van de vsv op niveau 3 en 4:
a. Onderzoek doen naar wat de echte
redenen zijn voor de relatief hoge vsv
op niveau 3 en 4
b. Op basis van het onderzoek opstellen
van plan van aanpak voor verlaging vsv
op niveau 3 en 4
c. Ontwikkelen en uitvoeren van
professionalisering mentoren niveau 3
en 4
d. Inzetten mentoren niveau 3 en 4
e. Onderwijsteam met hoge vsv
verbeteracties in teamplannen laten
opnemen en monitoren/faciliteren
B. Specifieke aandacht voor de doelgroep
‘nieuwkomers’:
a. Onderzoek naar reden hoge
uitstroom doelgroep en uitwerken
in aanpak voor begeleiding
b. Expertisepunt voor nieuwkomers
op iedere locatie met als doel:
directe extra begeleiding
nieuwkomers op alle praktische
gebieden en centraal punt voor
onderwijsteams alle locaties met
(complexe) vragen aangaande
nieuwkomers
60

Planning

Investering
(x 1.000)

2019

1 fte

2019

0,5 fte

2019-2021

€ 30 ontwikkeling
en jaarlijks 1 fte
uitvoering
Jaarlijks 10 fte 60
Jaarlijks 0,5 fte

2019-2022
2019-2022

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 3.285

€ 735
2019

0,5 fte

2019-2022

Jaarlijks 1 fte

Ruwe schatting inzet op mentoraat voor alle niveau 3 en 4 groepen
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Maatregel

Planning

Investering
(x 1.000)

c. Time-in, pedagogische en
praktische huiswerkbegeleiding
voor alle nieuwkomers mogelijk
maken
C. Verzuim als signaalfunctie voor uitval
borgen: Op iedere locatie is
verzuimsignalering geborgd
Totaalinvestering thema vsv

2019-2022

Jaarlijks 1,5 fte

2019-2022

Jaarlijks 1,5 fte

Totaalinvestering
(x 1.000)

€ 420
€ 4.440

5.3.2 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Om onze ambities op het thema Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare
positie te realiseren doen wij het volgende.
We onderscheiden daarbij 2 categorieën maatregelen:
A. BPV en werk
B. Thuiszitters
A. Categorie maatregelen BPV en werk
Onze beloften:
- Eind 2020
o Is ons percentage studenten Entree en op niveau 2 dat onze instelling verlaat en werk
heeft gevonden (minimaal 12 uur per week), met 5% toegenomen ten opzichte van het
percentage van 2018.
o Is 80% van de studenten Entree en niveau 2 tevreden over de BPV-matching en de BPVbegeleiding.
o Zijn er in het Alfa-college vier banenafspraakbanen (BAB) voor studenten Entree en
studenten niveau 2.
- Eind 2022
o Is ons percentage studenten Entree en op niveau 2 dat onze instelling verlaat en werk
heeft gevonden (minimaal 12 uur per week), geconsolideerd ten opzichte van het
percentage van 2020.
o Is 85% van de studenten niveau 1 en 2 tevreden over de BPV-matching en de BPVbegeleiding.
o Zijn er in het Alfa-college vier meer BAB-banen voor studenten Entree en studenten
niveau 2 t.o.v. 2020.
Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel

A. Uitbreiden van jobcoaching voor studenten
op niveau 1 en 2
a. In samenwerking met externe partijen
(gemeenten, RMC etc.) onderzoeken in
welke branches het voor studenten
moeilijk is om werk te vinden en te
behouden

Planning

Investering
(x 1.000)

2019

1 fte

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 840
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b.

B.

C.

In samenwerking met externe partijen
onderzoeken en inventariseren op welke
wijze jobcoaches het beste kunnen
worden ingezet bij het behouden van
werk
c. In samenwerking met externe partijen
onderzoeken op welke wijze deze
ondersteuning bij het behouden van
werk bet beste kan worden gefaciliteerd
en gefinancierd.
d. Implementatie van jobcoaching en
intensivering op basis van hierboven
genoemde onderzoeken
Bevorderen van een succesvolle BPVmatching en BPV-periode door intensivering
van BPV-matchingsactiviteiten en begeleiding
op de BPV-plaats.
Realiseren van BAB-banen voor studenten
van niveau 1 en 2 in onze eigen organisatie

2019

1 fte

2020

1 fte

2020-2022

Jaarlijks 3 fte

2019-2022

Jaarlijks 3 fte

€ 840

2019-2022

Jaarlijks 1 fte

€ 280

Totaalinvestering thema Aansluiting onderwijsarbeidsmarkt BPV en werk

B.

€ 1.960

Categorie maatregelen Thuiszitters

Onze beloften:
- Eind 2020
o Is, in overleg met gemeenten en andere partners, de groep thuiszitters in beeld gebracht.
o Zijn, in overleg met partners, specifiek voor deze groep programma’s ontwikkeld om
deze jongeren naar school en/of werk te begeleiden
- Eind 2022
o Zijn, in overleg met partners, specifiek voor deze groep programma’s geïmplementeerd
om deze jongeren naar school en/of werk te begeleiden
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Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel

Jongeren zonder werk of startkwalificatie weer
bemiddelen naar werk of mbo-opleiding
a. Met partners (gemeenten, UWV, RMC,
andere ROC’s etc.) inventariseren welke
jongeren geen werk of startkwalificatie
hebben en geen uitkering ontvangen
b. Op basis van inventarisatie met partners
plan van aanpak ontwikkelen hoe deze
jongeren te motiveren zijn om weer naar
school te gaan en een startkwalificatie te
halen
c. Implementatie plan van aanpak in
samenwerking met externe partijen
Totaalinvestering thema Aansluiting onderwijsarbeidsmarkt thuiszitters

Planning

Investering
(x 1.000)

2019

1 fte

2019-2020

Jaarlijks 1 fte

2020-2022

Jaarlijks 4 fte

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 1.190

€ 1.190

5.4 Onze beloften speerpunt 4. Onderwijsinnovatie

In deze paragraaf gaan wij concreet in op de maatregelen die we in het kader van onze
kwaliteitsagenda inzetten om onze onderwijsinnovatie te versterken. Daarbij merken we op dat
vooral ons speerpunt onderwijsinnovatie ook direct of indirect betrekking heeft op onze andere
speerpunten en effect heeft op de beloften die we daar doen.
Onze thema’s bij dit speerpunt zijn:
- Hybride leeromgeving
- Flexibeler onderwijs
- Leven Lang Ontwikkelen
5.4.1 Hybride leeromgeving
Om onze ambities op het thema Hybride leeromgeving te realiseren doen wij het volgende.
Onze beloften:
- Eind 2020
o Hebben wij een overzicht van mogelijke opleidingen en partners waar hybride
onderwijs is te realiseren.
o Voelen docenten zich meer vertrouwd in de samenwerking met het bedrijfsleven.
- Eind 2022
o Zijn studenten positief over de actualiteit van hun onderwijsprogramma
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Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel

A. Onderzoek naar mogelijkheden en behoefte

om hybride onderwijs uit te breiden op de
verschillende locaties
B. Samen met de beoogde partners
hybride onderwijs ontwikkelen en
implementeren
C. Scholen docenten
a. Bepalen wat docenten nodig
hebben voor het verzorgen van
hybride onderwijs + ontwikkelen
professionaliseringsprogramma
voor docenten
b. Uitvoeren
professionaliseringsprogramma
voor docenten die bij hybride
onderwijs betrokken zijn
Totaalinvestering thema Hybride leeromgeving

Planning

Investering
(x 1.000)

2019-2020

Jaarlijks 3 fte

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 420

2019-2022

Jaarlijks 6 fte

€ 1.680

2019-2020

Ontwikkeling
€ 50

2020-2022

Deelnemende
docenten jaarlijks
€ 400

€ 1.250

€ 3.350

5.4.2 Flexibeler onderwijs
Om onze ambities op het thema Flexibeler onderwijs te realiseren doen wij het volgende.
Onze beloften:
- Eind 2020
o Hebben wij de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijkheden van flexibilisering
omgezet in een plan van aanpak.
o Zijn de uitkomsten van het onderzoek onder stakeholders naar relevante aanvullingen
m.b.t. de keuzedelen beschikbaar.
- Eind 2022
o Heeft een substantieel deel van onze opleidingen een curriculum waarbij maatwerk (naar
opleidingsduur en meerdere instroommomenten) mogelijk is.
o Kunnen studenten kiezen uit een breder aanbod aan keuzedelen waarbij studenten naast
de keuzedelen van de eigen opleiding ook keuzedelen van andere opleidingen kunnen
kiezen.
o Zijn studenten meer tevreden over maatwerk in hun opleiding.
o Is het aantal crossovers (zowel multidisciplinair als multi-level) substantieel toegenomen.
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Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de
planning en investeringen vermeld.
Maatregel

Planning

Investering
(x 1.000)

2019

1 fte

b. Op basis van het onderzoek worden

2020-2022

Jaarlijks 3 fte

c. Studenten kunnen gebruik maken

2022

A. Opleidingen zijn flexibele ingericht

(tempodifferentiatie en flexibele
instroom)
a. Onderzoek bij opleidingen naar vormen
en mogelijkheden van flexibilisering
studieduur en meerdere
instroommomenten
vormen en mogelijkheden voor
meerdere instroommomenten en
variatie en opleidingsduur breed in
de organisatie gedeeld
van een flexibel onderwijsaanbod
naar instroommoment en duur
van de opleiding

B. Studenten kunnen uit een breed aanbod aan
keuzedelen kiezen en hebben de
mogelijkheid om via crossovers ook
gedeelten van andere opleidingen te volgen
a. Samen met stakeholders (zowel in- als
extern) onderzoeken welke
keuzedelen een relevante aanvulling
op het bestaande aanbod aan
keuzedelen kunnen zijn
b. Onderzoek welke mogelijkheden van
crossovers voor studenten interessant
zijn
c. Op basis van onderzoek ontwikkelen
van aanvullende keuzedelen
d. Op basis van onderzoeksplan van
aanpak voor crossovers ontwikkelen
e. Ontwikkelde keuzedelen en
mogelijkheden voor crossovers zijn
voor studenten beschikbaar

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 700

€ 1.540

2019-2020

Jaarlijks 1 fte

2019-2020

Jaarlijks 1 fte

2020-2022

Jaarlijks 3 fte

2020-2022

Jaarlijks 3 fte

2022

Totaalinvestering thema Flexibeler
onderwijs

€ 2.240
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5.4.3 Leven Lang Ontwikkelen
Om onze ambities op het thema Leven Lang Ontwikkelen te realiseren doen wij het volgende.
Onze beloften:
- Eind 2020
o Hebben wij de Y-monitor ontwikkeld.
o Hebben wij aanvullend aanbod voor opleidingsmodulen (waaronder keuzedelen) en
educatieve trajecten ontwikkeld.
o Zijn delen van opleidingsprogramma’s (waaronder ook keuzedelen) certificeerbaar.
o Kunnen werkenden en niet-werkenden via de 3e leerweg worden ingeschreven.
- Eind 2022
o Is onze Y-monitor operationeel en wordt deze door onze alumni ingevuld.
o Zijn alumni en bedrijven positief over het LLO-aanbod van het Alfa-college.
o Wordt aanvullend aanbod voor opleidingsmodulen (waaronder keuzedelen) en
educatieve trajecten uitgevoerd.
o Kunnen binnen elke opleiding studenten kiezen uit meerdere keuzedelen waarbij 1
keuzedeel ook opleidingsoverstijgend is.
Dit realiseren wij met de volgende maatregelen. We hebben hier tevens per maatregel de planning en
investeringen vermeld.
Maatregel

A. Versterken van de relatie met onze alumni
a. Samen met alumni een alumni-monitor
ontwikkelen (Y-monitor). In de Ymonitor opnemen wat wij voor alumni
kunnen betekenen en wat alumni voor
ons kunnen betekenen.
b. Y-monitor implementeren
c. Op basis van de uitkomsten van de Ymonitor worden programma’s voor
alumni ontwikkeld
B. Er is, naast het bestaande aanbod, een
aanvullend aanbod aan opleidingsmodulen,
keuzedelen, educatieve trajecten etc. voor
werkenden.
a. Met partners in het werkveld
onderzoeken aan welke aanvullende
programma’s werkenden behoefte
hebben
b. Aanvullend aanbod ontwikkelen
c. Aanvullend aanbod is beschikbaar en
wordt uitgevoerd voor werkenden
d. Aanvullend aanbod aan keuzedelen is
voor eigen studenten beschikbaar en
wordt uitgevoerd
C. Organisatie is erop ingericht om op een
flexibele manier op externe
opleidingsvragen te kunnen inspelen

Planning

Investering
(x 1.000)

2019

1 fte

2020-2022
2020-2022

Jaarlijks 0,5 fte
Jaarlijks 1 fte

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 385

€ 980

2019

1 fte

2019
2020-2022

1 fte
Jaarlijks 2 fte

2020-2022

Jaarlijks 2 fte

2021-2022

Jaarlijks 2 fte

€ 280
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Maatregel

Planning

Investering
(x 1.000)

D. Delen van opleidingsprogramma’s (en
eventueel keuzedelen) zijn certificeerbaar
en krijgen daardoor een civiel effect.
Met overheden onderzoeken op welke
wijze delen van opleidingsprogramma’s (en
eventueel keuzedelen) een civiel effect
krijgen
E. Met overheden onderzoeken op welke
wijze werkenden en niet-werkenden als niet
bekostigde deelnemers kunnen worden
ingeschreven maar waarbij het wel mogelijk
is dat behaalde certificaten c.q. diploma’s
via DUO een civiel effect hebben
(onderzoek dus naar de zogenaamde 3e
leerweg)
Totaalinvestering thema Leven Lang
Ontwikkelen

2019-2020

Jaarlijks 1 fte

Totaalinvestering
(x 1.000)
€ 140

2019

1 fte

€ 70

€ 1.855
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5.5 Financiële recapitulatie kwaliteitsagenda 2019-2022
Bedragen x 1.000

Speerpunt
1. Opleiden voor de
samenleving van de
toekomst

Thema
Versterking Techniek |
Kansen in Techniek
Versterking Techniek |
Vernieuwing
Techniekprogramma's
Toekomstbestendig
bouwen
Energie en Duurzaamheid
Healthy Ageing
Ondernemerschap
Digital Society | Docenten
en onderwijsinhoud
Digital Society | Digitale
communicatie in het
onderwijs
SUBTOTAAL speerpunt 1
2. Gelijke kansen
Toegankelijkheid
Doorlopende leer- en
ontwikkellijnen |
Aansluiting vmbo-mbo
Doorlopende leer- en
ontwikkellijnen |
Aansluiting havo-mbo
Doorlopende leer- en
ontwikkellijnen |
Doorstroom mbo-mbo
Doorlopende leer- en
ontwikkellijnen |
Doorstroom mbo-hbo
Loopbaanoriëntatie & begeleiding
Versterking burgerschap
Inburgering & Participatie
SUBTOTAAL speerpunt 2
3. Jongeren in een
Voortijdig schoolverlaten
kwetsbare positie
Aansluiting onderwijsarbeidsmarkt |
Maatregelen BPV en werk
Aansluiting onderwijsarbeidsmarkt |
Maatregelen thuiszitters
SUBTOTAAL speerpunt 3
4.
Hybride leeromgeving
Onderwijsinnovatie Flexibeler onderwijs
Leven lang ontwikkelen
SUBTOTAAL speerpunt 4
TOTAAL Kwaliteitsagenda 2019-2022

€

2019
280

2020
€ 280

2021
€ 210

2022
€ 210

Totaal
€ 980

€

420

€ 420

€ 420

€ 420

€ 1.680

€

140

€ 140

€ 140

€ 140

€

560

€
€
€
€

245
455
380
438

€
€
€
€

€
€
€
€

371
455
280
438

€
€
€
€

371
455
210
438

€
€
€
€

1.358
1.820
1.220
1.750

€

70

€ 980

€ 860

€

740

€ 2.650

€ 2.428
€ 240
€ 315

€ 3.434
€ 240
€ 525

€ 3.174
€ 240
€ 455

€ 2.984
€ 240
€ 490

€ 12.018
€ 960
€ 1.785

€

70

€

€

35

€

35

€

€

70

€ 420

€ 280

€

280

€ 1.050

€

210

€ 595

€ 595

€

595

€ 1.995

€ 1.200

€ 1.280

€ 140

€

140

€ 2.760

€ 140
€ 1.430
€ 3.675
€ 1.255

€ 350
€ 1.540
€ 5.020
€ 1.085

€ 210
€ 1.330
€ 3.285
€ 1.085

€ 210
€ 1.260
€ 3.250
€ 1.015

€ 910
€ 5.560
€ 15.230
€ 4.440

€

420

€ 560

€ 490

€

490

€ 1.960

€

140

€ 350

€ 350

€

350

€ 1.190

€ 1.815
€ 680
€ 210
€ 350
€ 1.240
€ 9.185

€ 1.995
€ 1.030
€ 770
€ 455
€ 2.255
€ 12.704

€ 1.925
€ 820
€ 630
€ 525
€ 1.975
€ 10.359

€ 1.855
€ 820
€ 630
€ 525
€ 1.975
€ 10.064

€ 7.590
€ 3.350
€ 2.240
€ 1.855
€ 7.445
€ 42.283

371
455
350
438

70

210
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5.6 Zo organiseren wij het en bewaken we de voortgang
Eigenaarschap op alle niveaus en in alle geledingen in onze organisatie is belangrijk voor ons. Dat
bevorderen en versterken we. Dit uitgangspunt hanteren we ook als principe voor de inrichting en
organisatie en voortgangsbewaking van de uitvoering van onze kwaliteitsagenda. Voor de realisatie
van de beloften en maatregelen kiezen we daarom zoveel mogelijk voor inzet van medewerkers uit
onderwijsteams, ondersteund door het management en de ondersteunende diensten van O&K en
HRM. De verantwoordelijkheid voor de realisatie van de beloften en maatregelen is onderdeel van
de lijnverantwoordelijkheid in onze organisatie. De monitoring van de voortgang en eventueel
bijsturing van de beschreven beloften en maatregelen is dus in de lijn belegd. Deze manier van
werken sluit aan bij onze planning & control cyclus.
Voor de programma-organisatie van deze kwaliteitsagenda betekent dit dat het directie-overleg (het
DO) verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van onze kwaliteitsagenda en fungeert als
stuurgroep, daarbij ondersteund door een programmasecretaris kwaliteitsagenda. Per speerpunt
worden vanuit het DO een of meer eigenaren benoemd. We sluiten daarbij aan bij de bestaande
verdeling van portefeuilles. De diensten van de service-unit Bedrijfsvoering ondersteunen en
faciliteren het DO hierbij.
Van de speerpunteigenaren verwachten wij dat zij de beloften en de maatregelen zoals die zijn
benoemd bij elk afzonderlijk speerpunt, op instellingsniveau samen met de programmasecretaris
monitoren en daar waar onvoldoende vorderingen gesignaleerd worden, worden deze in het DO
ingebracht. Zij werken daarbij vanuit het vertrekpunt dat de beloften en maatregelen integraal voor
de hele organisatie gelden en niet voor een specifieke locatie en/of regio. Wel kunnen en zullen er
accentverschillen zijn tussen locaties en regio’s wanneer het gaat om de uitvoering en organisatie
van maatregelen.
Het DO brengt periodiek verslag uit van de voortgang van het programma aan het CvB en doet zo
nodig voorstellen voor bijstelling daarvan. Het DO is, ondersteund door de programmasecretaris,
verantwoordelijk voor het aanleveren van de informatie voor een integrale verantwoording in het
Geïntegreerd Jaardocument van het Alfa-college.
De programmasecretaris is verantwoordelijk voor de inrichting van een communicatie- en
overlegstructuur waarmee de voortgang van maatregelen in het DO wordt besproken en bewaakt.
Hierbij kan gedacht worden aan bilaterale overleggen tussen de eigenaren van de speerpunten en
programmasecretaris (ondersteunende diensten kunnen hierbij desgewenst en daar waar nodig
aansluiten), aangevuld met overleggen in het DO. De programmasecretaris ondersteunt en faciliteert
het DO en de DO-leden en zorgt voor integraliteit. Een exacte invulling en vormgeving van deze
overlegstructuur wordt in samenspraak met het DO vormgegeven.
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5.7 Zo zijn onze investeringen duurzaam
De verduurzaming van de door het Alfa-college beschreven beloften en maatregelen wordt op
verschillende manieren gerealiseerd:
- De speerpunten uit de Kwaliteitsagenda zijn ook belangrijke speerpunten in onze strategische
agenda.
- Een groot aantal maatregelen, zoals deze in de eerdere paragrafen van dit hoofdstuk beschreven
zijn, leidt veelal tot concrete en duurzame onderwijsproducten: vernieuwde curricula,
keuzedelen, modules en certificeerbare eenheden.
- De verbinding met onze partners uit het regionale bedrijfsleven bij de ontwikkeling en uitvoering
van het vernieuwde onderwijs leidt tot een duurzame relatie met onze omgeving.
- Een aantal maatregelen is gekoppeld aan visieontwikkeling.
- Ook wordt sterk ingezet op professionalisering van medewerkers. Dit sluit aan bij de strategische
keuze om onze organisatie te ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap, waar
kennisbevordering en kennisdeling (zowel formeel als informeel) centraal staan.
- De keuze voor een aantal maatregelen is sterk verbonden met de identiteit van het Alfa-college
en de maatschappelijke opdracht die daaruit volgt.
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6. Onze samenwerkingspartners en stakeholders
6.1 Samenwerkingspartners
Het Alfa-college heeft tal van samenwerkingspartners. In nagenoeg alle gevallen gaat het bij de
samenwerking om samenwerking op inhoud, zonder dat daar formele
samenwerkingsovereenkomsten onderliggen. Hieronder geven we een beknopt beeld van onze
samenwerkingspartners, zonder de pretentie te hebben daarin volledig te zijn. Ook worden deze
partners hier niet met hun naam genoemd omdat dat zou leiden tot een oneindig lange lijst.
Op bestuurlijk niveau is er samenwerking met de mbo- en hbo-instellingen met name in de
provincies Groningen en Drenthe. Daarnaast zijn er, zij het in beperktere mate met Overijssel en
Friesland. Met collega-bestuurders wordt regelmatig op bestuurlijk-strategisch niveau in AROCverband overlegd over onderwerpen als leerlingdaling, doorstroom en macro-doelmatigheid. Ook is
er een intensief contact met bestuurders/directeuren van scholen voor vo in het werkgebied: het vombo-overleg dat zowel in Drenthe als in Groningen structureel plaatsvindt. In die overleggen wordt
naast o.a. doorstroom ingegaan op de effecten van de ontgroening. Ook is er op bestuurlijk niveau
veelvuldig contact met provinciale en gemeentelijke overheden om te bespreken hoe partijen elkaar
kunnen versterken in het uitvoeren van hun maatschappelijke opdrachten.
Op het niveau van de regio’s wordt ook veelvuldig samengewerkt en samengewerkt met derden.
Zowel bestuur als management stelt zich hier actief in op. Voorbeelden hier van zijn het
Werkgeversberaad Hardenberg, board Dutch Tech Zone (Hoogeveen, Hardenberg), Adviesraad
HANNN, Ringwegacademie, ZON, Vrienden van Techniek Hoogeveen, Stichting Startershuis Doen
Hardenberg, Bedrijvensociëteit A37, GOA-publiek, Akkoord van Groningen, 1000-banenplan
provincie Groningen.
Tevens vindt er nauw overleg en samenwerking plaats met het werkveld. Bijvoorbeeld op het gebied
van de beroepspraktijkvorming, de examinering (o.a. de proeven van bekwaamheid) en door in
gesprek te gaan in werkveldadviescommissies over de inhoud van het onderwijs. Ook vinden er op
locaties van het werkveld al veel onderwijsactiviteiten plaats. Met scholen voor vo wordt
samengewerkt m.b.t. de voorlichting van de aspirant-studenten en de doorstroom. Met mboinstellingen in het werkgebied wordt samengewerkt als het gaat om de afstemming van het
onderwijsaanbod.
In de gezamenlijke lectoraten wordt met tal van partners samengewerkt. Het gaat daarbij om
provinciale en gemeentelijke overheden, mbo- en hbo-instellingen en zeer veel partners uit het
werkveld in de vier noordelijke provincies. Ook in de RIF-projecten waarin het Alfa-college
penvoerder is dan wel als partner bij betrokken is, wordt samengewerkt met talloze mbo-instellingen
en partners uit het werkveld.

80
Kwaliteitsagenda Alfa-college 2019-2022: Doelbewust bijdragen aan de samenleving van morgen
Versie 1.2 d.d.10-01-2019

6.2 Intern draagvlak voor onze kwaliteitsagenda
Bij de totstandkoming van onze kwaliteitsagenda is de organisatie intensief betrokken. Met alle
managementteams zijn afzonderlijke gesprekken gevoerd om de consequenties van het
bestuursakkoord te verkennen en om tot een procedure te komen voor het inventariseren van de
maatregelen en beloften voor onze speerpunten. Na een eerste inventarisatie is er een tweede
gespreksronde geweest met de managementteams om de resultaten van de inventarisatie door te
spreken en te komen tot aanscherping. Tussentijds zijn er ook gesprekken geweest met de
voorlopers binnen de regio’s op de thema’s die in de Kwaliteitsagenda voorkomen. Het resultaat van
de gesprekken met de managementteams en de voorlopers heeft geleid tot een met de directeuren
afgestemd geheel van beloften en maatregelen.
Tijdens het proces van invulling en vormgeving van onze kwaliteitsagenda hebben de directeuren
zich gecommitteerd aan de realisatie van onze ambitieuze beloften die we in onze kwaliteitsagenda
doen. In paragraaf 5.6 hebben we verwoord hoe wij het eigenaarschap op de wijze waarop wij
eigenaarschap, en dan met name de prominente rol en verantwoordelijkheid van de directeuren
voor de uitvoering, voortgangsbewaking en bijsturing hebben belegd.
Medewerkers en studenten hebben wij ook nadrukkelijk betrokken bij het traject om te komen tot
onze kwaliteitsagenda. Om te komen tot onze strategie voor de periode augustus 2019 tot en met
juli 2023 hebben wij meerdere bijeenkomsten op diverse locaties van ons ROC in september 2018
georganiseerd. Daar zijn de kwaliteitsagenda en dan met name de keuze voor de speerpunten
nadrukkelijk aan de orde geweest. De opbrengsten van deze bijeenkomsten zijn mede input geweest
voor de invulling van de maatregelen uit de kwaliteitsagenda. Na vaststelling van de kwaliteitsagenda
maken wij een publieksversie die breed in de organisatie verspreid wordt. De betrokkenheid van
onze medewerkers bij de realisatie van onze beloften en maatregelen wordt geborgd door de teams
te laten aangeven hoe zij gaan bijdragen aan de realisatie van de speerpunten en beloften.
Vervolgens gaan wij met hen en de opleidingsmanager daarover in gesprek.
De interne formele partners zijn ook bij de totstandkoming van onze kwaliteitsagenda betrokken.
Met Ondernemingsraad (twee keer) en de Studentenraad (een keer) zijn gesprekken gevoerd om hen
te informeren over het bestuursakkoord en de consequenties ervan voor ons ROC. Ook is er nog een
gezamenlijk met-de-benen-op-tafel-gesprek geweest van College van Bestuur, Ondernemingsraad en
Studentenraad over de nieuwe strategie en onze kwaliteitsagenda-speerpunten. In al die gesprekken
zijn deze formele partners bevraagd op hun suggesties over de wijze van realisatie van onze
speerpuntbeloftes. Op 16 oktober 2018 is er een gezamenlijke vergadering geweest van het College
van Bestuur met onze Ondernemingsraad en Studentenraad waarin het definitieve concept van de
kwaliteitsagenda is gepresenteerd. Beide raden hebben laten weten – in het kader van hun wettelijk
instemmingsrecht met de hoofdlijnen van de begroting – dat zij zich kunnen vinden in de wijze
waarop de middelen die we ontvangen in het kader van onze kwaliteitsagenda, worden ingezet.
Met de Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur is in een met de benen-op-tafel-overleg
eveneens gesproken over onze nieuwe strategie en onze kwaliteitsagenda. In het kader van het nog
te voeren gesprek met deze raad over de goedkeuring van onze nieuwe strategie komen ook onze
kwaliteitsagenda-speerpunten nader aan de orde.
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6.3 Externe betrokkenheid bij onze kwaliteitsagenda
Bij de totstandkoming van onze kwaliteitsagenda is contact en afstemming geweest met de ROC’s en
AOC’s in ons werkgebied met name over de regiovisie, maar ook over meer concrete activiteiten met
betrokken instellingen.
In het kader van ons strategietraject zijn er in juni en juli 2018 in de drie regio’s van ons ROC
bijeenkomsten georganiseerd met externe stakeholders waarin we met hen in gesprek geweest zijn
over hun wensen/verlangens m.b.t. onze strategische thema’s (inclusief onze kwaliteitsagendaspeerpunten). In deze bijeenkomsten hebben we de speerpunten en relevante thema’s gecheckt.
Als bijlage 7.3.1 is een overzicht opgenomen van de aanwezige stakeholders per bijeenkomst. De
inbreng van deze stakeholders tijdens deze bijeenkomsten hebben wij meegewogen en zo mogelijk
verwerkt in onze kwaliteitsagenda.
De definitieve conceptversie van onze kwaliteitsagenda hebben we voorgelegd aan
beleidsmedewerkers van de gemeenten Groningen, Hoogeveen en Hardenberg, de provincies
Drenthe en Groningen en VNO/NCW Noord en MKB Noord. Ook hun input is verwerkt en waar
mogelijk opgenomen in onze definitieve kwaliteitsagenda (zie bijlage 7.3.2).
Als terugkoppeling aan externe stakeholders zenden we hun de publieksversie van onze
kwaliteitsagenda.
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7. Bijlagen
7.1 Deelnemersaantallen per locatie
Locatie Admiraal de Ruyterlaan, Technische opleidingen:
Niveau
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Totaal

okt 2016
128
305
267
798
1.498

Locatie Atoomweg (opleidingen Gaming en Mediavormgeving):
Niveau
Niveau 4
Totaal

okt 2016
81
81

okt 2017
102
360
245
903
1.610

okt 2018
128
482
302
933
1.845

okt 2017
110
110

okt 2018
100
100

Locatie Boumaboulevard, Groningen (opleidingen Administratie, Handel, Commercieel, ICT, Creatief):
Niveau
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Totaal

okt 2016
52
488
669
1417
2.626

Locatie Kardingerplein, Groningen (opleidingen Uniformberoepen):
Niveau

okt 2017
68
450
556
1376
2.450

okt 2018
67
456
509
1433
2.465

okt 2016

okt 2017

okt 2018

Niveau 2

108

102

92

Niveau 3
Niveau 4

126

133

115
21

235

228

okt 2018
35
110
164
564
870

Totaal

-

234

Locatie Kardingerweg’, Groningen (opleidingen Sport en Bewegen):
Niveau
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Totaal

okt 2016
24
89
242
495
850

okt 2017
26
93
256
488
863

Niveau
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Totaal

okt 2016
69
357
725
1018
2.169

okt 2017
84
322
752
1066
2.224

Locatie Kluiverboom, Groningen (opleidingen Welzijn, Gezondheidszorg en Dienstverlening):

okt 2018
112
388
691
1142
2.333
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Locatie Salland, Assen (opleidingen Sport en Bewegen):
Niveau
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Totaal

okt 2016

21
42
55
118

okt 2017

22
40
63
125

okt 2018

12
31
89
132

Locatie Voltastraat, Hoogeveen (mbo-opleidingen in alle sectoren m.u.v. Motorvoertuigentechniek
en Transport & Logistiek):
Niveau
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Totaal

okt 2016
59
514
465
1144
2.182

okt 2017
56
540
472
1106
2.174

okt 2018
39
497
504
1160
2.200

Locatie De Stroom, Hoogeveen (opleidingen Motorvoertuigentechniek en Transport & Logistiek):
Niveau
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Totaal

okt 2016

okt 2017

148
49
111
308

okt 2018

155
55
139
349

Locatie Parkweg - LOC, Hardenberg (alle mbo-opleidingen, m.u.v. BBL Techniek):
Niveau
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Totaal

okt 2016
41
247
601
961
1.850

Locatie Parkweg – RTC, Hardenberg (BBL Techniek):
Niveau
Niveau 2
Niveau 3
Totaal

okt 2016
76
66
142

191
77
155
423

okt 2017
54
269
682
971
1.976

okt 2018
67
262
624
1002
1.955

okt 2017
93
42
135

okt 2018
98
54
152

84
Kwaliteitsagenda Alfa-college 2019-2022: Doelbewust bijdragen aan de samenleving van morgen
Versie 1.2 d.d.10-01-2019

7.2 Geraadpleegde bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16-27. (z.d.). Jongeren in kwetsbare posities: typeringen. Geraadpleegd op 13 augustus 2018,
van http://www.16-27.nl/kwetsbare-jongeren/typeringen/
Alfa-college. (z.d.). Doelbewust naar buiten. Geraadpleegd op 31 juli 2018, van
https://www.alfa-college.nl/over-ons/doelbewust-naar-buiten
Alfa-college. (z.d.). Over ons. Geraadpleegd op 31 juli 2018, van https://www.alfacollege.nl/over-ons
Alfa-college. (z.d.). Waar vind je ons. Geraadpleegd op 31 juli 2018, van https://www.alfacollege.nl/opleidingen-en-cursussen/waar-vind-je-ons
Arbeid en sociale zekerheid [Statline]. (z.d.). Geraadpleegd op 30 juli 2018 van
http://statline.cbs.nl/Statweb/dome/?TH=50750&LA=nl
Bestuursakkoord OCW-MBO-Raad 2018-2022: trots, vertrouwen en lef. Bijlage bij Kamerbrief
over bestuursakkoord mbo 7 februari 2018
Bestuursakkoord middelbaar beroepsonderwijs. Brief Minister OCW aan Tweede Kamer 7
februari 2018
Bevolking [Statline]. (z.d.). Geraadpleegd op 30 juli 2018 van
http://statline.cbs.nl/Statweb/dome/?TH=50750&LA=nl
CBS. (2018, 24 april). Regionale economische groei, 2017. Geraadpleegd op 30 juli 2018, van
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/17/regionale-economische-groei-2017
CBS. (2018, 24 april). Sterkste economische groei in regio Eindhoven en Almere.
Geraadpleegd op 30 juli 2018, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/17/sterksteeconomische-groei-in-regio-eindhoven-en-almere
Chemport Emmen. (z.d.). Drenthe Groene Chemiepoort van Europa. Geraadpleegd op 13
augustus, van http://chemportemmen.eu/
City of Talent. (z.d.). 5 kernsectoren. Geraadpleegd op 1 augustus 2018, van
https://www.cityoftalent.nl/merkgroningen/vijf-sectoren
City of Talent. (z.d.). Over. Geraadpleegd op 31 juli 2018, van
https://www.cityoftalent.nl/city-of-talent/over
CKMBO Werkwijze cie. kwaliteitsafspraken mbo brief 10 september 2018 aan CvB Alfacollege
DUO. (z.d.). mbo-planningstools. Geraadpleegd op 7 augustus 2018, van
https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/mbo-planning-/
ECBO-Tier-HAN. Doorstroom mbo-hbo en uitval in het hbo. Evidence-based
aanbevelingen.2016; https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/Doorstroommbo-hbo-Literatuuronderzoek.pdf
Macro-economie [Statline]. (z.d.). Geraadpleegd op 30 juli 2018 van
http://statline.cbs.nl/Statweb/dome/?TH=50750&LA=nl
mbo Raad. (2018, 1 februari). Doorstroom mbo-hbo. Geraadpleegd op 2 augustus 2018, van
https://www.mboraad.nl/themas/doorstroom-mbo-hbo
Minister van OCW, brief kwaliteitsafspraken 2016-2019 Van goed naar beter aan Tweede
Kamer 16 december 2013
Nederland regionaal [Statline]. (z.d.). Geraadpleegd op 30 juli 2018 van
http://statline.cbs.nl/Statweb/dome/?TH=50750&LA=nl
Nidi. (2018, 29 juni). Geraadpleegd op 13 september 2018 van
https://www.nidi.nl/nl/demos/2018/06/02
Onderwijs [Statline]. (z.d.). Geraadpleegd op 30 juli 2018 van
http://statline.cbs.nl/Statweb/dome/?TH=50750&LA=nl
85

Kwaliteitsagenda Alfa-college 2019-2022: Doelbewust bijdragen aan de samenleving van morgen
Versie 1.2 d.d.10-01-2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Onderwijs in Cijfers. (z.d.). Landelijke vsv cijfers. Geraadpleegd op 7 augustus 2018, van
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-enstudenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten/landelijke-vsv-cijfers
Onderwijs in cijfers. (z.d.). Voortijdig schoolverlaters. Geraadpleegd op 1 augustus 2018, van
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-enstudenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten
Overijssel. (2018, 4 juli). Hoofdthema’s Overijssel. Geraadpleegd op 13 augustus 2018, van
http://www.overijssel.nl/over-overijssel/info-overijssel/thema'-provincie/
Overijssel. (2018, 8 mei). Onderwijs en werk. Geraadpleegd op 13 augustus 2018, van
http://www.overijssel.nl/thema's/economie/onderwijs-werk/
Provincie Drenthe|Etil. Rapport Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt provincie Drenthe
2017-2022. Publicatie augustus 2018
Provincie Drenthe. (z.d.). Nieuwe subsidieregeling vrijetijdseconomie Drenthe voor
recreatieondernemers. Geraadpleegd op 13 augustus 2018, van
https://www.provincie.drenthe.nl/@126889/nieuwe/
Provincie Drenthe. (z.d.). Opleidingsniveau beroepsbevolking. Geraadpleegd op 7 augustus
2018, van
https://www.provincie.drenthe.nl/feitenencijfers/cijfers/economie/opleidingsniveau-0/
Provincie Groningen. (z.d.). Noordervisie. Geraadpleegd op 2 augustus 2018, van
https://www.provinciegroningen.nl/beleid/zo-maken-we-beleid/noordervisie-2040/
Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 14 juni 2018. Minister OCW.
SER. (2017, 17 november). Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2 Voorstellen voor een
sterk en innovatief beroepsonderwijs. Geraadpleegd op 13 augustus 2018, van
https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2017/toekomstgerichtberoepsonderwijs.aspx
SNN. (2015). Noordelijke Innovatieagenda 2014-2020. Geraadpleegd op 6 augustus 2018, van
https://www.snn.nl/sites/default/files/201803/Noordelijke%20Innovatie%20Agenda%202014-2020%20Versie%20Januari%202015.pdf
SNN. (2015). Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020.
Maastricht.
SNN. (2017). Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt. Update NOA 20172020. Maastricht.
SNN. (z.d.). Over SNN. Geraadpleegd op 8 augustus 2018, van https://www.snn.nl/over-snn
Sociaal Planbureau Groningen. (z.d.). Ontgroening en vergrijzing. Geraadpleegd op 6
augustus 2018, van
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/leefbaarheid/bevolking/ontgroening-en-vergrijzing/
Sociaal Planbureau Groningen. (z.d.). Opleidingsniveau van de beroepsbevolking.
Geraadpleegd op 6 augustus 2018, van
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/leefbaarheid/werk-en-inkomen/opleidingsniveauberoepsbevolking/
UWV. (2018). Nieuwsflits arbeidsmarkt juni 2018. Geraadpleegd op 2 augustus 2018, van
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/nieuwsflits-arbeidsmarkt-juni-2018.pdf
WerkInZicht. (z.d.). 6 miljoen voor scholing werkzoekenden bouwopgave aardbevingsgebied.
Geraadpleegd op 6 augustus 2018, van https://werkinzicht.nl/6-miljoen-scholingwerkzoekenden-bouwopgave-aardbevingsgebied/

86
Kwaliteitsagenda Alfa-college 2019-2022: Doelbewust bijdragen aan de samenleving van morgen
Versie 1.2 d.d.10-01-2019

7.3 Betrokken stakeholders
7.3.1 Externe stakeholders aanwezig bij regiobijeenkomsten strategie en kwaliteitsagenda
Bijeenkomst regio Hoogeveen d.d. 18 juni 2018
Naam
De heer J. Oost
Mevrouw A. Knol
Mevrouw K. Nijland
De heer K. Houwing
De heer R. te Wolde
De heer E. Sieders
De heer R. Hilbers
De heer G. Douma
Mevrouw P. Garib
De heer F. Emmelkamp
De heer R. Steenbergen
De heer J. Bosman

Functie
Adviseur Praktijkleren
Leerplichtambtenaar
Clustermanager
Opleidingsmanager
Accountman. Onderwijs
Accountmanager EZ
Eigenaar
QESH Manager
Werkcoach
Voorzitter RvB
Eigenaar
Directeur/Bestuurder

Organisatie
SBB
Regionaal bureau Recht op leren
Ambique
RSG Wolfsbos
Eomes Marko
Samenwerkingsorg. De Wolden Hoogeveen
Apotheek Benu
Hoomark BV
Samenwerkingsorg. De Wolden Hoogeveen
Woon- en zorgcentrum De Westerkim
Bakkerij Steenbergen
SWW Hoogeveen

Bijeenkomst regio Groningen d.d. 2 juli 2018
Naam
Mevrouw H. van Lier
Mevrouw A. van Wijlen
Mevrouw H. Wieringa
De heer F. Valkema
Mevrouw N. Beekhuis
Mevrouw J. Jager
De heer B. Voorneveld
De heer A. Grit
De heer E. Datema
De heer H. Tuithof
De heer G. de Borst
De heer R. Klaver
Mevrouw M. Muhonen
Mevrouw A. Huiting
De heer B. Schollema
De heer P. Nanninga
De heer P. Killestijn
Mevrouw C. Doesburg
Mevrouw E. ten Brink
De heer A. Bouwmeester

Functie
Vestigingsmanager
Opleidingsfunctionaris
Projectleider
Eigenaar
Jobcoach
Casemanager
Eigenaar
Lector Ondernemen
Directeur/Eigenaar
Hoofd Stadstoezicht
Projectontwikkelaar
Commercieel Directeur
Dean Pabo
Hrm Adviseur
Wethouder
Manager
Projectleider
Projectleider
Directeur
Regiomanager

Organisatie
Grand café en DeliMarché UMCG
UMCG
Wijkgilde De Es
Sportal
Werk 050
RUG
Digital city
Hanzehogeschool
Special forces
Gemeente Groningen
Koenen Bouw/Ice World Assen
FC Groningen
Hanzehogeschool
SKSG
gemeente Loppersum
Google
Werkplein
ISD Noordoost
ISD Noordoost
OTIB
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Bijeenkomst regio Hardenberg d.d. 2 juli 2018
Naam
Mevrouw M. Meijering
Mevrouw C. Elsman
Mevrouw H. Mensink
De heer A. Hofsink
De heer R. van der Woude
De heer M. Eggengoor
Mevrouw T. Marsman
De heer E. Smit
De heer H. Bloten
De heer J. Westert
De heer P. Zwartscholten
De heer M. Kirchner
De heer P. Rijnkels
De heer M. Blaauw
Mevrouw M. Koel
Mevrouw M. Janssen
Mevrouw J. Haan

Functie
P&O Adviseur
Beleidsmedewerker
Directeur/Bestuurder
Startersadviseur
Manager Operations
Directeur
Adviseur Opl. En Ontw.
Beleidsadviseur
Adviseur
Fractievoorzitter
Startersadviseur
Bestuurder
Directeur
Medewerker
Manager V&V
Hoofd P&O
Coördinator Scholing

Organisatie
Saxenburgh Groep
Gemeente Hardenberg
LOC+
Startershuis DOEN
Sollie.comm
Kendis ICT-diensten
Saxenburgh Groep
Gemeente Hardenberg
Vitaal Vechtdal
CU Provinciale Staten Overijssel
Startershuis DOEN
Baalderborg Groep
Welluswijs
Welluswijs
Beter Thuis Wonen Thuiszorg
Baalderborg
Beter Thuis Wonen Thuiszorg

7.3.2 Externe stakeholders die de laatste conceptversie van commentaar hebben voorzien
Naam
De heer E. Sieders
Mevrouw I. Dragtstra
Mevrouw T. Sextro
De heer D. Koolman
De heer D. Hoekstra

De heer R.J.H. Wolters

Functie
Accountmanager
Economische Zaken
Regiomanager Drenthe
Beleidscoördinator
Arbeidsmarkt-Onderwijs
Hoofd Economische Zaken
Beleidsmedewerker
gebouwen en
gronden/projectleider
optimalisatie
doelgroepenvervoer
Projectleider
Economie/Arbeidsmarkt

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden
Hoogeveen
VNO-NCW Noord
Provincie Drenthe
Gemeente Groningen
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Provincie Groningen
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7.4 Afkortingenlijst
AD
AOC
APCG
BAB
BBL
BK
BOL
BPV
CBS
CPB
DO
DUO
EBG
GT
HAVO
HBO
IT
LOB
MBO
MKB
NT2
OCW
O&K
PIT
RIF
RMC
ROC
RTC
SER
UWV
VAVO
VMBO
VO
VSV
VWO
WW

Associate degree
Agrarisch opleidingscentrum
Armoedeprobleemcumulatie gebied
Baanafspraakbanen
Beroepsbegeleidende leerweg
Basis- en kadergerichte (leerweg)
Beroepsopleidende leerweg
Beroepspraktijk vorming
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Plan Bureau
Directie-overleg
Dienst Uitvoering Onderwijs
Economic Board Groningen
Gemengde en Theoretische (leerweg)
Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Hoger beroepsonderwijs
Informatie technologie
Loopbaanoriëntatie en - begeleiding
Middelbaar Beroepsonderwijs
Midden- en kleinbedrijf
Nederlands als tweede taal
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ministerie)
Onderwijs&Kwaliteit (stafafdeling Alfa-college)
Praktijk instituut techniek
Regionaal investeringsfonds (mbo)
Regionaal meld- en coördinatiepunt (vsv)
Regionaal opleidingscentrum
Regionaal trainingscentrum
Sociaal economische raad
Uitvoering werknemersverzekeringen
Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
Voortgezet Onderwijs
Voortijdig Schoolverlaten
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Wet werkloosheid
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