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voorwoord
De kern van onderwijs is en blijft: geven en verbeteren. De meeste inspanningen 

worden geleverd door het geven van onderwijs: dat doen onze docenten iedere 

dag. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ieder jaar het leeuwendeel van 

de middelen hiervoor wordt ingezet. En als we onze studenten moeten geloven, 

en dat doen we, doen onze docenten dat steeds beter. 

De uitkomsten van het tweejaarlijks landelijke 
studententevredenheidsonderzoek van de 
Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) 
toont dit aan. Het rapportcijfer dat de studenten 
dit jaar hebben gegeven aan onze opleidingen 
is 7,2 (2016: 7,1, 2014: 7,0). Zoomen we nader in 
op de resultaten, dan blijkt geen enkele opleiding 
een onvoldoende te scoren. Ook de numerieke 
rendementen van vrijwel al onze opleidingen zitten 
ruim boven de inspectienorm en het VSV vertoont 
al jarenlang een neerwaartse tendens. Ook onze 
medewerkers zijn tevreden over ROC van Twente. 
Sterker nog, deze tevredenheid stijgt nog steeds. 
Dit jaar scoren we een 8,0 (2015: 7,8). Conclusie: 
met succes verzorgt ons ROC onderwijs.

De kwaliteitsagenda 2019-2022 heeft betrekking 
op dat andere onmisbare facet van onderwijs: 
verbeteren. Verbeteren met het oog op de 
toekomst. Met de snel veranderende wereld is 
en blijft dit ook voor ROC van Twente een must. 
Onze externe stakeholders in de regio (bedrijven, 
zorg  instellingen, gemeenten, vmbo, Zone.college, 
Saxion, enzovoorts) geven dit ook aan. Tegelijkertijd 
melden zij unaniem dat we de afgelopen jaren 
flinke stappen hebben gezet als het gaat om 
samenwerking. De praktijk opleiders, zo blijkt uit de 
landelijke bpv-monitor van dit jaar, geven ons een 
7,6. Een ondernemer verwoordt het treffend: “We 
hebben verkering, maar zijn nog niet verloofd”. De 
vervlechting van onze opleidingen met de beroeps-
praktijk kan nog vele malen sterker. Dát zien we als 
de grote uitdaging voor de komende jaren.

Ter voorbereiding op deze kwaliteitsagenda 
hebben we veel en intensief beraad gehad met 
onze studenten, medewerkers én met onze externe 
stakeholders. Een eerste concept, dat uit deze 
overleggen is voortgekomen, is aan deze belang-
hebbenden voorgelegd. In werksessies hebben de 
Centrale Studentenraad en de Ondernemingsraad 

concrete suggesties gegeven, waarvan dankbaar 
gebruik is gemaakt. Alle feedback is gewogen en 
verwerkt. Wij danken alle betrokkenen voor de 
geleverde input. We hebben met al onze regionale 
partners de afspraak dat we hen betrekken bij de 
nadere uitwerking en de uitvoering van de agenda. 

Wij beschouwen deze kwaliteitsagenda als de 
actualisatie van de eigen strategische koers 
‘Nieuwsgierig, Verbindend, Inspirerend (2016-2020)’. 
Het proces van herijking is hiermee afgerond.
Met trots presenteren wij de agendapunten én 
de daarbij behorende beloftes, waarmee wij de 
komende vier jaar aan de slag gaan. Op allerlei 
manieren. Daarbij is ‘doen’ wat ons betreft het 
toverwoord. Tegelijkertijd bestaat het volle besef 
dat de richting die we opgaan om een blijvende 
professionele ontwikkeling vraagt van al onze 
medewerkers. Duurzaam ontwikkelen en vormgeven 
van interdisciplinair opleiden, hybride leren en 
maatwerk voor studenten in alle onderwijsteams 
vraagt tijd. Die vier jaar hebben we daarvoor nodig.

De regio Twente is geworden tot wat het nu is, 
dankzij de Twentse mentaliteit: handen uit de 
mouwen. En daardoor gebeurt er heel veel moois. 
Minder goed zijn we in het laten zien en er trots op 
zijn. Alles is in Twente al gauw vanzelfsprekend. 
Wij blijven ook de komende jaren de handen uit 
de mouwen steken, maar nemen ons tevens voor 
om de successen in de etalage te zetten. Met ons 
kwaliteitszegel ‘Derde plaats Beste ROC 2018’ 
(85 opleidingen verdeeld over zeven vakgebieden, 
mogen het kwaliteitszegel ‘Topopleiding 2018’ 
voeren) op de deuren van al onze locaties hebben 
we daar inmiddels een start mee gemaakt. 

College van Bestuur
Trudy Vos (lid)
John van der Vegt (voorzitter)
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In het eerste hoofdstuk maken we de verbinding 
tussen de eerste set kwaliteitsafspraken die 
zijn gerealiseerd in de periode 2015-2018 en de 
onderhavige kwaliteitsagenda voor de periode 
2019-2022.

Hoofdstuk 2 start met een schets van de 
regio Twente en ROC van Twente als partner 
binnen de regio. We gaan in op arbeidsmarkt-
ontwikkelingen, de maatschappelijke taak die we 
voor een belangrijk deel in samenwerking met de 
14 gemeenten vervullen en de relatie met onze 
onderwijspartners in de regio (de 14 vmbo-scholen, 
Zone.college en Saxion). 

In hoofdstuk 3 schetsen we de beginsituatie 
van ROC van Twente, uitmondend in een 
sterkte-zwakte analyse. De vertrekpunten 
hierbij zijn onze huidige strategische koers en de 
drie landelijke speerpunten, zoals genoemd in 
het bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’: 
kwetsbare jongeren, gelijke kansen en arbeidsmarkt 
van de toekomst. Aan het einde van dit hoofdstuk 
leggen we de verbinding met de zes agendapunten 
die in hoofdstuk 4 nader worden uitgewerkt.

Hoofdstuk 4 bevat de kwaliteitsagenda van ROC 
van Twente, waarbij de beloften, de stand van zaken 
na twee jaar en de beoogde effecten na vier jaar 
centraal staan. Zoals in het voorwoord betoogd, zijn 

Leeswijzer en toelichting
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de acties die voortkomen uit deze kwaliteits agenda 
verbeteracties. Zodanig verbeteren, opdat wij met 
onze opleidingen klaar zijn voor de toekomst. Dat is 
onze intentie.  
Bij de beloftes presenteren we een programma voor 
professionele ontwikkeling, omdat ook ons eigen 
werk verandert en dus de nodige wendbaarheid van 
onze eigen medewerkers vraagt.
Gegeven het tempo waarin onderwijs en arbeids  -
markt op dit moment in beweging zijn, zullen 
we na twee jaar (2021) onszelf de vraag stellen: 
‘Zitten we op het juiste spoor en is er aanleiding 
om de kwaliteitsagenda bij te stellen?’. We maken 
dan samen met onze medewerkers, studenten en 
externe stakeholders de tussenbalans op.

We sluiten deze kwaliteitsagenda af met een 
beschrijving van de wijze waarop de agenda binnen 
ROC van Twente zal worden aangestuurd en 
gemonitord (hoofdstuk 5) en een overzicht van de 
verdeling van de geoormerkte gelden (€14 miljoen 
per jaar) in de organisatie (hoofdstuk 6).

In bijlage 1 een weergave van de nadere afspraken 
die gemaakt zijn met de Commissie Kwaliteits-
agenda mbo.

In bijlage 2 een overzicht van de bronnen en 
bijeenkomsten waar we uit hebben geput 
respectievelijk hebben opgehaald voor de 
kwaliteitsagenda. 
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1.  Van kwaliteits-
afspraken naar  
kwaliteitsagenda

Deze kwaliteitsagenda is de opvolger van de set van 
kwaliteitsafspraken die we in 2014 met de minister 
hebben gemaakt en in de periode 2015-2018 
hebben uitgevoerd. Bij de eerste set van kwaliteits-
afspraken zijn ambities, acties en resultaten 
geformuleerd aan de hand van de volgende 
thema’s:
• excellentie;
• bpv;
•  ICT in het onderwijs (nu: educatieve 

technologie);
• examinering;
• taal en rekenen;
•  studieloopbaanbegeleiding (nu: loopbaanbege-

leiding);
• professionele ontwikkeling.

De twee eerstgenoemde thema’s zijn later herijkt 
en de ambities zijn, op verzoek van de minister, in 
afzonderlijke bpv- en excellentieplannen opnieuw 
beschreven. Door middel van een jaarlijkse verant-
woordingsrapportage en een verdiepingsgesprek 
met twee adviseurs van MBO in Bedrijf werd de 
voortgang gemonitord.

Terugkijkend op deze periode kunnen we 
concluderen dat de kwaliteitsafspraken hebben 
geleid tot focus op voornoemde thema’s en 
bewuster aandacht hebben gekregen binnen onze 
organisatie. De afgelopen vier jaar hebben we 
stappen gezet in de professionele ontwikkeling 
van medewerkers, een betere balans gevonden 
tussen welke verantwoordelijkheden op instellings-
niveau dienen te liggen en welke binnen de 
11 MBO Colleges (bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
bpv-standaarden). Ook heeft de set van kwaliteits-
afspraken de kennisdeling gestimuleerd en 
bevorderd. Het Kennisfestival van ROC van Twente 
voor alle medewerkers heeft inmiddels een vaste 
plek op de agenda verworven. Voor de geboekte 
resultaten per thema verwijzen we naar de voort-
gangsrapportages en in het verlengde daarvan de 
uitgebrachte adviesbrieven van MBO in Bedrijf. 

MBO in Bedrijf beschrijft onze aanpak treffend 
in één van haar brieven: “U bent bezig met de 
implementatie van de in 2015 vastgestelde agenda 
via een aanpak die is gebaseerd op een combinatie 
van innovatie, delen en verbinden. Daarnaast zet 
u in op samenwerking met de regio”. In de kern 
willen we deze lijn met de nieuwe kwaliteitsagenda 
continueren.

We zijn blij dat de mbo-sector de ervaringen met 
de eerste set kwaliteitsafspraken heeft gebruikt 
om te komen tot landelijke afspraken over de opzet 
en invulling van de nieuwe kwaliteitsagenda. Door 
onder meer de komst van nieuwe en veranderende 
wetgeving nemen we ‘oude’ thema’s mee naar 
de nieuwe kwaliteitsagenda: examinering en taal 
en rekenen. Ook het thema bpv keert terug in de 
kwaliteitsagenda, omdat we bezig zijn met een 
professionaliseringsslag. Excellentie beschouwen 
we inmiddels als een maatwerktraject.

Minder dominantie van de landelijke overheid en 
meer ruimte voor de regio is het adagium van 
de nieuwe kwaliteitsagenda. In Twente zijn wij 
verheugd over deze bijstelling van de koers, waarbij 
niet het kind met het badwater is weggegooid. 
De nieuwe thema’s, we noemen ze vanaf nu 
agendapunten, zullen we dan ook nadrukkelijk 
in samenwerking met onze partners in de regio 
oppakken.
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2.  Twente &  
ROC van Twente

Twente, fraai liggend tussen de Nederlands-Duitse 
grens en de Regge, is geografisch helder af te 
bakenen. De grootste steden zijn Hengelo, Enschede 
en Almelo, alwaar de grootste ROC-locaties zijn 
gehuisvest. Twente bestaat uit 14 gemeenten, 
14 vmbo-scholen, één hogeschool (Saxion), één 
universiteit (Universiteit Twente) en twee mbo-  
instellingen (Zone.college en ROC van Twente). 
De Twente Index, die continu wordt geactualiseerd, 
geeft een goed beeld van de demografische en 
arbeidsmarktontwikkeling in Twente. Zo laat de 
Index zien dat Twente al een aantal jaren een vrij 
stabiel aantal inwoners heeft (2017: 627.209). Van 
de potentiële beroepsbevolking lag de netto parti-
cipatiegraad (aandeel van de werkzame beroeps-
bevolking van de totale bevolking) in 2016 rond 
de 65%. Ook dit percentage is al een aantal jaren 
redelijk stabiel. 22,8 % van de beroeps bevolking 
heeft een laag opleidingsniveau (NL: 20,2%) en 
30,6 % een hoog opleidingsniveau (NL: 36,6%).

2.1  Het economisch profiel  
van de regio

Gedurende de afgelopen vijftien jaar heeft er in 
Oost-Nederland (Overijssel/Gelderland), en dus 
ook in Twente, een verschuiving plaatsgevonden 
van de traditionele naar de hightech maakindustrie, 
en van de maakindustrie in het algemeen naar 
dienstverlenende bedrijvigheid. Deze verandering in 
industrieel profiel weerspiegelt zich in de inbedding 
van bedrijfstakken in de regionale economie.  

De economie van Oost-Nederland kent een aantal 
sterke clusters, waarvan de samenstellende 
bedrijfstakken aan elkaar zijn verbonden door skill-
gerelateerdheid: er bestaat een verwantschap in 
kennis en vaardigheden tussen de diverse sectoren 
en branches, waardoor de kans op matching groot 
is bij werk naar werk-transities. Kansen op innovatie 
op basis van skill-gerelateerdheid zijn in Twente 
vooral Agro-productie, Life Science & Health, 
Logistiek en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. 
Een sterk cluster in Twente is het High Tech 
Systemen en Materialen (HTSM) cluster. Het cluster 
HTSM is groot en relatief gunstig ingebed. De sterke 
specialisatie van Twente heeft voordelen – de regio 
heeft één van de best ontwikkelde ecosystemen als 
het gaat om HTSM, ondernemerschap en innovatie.

De Twentse arbeidsmarktmonitor van januari 2018 
laat een positieve arbeidsmarkt zien onder invloed 
van een gunstige economische ontwikkeling. 
In absolute aantallen bevinden zich in de 
beroepsgroep ‘technisch’ de meeste openstaande 
vacatures (ruim 2.300). De sterkste groei in 
vacatures laten echter bedrijfs economische en 
administratieve beroepen, commerciële beroepen, 
dienstverlenende beroepen, beroepen in de 
transport en logistiek en zorg en welzijn zien. Voor 
al deze sectoren groeit het aantal openstaande 
vacatures met meer dan 75%. Het aantal bij UWV 
geregistreerde vacatures is in 2017 met 39% 
gestegen na een lichte daling daarvoor. Zie voor 
een gedetailleerd overzicht onderstaand figuur.

Figuur 1  Aantal openstaande vacatures naar beroepsgroep, december 2017 (UWV).

Agrarisch
Bedrijfseconomisch en administratief

Commercieel
Creatief en taalkundig

Dienstverlenend
ICT

Managers
Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch

Pedagogisch
Technisch

Transport en logistiek
Zorg en welzijn

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500



12 ROC van Twente  Kwaliteitsagenda 2019-2022  

De regionale samenwerking zet in op het vinden 
van passend personeel voor werkgevers in Twente, 
zowel kwantitatief als kwalitatief en op duurzaam 
werk voor werkzoekenden (Regio Twente, 2018). 
Twente telt een groter aandeel techniekprofiel-
leerlingen en -studenten dan elders in Nederland. 
Jongeren kiezen vaker voor technische profielen en 
-opleidingen in het voorbereidend en middelbaar 
en hoger onderwijs. Ook zien we (mbo-hbo) 
doorstroom van meer studenten naar technische 
opleidingen (Twente Index, 2017). 

Twente kampt na een periode van industriële 
bloei met een verzwakte economische basis. 
De arbeidsproductiviteit is laag, maar de brede 
welvaart is bovengemiddeld. Hoewel er binnen 
Twente enige fluctuatie is, ligt de bevolkings- en 
banendichtheid overall op het landelijke niveau en 
het verdienvermogen is sterk gericht op productie 
gecombineerd met een grote innovatieve kracht. 
Het aanpassingsvermogen van een regio is van 
belang om complexe veranderingen, in het bijzonder 
voor de traditionele sectoren, om te zetten in een 
kans. Overall is het aanpassingsvermogen van 
Twente gemiddeld tot bovengemiddeld ten opzichte 
van andere provincies en lijkt Twente gepositioneerd 
om de complexe veranderingen om te zetten 
in kansen. Op de factor jeugdpotentieel scoort 
Twente gemiddeld. Qua competenties (opleidings-
niveau) is de score echter matig: het percentage 
hoogopgeleiden ligt relatief laag (ING, 2015). De 
Twentse bevolking is de laatste jaren wel steeds 
hoger opgeleid en groeit naar het Nederlandse 
niveau. Inmiddels heeft 25,6% van de 15- tot 
74-jarige Twentenaren een afgeronde hbo- of 
wo-opleiding. Landelijk is dit percentage 29,3%. 
Hierdoor komt de verhouding Twente - Nederland 
uit op 87:100, terwijl deze verhouding in 2007 nog 
op 83:100 stond (Twente Index, 2017).

2.2   Samen werken aan de 
ontwikkeling van de regio

Twente als ondernemende hightech regio sterker 
op de kaart te zetten is het doel van de in de 
2014 opgerichte Twente Board: ondernemend, 
onderzoekend en onderwijzend Twente. De provincie 
en de 14 gemeenten trekken hierin samen op. De 
Board wil de economie stimuleren door in de regio 
innovatiekracht te ontwikkelen met een focus op 
de topsector High Tech Systemen en Materialen 
(HTSM). Naast het doorontwikkelen van een 
regio waar hoogwaardige systemen, producten, 
materialen en diensten worden vervaardigd, 

zet Twente Board ook in op het versterken van 
de regionale arbeidsmarkt via het bestaande 
bedrijfsleven met belangrijke sectoren zoals 
toerisme, logistiek en bouw.

Onder regie en verantwoordelijkheid van de 
Twente Board zijn de Agenda voor Twente en Regio 
Deal Twente tot stand gekomen. In deze Agenda 
(2018-2022) is, gelet op het profiel van Twente, 
gekozen voor techniek als overkoepelend thema 
waaruit vier actielijnen zijn gedestilleerd:
1. techniek als motor;
2. arbeidsmarkt & talent;
3. bereikbaarheid & vestigingsklimaat;
4. circulaire economie & duurzaamheid. 

Techniek met een duurzame basis is voor de 
onderlinge partijen die deelnemen aan de Agenda 
het middel om de economie en de regio als één 
geheel op te stuwen en Twente klaar te maken voor 
de toekomst: een ecosysteem van slim bedenken, 
ontwikkelen en maken van slimme producten. De 
Agenda kent een dynamische programmering die 
gericht is op kansrijke en regionale initiatieven.

De samenwerking tussen bedrijfsleven en 
onderwijs instellingen is structureel geïntensiveerd 
door de oprichting van drie Centers of Expertise 
(CoE) op hbo-niveau en vier Centra voor Innovatief 
Vakmanschap (de CiV’s) op mbo-niveau. Het 
zwaartepunt van deze innovaties ligt in de 
regio’s Zuidoost- en Oost-Nederland. Bedrijven 
hebben een belangrijke stem bij de invulling en 
verzorging van het onderwijs. Met name in de CiV’s, 
zoals bijvoorbeeld het Praktijkcentrum Proces-
technologie Oost (PCPT Oost), zijn zij inhoudelijk 
actief als gastdocenten en praktijkbegeleiders. 
Geheel in lijn met de Agenda voor Twente zijn 
er vormen van publiek-private samenwerking 
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gestart, waarbij naast HTSM (Techwise) ook 
sprake is van gehonoreerde RIF-aanvragen voor 
de bouw (Bouwen aan de toekomst), Logistiek 
(PPS Transport, Logistiek en Mobiliteit) en de Zorg 
(Twentse Zorg Academie).

2.3   Aandacht voor kwetsbare 
jongeren

De werkgelegenheid voor de lager geschoolde 
beroepsbevolking neemt sterk af in die gemeenten 
waar het aandeel van middelbaar geschoold werk 
juist extra hard groeit. Dat is enerzijds gunstig. 
Immers voor een innovatieve en kennisgerichte 
economie is de opwaardering van lager geschoold 
werk naar middelbaar geschoold werk niet minder 
belangrijk dan de beweging van middelbaar naar 
hoger geschoold werk. Anderzijds vraagt deze 
ontwikkeling om extra regionale inspanningen 
gericht op kwetsbare jongeren met het doel een 
match tussen opleiding en werk tot stand te 
brengen. Het betreft hier een groep jongeren die 
een verhoogd risico loopt om voortijdig de school te 
verlaten en daarmee geen startkwalificatie behaalt 
of een duurzame plek op de arbeidsmarkt vindt 
(OC&W, 2018).  Het Nederlands Jeugdinstituut 
maakt onderscheid tussen jongeren met een 
lichte verstandelijke beperking, risicojongeren, 
spookjongeren, onzichtbare jongeren, probleem-
jongeren, overbelaste jongeren, dak- en thuisloze 
jongeren en zwerfjongeren1. Sommige jongeren 
behoren tot meerdere groepen.

Deze regionale inspanning plegen wij via de 
zogenoemde “Twentse Belofte” (www.enschede.nl/ 
sites/default/files/twentse-belofte-2016-2020.pdf)  
waar de 14 gemeenten, de samenwerkingsver-
banden Passend Onderwijs en het mbo (Zone.
college en ROC van Twente) zich gezamenlijk 
inzetten voor deze kwetsbare doelgroep door in de 
periode 2016-2020 de volgende beloftes te doen:
1.  alle jongeren krijgen goede begeleiding in de 

overgang van v(s)o naar mbo;
2.  het onderwijs sluit aan op de ontwikkeling en 

behoeften van de jongeren;
3.  er is een goede begeleiding van schoolverlaters 

naar de arbeidsmarkt;
4.  jongeren worden op de arbeidsmarkt goed 

begeleid en blijven daardoor ook aan het werk;
5.  alle jongeren die alsnog uitvallen worden 

opgevangen en begeleid.

1.   www.16-27.nl/kwetsbare-jongeren/typeringen

Tabel 1 laat de omvang van de instroom zien voor 
2015-2016, de verdeling over Entree en niveau 2 en 
de samenstelling en verdeling van de instroom op 
basis van de vooropleiding (de herkomst). 

Tabel 1  Instroom van 2014-2015 naar 2015-2016 
van jongeren tot 23 jaar in een kwetsbare positie

Kwetsbare instroom 2015-2016

Onderwijs in 
2014-2015

Entree
aantal

%
mbo1

Mbo2
aantal

%
mbo2 Totaal

%
totaal

Entree-opleiding 48 21% 176 18% 224 19%

PRO 79 35% 22 2% 101 9%

vmbo-bbl 44 20% 701 73% 745 63%

vso-arbeidsmarkt 41 18% 15 2% 56 5%

vso-vervolg-
onderwijs

13 6% 44 5% 57 5%

Totaal 225 100% 958 100% 1183 100%

Bron: Mbo Factsheet Schooljaar 2015-2016 Jongeren in kwetsbare 
positie Definitieve cijfers - versie 2 (DUO, mei 2018)

Bezien we de verhouding tussen de instroom in 
relatie met de totale instroom op Entree en niveau 
2 (schooljaar 2015-2016, N=1690), dan blijkt dat 
70% bestaat uit jongeren in een kwetsbare positie 
(N=1183). Procentueel gezien bestaat de instroom 
in Entree (N=343) voor 65,5% uit deze doelgroep 
(N=225) tegen 71% (N=958) van de instroom op 
niveau 2 (N=1347). Vanuit de vooropleiding stroomt 
81% (N=958) direct in op niveau 2. Het overgrote 
deel van de instroom in 2015-2016 is afkomstig uit 
de basisberoepsgerichte leerweg vmbo (63%).

Tabel 2  Instroom van 2016-2017 naar 2017-2018 
van jongeren tot 23 jaar in een kwetsbare positie

Kwetsbare instroom 2017-2018

Onderwijs in 
2016-2017

Entree
aantal

%
mbo1

Mbo2
aantal

%
mbo2 Totaal

%
totaal

Entree-opleiding 40 15% 183 18% 223 18%

PRO 100 38% 38 4% 138 11%

vmbo-bbl 59 23% 743 74% 802 63%

vso-arbeidsmarkt 46 18% 4 0% 50 4%

vso-vervolg-
onderwijs

15 6% 40 4% 55 4%

Totaal 260 100% 1008 100% 1268 100%

Bron: Mbo Factsheet Schooljaar 2017-2018 Jongeren in kwetsbare 
positie Definitieve cijfers - versie 1 (DUO, mei 2018)

http://www.enschede.nl/sites/default/files/twentse-belofte-2016-2020.pdf
http://www.enschede.nl/sites/default/files/twentse-belofte-2016-2020.pdf
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Tabel 2 laat de omvang van de instroom zien voor 
2017-2018, de verdeling over Entree en niveau 2 en 
de samenstelling en verdeling van de instroom op 
basis van de vooropleiding (de herkomst). 
Het aandeel van deze doelgroep (72%; N=1268) van 
de totale instroom (schooljaar 2017-2018, N=1766) 
is in de afgelopen jaren licht gestegen vergeleken 
met 2015-2016 (was 70%). De verdeling van de 
instroom over Entree en niveau 2 is vergeleken met 
2015-2016 praktisch ongewijzigd: 20,5% versus 
79,5% (was 19% versus 81%). De relatieve omvang 
van de instroom per niveau is licht gewijzigd. 
Vergeleken met 2015-2016 is er in 2017-2018 sprake 
van een lichte daling in Entree (van 65,5% naar 
63%) en een lichte stijging in niveau 2 (van 71% 
naar 74%).
De samenstelling en verdeling van de instroom 
op basis van de vooropleiding zijn praktisch 
onveranderd. Er is sprake van een lichte stijging van 
jongeren afkomstig uit het praktijkonderwijs en een 
lichte daling van jongeren uit het vso. De absolute 
toename is voornamelijk toe te schrijven aan de 
instroom uit het praktijkonderwijs (van 101 naar 
138) en uit de basisberoepsgerichte leerweg van het 
vmbo (van 745 naar 802).

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor 
bovenstaande doelgroep reikt verder dan onderwijs. 
We doen mee aan projecten en initiatieven die de 
participatie van de Twentse burgers vergroten. 
Een treffend voorbeeld hiervan is het programma 
‘Scoren met gezondheid’, een gezondheids-
programma voor volwassenen dat samen met de 
voetbalclub FC Twente en de gemeenten wordt 
uitgevoerd. Het gezondheidsprogramma is gericht 
op kwetsbare doelgroepen. Sport wordt hierin als 
middel ingezet om mensen te activeren. Het doel 
en de doelgroep zijn bij iedere groep verschillend 
en dat maakt het programma afwisselend, iedere 
groep is maatwerk.

2.4   De betekenis van het 
beroepsonderwijs voor de regio

De ontwikkeling van werkgelegenheid en van de 
studentenpopulatie
De werkgelegenheid in Twente kent een sterke 
vertegenwoordiging van middelbaar opgeleiden. 
Dit heeft zijn historische achtergrond in de 
maakindustrie. Deze regio kan worden gezien 
als een sterke ‘mbo-economie’ door de sterke 
aanwezigheid van met name mbo-geschoolden 
in de werkgelegenheid en omdat het aandeel 

middelbaar opgeleiden vrijwel nergens in Nederland 
zo sterk stijgt. 

Dat middelbaar opgeleiden zich hier opwerken tot 
hoogopgeleiden kan de relatieve teruggang van 
middelbaar opgeleid werk in de Twentse steden 
verklaren. In en rond Enschede speelt daarnaast 
lokale arbeidsmarktverdringing van middelbaar 
opgeleiden door hoogopgeleiden die in de regio 
geen werk op hun niveau kunnen vinden en 
opzien tegen lange reistijd of verhuizing naar 
andere regio’s. Hier knelt af en toe de relatief 
kleine omvang en isolatie van de regio (Kracht van 
Oost-Nederland, werkdocument 170120).

Aangezien ROC van Twente een verzorgingsgebied 
heeft dat vrijwel geheel samenvalt met Twente, 
is de recente prognose die ROC van Twente heeft 
laten opstellen door Kennispunt Twente relevant. 
Die prognose laat zien dat de voor ROC van Twente 
relevante leeftijdsgroep van 15 t/m 22-jarigen tot 
2020 nog groeit naar 69.100 personen. Daarna 
moet er rekening worden gehouden met een 
aanzienlijke krimp. 

De markt voor volwassenonderwijs ligt voor ons 
open. En daar moeten we, gelet op de behoeften 
van Twente in relatie tot de demografische 
ontwikkelingen, fors op inzetten. Met de stichting 
Endoor, die nauw samenwerkt met de reguliere 
opleidingen, zodat kruisbestuivingen een tweede 
natuur zijn, willen we volwassenen met voor hen 
passend onderwijs helpen in en naar een duurzame, 
arbeidsfitte beroepsbevolking.

De Twentse beroepskolom
Om de aansluiting van het vmbo naar het mbo te 
verbeteren en te borgen is het Twents Aansluitings-
netwerk actief. Dit is een samenwerkingsverband 
van de 14 Twentse vmbo-scholen, Zone.college 
en ROC van Twente. In dit gremium staat ook 
het voorkomen van uitval continu op de agenda. 
Jaarlijks stromen zo’n 3.500 leerlingen van de 
Twentse vmbo-scholen naar ROC van Twente.
Een groot aantal van onze niveau 4-studenten 
stroomt door naar het hbo om daar hun
studieloopbaan voort te zetten. Saxion is hierin een 
belangrijke partner. In 2016 zijn 691 studenten
die ditzelfde jaar hun diploma bij ROC van Twente 
hebben gehaald, gestart met een opleiding bij
Saxion. 26% van deze studenten heeft na 1 jaar zijn 
propedeuse gehaald. Dit is een stijging ten
opzichte van de jaren ervoor (24,3% in 2015-2016 
en 21,6% in 2014-2015). De verwachting is dat door 
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initiatieven als het Toptraject, de in ontwikkeling 
zijnde mhbo-routes, het keuzedeel Voorbereiding 
hbo en de samenwerking tussen het practoraat zorg 
en technologie en hbo, meer studenten hun eerste 
jaar met een propedeusediploma afsluiten. 

2.5  De regionale opdracht
Samenvattend opereert ROC van Twente in 
een regionale sterke ‘mbo-economie’ met 
een uitgesproken technisch profiel, wat 
een duurzame basis biedt voor de door -
ontwikkeling tot een in Europa toonaangevende 
technologische topregio. Innovatiemogelijk-
heden liggen bij smart and sustainable industries 
en concepts for a healthy life (‘breed toepasbare 
concepten die bijdragen aan de gezondheid 
van de mens’). Kansen voor opleidingen 
liggen bij deze richtingen, waarbij bij alle 
opleidingen ook vooral aandacht nodig is voor het 
aanleren van vaardigheden waarmee de beroeps-
bevolking snel(ler) kan anticiperen op veranderingen 
in de arbeidsmarkt om zodoende de innovatiekracht 
van de regio ook ten volle te benutten. We denken 
hierbij concreet aan:
•  onderwijs en opleidingen die inzetten op 

toekomstgerichte skills die jongeren extra 
kansen en perspectieven bieden voor de 
toekomst;

•  het mobiliseren van het talent van alle 
werkzoekenden, sterker gericht op 
heroriëntering en re-integratie o.b.v. wat een 
werkzoekende (nog) aankan;

•  het ontwikkelen van een leven lang 
ontwikkelen als sleutelstrategie, waarbij we 
inzetten op weerbaarheid naast duurzame en 
toekomstgerichte competenties en attitudes 
die de ondernemingen en werk(zoek)enden 
voorbereiden op verandering en transitie;

•  kansen geven door drempels te verlagen, 
o.m. via experimentele trajecten die werving, 
arbeidsmobiliteit, re-integratie en inclusiviteit 
bevorderen;

•  een toekomstgerichte aanpak die toelaat om 
verandering te sturen, erop te anticiperen, 
tijdig gepaste oplossingen aan te reiken, die 
innovatieve projecten initieert en ruimte schept 
voor experimenten en aangepaste oplossingen.

Vanuit het arbeidsmarkt- en scholingsbeleid dat 
zich richt op krimpende clusters is het verstandig 
rekening te houden met skill-gerelateerdheid: zowel 
in de scholing van werknemers als in de bemiddeling 
van werklozen.
Om te anticiperen op de ontwikkelingen in de 
regio werken wij aan de ontwikkeling van onze 
organisatie. In bijlage 1 een schets van het beoogde 
organisatie ontwerp.
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3.  De beginsituatie:  
een analyse 

3.1  Versterken strategische koers 
en drie landelijke speerpunten 

Vier jaar geleden hebben we een kwaliteitsplan 
opgesteld met ambities die ons onderwijs ‘iedere 
dag ietsje beter’ maken. Er zijn de afgelopen jaren 
grote stappen gezet en vele doelstellingen zijn 
behaald. Nu is de tijd aangebroken om te kijken 
waar we staan en waar we heen willen. Voor het 
beschrijven van de huidige situatie van ROC van 
Twente gebruiken we als uitgangspunt de drie 
landelijke speerpunten:
1.  jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare 

positie;
2.  gelijke kansen in het onderwijs;
3.  onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt 

van de toekomst.
Voor elk van de speerpunten wordt de beschreven 
situatie samengevat in een SWOT-analyse, waaruit 
we de agendapunten destilleren waar we ons de 
komende vier jaar op inzetten.

Zoals in het voorwoord vermeld, is besloten om 
de update van onze strategische koers, die een 
periode van vier jaar beslaat (2016-2020), hand 
in hand te laten gaan met het opstellen van de 
kwaliteits agenda. Bezien we de kwaliteitsagenda 
in dit licht dan concluderen wij op basis van 
gesprekken met onze externe stakeholders dat 
de strategische component ‘verbindend’ door 
middel van de kwaliteits agenda moet worden 
versterkt de komende jaren. Wij richten ons daarbij 
nadrukkelijker op drie speerpunten uit de huidige 
koers, te weten:
•  gericht en slim samenwerken met maatschap-

pelijke organisaties in de regio, maar ook met 
de betaalde voetbalorganisaties Heracles en 
FC Twente; 

•  flexibel opstellen ten behoeve van de opleidings-
vraag uit de regio (bedrijven, ziekenhuizen, 
zorginstellingen, enz.);

•  toekomstgericht werken met de regio 
(sluit ook aan bij het landelijk speerpunt). 
Praktijkvoorbeelden hiervan zijn SMEOT, de 
Twentse Zorgacademie, buROCee, STODT, het 
Praktijkcentrum voor Procestechnologie en 
Techwise. Het gaat in dit verband te ver om 

deze initiatieven die thans ‘in bedrijf zijn’ in 
detail te beschrijven. Kenmerkend voor al deze 
innovaties is dat interdisciplinariteit (de inhoud) 
en flexibiliteit (de organiseerbaarheid) van het 
onderwijs in praktijk via experimenten handen 
en voeten wordt gegeven.

Aan het einde van dit hoofdstuk zullen wij 
aangeven in hoeverre onze agendapunten bijdragen 
aan het versterken van de strategische koers en de 
drie landelijke speerpunten zoals geformuleerd in 
het bestuursakkoord mbo. 

3.2  Jongeren en (jong)volwassenen 
in een kwetsbare positie

Iedere student van ROC van Twente wordt 
gedurende de opleiding begeleid. Naast de 
begeleiding door studieloopbaanbegeleiders kan 
wanneer nodig de begeleiding worden opgeschaald 
naar het Loopbaancentrum. De begeleiding binnen 
ROC van Twente kent drie niveaus.
Eerste lijn: studieloopbaanbegeleiders en team-
deskundigen in het onderwijsteam van het MBO 
College. 
Tweede lijn: Loopbaancentrum en team Trajecten 
& Projecten van het MBO College voor Loopbaan-
ontwikkeling & Participatie. Een student kan hier, 
via een verwijzing, terecht voor begeleidingsvragen 
die niet beantwoord kunnen worden door de eerste 
lijn. Het zogenoemde Team Bijzondere Instroom 
van het Loopbaancentrum begeleidt individuele 
studenten, het team Trajecten & Projecten voert 
groepstrajecten voor deze doelgroep uit (zie 
verderop).
Derde lijn: via het Loopbaancentrum in de Zorg- en 
Adviesteams mbo of rechtstreeks door partners in 
de hulpverlening, de gemeente of andere partners. 

In 2017 zijn in totaal 990 studenten begeleid 
door het Loopbaancentrum. Een deel van deze 
studenten wordt niet op één, maar op meerdere 
gebieden begeleid. Bijvoorbeeld doordat ze zowel 
een studie- en beroepskeuzeonderzoek doen 
en daarnaast ook een begeleidingstraject voor 
persoonlijke problematiek krijgen. Het aantal 
individuele begeleidingstrajecten bedraagt 1.125. 
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Bij bijna 80% van de begeleidingsvragen gaat 
het om persoonlijke problematieken (n=895). 
Daarnaast wordt in ruim 15% van de gevallen een 
beroep gedaan op het Loopbaancentrum voor 
beroepskeuzeonderzoeken, capaciteitentesten en 
persoonlijkheidsonderzoeken (n=172). De vraag naar 
begeleiding in het kader van passend onderwijs 
bedraagt 3,2% van het totaal (n=37). 
(Jaarverslag 2017, Loopbaancentrum)

Mede door de begeleiding van het Loopbaan-
centrum blijven (risico)studenten langer 
ingeschreven, om zo hun (start)kwalificatie te 
kunnen behalen. Het rendement van de begeleiding 
in 2016 bedraagt op 1 oktober 2017 86%. Dit 
betekent dat 86% van de door het Loopbaan-
centrum begeleide studenten in 2016, op 1 oktober 
2017 nog ingeschreven stond of ROC van Twente 
met een diploma heeft verlaten. Dit draagt ook 
bij aan ons al jaren lage VSV-percentage: 4,0 
(2016-2017).

Om te toetsen hoe de studenten de begeleiding 
van het Loopbaancentrum ervaren, wordt jaarlijks 
een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder 
deze doelgroep. Dit onderzoek bestaat uit twee 
delen; een eerste peiling direct na afloop van het 
begeleidingstraject en een tweede peiling een half 
jaar later. De begeleiding werd beoordeeld met een 
8,2 (7,8 in 2016).
Ook heeft er een tevredenheidsonderzoek onder 
interne verwijzers plaatsgevonden in 2017. 
Verwijzers zijn over het algemeen erg positief over 
de begeleiding van het Loopbaancentrum: de 
gemiddelde score was 7,7 (7,5 in 2015).

Team Bijzondere Instroom 
Het Team Bijzondere Instroom draagt, samen 
met de onderwijsteams, zorg voor een kansrijke 
start van een opleiding voor aspirant studenten. 
Door bepaalde doelgroepen aspirant studenten 
te voorzien van een specialistische intake, 
adviesgesprek of een gespecialiseerd beroeps-
keuzegesprek, wordt ingezet op verbetering van 
de keuze van een student voor een passende 
mbo-opleiding of een traject buiten ROC van 
Twente. Daarnaast wordt voor een groep potentiële 
studenten de extra onderwijsbegeleidingsvraag 
in relatie tot de beroepseisen, en de leer- en 
schoolbaarheid in kaart gebracht. Verbetering van 
de plaatsing van de student is vooral gericht op het 
verlagen van het aantal studenten dat gedurende 
het schooljaar verandert van opleiding en het 
verlagen van het aantal studenten dat uitvalt 

(VSV). Ten behoeve van de instroom schooljaar 
2017-2018 heeft het Team Bijzondere Instroom 981 
beginnende studenten van advies voorzien.

Team Trajecten & Projecten
In schooljaar 2017 - 2018 heeft het team Trajecten 
& Projecten 842 studenten begeleid. Een aantal van 
de begeleide studenten heeft meerdere trajecten 
gevolgd (bijvoorbeeld eerst een studie- en beroeps-
keuzetraject en daarna een invoegtraject om 
door te stromen naar een beroepsopleiding). Bijna 
45% van de begeleidingsvragen betreft sociaal- 
emotionele problematieken (n=446). Daarnaast 
wordt in ruim 30% van de gevallen gevraagd om 
een nieuwe keuze voor een opleiding (n=305). In 
totaal hebben 226 studenten een studieberoeps-
keuzetraject gevolgd, dit is 23% van het totaal 
aangeboden trajecten. In de trajecten Scoren 
door Scholing en Assist staat het werken aan 
problematieken op een of meerdere leefgebieden 
centraal. Hier zijn in totaal 146 trajecten uitgevoerd 
(15%). Het Just In Time traject (JIT) is een 
programma voor studenten met sociaal-emotionele 
problematiek die tijdelijk uit de klassensituatie 
geplaatst moeten worden. In dit programma zijn 
145 studenten begeleid. 
Van de 842 studenten die het team Trajecten 
& Projecten heeft begeleid, staan momenteel 
624 studenten (74,1%) nog ingeschreven. De 
tevredenheid van de verwijzers, de loopbaan-
begeleider van de student, is dit jaar voor het team 
Trajecten & Projecten, op verschillende thema’s, 
voor het eerst gemeten. De verwijzers hebben 
over het algemeen een positieve ervaring met de 
begeleiders van Trajecten & Projecten. 87% van 
de verwijzers is (zeer) tevreden over het resultaat. 
Ze ervaren dat er gebruik wordt gemaakt van 
elkaars expertise en kennis en ze ervaren vanaf 
het begin een heldere taakverdeling. De verwijzers 
zijn tevreden over en hebben vertrouwen in de 
begeleiding. Verwijzers zijn daarnaast tevreden over 
de terugkoppeling bij afsluiting van het traject. De 
verwijzers geven aan dat er van begin tot eind een 
gezamenlijk doel en visie was. Aandachtspunten 
zijn het gebruik van het Pedagogisch Dossier en het 
verkorten van de wachttijden. 

Samenwerking gemeenten 
In 2017 is de samenwerking met de 14 Twentse 
gemeenten in het kader van de transitie jeugdzorg 
verder geïntensiveerd. Gemeenten hebben een 
grotere rol gekregen als het gaat om integrale 
hulpverlening aan jeugdigen, maar ook aan 
volwassenen. Het Loopbaancentrum is actief met 
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gemeenten in gesprek om de samenwerking steeds 
meer vorm te geven. En dit doen we met succes: 
•  in 2017 is op initiatief van het Loopbaancentrum 

het netwerk Jeugdhulp Gemeenten – ROC van 
Twente voor het eerst bij elkaar geweest. Aan dit 
netwerk participeren regisseurs en hulpverleners 
18- en 18+ uit alle 14 Twentse gemeenten. 
Tijdens de netwerkbijeenkomst hebben we 
gesproken over casuïstiek en verbeterpunten in 
de samenwerking;

•  op initiatief van het Loopbaancentrum hebben 
de 14 Twentse gemeenten gezamenlijk de 
financiële middelen beschikbaar gesteld om de 
inzet van de jeugdarts binnen ROC van Twente 
te continueren én uit te breiden;

•  de 14 Twentse gemeenten hebben gezamenlijk 
middelen ter beschikking gesteld om aandacht 
te besteden aan financiële problematiek onder 
mbo studenten. In 2018 worden deze middelen 
ingezet voor het project CashFlow voor 
eerste- en tweedejaarsstudenten. 

3.3 Gelijke kansen in het onderwijs
Zoals in hoofdstuk 2 gemeld is Twente voor wat 
betreft gelijke kansen in het onderwijs extra 
kwetsbaar vanwege het - in vergelijking met 
het landelijke percentage - lagere opleidings-
niveau van de beroepsbevolking. Dit geldt ook 
voor het inkomensniveau van de gemiddelde 
inwoner in Twente, ook dit ligt onder het landelijk 
gemiddelde: met uitzondering van de gemeente 
Borne ligt in 2014 het inkomensniveau in alle 
Twentse gemeenten 0,2% tot 2,7% onder het 
landelijk gemiddelde (CBS, 2014). Zowel een 
lager opleidings niveau van ouders, als een lager 
inkomensniveau leiden ertoe dat deze kinderen 
in het onderwijs minder kansrijk zijn (Kansrijk 
onderwijs CPB, 2016 en Landelijke jeugdmonitor 
CBS, 2016).  Met het Twents Aansluitingsnetwerk 
(overlegorgaan vmbo-mbo) en Saxion willen 
we de verantwoordelijkheid oppakken voor een 
optimale opvang en begeleiding van de beginnende 
student in het mbo en later in het hbo. Met name 
bij de groep studenten met laagopgeleide ouders 
en/of een laag gezinsinkomen zullen alle partijen 
een antwoord dienen te geven op de oorzakelijke 
factoren die spelen ten aanzien van het minder 
kansrijk zijn van deze studenten in het onderwijs. 
De rol van de docenten lijkt in deze eerste periode 
cruciaal. De vaardigheid en de attitude bij docenten 
om zowel in het vmbo, mbo en hbo te kunnen 
en willen differentiëren lijkt van belang voor het 
studiesucces van studenten.

Doorstroom vmbo
Naast de gebruikelijke voorlichting worden 
leerlingen via gerichte oriëntatie-activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld meeloopdagen en het sectorwerkstuk, 
waar leerlingen uit het vmbo hun afsluitende 
opdracht (deels) op het ROC maken, voorbereid 
op de overstap naar het mbo. Ook worden er 
jaarlijks door ROC van Twente scholingsdagen 
voor docenten en decanen georganiseerd. Op deze 
momenten worden de collega’s bijgepraat over de 
ontwikkelingen in het mbo.
Om studenten goed te kunnen begeleiden 
in de overstap van vmbo naar mbo heeft 
iedere vmbo-leerling in Twente sinds 2017 een 
doorstroomdossier (DDD). Het DDD bevat alle 
relevante informatie voor de loopbaanbegeleider 
die nodig is om de overstap naar het ROC te kunnen 
maken. Van het totaal aantal aanmeldingen was 
82% voorzien van een DDD. Met ingang van 2018 is 
het DDD een verplichte intake-activiteit. Komende 
jaren gaan we inzetten op het verbeteren van de 
pedagogisch-didactische aansluiting.

Loopbaanbegeleiding binnen het mbo
In een snel bewegende arbeidsmarkt en 
maatschappij worden naast de cognitieve 
vaardigheden, vaardigheden als houding, zelfkennis 
en motivatie steeds belangrijker. Binnen ROC van 
Twente krijgt dit onder andere invulling door de 
doorontwikkeling van studieloopbaanbegeleiding 
naar loopbaanontwikkeling en -begeleiding. 
Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) houdt 
in dat iedere student aantrekkelijk onderwijs in een 
passende opleiding volgt met individuele aandacht 
voor de student en de ontwikkeling van loopbaan-
competent gedrag. De student is eigenaar van zijn 
eigen loopbaan. Op school krijgt hij handvatten 
aangereikt om zijn eigen talenten en kwaliteiten te 
ontdekken en zelf keuzes te leren maken. 
Om de doelstellingen uit het kwaliteitsplan 
2015-2018 te behalen is er een expertisegroep 
opgericht waarin collega’s uit ieder MBO College 
zitting hebben, teneinde de loopbaanontwikkeling 
en -begeleiding binnen de colleges te versterken. 
De ondersteuningsbehoefte van onderwijsteams 
is in kaart gebracht en er is een samenhangend 
scholingsaanbod ontwikkeld. In het student-
tevredenheidsonderzoek (JOB, 2018) hebben 
studenten in 2018 hun waardering uitgesproken 
over zowel studieloopbaanbegeleiding als 
loopbaanontwikkeling en -begeleiding. Studenten 
beoordelen de SLB gemiddeld met een 3,62 op 
een 5-puntsschaal (in 2015-2016 was dit 3,65). De 
loopbaanontwikkeling en - begeleiding beoordelen 
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zij met gemiddeld een 3,49 (3,38 in 2015-2016). 
Met een enquête die medio 2018 is uitgezet 
onder alle eerstejaarsstudenten is onderzocht 
in hoeverre LOB bekend is onder de studenten 
en in hoeverre het aansluit op de behoeften die 
studenten hebben. Van de 749 respondenten geeft 
64% aan een loopbaangesprek te hebben gehad. 
Gemiddeld gaat het dan om 2,13 gesprekken per 
jaar. Belangrijkste onderwerpen die tijdens deze 
gesprekken aan bod komen zijn motievenreflectie 
(in 77,2% van de gesprekken) en kwaliteitenreflectie 
(73%). Loopbaansturing (15,6%) en netwerken 
(8,3%) komen het minst aan bod. Een volgende 
stap is het onderwijs meer gepersonaliseerd aan te 
bieden. Hier is een belangrijke rol van de loopbaan-
begeleider weggelegd. 

Doorstroom hbo
De aansluiting tussen mbo en hbo wordt 
verbeterd voor studenten die geïnteresseerd en 
gemotiveerd zijn om hun studieloopbaan in het 
hbo te vervolgen. Door middel van zogenoemde  
mhbo-routes, zoals het Toptraject, wordt expliciet 
vroegtijdig aandacht besteed aan de talenten van 
studenten. Kenmerkende eigenschappen van de 
ketensamenwerking (vmbo-mbo-hbo) zijn de vijf 
bouwstenen die samen het fundament vormen voor 
de mhbo-routes: (1) binding (2) studievaardigheden 
(3) taal en rekenen (4) talentontwikkeling en (5) 
niveau en tempo (Ritzen & Mittendorff, 2016). 
ROC van Twente erkent met deze initiatieven, 
voortkomend uit onderzoek, dat het voorbereiden 
op een hbo-opleiding voor een belangrijk deel 
andere competenties vraagt dan het voorbereiden 
op werk. Ook ten behoeve van de groep studenten 
die een achtergrond kennen met een lage sociaal 
economische status, wordt in mhbo-routes 
aandacht besteed aan beïnvloedbare factoren die 
een rol spelen bij de kansenongelijkheid. Het is nu al 
merkbaar dat studenten beter worden voorbereid 
op de wensen, mogelijkheden en kenmerken van de 
regionale arbeidsmarkt. 

3.4  Onderwijs dat voorbereidt op de 
arbeidsmarkt van de toekomst

In deze paragraaf beschouwen we de belangrijkste 
recente ontwikkelingen die verband houden met 
ons huidige opleidingsaanbod, het vertrekpunt 
voor de toekomst.  De afgelopen jaren hebben 
we deze koers reeds ingezet. Deelname aan de 
Truck Academy en het starten van de opleiding 
Precisietechnologie zijn daar voorbeelden van. 
Met dergelijke initiatieven proberen we zowel in 

kwantitatief als kwalitatief opzicht antwoorden 
te geven op arbeidsmarktvragen die spelen 
in de regio. Ook werken we al jaren met een 
‘instroombeperking’ voor opleidingen waarvan 
de arbeidsmarktperspectieven minder gunstig 
zijn. Dit schooljaar betreft dit onder meer de 
opleidingen Mediaredactiemedewerker (niveau 4) 
en Medewerker ICT (niveau 2).

Alumni
Een belangrijke inspiratiebron voor het up-to-date 
houden van onze opleidingen zijn de alumni. Van 
deze bron werd tot voor kort te weinig gebruik 
gemaakt. Dit geldt voor het gehele mbo. Daarom 
is in 2016 landelijk, onder de noemer, ‘Het Echte 
Studiesucces’ een onderzoek onder alumni van 
start gegaan. Doel hiervan is om mbo-scholen 
en teams daarbinnen te helpen een goed beeld 
te krijgen van hun afgestudeerden. In 2017 is er 
een vragenlijst uitgezet onder afgestudeerde 
BOL-studenten van ROC van Twente. 269 
afgestudeerden (een respons van 22,5%) hebben 
deze vragenlijst ingevuld. De afgestudeerden is 
onder andere gevraagd of de opleiding hen goed 
heeft helpen kiezen voor een baan of vervolg-
opleiding, 35% antwoorde hierop ‘goed’ en 47% 
‘een beetje’ (landelijk zijn de percentages respectie-
velijk 39% en 42%). Op termijn moet deze jaarlijkse 
peiling input leveren voor het actualiseren van ons 
opleidingsaanbod. 

Excellentietrajecten en keuzedelen: 
voorzichtige eerste stappen naar maatwerk
In 2015 is het Excellentieplan ‘Stimuleren van 
excellentie: uitblinken is presteren’ vastgesteld. 
Sindsdien is er een lijst met criteria voor excellentie-
trajecten voor alle opleidingen opgesteld. Een 
student die een dergelijk traject met succes 
afrondt ontvangt hiervoor, naast het diploma, een 
getuigschrift. Een excellentietraject vereist van 
de student een bijzondere prestatie op het gebied 
van vakmanschap en/of kennis en/of de inzet van 
specifieke persoonlijkheidskenmerken in een (inter)
nationale context. Centraal staat de ontwikkeling 
van de student tot een specialist op (onderdelen 
uit) een bepaald vakgebied, of op doorstroom naar 
een vervolgopleiding. Bij zeven van de elf MBO 
Colleges worden excellentietrajecten uitgevoerd en 
de eerste getuigschriften zijn inmiddels uitgereikt.

Dit schooljaar is het tweede cohort studenten 
in de Herziene Kwalificatiestructuur gestart met 
keuzedelen, het eerste cohort bevindt zich nu in 
het tweede leerjaar. Afgelopen voorjaar zijn we 
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erin geslaagd het aanbod van al onze teams te 
verzamelen, vast te stellen en de keuze van de 
student digitaal te registreren. Dit heeft opnieuw 
geresulteerd in een omvangrijk aanbod van 
keuzedelen voor de studenten die dit schooljaar zijn 
gestart in leerjaar 1 of 2. Het keuzedelenaanbod van 
2017-2018 is geanalyseerd, de conclusies op een rij: 
•  het aanbod keuzedelen van ROC van Twente 

bevat 211 unieke keuzedelen. Dit is ongeveer 
één derde van het aantal keuzedelen dat is 
opgenomen in het landelijk register;

•  in de BBL-opleidingen worden in totaal 112 
keuzedelen aangeboden; 

•  in de BOL-opleidingen worden in totaal 185 
keuzedelen aangeboden;

•  169 van de 211 keuzedelen zijn beroepsspecifiek;
•  20 van de 211 keuzedelen worden door 10 of 

meer opleidingen aangeboden.
De invoering van keuzedelen en excellentietrajecten 
beschouwen we als eerste voorzichtige stapjes naar 
gepersonaliseerd leren.

Bpv-tevredenheid
Om onze opleidingen en bpv-opdrachten actueel 
te houden, is informatie van praktijkopleiders uit 
het bedrijfsleven en zorginstellingen van cruciaal 
belang. Naar aanleiding van het bpv-verbeterplan 
(2016-2018) is in al onze MBO Colleges extra 
aandacht voor de verbetering van bpv. Op basis 
van behaalde resultaten is gewerkt aan activiteiten 
die bijdragen aan de kwaliteit van matching, 
begeleiding en programmering van bpv in de 
opleiding van onze studenten. 
Onze studenten beoordelen de bpv met een 
ruime voldoende. BOL-studenten geven ROC van 
Twente gemiddeld een 3,7 in de JOB-monitor, 
BBL-studenten beoordelen de bpv gemiddeld met 
een 3,92. Als we de resultaten uitsplitsen naar de elf 
MBO Colleges zien we dat studenten over de hele 
breedte zo tevreden zijn, zowel over school als over 
het leerbedrijf. Aandachtspunten zijn er wel:
•  aansluiting tussen wat er op school en op het 

leerbedrijf wordt geleerd (5-puntsschaal: BBL 
3,55; BOL 3,46); 

•  contact tussen school en leerbedrijf 
(5-puntsschaal: BBL 3,45; BOL 3,29);

We concluderen op basis van onze eigen 
bpv-enquête dat onze leerbedrijven in de regio 
positief zijn over de wijze waarop zij over de bpv 
worden geïnformeerd, de begeleiding en inrichting 
van de bpv door de school. 

In het kader van bpv is de docentenstage vaak 
onderwerp van gesprek geweest in het netwerk-bpv 

(een netwerk van bpv-coördinatoren en -docenten). 
Er zijn definities opgesteld, bijgesteld en met elkaar 
gedeeld. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal 
docentenstages met 20%-punt is gestegen naar 
45% in 2017-2018. 
We zijn op dit moment bezig met de invoering van 
het digitale systeem OnStage. Het is de bedoeling 
dat eind 2018 de meeste onderwijsteams met 
dit systeem voor de bpv starten. Het systeem 
zorgt ervoor dat we alle informatie rondom de 
matching, de begeleiding en de aansluiting tussen 
het programma tijdens de bpv en het opleidings-
programma van onze studenten gebruiksvriendelijk 
kunnen verzamelen, vastleggen en monitoren. Ook 
studenten en leerbedrijven krijgen toegang tot 
OnStage.

Leven lang ontwikkelen
Een leven lang ontwikkelen, onderwijs zodanig 
vormgeven dat het aansluit op leer- en 
werkervaring, heeft inmiddels een vaste plek op 
de agenda. Naar aanleiding van maatschappelijke 
ontwikkelingen (we werken langer door) en de 
razendsnelle ontwikkelingen in bedrijven o.a. door 
invloed van digitalisering en smart industries 
maken dat werknemers van tijd tot tijd bijscholing 
behoeven en/of switchen van werkomgeving. 
Werkgevers en werknemers maken deze behoefte 
steeds meer kenbaar. Daar willen we op inspelen. 
Eind 2017 is besloten de activiteiten rond Leven 
Lang Ontwikkelen onder te gaan brengen in een 
aparte stichting (Endoor), waarbij invulling wordt 
gegeven aan de volgende doelstellingen:
•  het vergroten en verrijken van het post-initieel 

onderwijs om invulling te geven aan maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid als ‘De beroeps-
opleider van Twente’;

•  zorgen dat de arbeidsmarkt in Twente zich 
blijvend kan ontwikkelen, zowel herstarters als 
doorstarters.

Analyse van het huidige opleidingsaanbod
We leiden studenten op voor de arbeidsmarkt van 
nu én van de toekomst. Deze arbeidsmarkt is volop 
in beweging en de ontwikkelingen voltrekken zich 
in een hoog tempo. Om tijdig in te spelen op deze 
ontwikkelingen en studenten op te leiden voor 
het werk van de toekomst is in 2017 onderzoek 
uitgevoerd naar de (regionale) ontwikkelingen, 
ontwikkelvisies en toekomstperspectieven tot 
2020 die van invloed zijn op het opleidingsaanbod 
van ROC van Twente (Broeden op de toekomst, 
ROC van Twente, 2017). Eén van de aanbevelingen 
had betrekking op het aanbieden van brede 
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niveau 2-opleidingen. Momenteel worden 
mogelijkheden hiervoor onderzocht. 

64% van de niveau 2-studenten stroomt door 
naar een niveau 3 of 4 opleiding. Het gros van de 
jongeren kiest een mbo-niveau 2 opleiding niet 
omdat deze goede arbeidsmarktperspectieven 
biedt, maar omdat deze hun interesse wekt en 
opvallend vaak omdat deze als voorbereiding op 
een vervolgopleiding dient. 
Een brede niveau 2 opleiding biedt jongeren die 
nog geen goede keuze hebben kunnen maken 
meer ruimte voor verdere oriëntatie op een breder 
arbeidsmarktdomein. Ook geeft het de instelling 
meer gelegenheid om op gestructureerde wijze een 
beeld te vormen van de jongeren die in beginsel 
kunnen doorstromen naar een hoger niveau en ze 
daarvoor extra vakken aan te bieden. Daarnaast 
geeft het jongeren de gelegenheid om ‘verkeerde’ 
keuzes uit het verleden te repareren om een 
gewenste opleiding met meer arbeidsmarkt-
perspectief te kunnen volgen. De planning is 
om eind 2018 te bepalen of er een nieuwe brede 
opleiding moet komen.

Een andere aanbeveling uit het onderzoek Broeden 
op de toekomst heeft betrekking op de technologie-
component in de technische opleidingen. Hoe 
verder met ICT in onze opleidingen? Hoe gaan 
we om met de harde ICT (programmeren, 
systeembeheer, etc.), de zachte ICT (het gebruik 
van de programma’s) en hoe positioneren we ICT 
slim en effectief in ons opleidingsaanbod, zodat 
deze goed aansluit bij de wensen van de potentiële 
werkgevers van onze toekomstige en huidige 
studenten. Hoewel vakkennis en vaardigheden 
onontbeerlijk blijven, wordt van de werknemer 
in de toekomst steeds meer verwacht dat hij 
digitaal geletterd is. Momenteel onderzoeken wij 
in hoeverre digitale geletterdheid aan bod komt 
in onze opleidingen en of dit matcht met wat de 
arbeidsmarkt van onze studenten vraagt.

3.5  Eigen speerpunten 
Naast de punten die zijn beschreven in de 
beginsituatie van de drie landelijke speerpunten 
willen wij aan de kwaliteitsagenda ook de 
onderwerpen examinering en Nederlandse taal en 
rekenen als agendapunt toevoegen. 

Voor wat betreft examinering zitten we midden in 
een professionalisering van de examenorganisatie. 
We hebben een nieuwe visie op de examen-

organisatie vastgesteld in juli 2018. Deze nieuwe 
visie brengt een aantal uitgangspunten (zie 4.6) met 
zich mee, de uitwerking en implementatie van deze 
uitgangspunten zal de nodige tijd en inzet kosten. 

De resultaten voor Nederlandse taal en rekenen 
behoeven nog steeds aandacht (zie tabellen 2 en 3). 
Voor studenten entree, niveau 2 en niveau 3 blijkt 
uit het percentage voldoende dat het 2F-niveau 
voor Nederlandse taal goed haalbaar is. Enkel het 
voldoendepercentage van niveau 4 valt op, door 
het iets lagere percentage.

Het rekenexamen blijft voor veel studenten moeilijk. 
De voldoendepercentages voor de niveaus 1, 2, 3 
en 4 zijn respectievelijk 9%, 35%, 57% en 37%. 
Op entree en niveau 2 doen we het daarbij als ROC 
van Twente iets minder goed dan de landelijke 
gemiddelden. 

Tabel 3  Procentuele cijferverdeling naar opleidings-
niveau voor het centraal examen Nederlandse taal 
voor het hele studiejaar 2016-2017.

entree*
2F

mbo-2*
2F

mbo-3
2F

mbo-4
3F

Cijfer NL ROC NL ROC NL ROC NL ROC

1-4 30% 21% 5% 6% 4% 5% 4% 6%

5 20% 20% 7% 7% 7% 7% 33% 35%

6-10 50% 59% 88% 87% 89% 89% 63% 59%

*Dit is na cijferdifferentiatie. Cijferdifferentiatie betekent dat 
studenten van een entree-opleiding of op mbo2-niveau een 
cijferpunt extra krijgen als behaald resultaat op een examen 
Nederlandse taal 2F.

Tabel 4  Procentuele cijferverdeling voor de centrale 
(pilot)examens rekenen naar opleidingsniveau voor 
het hele schooljaar 2016-2017.

entree
2F

mbo-2
2F

mbo-3
2F

mbo-4
3F

Cijfer NL ROC NL ROC NL ROC NL ROC

1-4 71% 83% 44% 45% 25% 24% 27% 26%

5 14% 8% 20% 20% 18% 18% 37% 37%

6-10 15% 9% 36% 35% 55% 57% 37% 37%
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3.6  SWOT-analyse
Wat doen we goed, wat kan beter, wat kan ons 
hierin belemmeren en waar liggen onze kansen? 
Op grond van de in dit hoofdstuk geschetste 

beginsituatie geven wij in figuur 2 de sterktes en 
zwaktes, alsmede de kansen en bedreigingen, 
overzichtelijk weer.

Figuur 2  ROC van Twente: sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen

sterktes
- veel aandacht voor in-, door- en uitstroombegeleiding
-  goede samenwerking voor het ontwikkelen van 

doorstroomroutes vmbo-mbo-hbo

zwaktes
- propedeuserendementen Saxion onder de maat
-  doorstroom vanuit Educatie/Inburgering naar 

beroepsonderwijs gering

kansen
- implementatie Toptraject en mhbo-routes 
- pedagogische-didactische aansluiting met curricula van vo
-  meer bewustwording voor de doorontwikkeling van SLB 

naar LOB

bedreigingen
-  afhankelijkheid van verschillende gemeenten m.b.t. 

samenwerking in het kader van de transitie jeugdzorg

gelijke kansen

sterktes
- goede samenwerkingsverbanden met vo en Saxion
-  kwalitatief goede begeleiding door de tweedelijns 

begeleiding
-  goede doorstroomroute vanuit praktijkonderwijs, VSO en 

ISK naar ROC van Twente

zwaktes
- gebruik Pedagogisch Dossier 
- (te) lange wachttijden voor tweedelijns begeleiding

kansen
-  verdere en nauwere samenwerking met de 14 Twentse 

gemeenten gericht op resultaten 
- instroom nieuwkomers

bedreigingen
- samenwerking tussen en met gemeenten
- toename complexe problematieken

kwetsbare jongeren

sterktes
-  goede verbinding met de arbeidsmarkt, o.a. door 

docentenstages
- studenten beoordelen de bpv met een ruime voldoende

zwaktes
-  de mate van praktijkgerichtheid van de bpv verschilt per 

opleiding
- onvoldoende respons bpv-enquête 
- onvoldoene internationale oriëntatie in opleidingen
- veel monosectoraal werken in plaats van intersectoraal
-  onvoldoende overzicht van hoe het onze alumni vergaat, in 

vervolgopleiding of arbeidsmarkt

kansen
- uitbreiden van de doelgroep waarvoor we opleiden
-  studenten meer gersonaliseerd onderwijs bieden door 

middel van keuzedelen
-  de ontwikkeling van de loopbaancompetenties als 

uitgangspunt bij werknemersvaardigheden

bedreigingen
-  snelle technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

die meer flexibiliteit en responsiviteit vraagt dan wij kunnen 
bieden

-  snel groeiende vraag naar gepersonaliseerde leerroutes 
voor werkenden (LLO)

arbeidsmarkt van de toekomst
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Om de beloftes die we in hoofdstuk 4 noemen 
gestand te doen, benutten we kansen, bouwen we 
voort op onze sterktes en hebben we oog voor en 
ondernemen actie als het gaat om de zwaktes en 
bedreigingen. 
Bovenstaande analyse mondt uit in de volgende zes 
agendapunten die we in het volgende hoofdstuk 
nader uitwerken.
1.  Het actualiseren van ons opleidingsaanbod 

(Arbeidsmarkt van de toekomst).
2.  Het aanbieden van meer vormen van geperso-

naliseerd onderwijs (Gelijke kansen/Kwetsbare 
jongeren).

3.  Het versterken van de doorstroom binnen 
de beroepskolom (Gelijke kansen/Kwetsbare 
jongeren).

4.  De verdere ontwikkeling van loopbaan-
ontwikkeling en -begeleiding naar de docent als 
loopbaanbegeleider (Gelijke kansen/Kwetsbare 
jongeren/Arbeidsmarkt van de toekomst).

5.  Het versterken van de beroepspraktijkvorming 
(Arbeidsmarkt van de toekomst).

6.  Het verankeren van examinering en taal en 
rekenen. 

We beginnen niet vanaf nul. We zijn al voorzichtig 
op weg naar het onderwijs van de toekomst. 
We bouwen voort op waar we mee bezig zijn. 
Op diverse plekken zijn al experimenten, vaak 
kleinschalig, aan te treffen die betrekking hebben 
op bovenstaande agendapunten. We willen 
deze verbreden en uitbouwen. Belangrijke rand -
voorwaarden als de leer- en administratiesystemen 
zullen mee moeten ontwikkelen (bijvoorbeeld 
monitoring van studievoortgang via PD), zodanig 
dat per saldo de administratieve lastendruk voor 
alle medewerkers wordt teruggebracht.

3.7 De toekomst
Niet voor niets hebben wij deze kwaliteitsagenda 
het motto ‘verbeteren met het oog op de toekomst’ 
meegegeven. Hoe ziet die toekomst eruit? In 
deze paragraaf schetsen wij drie belangrijke 
ontwikkelingen in dit verband. 
Ten eerste gaan we de komende 4 jaar aan de slag 
met ons onderwijs. De technologie, zowel in de 
pedagogisch-didactische betekenis (het gebruik 
van educatieve technologie in het onderwijs-
proces) als in de context van de toekomstige 
beroepsuitoefening (in alle branches speelt in meer 
of mindere mate het vraagstuk van digitalisering, 
automatisering, robotisering waardoor functies 
en taken veranderen) is de eerste grootschalige 

verandering die we noemen (zie ook agendapunt 1). 
Deze betekenisvolle verandering is voor ons 
aanleiding de Agenda voor Twente 2018-2022, 
opgesteld door de lokale overheden, bedrijfsleven 
en onderwijs, onder regie van de Regio Twente, 
vol te steunen. De Agenda voor Twente is de 
technologieagenda voor deze regio, met daarin 
opgenomen de ambities en te ondernemen 
activiteiten. Wij willen de komende jaren bijdragen 
aan het versterken van het technisch profiel van de 
regio. Niet alleen om te voorzien in het nog steeds 
groeiend aantal Twentse vacatures (2.500 op dit 
moment), maar ook om samen met hightech-
bedrijven nieuwe opleidingsvormen te ontwikkelen 
waar de beroepspraktijk veel sterker is vervlochten 
met de opleiding. Kenmerkend voor deze vorm 
van hybride onderwijs is dat studenten tijdens 
hun opleiding significant meer tijd in de bedrijven 
doorbrengen dan alleen tijdens stage. Dit alles om 
technisch talent te vinden en te behouden voor 
Twente. 

Aan de tweede belangrijke verandering ligt een 
advies van de bedrijven en zorginstellingen in onze 
regio ten grondslag. Zij adviseren ons unaniem in 
onze opleidingen op zoek te gaan naar een nieuwe 
balans tussen het overbrengen van kennis en het 
ontwikkelen van vaardigheden. Hoewel er tussen 
de diverse branches verschillen bestaan is er overall 
een tendens bespeurbaar dat het aanreiken van 
vaardigheden als samenwerken, kritisch denken 
en probleemoplossend vermogen meer aandacht 
behoeven. Op dit moment komt het ontwikkelen 
van deze vaardigheden nadrukkelijk naar voren 
binnen thema’s als ondernemerschap, de gezonde 
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school, duurzaamheid, burgerschap en loopbaan-
ontwikkeling en -begeleiding. Onze studenten en 
docenten geven in het verlengde hiervan aan dat de 
ontwikkeling van voornoemde vaardigheden meer 
tot zijn recht komt tijdens het werken in groepen 
met de docent als loopbaanbegeleider.  

Een derde belangrijke ontwikkeling is de fors 
groeiende behoefte aan scholing voor werkenden 
en niet werkenden. Leven Lang Ontwikkelen staat 
hoog op de agenda van ondernemers en onderwijs 
in Twente. Via de kwaliteitsagenda willen we 
een aantrekkelijk onderwijsaanbod ontwikkelen 
waarmee we in de behoefte van werkenden en 
niet-werkenden in deze regio voorzien. Onze 
studenten krijgen steeds meer het besef dat zij 
na het behalen van hun diploma niet klaar zijn 
met leren. Daarom gaan we aan de slag met 
maatwerktrajecten waardoor onze alumni en ook 
werkenden en niet-werkenden zich een Leven Lang 
kunnen blijven ontwikkelen.

De uitdaging is de komende jaren vanuit de 
geschetste beginsituatie en de gepleegde analyse 
het onderwijs zo’n richting te geven dat de kwaliteit 
van al onze opleidingen ook in de toekomst geborgd 
is. Deze richting schetsen we aan de hand van zes 
agendapunten in het volgende hoofdstuk.  
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4.  Onze  
agendapunten

In dit hoofdstuk presenteren we de agendapunten 
en beloftes van ROC van Twente. Deze beloftes 
vloeien voort uit de analyse in hoofdstuk 3. Per 
agendapunt zullen we antwoord geven op de vraag 
hoe wij ons onderwijs gaan verbeteren. ‘Verbeteren’ 
vatten wij op als het voorbereiden op het onderwijs 
van de toekomst. “Iedere dag ietsje beter’, zodat we 
tijdig klaar zijn voor het onderwijs van de toekomst. 

In onderstaand figuur is de samenhang tussen 
onze strategische koers (nieuwsgierig, verbindend, 
inspirerend), de landelijke speerpunten en onze 
agendapunten weergegeven. Uit de analyse is 
gebleken dat we de agendapunten 1 tot en met 5 niet 
kunnen realiseren zonder onze regionale partners. 
Agendapunt 6 heeft een meer interne focus.
Voor het welslagen van de 6 inhoudelijke 
agendapunten is professionele ontwikkeling van 

onze medewerkers cruciaal. Wij beschouwen de 
professionele ontwikkeling van medewerkers en 
teams daarom als randvoorwaarde (zie figuur 3). 
Daarom starten we dit hoofdstuk met de visie op 
professionele ontwikkeling. In de daarop volgende 
paragrafen van dit hoofdstuk presenteren wij 
achtereenvolgens de agendapunten, waarbij per 
agendapunt is aangegeven hoe de professionele 
ontwikkeling van medewerkers invulling krijgt. 
Per agendapunt worden, na een korte duiding, 
de beloftes, de verwachte stand na twee jaar, de 
effecten en concrete uitwerking van professionele 
ontwikkeling beschreven die we willen gaan 
realiseren. In de collegeplannen van de elf MBO 
Colleges en in het verlengde hiervan de team -
activiteitenplannen, zijn de beloftes vertaald naar 
de branches en doelgroepen waarvoor wordt 
opgeleid. 

Figuur 3  De kwaliteitsagenda in een notendop.
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Professionele ontwikkeling noodzakelijk 
Docenten maken het onderwijs. In de veelzijdige 
structuur van het mbo en het werken in een snel 
veranderende samenleving is het belangrijk om 
klaar te zijn voor de ontwikkelingen en uitdagingen 
die op ons pad komen. Denk aan modulair 
onderwijs, digitalisering en technologisering, de 
veranderende rol van de docent. Vier pijlers zijn 
hierbij leidend:
•  onderwijskundig leiderschap: alle leiding-

gevenden worden vanaf 2016 – in interactie 
en verbinding met elkaar – geschoold via het 
Management Development programma, waarin 
strategieontwikkeling, leiderschap, innovatie en 
teamontwikkeling centraal staan;

•  onderwijsteams die goed toegerust zijn om 
vanuit het concept eigen verantwoordelijkheid 
en regievoering het onderwijs in te richten 
zodat het beste uit de studenten wordt 
gehaald, aansluiting bij het bedrijfsleven en de 
toekomstige ontwikkelingen wordt gezocht. Het 
model van het Twents Professioneel Team (TPT), 
in 2017 geïntroduceerd, is leidend voor alle 
teams. Het benadrukt dat goede samenwerking 
in de teams, gerichtheid op onder andere 
bovengenoemde speerpunten en werkend aan 
een continue verbetercyclus, garant staat voor 
een optimale kwaliteitszorg;

•  individuele professionalisering: het beste uit je 
zelf halen zodat je groei en ontwikkeling van 
studenten kunt stimuleren, hetgeen gefaciliteerd 
wordt door allerlei scholingsmogelijkheden via 
de ROC Academie (of, indien nodig, elders) en 
via een stimulerende gesprekscyclus met je 
leidinggevende;

•  docentenstages: docenten lopen één of meer 
dagen mee in een bedrijf of (zorg) instelling 
binnen de branche waarvoor ze opleiden of op 
een vmbo-school of op een hogeschool.

Alle teams hebben een nulmeting gedaan om 
te weten waar ze staan op de ladder van team -
ontwikkeling en overal zijn Teamactiviteitenplannen 
opgesteld. Inmiddels zijn er ook allerlei handige 
middelen ontwikkeld die de teams kunnen helpen 
naar een volgende fase van een TPT. 
Medewerkers krijgen de ruimte om zich in 
teamverband te blijven ontwikkelen én ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling. Hierbij wordt steeds 
aansluiting gezocht bij de strategie van ROC van 
Twente: wees nieuwsgierig naar elkaar, vergroot de 
onderlinge verbondenheid, zodat iedereen tot zijn 
recht komt, je meer plezier in je werk krijgt en nieuwe 
inspiratie opdoet maar ook aan anderen geeft.

Het streven is dat elk team in 2020 een TPT is. Uit 
onderzoek blijkt immers dat een goede teamcultuur 
garant staat voor een op kwaliteit gerichte cultuur 
en goede kwaliteitszorg. Er zijn diverse methodes 
beschikbaar die veel teams reeds gebruiken om 
te groeien naar een TPT. Deels hebben we die zelf 
ontwikkeld, maar ook worden externe methoden, 
zoals leerKRACHT ingezet. Daarnaast zijn er twee 
interne teamcoaches aangesteld, die inmiddels 
tientallen teams hebben begeleid. De tevredenheid 
over de samenwerking in de teams, zo blijkt uit 
het MTO, is in het algemeen hoog, maar kan 
natuurlijk voortdurend gestimuleerd en verbeterd 
worden waarbij de focus vanzelfsprekend ligt op de 
realisatie van onze doelstellingen.
De docent, de medewerker en de leidinggevende 
van de toekomst is de persoon die als individu én 
als teamlid optimaal gemotiveerd is om het beste 
uit zichzelf en de student te halen, open staat 
voor kennisdeling en vanuit een onderzoekende en 
nieuwsgierige houding het beste onderwijs voor 
onze studenten nastreeft.

4.1  Het actualiseren van ons 
opleidingsaanbod (het ‘wat’) 

De tijd dat het opleidingsaanbod van het mbo 
uitsluitend bestond uit BOL- en BBL-opleidingen 
ligt voorgoed achter ons. De overheid is bezig met 
het voorbereiden van wetgeving die alternatieve 
opleidingstrajecten mogelijk maakt: de derde 
leerweg, cross-overs, de gecombineerde leerweg 
BOL-BBL, ruimte in de regio voor kwalificatie-
dossiers. Overall kenmerk van al deze nieuwe 
trajecten is een sterkere inhoudelijke vervlechting 
van het onderwijs, vaak interdisciplinair 
(over branches heen), met de continu en snel 



29

veranderende regionale beroepspraktijk. Zo richt 
het practoraat zorg en technologie zich op de 
ontwikkeling van interdisciplinaire samenwerking 
met studenten en docenten uit de verschillende 
sectoren. Ook binnen MBO Colleges zijn of worden 
verschillende experimenten gestart waarin de 
interdisciplinaire samenwerking centraal staat. 

Daarnaast, zo blijkt uit een eigen recente analyse 
(zie hoofdstuk 3) dat we op dit moment te weinig 
brede opleidingstrajecten aanbieden, waardoor 
studenten zich (beter) kunnen oriënteren voordat 
zij een opleidingskeuze maken. Onder breed 
opleiden verstaan wij onder meer een oriënterende 
start, verbreding middels een keuzedeel en breed 
examineren en diplomeren. Een tweede belangrijke 
conclusie is dat de aandacht voor technologie 
in de opleidingen, in termen van robotisering en 
automatisering, niet evenredig is met wat de 
regionale arbeidsmarkt vraagt. 

Een derde impuls voor het actualiseren van 
onze opleidingen is de hernieuwde aandacht 
voor burgerschap (Burgerschapsagenda MBO 
Raad, 2018). Zo wordt binnen het practoraat 
Burgerschap de kerncompetentie ‘kritisch denken’ 
nader onderzocht en op basis van de uitkomsten 
concreet ingevuld, alsmede wordt in het practoraat 
leermateriaal herzien en ontwikkeld. Onderzoek 
toont aan dat er bij docenten handelings-
verlegenheid is om deze wezenlijke burgerschaps-
competentie handen en voeten te geven. Vanuit een 
heldere burgerschapsvisie willen we in de curricula 
burgerschap revitaliseren door de ontwikkeling van 
nieuwe projecten in samenwerking met docenten, 
studenten en externe partners (gemeenten, 
bedrijven en provincie). Doel van deze projecten 
is om de politieke participatie van studenten en 
een discussie-klimaat te stimuleren binnen en 
buiten het ROC. De internationale oriëntatie in de 
opleidingen willen we versterken via het practoraat 
Internationalisering dat onlangs is gestart.

Beloftes
a.  In de periode 2019-2022 herzien wij ons 

opleidings aanbod. Daarbij maken wij gebruik 
van de wettelijke mogelijkheden, zoals 
cross-over experimenten, mbo-certificaten en 
ruimte in de regio. 

b.  Wij bieden de studenten die het nodig hebben 
en die het willen een brede opleiding aan, 
met als doel brede persoonlijke ontwikkeling 
en perspectief om te participeren op de 
arbeidsmarkt.

c.  Wij bieden studenten de mogelijkheid om een 
deel van hun opleiding in het buitenland te 
volgen. 

d.  Met docenten geven wij een eigentijdse invulling 
aan burgerschap.

e.  Om studenten meer branche-overstijgend en 
interdisciplinair te kunnen begeleiden richten 
wij een netwerkorganisatie in waarin wordt 
samengewerkt tussen teams binnen en buiten 
MBO Colleges. 

f.  Wij betrekken onze oud-studenten, via een 
netwerk, bij het actualiseren van ons opleidings-
aanbod. 

g.  Wij overleggen met de CSR eens per jaar over 
het aanbod keuzedelen en inventariseren via de 
studentenraden in de MBO Colleges de behoefte 
aan keuzedelen. 

h.  Wij geven de practoraten met hun docent-
onderzoekers de ruimte om experimenten te 
starten en/of materialen te ontwikkelen die 
een impuls geven aan het actualiseren van het 
opleidingsaanbod. 

Stand van zaken na 2 jaar
•  Wij hebben brede opleidingen op alle niveaus 

binnen de domeinen zorg, techniek en economie 
ontwikkeld en starten daarmee in schooljaar 
2020-2021. Er is inzicht in en helderheid over de 
impact van brede opleidingen in onze (onderwijs)
organisatie. 

•  In schooljaar 2021-2022 kunnen studenten bij ons 
een (technische) opleiding starten die samen met 
bedrijfsleven is vormgegeven en wordt gevoerd. 

•  In schooljaar 2021-2022 kunnen studenten een 
branche-overstijgende opleiding starten die 
tegemoet komt aan de wensen van het regionale 
bedrijfsleven. 

•  De werkplaats Burgerschap van het practoraat 
Burgerschap heeft een duidelijke visie op 
kritisch denken, burgerschapsvorming en 
Bildung en heeft tevens leermaterialen en 
professionaliserings activiteiten ontwikkeld. 

•  Wij hebben onze oud-studenten op een 
systematische wijze in beeld en bevragen hen 
over het actuele karakter opleidingsaanbod. 

Effect
•  Wij hebben een opleidingsaanbod dat door onze 

externe stakeholders als actueel en flexibel 
wordt beoordeeld. We toetsen dit tijdens onze 
twee jaarlijkse strategische bijeenkomsten met 
hen. 

•  Alumni geven aan dat zij tijdens de opleiding 
goed zijn voorbereid op wat de maatschappij 
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van hen vraagt (op het gebied van bijvoorbeeld 
ondernemersvaardigheden, burgerschap, 
duurzaamheid, technologie). 

•  MBO Colleges maken in CAP (College Activi-
teitenplan) en TAP (Team Activiteitenplan) 
zichtbaar dat zij werken aan het structureel 
actualiseren van het opleidings aanbod (het 
‘wat’). Waarbij de regionale ontwikkelingen 
expliciet worden meegenomen.

•  De vier practoraten hebben aanwijsbaar een 
bijdrage geleverd aan de actualisering van het 
opleidingsaanbod.

•  De opbrengsten van de practoraten hebben 
aanwijsbaar een plek in de curricula van een 
aantal opleidingen. 

Professionele ontwikkeling
Professionele ontwikkeling is de basis voor iedere 
medewerker om in beweging te blijven. Soepel 
kunnen inspelen op de toekomstige vragen, van 
welke aard dan ook. Leren en nieuwsgierig blijven 
zijn tools om de veranderingen positief tegemoet te 
zien en er “lenig” mee om te gaan.
ROC van Twente is een grote organisatie, waar 
meer dan 2.000 medewerkers zich elke dag 
inzetten om het onderwijs een beetje beter te 
maken. Er zijn dus veel verschillende wensen met 
betrekking tot professionele ontwikkeling. Naast 
de scholing die de ROC Academie reeds op het 
programma heeft, is er altijd een mogelijkheid om 
op teambasis of individuele basis te kijken naar de 
mogelijkheden tot het (aanbieden van) een training. 
Het aanbod zal steeds geactualiseerd worden als 
MBO College plannen hier aanleiding toe geven.

Kansen zien in het opleidingsaanbod is te bewerk-
stelligen op verschillende manieren:
•  leren van elkaar: in het ROC zijn voorbeelden 

waar anderen door aangestoken kunnen raken. 
Teams helpen elkaar verder te professionaliseren 
en komen met cross-over ideeën. De ROC 
Academie faciliteert deze wijze van leren;

•  LOB-gesprekken voor docenten/medewerkers 
(en hieruit leren hoe dergelijke gesprekken te 
voeren met studenten);

•  gebruik maken van de kennis van docent- 
onderzoekers en masteropgeleide collega’s. 

4.2  Het ontwikkelen en 
implementeren van geperso-
naliseerd onderwijs (het ‘hoe’) 

In Twente wordt in het basisonderwijs, het vmbo 
en ook in het mbo in toenemende mate geëxperi-

menteerd met vormen van gepersonaliseerd 
onderwijs, waarbij het onderwijsleerproces meer 
aansluit bij de individuele behoefte van de leerling 
en student. Dit vraagt een andere, meer gedifferen-
tieerde pedagogisch didactische aanpak. In het 
bijzonder krijgt dit aandacht bij het practoraat 
Versterking niveau 2-onderwijs. Binnen ROC van 
Twente zien we onder andere gepersonaliseerd leren 
in de vorm van gedifferentieerd inzetten van digitale 
modulen (bijvoorbeeld middels blended learning of 
flipping the classroom), flexibele leerroutes, meer 
trainingsvormen en individuele contactmomenten, 
minder klassikale lessen. Belangrijk kenmerk in 
onze ogen is ook dat de student steeds meer zelf 
verantwoordelijkheid neemt. De implementatie 
van gepersonaliseerd onderwijs heeft grote 
consequenties voor docenten (vereist andere 
vaardigheden, zie agendapunt 4), de studentvolg-
systemen, de inrichting van de school en ruimtes, 
enzovoorts. Al met al zijn de gevolgen ingrijpend en 
moet de tijd worden genomen om dit weloverwogen 
in te voeren.

Beloftes
a.  Wij bieden een palet aan keuzedelen voor al 

onze studenten, waar ze vrij kunnen kiezen 
uit verbredende, verdiepende en doorstroom-
gerichte keuzedelen. 

b.  Onze oud-studenten en werkenden en 
niet-werkenden kunnen modulen volgen, zowel 
online als via contactonderwijs. 

c.  Wij begeleiden onze studenten middels een 
studievolgsysteem dat gepersonaliseerde 
leerroutes ondersteunt. 

d.  We gaan experimenteren met verschillende 
vormen van gepersonaliseerd leren. 

e.  We sluiten beter aan bij de behoefte en de 
beginsituatie van de student, door middel van 
verschillende vormen van gepersonaliseerde 
leerroutes. 

f.  Studenten kunnen deelnemen aan verschillende 
excellentietrajecten. 

g.  Het practoraat  Versterking niveau 2 krijgt 
ruimte om te experimenteren met innovatieve 
pedagogisch-didactische aanpakken binnen de 
opleidingen.

Stand van zaken na 2 jaar
•  Er is een gedeelde opvatting en definitie over 

gepersonaliseerd onderwijs.
•  Er is helderheid over de eisen aan en de impact 

van systemen die gepersonaliseerd onderwijs 
moeten ondersteunen.

•  Een opleiding biedt een set van keuzedelen aan 
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waar de student gemotiveerd uit kan kiezen en 
van meerwaarde is voor het toekomstig beroep.

•  Ieder MBO College is een experiment gestart 
waarin de individuele leerroute van de student 
centraal staat, eventueel in samenwerking met 
één of meerdere vmbo-scholen. 

•  Elke student binnen ROC van Twente is 
op de hoogte van de mogelijkheid om een 
excellentietraject te volgen.

•  Alle oud-studenten ontvangen bij het verlaten 
van ROC van Twente een voucher voor het 
volgen van keuzedelen en/of modulen. 

•  Werkenden en niet-werkenden volgen modulen 
die aansluiten bij de toekomstige behoefte van 
de arbeidsmarkt. 

•  5% van onze oud-studenten volgt een module 
die aansluit bij de toekomstige behoefte van de 
arbeidsmarkt.

Effect
•  Studenten ervaren meer keuzevrijheid tijdens 

hun opleiding. 
•  Studenten ervaren in pedagogisch-didactische 

zin een goede match tussen het vmbo en ROC 
van Twente. 

•  Het aantal excellente studenten stijgt jaarlijks 
met 5% en is in 2022 met een kwart gestegen.

•  De leer- en administratieve systemen zijn zo 
ingericht dat gepersonaliseerd leren wordt 
ondersteund. 

•  Docenten ervaren door de inrichting van de leer- 
en administratieve systeem minder werkdruk.

•  Het modulaire aanbod voorziet in een behoefte 
bij werkenden en niet werkenden.

•  Het practoraat Versterking niveau 2 heeft 
aanwijsbaar bijgedragen aan de pedagogisch- 
didactische verbetering van het niveau 2 
onderwijs.

Professionele ontwikkeling
Professionele ontwikkeling heeft ook tot doel een 
gezamenlijk uitgangspunt en visie te hanteren op 
diverse gebieden. Bijvoorbeeld als het gaat over 
hoe we wensen om te gaan met studenten. Maar 
ook een gedeelde opvatting over gepersonaliseerd 
leren komt vanuit de ROC Academie goed tot zijn 
recht. Trainers delen de visie met elkaar en met de 
te trainen groepen.

We organiseren scholing voor medewerkers, 
waarin zij vaardig worden in het differentiëren 
in lessen, bieden eigentijdse en toekomst-
bestendige programma’s aan. Blended learning zal 
gebruikelijker worden. Gepersonaliseerd leren wordt 

uitgebreid en docenten gaan de uitdaging aan 
hiermee te experimenteren. In de komende jaren 
zullen medewerkers meer van elkaar gaan leren.
Iedere medewerker zal een basisniveau als 
ICT-gebruiker hebben. Dit basisniveau is 
nauw    keurig omschreven. Er is ook een gevorderde 
en een specialisten  niveau, eveneens nauwkeurig 
omschreven.

4.3 Het versterken van de 
doorstroom: intern en vanuit vmbo en 
naar hbo
Naast het belang van de vervlechting van het 
onderwijs met de arbeidsmarkt is de vervlechting 
van opleidingsniveaus (Entree, 2, 3 en 4) en met 
de leerwegen van het vmbo en de opleidingen 
van het hbo cruciaal voor de studenten die willen 
doorstuderen. Studenten die binnen ROC van 
Twente willen doorstromen moeten dit kunnen op 
basis van eenduidige en heldere criteria. Bovendien 
is de doorstroom vanuit educatie/inburgering nog 
maar mondjesmaat. Het vak Nederlands is hierbij 
een belangrijk struikelblok. 

Op vmbo-scholen zijn tal van initiatieven, vaak 
in de vorm van experimenten, die leerlingen niet 
meer in de traditionele zin opleiden, maar vanuit 
de gedachte dat de arbeidsmarkt in de toekomst 
andere eisen stelt, zoals leren, leren, aanpassings-
vermogen en kunnen veranderen: een kleinschalige 
leeromgeving bestaande uit bijvoorbeeld een 
teamkamer en instructieruimtes hoort daarbij. 
De leeromgeving van ons onderwijs moet daar 
naadloos op aansluiten (zie agendapunt 4). 

ROC van Twente en Saxion erkennen gezamenlijk 
dat doorstroom naar het hbo een ander opleidings-
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traject vraagt dan het voorbereiden op een baan. 
Dit is het uitgangspunt voor het Toptraject, dat 
samen met de vo-scholen in de regio en Saxion 
wordt vormgegeven. In alle gevallen beogen we 
een samenwerking waarbij leerlingen/studenten 
voordat de opleiding is afgerond al een kijkje nemen 
of vakken volgen op hun vervolgopleiding. Het doel 
is dat leerlingen en studenten een doorlopende 
leerlijn vmbo-mbo-hbo ervaren, waarin zij goed 
voorbereid worden op vervolgonderwijs. Cruciaal is 
dat docenten stage gaan lopen in het vmbo of hbo 
om kennis te maken met de collega’s, een beeld te 
krijgen van het onderwijs en verbindingen leggen 
tussen leerwegen.

Beloftes
a.  Studenten worden binnen ROC van Twente 

begeleid om door te stromen naar het voor hen 
hoogst haalbare niveau. 

b.  Wij bieden al onze studenten kansen om zo 
soepel mogelijk in en door te stromen in het mbo 
en door te stromen naar het hbo. 

c.  De vraag van de individuele student staat 
centraal. Wij bieden daarom individuele 
ondersteuning in de voorbereiding op doorstroom 
binnen ROC van Twente en naar het hbo. 

d.  Studenten ervaren een goede match tussen 
vmbo en mbo en tussen mbo-opleidingen binnen 
ROC van Twente en tussen mbo en hbo. 

e.  Wij richten ons in de overgang van mbo naar 
hbo op ondersteuning gericht op de bouwstenen 
taal en rekenen, studievaardigheden, loopbaan-
begeleiding, studietempo en binding.

f.  Docenten bezoeken vmbo-scholen en hbo  -
opleidingen om zich te verdiepen in respec    tieve-
 lijk het laatste en eerste jaar van de opleiding. 
Wij bieden vmbo- en hbo-docenten ook deze 
mogelijkheid. 

Stand van zaken na 2 jaar
•  Ieder MBO College met niveau 4-opleidingen 

biedt één of meer opleidingstrajecten aan die 
specifiek voorbereiden op het hbo (mhbo-route).

•  Iedere loopbaanbegeleider voert twee keer 
per jaar een gesprek met een student waarin 
aandacht is voor zijn/haar mogelijkheden door 
te stromen naar een hoger opleidingsniveau 
in- of extern en legt dit vast in het pedagogisch-
dossier van de student. 

•  Ieder MBO College onderzoekt, 
met ondersteuning van het Twents 
Aansluitingsnetwerk, met vo-scholen uit de 
regio mogelijkheden om leerlingen één of meer 
vakken in het mbo te laten volgen. 

Effect
•  400 studenten nemen deel aan het Toptraject 

en/of een mhbo-route. 
•  Gemiddeld 30% van onze studenten stroomt 

ieder schooljaar door naar een hoger opleidings-
niveau binnen ROC van Twente (ter info: 
2016/2017 = 28%, 2017/2018 = 27%).

•  Studenten (uit het vmbo) kunnen voordat zij 
instromen bij ROC van Twente al een of meer 
vakken op het mbo volgen. Daarbij hebben wij 
inzichtelijk of en tot welke vrijstellingen dit kan 
leiden. 

•  Alle studenten die willen doorstromen naar 
een hoger niveau of het hbo krijgen de kans 
om middels een keuzedeel zich hier op voor te 
bereiden. 

Professionele ontwikkeling
Zowel docenten als studenten doen er goed aan 
na te denken over eigen kwaliteiten. Het is zaak 
hierop geregeld te reflecteren. Door bezig te zijn 
met je kwaliteiten leer je jezelf steeds beter kennen 
en kun je betere keuzes maken. En flexibeler blijven 
omdat je niet vast gaat zitten in een arbeids- of 
studiesituatie die je niet past. Ontwikkeling en 
scholing richt zich op dit thema. Daarnaast zijn 
er trainingen gericht op de ontwikkeling van 
vaardigheden om de loopbaanbegeleiding voor 
studenten vorm te geven. Managers kunnen 
aan de hand van de kwaliteiten van individuele 
medewerkers inspelen op de werkverdeling binnen 
hun team; werkzaamheden toespitsen op bepaalde 
personen aan de hand van zijn of haar kwaliteiten 
en daarmee wordt ziekteverzuim en ongewenste 
uitstroom gereduceerd. Medewerkers kunnen 
gebruik maken van een loopbaancheck.  
Vragen als: "Zit ik nog wel op de goede plek? Hoe 
haal ik meer uit mijn werk? Wat zijn precies mijn 
sterke punten? Welke scholing of training helpt mij 
om me verder te ontwikkelen?" worden beantwoord. 
Net als in vele branches verandert er veel binnen 
het onderwijs. Er worden andere dingen gevraagd. 
Het is goed om met enige regelmaat dit soort 
vragen te stellen. 

4.4 De docent als loopbaanbegeleider 
Een loopbaan in de 21e eeuw vereist andere 
competenties dan voorheen. Van het maken van 
een juiste keuze naar leren kiezen. Dit vraagt ook 
een andere vorm van begeleiding. Begeleiding 
waarbij de docent steeds meer loopbaanbegeleider 
wordt. Het coachen op studieresultaten en het 
aanleren van beroepsvaardigheden alleen zijn 
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niet meer voldoende. De student leren hoe hij/zij 
keuzes kan maken, inzicht geven in persoonlijke 
talenten en kwaliteiten, daar ligt de verantwoor-
delijkheid. Dit betekent dat zowel de docenten als 
praktijkbegeleiders de rol van loopbaanbegeleider 
vervullen. De studieloopbaanbegeleider voert de 
loopbaangesprekken met de student waarin, naast 
de voortgang op studieresultaten en persoonlijke 
zaken, de ontwikkeling van de loopbaan-
competenties als leidraad gelden. 

De komende jaren gaan we op zoek naar een 
nieuwe balans tussen de rol van de docent als 
kennisoverdrager en loopbaanbegeleider. Het doel 
is dat de student zich eigenaar voelt van zijn eigen 
loopbaanontwikkeling. Om goed zicht te krijgen 
op de loopbaanmogelijkheden van de student, 
oriënteert en verdiept de docent zich op het vmbo 
en de branches en/of het hbo waarvoor wordt 
opgeleid. 

Naast deze ontwikkeling neemt de groep kwetsbare 
jongeren toe. De problematiek van deze groep 
wordt steeds complexer. Niet alleen bij de entree en 
niveau 2-opleidingen, maar ook bij de opleidingen 
op niveau 3 en 4. Hierdoor wordt steeds meer een 
beroep gedaan op de signalering en begeleidings-
competenties van een docent.

Beloftes
a.  De docent ondersteunt de student bij het 

vormgeven van zijn loopbaancompetenties met 
als doel passende keuzes te maken voor het 
vervolg van zijn loopbaan. 

b.  Voor jongeren in een kwetsbare positie bieden 
wij een geïntegreerde aanpak voor begeleiding 
in samenwerking met de eerste en tweede 
lijnsbegeleiding en de gemeenten.

c.  Ontwikkeling en inzet van het pedagogisch 
dossier voor begeleiding en volgen van 
studenten (systeem). 

Stand van zaken na 2 jaar
•  De rol van de docent als loopbaanbegeleider van 

de student is gedefinieerd.
•  De studenten waarderen de loopbaan-

begeleiding met een 7,0. 
•  Iedere student heeft minimaal twee keer per 

schooljaar een loopbaangesprek, waarbij de 
student de regie voert. De loopbaan ontwikkeling 
en afspraken worden vastgelegd in het 
pedagogisch dossier.

•  60% van de docenten heeft een docentenstage 
gelopen om zicht te krijgen op de loopbaan-

mogelijkheden en bijbehorende vaardigheden 
van studenten.

•  Het percentage VSV’ers is maximaal 4% 
(schooljaar 2016-2017: 4%).

•  Alle studenten zijn geïnformeerd over de 
beschikbare faciliteiten in de tweedelijns-
begeleiding ROC van Twente.

Effect
•  De studenten waarderen de loopbaan-

begeleiding positief.
•  Studenten ervaren effectieve begeleiding bij de 

ontwikkeling van hun loopbaancompetenties.
•  Iedere student heeft minimaal twee keer per 

schooljaar een loopbaangesprek waarvan 
de afspraken worden vastgelegd in het 
pedagogisch dossier.

•  80% van de docenten heeft een docentenstage 
gelopen om zicht te krijgen op de loopbaan-
mogelijkheden en bijbehorende vaardigheden 
van studenten.

Professionele ontwikkeling
Zorgvuldige begeleiding van studenten is van 
belang. Zowel begeleiding in de studievaardigheden 
en de aanloop naar het examen (SLB-begeleiding) 
als begeleiding op het gebied van Loopbaan-
ontwikkeling en -Begeleiding (LOB) voor de 
blijvende ontwikkeling in de verdere loopbaan en 
een brede basis van zelfkennis voor het latere leren. 
Daarnaast is coaching en begeleiding van belang 
in de les. De begeleiding naar zelfstandig kennis 
vergaren en leren op waarde te schatten door de 
studenten is een belangrijke taak van docenten. Dit 
vraagt een ander perspectief op leren. Wij hebben 
een professionaliseringsaanbod op maat, op het 
gebied van LOB. Dat zijn individuele trainingen 
(gespreksvoering) en trainingen voor teams. 
Het doel van dit aanbod is teams en individuele 
collega’s begeleiden in het proces naar een 
loopbaangerichte leeromgeving en ieders rol en 
verantwoordelijkheid hierin. Verder bestaat ons 
aanbod uit:
•  introductie LOB, uitgangspunten en kaders;
•  het werkatelier: ondersteuning van een team 

in het proces naar een loopbaangerichte 
leeromgeving;

•  gespreksvoering LOB: het voeren van een 
loopbaandialoog/loopbaantrialoog.

Daarnaast hebben we verschillende trainingen die 
de kennis en vaardigheden met betrekking tot het 
begeleiden van studenten in de onderwijssituatie 
ondersteunen.
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4.5  Het versterken van de 
beroepspraktijkvorming

De beroepspraktijkvorming (bpv) is één van de 
belangrijkste elementen van het beroeps onderwijs. 
In de afgelopen 2 jaar hebben we gewerkt aan 
het verbeteren van drie aspecten van de bpv: 
begeleiding, matching en programmering. 
Studenten ervaren de bpv over het algemeen 
positief en hechten veel waarde aan dat wat zij in 
de praktijk leren. Wij zien de 12.000 leerbedrijven 
die aan ROC van Twente zijn verbonden als partners 
in het leerproces van de student. Daarbij erkennen 
we dat we als partner voor de leerbedrijven 
nog herkenbaarder en toegankelijker kunnen 
worden/zijn in de regio. 

Onze docenten werken samen met de leerbedrijven 
in de begeleiding van de studenten, daarom vinden 
wij het van belang dat onze docenten weten wat er 
speelt in de leerbedrijven. Wij verwachten daarom dat 
docenten stage lopen bij deze leerbedrijven. Interne 
kennisuitwisseling vindt plaats in het netwerk-bpv, 
waarin ieder MBO College participeert. Ook geven wij 
alle praktijkopleiders de kans om zich te professiona-
liseren in het begeleiden van onze studenten. 

Beloftes
a.  Studenten worden door professionele praktijk-

opleiders en docenten begeleid in de bpv. Tevens 
worden praktijkopleiders op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen in de opleiding. 

b.  ROC van Twente gaat in Twente leerbedrijven 
werven als ambassadeur. Een ambassadeur 
van ROC van Twente is een bedrijf/instelling 
dat, naast het zijn van een leerbedrijf, jaarlijks 
gastdocenten levert voor een opleiding én waar 
medewerkers van een team stage lopen.

c.  ROC van Twente is een herkenbare en 
toegankelijke partner voor leerbedrijven in de 
regio. Docenten zijn goed op de hoogte van de 
leerbedrijven waar zij studenten bezoeken. 

d.  In de matching en begeleiding van studenten 
wordt gebruik gemaakt van eenduidige en 
transparante processen. 

e.  Alle studenten ontvangen de bpv-gids in een 
eenduidig format. Hierin is een ROC-deel, een 
collegedeel en een opleidingsdeel opgenomen.

Stand van zaken na 2 jaar
•  Ieder MBO College heeft vanuit het ROC-kader 

een definitie van docentenstage vastgesteld.
•  Ten minste 50% van de docenten gaat op 

docentenstage in een leerbedrijf (cyclus bepaald 
in MBO College).

•  Praktijkopleiders krijgen bij ieder MBO College 
(en via de ROC Academie) de kans om zich te 
professionaliseren. 

•  Bpv-docenten kunnen via de ROC Academie 
trainingen op maat volgen om de bpv - 
begeleiding en de gesprekken met praktijk-
opleiders nog beter vorm te geven. 

•  ROC van Twente draagt bij aan de ontwikkeling 
van e-learning modules voor praktijkopleiders 
en bpv-docenten (naar voorbeeld van het MBO 
College voor Bouw, Infra & Interieur en het MBO 
College voor Mens & Maatschappij). 

•  Bedrijven weten ROC van Twente goed 
te vinden, doordat vragen op één punt in 
behandeling worden genomen.

•  Documenten met betrekking tot bpv hebben 
eenzelfde uitstraling en zijn volgens een 
eenduidige systematiek vastgelegd.

•  Leerbedrijven monitoren via het leerbedrijven-
portaal in OnStage de voortgang van de student 
tijdens de bpv-periode. 

•  Leerbedrijven kunnen via het leerbedrijven-
portaal in OnStage vacatures stellen voor 
studenten.

•  Leerbedrijven geven feedback via het 
leerbedrijven portaal in OnStage op de opleiding 
van de student en de organisatie van de bpv 
door ROC van Twente.

•  Alle teams hebben hun bpv-processen in kaart 
gebracht en deze voldoen aan de geactuali-
seerde bpv-standaarden van ROC van Twente. 

•  85% van alle onderwijsteams voert de matching 
en begeleiding van studenten uit ondersteund 
door OnStage. 

•  In het netwerk-bpv wordt door de contact-
personen actief gedeeld en samengewerkt om 
processen te optimaliseren.

•  Studenten monitoren via OnStage de voortgang 
van hun eigen bpv-proces.

•  Studenten krijgen tijdens hun opleiding 
passende praktijkgerichte opdrachten die zij 
gedurende de bpv in het leerbedrijf uitvoeren.

Effect
•  Docenten zijn op de hoogte van actuele 

ontwikkelingen in het bedrijfsleven en 
opleidingen.

•  Praktijkopleiders zijn professionals in het 
begeleiden van studenten en kennen de 
opleiding van de student. 

•  Leerbedrijven vinden ROC van Twente een 
toegankelijke partner in het opleiden van 
studenten. 

•  Studenten ervaren dat de frequentie en 
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kwaliteit van stagebezoek door de bpv-docent 
nadrukkelijk aansluit bij de persoonlijke behoefte

•  Studenten, praktijkopleiders en docenten 
werken samen in en aan de beroepspraktijk-
vorming ondersteund door OnStage. 

Professionele ontwikkeling
We bestuderen de bevindingen van de aanbeveling 
van de auditcommissie inzake de bpv-thema’s 
en richten ons op scholing die de kwaliteit van 
de bpv verhogen. We volgen de aanbevelingen 
van de projectleider bpv en oriënteren ons op de 
ontwikkelingen bij andere ROC’s in de scholing 
bpv. In oktober 2017 is er een plenaire bijeenkomst 
gehouden met als doel de opleidingsbehoefte 
rondom bpv in kaart te brengen. Met een groot 
aantal deelnemers zijn de wensen met betrekking 
tot trainingen in het kader van bpv in kaart 
gebracht. 
Het scholingsaanbod zal zich daarom richten op 
een aantal trainingen die hierop betrekking hebben: 
•  passende en aangepaste bpv;
•  intervisie voor praktijkopleiders en 

bpv-docenten; 
•  delen van best practices; 
•  gespreksvaardigheden voor bpv-docenten.

4.6   Het verankeren van examinering 
en taal & rekenen

De wetgeving rond examinering en taal & rekenen 
in het mbo is de afgelopen jaren aan verandering 
onderhevig geweest. De consequenties voor de 
afzonderlijke scholen zijn complex en ingrijpend 
voor de gehele organisatie. Vandaar dat landelijke 
ondersteuningscentra zijn opgezet, waar men 
met vragen terecht kan. Bij zowel examinering als 

taal & rekenen gaat het om een grote professio-
naliserings   slag, die de ondersteuning, de docenten 
en het management raakt. Om weloverwogen 
de kwaliteit van deze belangrijke en onmisbare 
pijlers voor alle mbo-opleidingen in de toekomst te 
borgen, hebben wij deze expliciet in de kwaliteits-
agenda opgenomen.

Examinering
In de afgelopen jaren is door alle MBO Colleges en 
examencommissies gewerkt aan de verbetering 
van examinering en borging van examenkwaliteit. 
Dat heeft ertoe geleid dat de basis in vrijwel alle 
gevallen op orde is en we nu aandacht hebben voor 
onderhoud, verdere implementatie en professionali-
sering van onze examenorganisatie. 

Sinds 1 augustus 2017 zijn de wettelijk vastgelegde 
taken van het bevoegd gezag gericht op instellen, 
samenstellen, benoemen, faciliteren en controleren 
van examencommissies. Daarbij, zo schrijft de 
wet voor, draagt het bevoegd gezag zorg voor 
een transparante organisatiestructuur waarin de 
taken duidelijk zijn belegd, waarin gezorgd is voor 
een scheiding tussen kwaliteit van examinering en 
borging van de examenkwaliteit. Het waarderings-
kader van de inspectie vereist dat het bevoegd 
gezag zichtbaarder en actiever betrokken is bij 
de totstandkoming van de eigen aspecten van 
kwaliteit (visie en ambitie) en dat zij zorg draagt 
voor onafhankelijkheid in de borging van de 
examenkwaliteit.

In de eerste helft van 2018 heeft de werkgroep 
examenorganisatie gewerkt aan een visie op 
de examenorganisatie voor ROC van Twente. In 
juli 2018 is deze visie op de examenorganisatie 
vastgesteld door het College van Bestuur. We 
hanteren in deze visie onderscheid tussen borgen 
van kwaliteit van de examinering en zorgen voor 
kwaliteit van examinering. De examencommissie 
heeft wettelijk de taak om de kwaliteit van 
examinering en diplomering te borgen. Het 
management (directeur en teammanagers) 
draagt zorg voor de kwaliteit van examinering en 
voorbereiding van diplomering. Het onderscheid 
in borgen en zorgen is zichtbaar in de examen-
organisatie. De visie op de toekomstige 
examen organisatie laat zich in vier elementen 
samenvatten:
1.  de examenorganisatie komt ten goede aan de 

kwaliteit van examinering;
2.  ‘klein binnen groot’: de examenorganisatie 

doet recht aan het principe dat opleidingen 
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professionele ruimte hebben én onderdeel 
uitmaken van een groter geheel; 

3.  de examenorganisatie is efficiënt en effectief;
4.  de nieuwe examenorganisatie leidt tot (meer) 

eenduidigheid naar studenten.

Belofte
a.  Op basis van de ROC-brede visie op de examen-

organisatie en daaraan ten grondslag liggende 
uitgangspunten, wordt gezocht naar een 
eenduidige invulling van de taken op het niveau 
van de instelling en alle examencommissies. 

Stand van zaken na 2 jaar
•  De vier uitgangspunten die ten grondslag liggen 

aan de visie op de examenorganisatie zijn 
zichtbaar vormgegeven in de examenorganisatie 
van ROC van Twente. 

•  Een set van eigen aspecten van kwaliteit op 
instellingsniveau en per MBO College die de 
wettelijke en eigen eisen van de kwaliteit van 
examinering borgen is gedefinieerd. 

•  De examenraad (het overleg van examen-
secretarissen) maakt als overleg- en 
adviesgremium structureel deel uit van en is 
helder ingebed in de examenorganisatie van 
ROC van Twente.

Effect
ROC van Twente heeft een professionele, 
onafhankelijke en efficiënte examenorganisatie, 
waarbij de scheiding tussen uitvoering van de 
examens en de borging van de kwaliteit van 
examens helder is belegd. Studenten worden, 
bijvoorbeeld bij het aanvragen en toekennen van 
vrijstellingen, eenduidig (op grond van dezelfde 
uitgangspunten) behandeld.  

Professionele ontwikkeling 
De rollen van examenconstructeur, de examen-
vaststeller, de examencommissie en de examen-
secretaris zijn helder omschreven. Hiervoor vindt 
reeds geregeld scholing plaats. De ROC Academie 
heeft met verschillende aanbieders contact en heeft 
mogelijkheden snel in te spelen op vragen. Ook is 
er indien nodig contact met de voorzitter van de 
examenraad. In de professionalisering is aandacht 
voor scholing van de leden van examencommissies 
op basis van een gezamenlijk vastgesteld profiel 
examencommissielid. 

De ROC Academie biedt de volgende examen-
trainingen aan:
•  Assessor praktijktoetsen

•  Criterium Gericht Interviewen (CGI)
•  Examendeskundigheid voor nieuwe docenten
•  Training examen constructie

Nederlands en rekenen
In het mbo staat het beroep dat de student wil 
leren centraal. Daarbij is het van belang dat hij dat 
beroep gaat uitoefenen in een maatschappij die hij 
begrijpt en waarin hij kan functioneren. Daarvoor 
zijn goede basisvaardigheden noodzakelijk op het 
gebied van taal en rekenen. Cruciaal hiervoor zijn 
goede taal- en rekendocenten die in staat zijn in 
te spelen op de taal- en rekenontwikkeling van de 
student. 
Vanwege een grote variëteit aan studenten 
met verschillende taal- en rekenniveaus is een 
ROC-brede visie ontwikkeld. Deze visie moet 
richting geven aan de onderwijsontwikkeling: 
een pedagogische en didactische vertaalslag, 
uitmondend in curriculumkaders.  
In 2018 is een aantal problemen geconstateerd. 
Over het algemeen is het instroomniveau van 
studenten op dit moment laag. De resultaten van 
de examens rekenen blijven achter. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is een gebrek aan motivatie van 
de student vanwege de huidige slaag-/zakregeling 
of het behaalde vmbo-cijfer. Alle MBO Colleges 
zijn verplicht om de instromende studenten 
AMN-instaptoetsen Nederlands en rekenen te laten 
maken. Het was nog niet voldoende inzichtelijk in 
welke mate goed gebruik wordt gemaakt van de 
resultaten van die instaptoetsen. 

Beloftes
a.  De student krijgt passende ondersteuning bij 

het ontwikkelen van zijn taal- en rekenvaardig-
heden, hierbij wordt gebruik gemaakt van 
formatieve werkwijzen. 

b.  Het ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheden 
wordt zoveel mogelijk aangeboden binnen de 
context van het beroep.

c.  Alle docenten zijn in staat om effectief bij te 
dragen aan de stimulering van de taal- en 
rekenontwikkeling van de student. 

d.  Er is kennis en kunde van onderwijs aan 
NT2-studenten. 

Stand van zaken na 2 jaar
•  Docenten die lesgeven op niveau 4 en binnen 

het Steunpunt taal en rekenen (STER) hebben 
een eigen rekenvaardigheid op niveau 3S. 

•  Rekendocenten voldoen aan het landelijke 
bekwaamheidsprofiel, dat wil zeggen de vak  -
inhoudelijke, vakdidactische en de pedagogische 
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bekwaamheden. 
•  Docenten zijn op de hoogte van de ROC-brede 

visie “Rekenen en Nederlandse taal? Cruciaal! 
Een taak van ons allemaal”. 

•  Onze docenten voldoen aan het bekwaamheids-
profiel voor docenten Nederlandse taal opgesteld 
door de Academie voor mbo-taal docenten (AMT).   

•  Resultaten van de centrale examens zijn 
vertaald in acties gericht op verbetering van de 
pedagogische en didactische aanpak. 

•  Er is onderzoek verricht naar de doorstroom-
mogelijkheden van anderstaligen naar het 
beroepsonderwijs (bijvoorbeeld na het doorlopen 
van een NT2-traject).

•  Studenten ervaren voldoende mogelijkheden 
voor bijles voor taal en rekenen. 
Alle studenten hebben de mogelijkheid en zijn 
bekend met de mogelijkheden voor bijles voor 
taal en rekenen.

Effect
•  De diplomaresultaten voor Nederlands zijn sterk 

verbeterd t.o.v. schooljaar 2017-2018 (entree: 
8%-punt, niveau 2 en 3: 4%-punt, niveau 4: 
12%-punt). 

•  Ervan uitgaande dat rekenen mee gaat tellen 
in de slaag-/zakbeslissing voldoet 80% van de 
studenten op niveau 2, 3 en 4 aan de minimale 
eis voor rekenen, voor entree is dit 60%.

•  Studenten hebben voldoende taal- en 
rekenbagage om in de beroepscontext en 
in de maatschappij te kunnen functioneren. 
Het taal- en rekenniveau is versterkt, zodat alle 
studenten vanwege de eisen aan deze vakken 
een (doorstroom)diploma halen.

•  De taal- en rekenontwikkeling van de student 
wordt zoveel mogelijk gestimuleerd in de context 
van het beroep.

•  Docenten hanteren een formatieve werkwijze 
en benutten instaptoetsen (AMN) voor taal 
en rekenen om deficiënties te bepalen om 
hun didactisch handelen af te stemmen op de 
behoeften van de student. 

•  De doorstroom van studenten met een 
NT2-achtergrond naar het beroepsonderwijs 
verloopt soepel.

Professionele ontwikkeling
Twee projectleiders zijn samen met docenten 
op zoek naar concrete aanbevelingen voor de 
generieke vakken Nederlands en rekenen. De ROC 
Academie organiseert in samenwerking met hen 
diverse ontwikkelingsactiviteiten op het gebied 
van Nederlands en rekenen. Jaarlijks vindt een 

taal- en rekenconferentie plaats waarin rekenen, 
Nederlands en Engels centraal staan. Collega’s 
delen ervaringen en volgen innovatieve workshops. 
Waar gewenst sluit de ROC Academie aan bij de 
kenniskringen Nederlandse taal en rekenen. 
Als scholing zullen de volgende modulen centraal 
staan:
•  Didactiek Nederlands
•  NT2
•  Rekendidactiek
•  Assessoren trainingen.
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5.  Regie, aansturing en 
verantwoording

Regionale partners
Wij hechten groot belang aan de inbreng van 
onze regionale partners. Bij de voorbereiding van 
deze agenda zijn zij nauw betrokken (zie bijlage 2). 
Het spreekt voor zich dat de partners (bedrijven, 
zorginstellingen, gemeenten, het aanpalende 
vmbo en hbo) worden betrokken bij de uitvoering. 
Sterker nog, de eerste vier agendapunten kunnen 
we zonder hen niet realiseren. Ook is het van groot 
belang onze externe stakeholders een rol te geven 
bij de regie en aansturing. Als ‘penvoerder’ zullen wij 
aan diverse gremia rapporteren over de voortgang 
en behaalde resultaten en daarover met elkaar in 
gesprek gaan aan de hand van vragen als: ‘Is er 
voldoende voortgang geboekt?’ ‘Waar stokt het?’ 
‘Wie moet vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid 
actie ondernemen?’ ‘Zijn de resultaten conform de 
verwachtingen?’, enzovoorts. Wij beschouwen onze 
regionale partners als kritische vriend. 
Jaarlijks zal het CvB vanuit de hierboven geschetste 
zienswijze de kwaliteitsagenda bespreken met:
•  een representatieve vertegenwoordiging van 

bedrijven en (zorg)instellingen in het kwaliteits-
beraad;

•  het College van Bestuur van Saxion;
•  de Rectorenband, het bestuurlijk overleg van de 

14 scholen voor voortgezet onderwijs in Twente;
•  het Portefeuilleoverleg Onderwijs Arbeidsmarkt, 

het overleg van de 14 Twentse gemeenten
•  De Stuurgroep Twentse beloften, het regionaal 

overleg met vso/pro, vmbo en RMC’s over 
kwetsbare jongeren.

Met uitzondering van het eerste gremium dat op 
ROC-niveau zal worden geformeerd, vindt met de 
partners periodiek overleg plaats. Twente heeft een 
uitstekende overleg- en netwerkstructuur waar we 
elkaar, ook met betrekking tot de kwaliteitsagenda 
snel weten te vinden.
Zoals in deze kwaliteitsagenda verwoord maken 
we na twee jaar de tussenbalans op, waarbij we 
zullen bezien of de gedane beloftes, de tussentijdse 
opbrengsten en de beoogde effecten aanvulling of 
aanpassing behoeven. Bij deze exercitie zullen we 
ook de bovengenoemde stakeholders betrekken. 

P&C-cyclus
De regie, aansturing en verantwoording van de 
onderhavige kwaliteitsagenda binnen ROC van 
Twente vindt zoveel mogelijk plaats binnen de 
reguliere Planning & Controlcyclus. De kwaliteits-
agenda is na instemming van de Centrale 
Studentenraad en Ondernemingsraad door het 
College van Bestuur vastgesteld en vervolgens zijn 
de agendapunten uiterlijk 1 januari 2019 geconcreti-
seerd in collegeplannen, college-activiteiten plannen 
(CAP’s) van de elf MBO Colleges en de team -
activiteitenplannen (TAP’s) van de ruim 80 teams. 
Dit is een bewuste en weloverwogen keuze, omdat 
op deze wijze zoveel mogelijk wordt geanticipeerd 
op de wensen en vragen van de branches en 
doelgroepen waarvoor we opleiden. Op deze 
manier is het mogelijk dat het MBO College voor 
Loopbaanontwikkeling & Participatie, verantwoor-
delijk voor onder andere de Entreeopleiding, in de 
agenda andere accenten legt dan het MBO College 
voor Sport, Onderwijs & Cultuur dat uitsluitend 
niveau 3- en 4-opleidingen aanbiedt. Deze 
werkwijze sluit naadloos aan bij onze besturings-
filosofie ‘klein binnen groot’, de verantwoordelijkheid 
voor het geven en innoveren van onderwijs zo laag 
mogelijk in de organisatie beleggen.
Ieder MBO College met de teams bepaalt derhalve 
zelf welke accenten het binnen de agenda legt als 
het gaat om het verbeteren van het onderwijs, met 
het oog op de toekomst. De basis hiervoor is een 
eigen omgevingsanalyse.

Verreweg de meeste activiteiten om de kwaliteits-
agenda te realiseren vinden plaats binnen de 
elf MBO Colleges. Zij ontvangen naar rato van 
aantal studenten, 80% van de geoormerkte 
kwaliteitsmiddelen (zie hoofdstuk 6). De directeur 
van het betreffende MBO College is voor de te 
behalen resultaten verantwoordelijk en rapporteert 
via de viermaandsrapportages per agendapunt 
periodiek aan het College van Bestuur. In de 
voor- en najaars overleggen tussen het College van 
Bestuur en het MBO College wordt de voortgang 
van de uitvoering van de kwaliteitsagenda zoals 
beschreven in het collegeplan besproken.
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Het resterend deel (20%) van de kwaliteits-
gelden wordt besteed aan initiatieven op college 
overstijgend niveau. Deze initiatieven zijn divers: 
dit kan een bestuursopdracht zijn, een onderzoek, 
een nieuw of bestaand één- of meerjarig 
project met een groot aantal regionale partners, 
enzovoorts. Voor een dergelijk initiatief is altijd een 
directeur verantwoordelijk. De voortgang wordt 
gerapporteerd aan het College van Bestuur. 

Voor een aantal agendapunten (examinering, taal 
& rekenen, bpv en loopbaanbegeleiding) voert 
een themadirecteur de regie, waarbij hij of zij 
wordt ondersteund door de dienst Onderwijs & 
Kwaliteitszorg. De rol ‘themadirecteur’, vertolkt 
door een directeur van een MBO College, is 
bij de vorige set van kwaliteitsafspraken met 
succes geïntroduceerd (zie ook hoofdstuk 1) 
en zal daarom worden gecontinueerd. De 
themadirecteur is de ‘verbindingsofficier’ van het 
betreffende thema en heeft als taak om team- en 
College overstijgend te verbinden, waar nodig te 
ontschotten en kennisdeling te stimuleren. Bij de 
overige agendapunten (het actualiseren van het 
opleidingsaanbod, gepersonaliseerd onderwijs en 
het bevorderen van de doorstroom), bewaakt het 
College van Bestuur de voortgang door middel van 
voornoemde P&C-cyclus. 

Het College van Bestuur doet integraal verslag 
van de voortgang van de kwaliteitsagenda en 
de geboekte resultaten in het geïntegreerd 
jaardocument dat ieder jaar door iedere 
mbo-instelling dient te worden opgesteld.
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6.  Verdeling van de 
kwaliteitsgelden

In onderstaande tabel is overzichtelijk weergegeven 
op welke wijze de kwaliteitsgelden de komende 
jaren worden ingezet. Zoals eerder in deze agenda 
aangegeven gaat 80% van de beschikbare 
middelen naar de MBO Colleges. De resterende 
middelen worden gebruikt op instellingsniveau 
teneinde initiatieven en ontwikkelingen binnen de 
MBO Colleges aan te jagen, te ondersteunen en 

invulling te geven. Na 2 jaar vindt er een tussen-
evaluatie plaats en wordt bekeken of andere 
accenten moeten worden gelegd of andere keuzes 
moeten worden gemaakt.
Een grofmazig overzicht van de middelen per MBO 
College en de agendapunten waar het MBO College 
de middelen op inzet is te vinden in bijlage 1. 

Tabel 5  ROC-brede projecten die bijdragen aan de realisatie van de kwaliteitsagenda 2019-2022

Projecten
draagt bij 
aan 
agendapunt

bijdrage: 
indirect/
direct

kwal.geld  
voorstel  

begroting 2019

kwal.geld  
voorstel 2020

kwal.geld  
voorstel 2021

kwal.geld  
voorstel 2022

Twents Professioneel Team Alle Indirect € 70.000 € 70.000 € 0 € 0

Toptraject 3 Direct € 250.000 € 250.000

HUB Alle Indirect € 125.000 € 125.000

Gezonde School Alle Indirect € 150.000 € 100.000 € 50.000 € 0

Verbeterplan bpv 5 Direct € 250.000 € 250.000

Keuzedelen / regio experiment / certificaten 2 Direct € 50.000 € 50.000

Verbeterplan examinering 6 Direct € 30.000 € 30.000

Verbeterplan Taal & Rekenen 6 Direct € 100.000 € 100.000

Excellentie / internationalisering 2 Direct € 75.000 € 75.000

Skills jaarlijkse contributie Alle Indirect € 250.000 € 250.000

Educatieve Technologie 2 Indirect € 150.000 € 150.000

Ondernemerslab 1 en 2 Direct € 250.000 € 250.000

Loopbaanontwikkeling & Begeleiding (LOB) 2, 3 en 4 Direct € 50.000 € 50.000

Practoraten

Practoraat Burgerschap 1 Indirect € 75.000 € 75.000

Practoraat Internationalisering 1 Indirect € 75.000 € 75.000

Practoraat Boosting niveau 2 2 Indirect € 75.000 € 75.000

Practoraat Zorg en Technologie 1 Indirect € 75.000 € 75.000

Overige: 

Onvoorzien Indirect € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000

Centrale examinering (onderdeel Diensten) Indirect € 150.000 € 100.000 € 50.000 € 0

Dekking kwaliteitsaanvragen voor ondersteuning Indirect € 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000

Bestuursopdrachten:

‘ICT in arbeidsmarkt en opleiding’ 1 Direct Lumpsum

‘Brede niveau 2 opleidingen' 1 Direct Lumpsum

Na 2020 ‘beschikbaar’ voor uitvoering kwaliteitsagenda: € 1.900.000 € 1.900.000

€ 2.600.000 € 2.450.000 € 2.250.000 € 2.100.000

Per jaar beschikbaar voor MBO Colleges € 11.500.0001 € 11.650.000 € 11.850.000 € 12.000.000

€ 14.100.000 € 14.100.000 € 14.100.000 € 14.100.000 2

1 De verdeling van de kwaliteitsgelden over de MBO Colleges is opgenomen in bijlage 1, tabel 6.
2  In 2019 is het budget voor schoolmaatschappelijk werk toegevoegd aan de landelijke kwaliteitsgelden. Voor ROC van Twente betreft dit jaarlijks 

een budget van circa € 600.000. In lijn met voorgaande jaren heeft ROC van Twente dit budget los van de kwaliteitsgelden begroot en conform 
voorgaande jaren intern toegekend aan het MBO College voor Loopbaan ontwikkeling & Participatie waaronder ook ons Loopbaancentrum valt.
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Bijlage 1 
 Nadere afspraken met de  
Commissie Kwaliteitsagenda mbo 

Naar aanleiding van het gesprek met de Commissie 
Kwaliteitsagenda mbo op 18 januari jl. is de 
Kwaliteitsagenda op drie onderdelen aangescherpt 
dan wel aangevuld.
1.  In hoofdstuk 2 ‘Twente & ROC van Twente’ is 

beschreven welke demografische ontwikkelingen 
er spelen in Twente. Aanvullend is in deze bijlage 
aangegeven hoe ROC van Twente hier in haar 
organisatieontwerp op anticipeert.

2.  In de College (Activiteiten) Plannen laat elk 
MBO College zien aan welke agendapunten van 
de Kwaliteitsagenda zij een bijdrage leveren. 
In deze bijlage worden per MBO College de 
hoofdpunten genoemd. Tevens is een financieel 
overzicht opgenomen waar naast de ROC-brede 
activiteiten ook een uitsplitsing is gemaakt van 
de middelen per MBO College.

3.  Om de beoogde effecten van de kwaliteits-
agenda te meten zijn o.a. prestatie-indicatoren 
opgesteld per agendapunt. Waar mogelijk is 
per indicator de startsituatie benoemd. Ook is 
onderscheid gemaakt tussen procesindicatoren, 
indicatoren m.b.t. interne sturing en effect-
indicatoren: indicatoren die gericht zijn op het 
meten van zichtbare en merkbare resultaten 
voor de omgeving.

1. Naar een toekomstbestendige organisatie
Twee belangrijke ontwikkelingen die de komende 
jaren impact op onze organisatie hebben, zijn (a) 
de veranderende arbeidsmarkt (zie hoofdstuk 2 
van de kwaliteitsagenda) en (b) de demografische 
ontwikkeling van de regio: de studenteninstroom 
van de reguliere opleidingen zal de komende jaren 
dalen, naar verwachting van 20.000 (2018) naar 
16.000 studenten (2026). Beide ontwikkelingen 
vereisen een grondige oriëntatie op de toekomst, 
in termen van wendbaarheid en weerbaarheid. 
Vorig jaar zijn we hiermee gestart. Kennispunt 
Twente heeft de te verwachten studentenstromen 
in kaart gebracht en op basis van de gegevens van 
DUO is een meerjarenstudentenprognose tot 2036 
afgegeven. Als vervolg hierop zijn we op dit moment 
bezig met het opstellen van financiële scenario’s. 
Om de krimp op te vangen zullen we het natuurlijk 
verloop van ons personeel benutten. De kosten van 

de huisvestiging zijn in dit kader ook  tegen het licht 
gehouden, dat is uitgemond in een huisvestings-
 plan, dat thans wordt uitgevoerd. Afgelopen jaar 
hebben we reeds enkele verschuivingen binnen de 
ondersteuning aangebracht met het oog op de 
veranderende onderwijsomgeving. De Stichting 
Endoor is opgericht en er komt een nieuwe dienst 
Educatieve Technologie & ICT.

We hebben de conclusie getrokken dat we niet 
aan de huidige hoofdstructuur zullen tornen: de 
teams blijven de basis binnen een structuur met 
MBO Colleges en Diensten onder leiding van 
directeuren, die verantwoordelijkheid ervaren voor 
en aanspreekbaar zijn op de resultaten van hun 
eigen MBO College of Dienst én op die manier 
hun bijdrage leveren aan ROC van Twente. Ook de 
teamstructuur met leidinggevenden in de directe 
nabijheid van een professioneel team achten wij 
een succesvol model en wijzigt niet. De platte 
organisatiestructuur en de bijbehorende duidelijke 
verantwoordelijkheden stellen we niet ter discussie. 
Dit model heeft ROC van Twente gebracht waar 
het staat: een succesvolle onderwijsorganisatie, 
verankerd in de Twentse samenleving. Wij zien met 
vertrouwen de toekomst tegemoet.
   
2. Verdeling kwaliteitsgelden per MBO College
Elk MBO College heeft in het collegeplan 
aangegeven op welke agendapunten zij de komende 
jaren de kwaliteitsgelden inzetten. Onderstaand een 
korte impressie per MBO College gevolgd door een 
overzicht van de verdeling van kwaliteitsgelden over 
de MBO Colleges (de verdeling van de kwaliteits-
gelden over de ROC-brede projecten is opgenomen 
in hoofdstuk 6). 

MBO College voor Bouw, Infra & Interieur
Dit college heeft een inhoudelijke vertaling gemaakt 
van de zes agendapunten, inclusief beloftes, stand 
van zaken na 2 jaar en effecten. Alle agendapunten 
zijn doordacht uitgewerkt. De inhoudelijke slag 
die het college gaat maken is een grondige en 
fundamentele actualisatie van het opleidings-
aanbod, waar met name de Klimaatagenda van 
doorslaggevende betekenis is.
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MBO College voor Commercie & Ondernemen
Dit college zet vooral in op het verbeteren van 
taal- en rekenonderwijs, het versterken van de bpv 
en gaat aan de slag met de kwaliteitseisen van 
examinering en diplomering. Internationalisering 
is een speerpunt in dit college. Ook is er expliciet 
aandacht voor agendapunt 3, het versterken 
van de doorstroom, in dit geval naar het hbo, 
via mhbo-routes. Gepersonaliseerd leren wordt 
opgepakt door middel van het versterken van de 
flexibilisering van het onderwijs. De actualisatie van 
het opleidingenaanbod krijgt vorm door een brede 
niveau 2-opleiding te ontwikkelen, in samenwerking 
met de MBO Colleges voor Transport, Logistiek & 
Mobiliteit en Management & Organisatie.

MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid 
In het collegeplan zijn per agendapunt de beloftes 
SMART geformuleerd, inclusief het benoemen 
van driemanschap van verantwoordelijke 
teammanagers. Alle agendapunten passeren de 
revue.

MBO College voor Gezondheidszorg
Dit college zet met name in op gepersonaliseerd 
leren en op de actualisatie van het opleidingen-
aanbod, met het oog op de technologische 
ontwikkelingen in deze sector (robotica en 
domotica). Ook zijn er andere relevante externe 
ontwikkelingen die consequenties gaan hebben 
voor het opleidingsaanbod, zoals bijvoorbeeld 
nieuwe beroepen in de zorg. Dit MBO College wil 
daarom de verbinding gaan zoeken met andere 
MBO Colleges.

MBO College voor Loopbaanontwikkeling & 
Participatie
Bij het team inburgering ligt het accent op geperso-
naliseerd leren. De verdere ontwikkeling van de 
loopbaanbegeleiding krijgt bij de Entree-opleiding 
aandacht en in het verlengde daarvan, bij Educatie 
en Inburgering. Taal, rekenen en examinering is het 
speerpunt bij NT2. Het verbeteren van de 
doorstroom (agendapunt 3) vanuit ISK, VSO, PRO 
en vmbo wil men realiseren via gepersonaliseerd 
onderwijs, in de vorm van maatwerk. De pilot 
Praktijkleren beschouwt dit college als een 
actualisatie van het opleidingenaanbod: een vorm 
van onderwijs voor werkenden en werkzoekenden 
zonder startkwalificatie, die nog niet in staat zijn 
een mbo-diploma te halen.
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MBO College voor Management & Organisatie
Per agendapunt zijn systematisch en SMART 
doel, eigenaren en tijdpad aangegeven. Er is 
veel aandacht voor gepersonaliseerd leren, het 
versterken van de doorstroom en het actualiseren 
van het opleidingsaanbod.

MBO College voor Mens & Maatschappij
Dit college heeft vanuit het bestaande collegeplan 
systematisch de koppeling gelegd met de 6 
agendapunten. Alle agendapunten komen aan de 
orde, met veel aandacht voor interne doorstroom, 
het Toptraject, loopbaanbegeleiding en bpv.

MBO College voor Metaal, Elektro & Installatie-
techniek
In het collegeplan zijn SMART, voor elk agendapunt, 
ambities in termen van de beginsituatie, 
tussentijdse doelen, effect en eigenaren 
geformuleerd.

MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur
De speerpunten van dit college zijn MHBO–
trajecten en versterking van de bpv. 

MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit
De zes agendapunten vormen de kapstok van het 
collegeplan. Er wordt per agendapunt een ambitie 
uitgesproken, het effect benoemd en toelichting 
gegeven. Genoemd worden onder meer: de 
Logistieke Campus, de beroepskolom en taal en 
rekenen.

MBO College voor Vormgeving, Mode & Media
Dit college heeft het collegeplan geordend aan 
de hand van de zes agendapunten. De acties zijn 
SMART geformuleerd. Uit het plan blijkt dat het 
accent ligt op doorstroom naar hbo, modulair 
onderwijs en taal en rekenen.
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3. Prestatie-indicatoren
In de eindrapportage Innovatie en excellentie 
2015-2018 Vol vertrouwen de toekomst in! hebben 
we de huidige situatie beschreven naar vier jaar 
kwaliteitsasfpraken. Dit is tevens de beginsituatie 
voor de komende periode. Per agendapunt van 
de kwaliteits agenda 2019-2022 Verbeteren met 
het oog op de toekomst zijn prestatie-indicatoren 
geformuleerd die de komende jaren worden 
gemeten. Bij elke indicator is de beginsituatie 
genoemd. De beloftes die in de kwaliteitsagenda 
zijn opgenomen leiden tot het realiseren van 
de (in ontwikkeling zijnde) normen behorend 
tot de indicatoren zoals in deze prestatiekaart 
opgenomen. Wij beschouwen de prestatie- 
indicatoren als een kwantitatieve vertaling van 
de beloftes, stand van zaken na 2 jaar en effecten 
zoals in de kwaliteitsagenda geformuleerd. In het 
eerste jaargesprek met de Commissie Kwaliteits-
agenda MBO zullen we de normen en eerste 
resultaten die verband houden met deze prestatie- 
indicatoren overleggen.

Tabel 6  Verdeling over de MBO Colleges voor hun bijdrage aan de kwaliteitsagenda 2019

MBO College voor: Investeringsbudget Resultaat Totaal

vaste voet variabel deel afhank. budget budget

Management & Organisatie € 200.000 € 277.000 € 336.400 € 813.400

Dienstverlening & Gastvrijheid € 200.000 € 389.100 € 472.500 € 1.061.600

Commercie & Ondernemen € 200.000 € 562.000 € 682.400 € 1.444.400

Vormgeving, Mode & Media € 200.000 € 439.100 € 533.200 € 1.172.300

Gezondheidszorg € 200.000 € 480.600 € 583.500 € 1.264.100

Mens & Maatschappij € 200.000 € 490.800 € 596.000 € 1.286.800

Sport, Onderwijs & Cultuur € 200.000 € 431.200 € 523.600 € 1.154.800

Bouw, Infra & Interieur € 200.000 € 186.400 € 226.400 € 612.800

Metaal, Elektro & Installatietechniek € 200.000 € 600.800 € 729.400 € 1.530.200

Transport, Logistiek & Mobiliteit € 200.000 € 187.400 € 227.600 € 615.000

Loopbaan ontwikkeling & Participatie € 200.000 € 155.600 € 189.000 € 544.600

€ 2.200.000 € 4.200.000 € 5.100.000 € 11.500.000

Via de College Activiteiten Plannen (CAP’s) kan elk MBO College laten zien aan welk agendapunt van onze kwaliteitsagenda ze een 
bijdrage leveren. Qua financiële ruimte dient de bijdrage van elk MBO College te passen binnen het budget zoals hierboven weergegeven. 
Het onderscheid tussen investeringsbudget en resultaatafhankelijk budget is voor de MBO Colleges niet van belang maar sluit voor ons 
ROC aan bij de bekostigingssystematiek die OC&W hiervoor ingevoerd heeft.
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Tabel 7  Prestatiekaart ROC van Twente  (vastgesteld door College van Bestuur d.d. 25 februari 2019)

Speerpunt uit het 
bestuursakkoord

Agendapunt uit de 
kwaliteitsagenda

Indicatoren1 Databron Beginsituatie 2018

Onderwijs dat 
voorbereidt op de 
arbeidsmarkt van 
de toekomst

1.  Het actualiseren 
van ons opleidin-
genaanbod

01.  Effect: waardering van alumni over hoe de 
opleiding hen op de vraag van de arbeidsmarkt 
heeft voorbereid

02.  Effect: waardering van alumni over hoe de 
opleiding aansluit op het hbo (Saxion)

03.  Proces: % studenten dat een crossover, 
experiment of gecombineerde leerweg volgt 
t.o.v. het totaal aantal ingeschreven studenten in 
hetzelfde jaar.

04.  Proces: % oud-studenten dat een module volgt 
via Endoor t.o.v. het aantal gediplomeerden 
ROC van Twente in hetzelfde jaar.

Onderzoek ‘Het echte 
studiesucces’2 

Onderzoek ‘Het echte 
studiesucces’2

 
 
 

Via de stichting Endoor

2,69 (4-puntsschaal) 
 

2,45 (4-puntsschaal) 

 
 
 

n.n.b.

Gelijke kansen in 
het onderwijs & 
Jongeren en (jong)
volwassenen in een 
kwetsbare positie

2.  Het ontwik kelen 
en implementeren 
van gepersonali-
seerd onderwijs

05.  Proces: % studenten dat succesvol een 
excellentie traject afsluit t.o.v. aantal ingeschreven 
studenten

06. Effect: waardering van studenten t.a.v. keuzedelen

Viermaandsrapportage 
 

JOB

n.n.b. 
 

3,33 (5-puntsschaal)

Gelijke kansen in 
het onderwijs & 
Jongeren en (jong)
volwassenen in een 
kwetsbare positie

3.  Het versterken 
van de 
doorstroom: intern 
en vanuit mbo 
en hbo

07.  Effect: % gediplomeerden dat op Saxion na één 
schooljaar de propedeuse heeft behaald

08.  Effect: waardering studenten t.a.v. interne 
opstroom 

09.  Effect: waardering studenten t.a.v. het opleidings-
niveau

DUO: Inzien 

Extra vraag JOB3 

Extra vraag JOB3

26,2% 

n.n.b. 

n.n.b.

Onderwijs dat 
voorbereidt op de 
arbeidsmarkt van 
de toekomst

4.  De docent als 
loopbaanbege-
leider

10. Effect: % VSV Totaal 

11. Effect: % VSV niveau 1 (entreeopleidingen)

12. Effect: % VSV niveau 2

13. Effect: % VSV niveau 3

14. Effect: % VSV niveau 4

15.  Effect: waardering van studenten t.a.v. loopbaan-
begeleiding

OCS 

OCS

OCS

OCS

OCS

Extra vraag JOB3

6,8%   (1-10/1-10-2018)

30,9% (1-10/1-10-2018)

12,3% (1-10/1-10-2018)

4,8%   (1-10/1-10-2018)

4,6%   (1-10/1-10-2018)

n.n.b.

Onderwijs dat 
voorbereidt op de 
arbeidsmarkt

5.  Het versterken 
van de beroeps-
praktijkvorming

16.  Proces: % medewerkers dat een medewerkers-
stage heeft gelopen

17. Effect: waardering van studenten t.a.v. bpv

18. Effect: waardering van bedrijven t.a.v. bpv

Viermaandsrapportage

BPV-monitor SBB

BPV-monitor SBB

n.n.b.

7,9   (10-puntsschaal)

7,6   (10-puntsschaal)

Gelijke kansen 
in het onderwijs 
& Jongeren en 
jong(volwassenen 
in een kwetsbare 
positie

6.  Het verankeren 
van examinering 
en taal & rekenen

19.  Effect: waardering van studenten t.a.v. 
examinering

20.  Effect: % van de studenten heeft een voldoende 
voor rekenen

21.  Effect: % van de studenten heeft een voldoende 
voor Nederlands

JOB 

OCS 

OCS

3,86 (5-puntsschaal) 

37,70% 

69,90%

Professionele 
ontwikkeling

22.  Proces: de mate waarin onze teams een Twents 
Professioneel Team zijn

23.  Proces: waardering medewerkers over 
mogelijkheden tot professionele ontwikkeling

Eigen lijst HR 

MTO

n.n.b. (4-puntsschaal) 

7,1

Basisindicatoren 24. Proces: % ziekteverzuim 

25.  Effect: % Jaarresultaat opleidingen totaal 
(geen norm)

26.  Effect: % Jaarresultaat opleidingen niveau 1 
(entreeopleidingen)

27. Effect: % Jaarresultaat opleidingen niveau 2

28. Effect: % Jaarresultaat opleidingen niveau 3

29. Effect: % Jaarresultaat opleidingen niveau 4

30. Effect: diplomaresultaat

31. Effect: startersresultaat

32.  Proces: percentage gevoerde gesprekken binnen 
gesprekscyclus (12 maand voortschrijdend)

33.  Proces: percentage gevoerde gesprekken binnen 
gesprekscyclus (kalenderjaar)

34.  Proces: afwijking werkelijk resultaat t.o.v 
Budgetresultaat >= 0

35. Effect: waardering medewerkers

36. Effect: waardering studenten over de opleiding

Youforce

OCS 

OCS 

OCS

OCS

OCS

OCS

OCS

Youforce 

Youforce 

Websolutions 

MTO

JOB

5,20%

77,9% (1-10/1-10-2018) 

80,7% (1-10/1-10-2018) 

74,9% (1-10/1-10-2018)

78,4% (1-10/1-10-2018)

78,7% (1-10/1-10-2018)

81,0% (1-10/1-10-2018)

89,4% (1-10/1-10-2018)

68,8% 

68,8% (1-1/31-12-2018) 

-/-€115.000 

8,00 (10-puntsschaal)

7,19 (10-puntsschaal)

1  Effect-indicatoren zijn gedefinieerd als: zichtbare en merkbare resultaten. 
Procesindicatoren zijn gedefinieerd als: indicatoren die betrekking hebben op interne sturing.

2 Afhankelijk van de stand van zaken m.b.t. het onderzoek.

3 JOB bezien in ontwikkelingen.
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Bijlage 2 
 Overzicht van geraadpleegde bronnen  
en gevoerde overleggen

Geraadpleegde bronnen

ROC van Twente
•  ROC van Twente, Kwaliteitsplan Reële Twentse ambities 

2015-2018 (april, 2015)

•  ROC van Twente, Excellentieplan Stimuleren van excellentie 

(september 2015)

•  Bouwstenen voor het vormgeven van een succesvolle 

leerweg vmbo-mbo-hbo in het Toptraject (2016)

•  Strategische koers ROC van Twente 2016-2020, 

Nieuwsgierig, Verbindend, Inspirerend (januari, 2016)

•  ROC van Twente, BPV Verbeterplan Verbeteren door 

verbinden (november 2016)

•  De MBO Collegepannen en CAP’s

•  Opleidingsportfolio 2018-2020 (inclusief twee bestuurs-

opdrachten) (september 2018)

•  ROC van Twente en SAXION, Op weg naar mhbo routes in 

Twente, Binding is de sleutel (maart, 2017)

•  Strategisch Huisvestingsplan (september 2017)

•  Kaderbrief 2019 (mei 2018)

•  De visuele notulen interne strategiebijeenkomst Almelo 

(februari, 2018)

•  De visuele notulen interne strategiebijeenkomst Hengelo 

(februari, 2018)

•  De visuele notulen externe strategietafelbijeenkomst 

Almelo (februari, 2018)

•  Het Echte Studiesucces ROC van Twente (april, 2018)

•  Handboek Planning & Controle 2018-2019 (juni 2018)

•  Kaders mhbo routes voor Saxion en ROC van Twente 

(juni 2018)

•  Loopbaanontwikkeling en -begeleiding: naar een toekomst-

gerichte en duurzame leeromgeving voor de student, Paal 6 

(september 2018)

Regio Twente
•  Aanpak Voortijdig Schoolverlaten en jongeren in een 

kwetsbare positie 2016-2020 De Twentse Belofte 

(september, 2016)

•  NoabersAgenda voor Twente (mei 2017)

•  Agenda voor Twente 2018-2022 (mei 2017)

•  Brief Schoolmaatschappelijk werk, Tweede Kamer, 

(maart 2018

•  Marktpositie ROC van Twente, Kennispunt Twente 

(juli 2018)

•  Regiodeal Twente, Twente – Groen Technologisch Topcluster 

op de grens met Duitsland (augustus 2018)

Landelijk
•  Bestuursakkoord OCW-MBO Raad 2018-2022, Trots, 

vertrouwen en lef (februari 2018)

•  MBO-Scholen aan zet (november 2017)

•  Kwaliteitsnetwerk MBO, Een klimaat voor leren én een 

systeem van verantwoording en beoordeling, (maart 2018)

•  Landelijke voortgangsrapportages, MBO in Bedrijf, (2015 

tot en met 2018)

•  Reacties MBO in Bedrijf op de voortgangsrapportages 

kwaliteitsafspraken ROC van Twente (2015 tot en 2018) 

•  Commissie Kwaliteitsafspraken MBO, Uitwerking 

beoordelings kader (september 2018)

Bijeenkomsten over de kwaliteitsagenda

•  5 februari: Centrale Deelnemersraad: uitleg en brainstorm 

kwaliteitsagenda

•  6 februari: Strategisch Beraad over de Agenda voor Twente 

(Waar liggen kansen?)

•  15 februari: Diner pensant met vertegenwoordigers van 

bedrijven, ziekenhuizen, vmbo, hbo, enzovoorts (versterken 

van de strategische koers)

•  19 februari: klankbordgroep van de dienst O&K (brainstorm)

•  20 februari: bijeenkomst voor medewerkers en studenten 

Hengelo (versterking strategische koers)

•  22 februari: bijeenkomst voor medewerkers en studenten, 

Almelo (versterking strategische koers)

•  10 april: Bijeenkomst Onderwijs in 2025 met studenten 

medewerkers (onderwijskundigen en docenten) en 

management 

•  25 april: voorbereiding kwaliteitsagenda tijdens heidag O&O 

en O&K

•  25/26 april: voorbereiding kwaliteitsagenda MD-traject 

B&M

•  17 mei: overleg Stedenband Rectoren

•  24 mei: presentatie Ondernemingsraad

•  4 juni: werksessie Centrale Studenten Raad

•  Juni: bezoeken van dienst O&K aan managementteams van 

MBO Colleges 

•  18 juni: eerste concept Kwaliteitsagenda in het CvB

•  2 juli: bestuurlijk overleg Saxion

•  7 september: stuurgroep Twentse Beloften

•  11 september: werksessie met voorbereidingscommissie 

onderwijs OR

•  19 september: werksessie met onderwijskundigen, 

teammanagers en practoraten over hoofdstuk 4

•  25 september accordering Bestuur & Management

•  1 oktober: voorlopige vaststelling door College van Bestuur

•  11 oktober: instemming door Ondernemingsraad

•  15 oktober: instemming door Centrale Studenten Raad

•  29 oktober: vaststelling door College van Bestuur

•  30 oktober: verzending naar ministerie van Onderwijs, 

Cultuur & Wetenschap
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