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1. Voorwoord
De afgelopen jaren heeft ROC A12 met het kwaliteitsplan belangrijke stappen
gezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, door maatregelen op het
gebied van professionalisering, taal en rekenen, voortijdig schoolverlaten (vsv),
beroepspraktijkvorming (bpv) en excellentie. Met deze kwaliteitsagenda zetten we
de komende jaren een volgende stap. We leiden op voor de arbeidsmarkt van de
toekomst, zorgen dat iedere student op de juiste plaats terecht komt en bieden optimale
begeleiding aan al onze studenten, inclusief jongeren in een kwetsbare positie. Om dat
mogelijk te maken intensiveren we de samenwerking met bedrijven en overheden in de
regio, met het toeleverend en afnemend onderwijs en met zorginstellingen. Daarnaast
zetten we in op het doorontwikkelen van onze organisatie, de kwaliteit van ons onderwijs
en onze onderwijsprestaties, waarbij de ambitie is van voldoende naar goed te gaan.
In nauwe afstemming met partijen op de arbeidsmarkt vernieuwen we ons portfolio en
het programma en de inrichting van ons onderwijs, onder andere door hybride vormen
van leren, cross overs, nieuwe keuzedelen en digitalisering. Bovendien breiden we ons
aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen uit.
Daarnaast nemen we maatregelen om de begeleiding van onze studenten te verbeteren,
al voor de poort door samenwerking met het vmbo en tijdens de studie door te investeren
in de pedagogisch-didactische competenties van docenten en in de professionaliteit van
SLB en LOB.
Op deze wijze spelen we in op de behoeften en ontwikkelingen van de regionale
arbeidsmarkt en leiden we studenten op voor de arbeidsmarkt van de toekomst.
Het afgelopen jaar heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden bij COG. Beide leden
van het CvB zijn afgetreden. Na een interim-periode is in juni 2018 de huidige voorzitter
van het CvB aangetreden. Binnenkort zal het tweede CvB-lid aantreden. De komende
maanden wordt een nieuwe strategische koers voor COG ontwikkeld, waarbij een
groot aantal interne en externe stakeholders (studenten, docenten, medewerkers,
bedrijven, gemeenten en regionale organisaties) wordt betrokken. Om te voorkomen
dat binnen korte tijd twee keer met dezelfde stakeholders gesproken wordt over onze
strategie, hebben we er voor gekozen het aantal gesprekken met stakeholders voor
de kwaliteitsagenda beperkt te houden tot gesprekken in de teams, een gesprek met
de studentenraad en de ondernemingsraad en een aantal gesprekken met bedrijven,
brancheorganisaties, gemeenten en andere onderwijsinstellingen. Bijlage 1 bevat een
overzicht van de partijen waarmee in het kader van de kwaliteitsagenda is gesproken.
De uitkomsten van de gesprekken die in het kader van de strategische koers van COG
worden gevoerd, verwerken we, indien aan de orde, in een aangepaste versie van de
kwaliteitsagenda.
Deze kwaliteitsagenda beschrijft de koers, de speerpunten en de ambities voor de
komende jaren. Uitwerking vindt plaats in de locatieplannen en de teamplannen. Via de
reguliere P&C-cyclus wordt de voortgang gemonitord en zo nodig bijgestuurd.
Ruud Peters,directeur Astrum College
Femmy Rave, directeur Dulon College
Ad van Dijk, directeur Technova College
Jannemieke Wijgergangs, algemeen directeur ROC A12
Jan Jacob van Dijk, voorzitter College van Bestuur COG
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2. Inleiding
De kwaliteitsagenda 2019-2022 ‘Sterk en toekomstbestendig opleiden met en voor de regio´ bevat de kwaliteitsafspraken
die het College van Bestuur van de Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland Midden (COG) voor ROC A12 wil
maken met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De opzet van deze kwaliteitsagenda sluit aan bij het
bestuursakkoord: `Trots, vertrouwen en lef´, dat de minister van OCW overeengekomen is met de instellingen in het middelbaar
beroepsonderwijs zoals vertegenwoordigd door de MBO Raad en bij de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022.
2.1

Profiel en organisatie ROC A12

ROC A12 maakt onderdeel uit van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden (COG).
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Figuur 1: organogram COG
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Het Christelijk profiel en de kernwaarden van COG zijn kernachtig weergegeven in het watermerk COG, dat de identiteit,
waarden en gedragsregels van COG uitdrukt.
Watermerk COG
Samen maken we ons onderwijs. Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid en vanuit gezamenlijkheid en betrokkenheid geven we
vertrouwen. Een algemeen Christelijke levensbeschouwing en visie zijn daarbij onze inspiratie. Onze medewerkers zetten zich in
om jongeren en volwassenen in staat te stellen om het beste uit zichzelf te halen.
Binnen onze scholen is ieder mens waardevol, met alle gaven en beperkingen. We houden nadrukkelijk rekening met de
persoonlijke kwaliteiten en talenten van onze leerlingen, studenten en medewerkers. We bouwen hierop voort en leren kennis,
kunde en vaardigheden aan. We dagen onszelf en elkaar uit om boven verwachting te presteren. Als het leven mee zit, zetten we
onze gaven in voor een ander. Als het tegenzit, vinden we kracht bij elkaar en in Christelijke en andere inspiratiebronnen.
Elke school kent haar eigen karakteristieke eigenschappen en bestaat uit kleinschalige en betrokken gemeenschappen. We zien
elkaar en worden gezien. Uitdagingen gaan we aan, problemen pakken we op en successen vieren we.
We leren onze leerlingen en studenten om te gaan met falen en succes en met vreugde en verdriet in beroep, maatschappij
en persoonlijk leven. We maken ruimte voor gesprek over ervaringen, zingeving, motivatie, inspiratie, keuzes en visies in
beroepsmatig, maatschappelijk en ethisch perspectief.
Als werkgever biedt COG haar medewerkers een goede werkomgeving. Een omgeving die hen in staat stelt om het beste in
zichzelf en hun leerlingen en studenten naar boven te halen.
Ons onderwijs heeft impact op de toekomst. In de omgang met elkaar, onze middelen, onze partners en de wereld willen we op
duurzame wijze handelen. We streven ernaar om dat wat ons door de maatschappij wordt toevertrouwd op een goede manier te
behandelen en door te geven.

De Federatie Christelijk MBO heeft een manifest opgesteld, waarin brede vorming centraal staat. Dit manifest, dat mede
richtinggevend is voor de koers van ROC A12, is opgenomen in bijlage 2.
We ontwikkelen onze studenten tot complete vakmensen. Tot ons profiel behoort dat we in alle opleidingen het
ondernemerschap van onze studenten aanspreken. We bieden trajecten voor (topsport)talenten en besteden veel aandacht
aan internationalisering en het bevorderen van een gezonde leefstijl. ROC A12 is een UNESCO school. We vinden het van
belang, dat studenten leren in een omgeving die voor hen veilig en vertrouwd is. Daarom geven we ons onderwijs op locaties
die zich kenmerken door kleinschaligheid en betrokkenheid. In samenwerking met bedrijven en andere scholen stellen we
vakmanschap en leren in de beroepspraktijk centraal.
ROC A12 bestaat uit drie colleges, elk met een eigen merkidentiteit en aangestuurd door een eigen directeur.

In Ede en Veenendaal
Circa 2200 studenten

In Ede en Veenendaal
Circa 2000 studenten

In Velp en Arnhem
Circa 1600 studenten
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ROC A12 is een relatief klein ROC. Het aantal studenten ligt
iets onder de 6000. Prognoses laten een daling zien van 5858
deelnemers in 2017 tot 5542 in 2022, waarna het aantal
studenten daalt tot minder dan 5000 na 2030. Om op deze
daling van het aantal studenten in te spelen, herzien we ons
portfolio en de organisatie van ons onderwijs. Ook zetten we
in op uitbreiding van ons aanbod op het gebied van leven
lang ontwikkelen.

2.3

ROC A12 biedt in 2018 120 mbo-opleidingen in de volgende
sectoren:
- Handel, Economie en Administratie
- Techniek en Technologie
- Zorg & Welzijn en Sport
- ICT, Beeld en Geluid
- Horeca, Toerisme, Recreatie en Wellness
- Veiligheid en Defensie.

Uitgangspunt vormen de strategische doelstellingen van
COG.

Naast de drie colleges hebben ook Het Perron in Veenendaal
en het Arentheem College (vakmanschapsroute en mbo
2 opleidingen voor kwetsbare jongeren op het Leerpark)
mbo-studenten, maar deze zijn vanwege de kleine aantallen
buiten de scope van de analyse gehouden. De in deze
kwaliteitsagenda geformuleerde maatregelen gelden waar
relevant ook voor Het Perron en het Arentheem College.
De doelgroepen van ROC A12 bestaan uit reguliere
studenten, inclusief kwetsbare jongeren, werkenden,
werkzoekenden en statushouders.
2.2

De regio van ROC A12

ROC A12 werkt voor twee arbeidsmarktregio´s: de regio
FoodValley en de regio Midden Gelderland (Arnhem e.o.).
In de regio FoodValley zijn het Dulon College en het Technova
College gevestigd. Studenten stromen met name in vanuit
de gemeenten Ede, Wageningen en Veenendaal, maar ook
uit Renkum, Barneveld en gemeenten in het zuidoosten van
de provincie Utrecht. De opleidingen in de fotografie trekken
studenten uit het hele land.
Het Astrum College is gevestigd in Velp in de regio Midden
Gelderland. Het trekt vooral studenten uit de gemeenten
Rheden, Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard en uit de
Achterhoek in de richting van Doesburg en Zevenaar.
In de regio FoodValley is sprake van overlap met het
voedingsgebied van ROC Rijn IJssel, ROC Midden Nederland
en MBO-Amersfoort. In de regio Midden Gelderland is overlap
met het voedingsgebied van ROC Rijn IJssel, het Graafschap
College, ROC Nijmegen en ROC Aventus.

Strategische doelstellingen COG

De kwaliteitsagenda van ROC A12 sluit aan bij de landelijke
speerpunten die benoemd zijn in het Bestuursakkoord:
- Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de
toekomst;
- Gelijke kansen in het onderwijs;
- Jongeren en (jong) volwassenen in een kwetsbare positie.

Toekomstbestendig en uitdagend onderwijs
COG streeft ernaar om voorop te lopen binnen de
vakgebieden waarin we leerlingen en studenten opleiden.
De organisatie spoort leerlingen, studenten en docenten aan
om boven verwachting te presteren. Dit vraagt om passend
onderwijs voor iedere leerling. Een ambitieus leerklimaat is
hierbij een voorwaarde. In ons onderwijs willen we eveneens
betekenis geven aan zowel de identiteitsvorming als de
sociale en morele ontwikkeling van leerlingen en studenten.
Professionele (onderwijs) organisatie
Onderwijsontwikkeling en personeelsontwikkeling gaan hand
in hand. Een lerende organisatie, dat is wat COG kenmerkt.
Kennis wordt gedeeld en op verschillende manieren komt
leren tot stand (informeel, leergemeenschappen, scholing,
intervisie en collegiale consultatie). Medewerkers versterken
elkaar in een open, veilige en ambitieuze cultuur. Ter
versterking van de onderwijsorganisatie streven we continu
naar een zo optimaal en efficiënt mogelijke bedrijfsvoering.
Intrinsieke leer- en verbetercultuur
COG stelt ‘het leren’ centraal. Onze organisatie kenmerkt
zich door een open cultuur waarin medewerkers een
onderzoekende houding hebben en intrinsiek nieuwsgierig
zijn naar de resultaten van hun handelen. Zij zijn erop gericht
zichzelf te ontwikkelen, het onderwijs te verbeteren en met
elkaar samen te werken. Wij geven vertrouwen en stimuleren
het eigenaarschap op elk niveau binnen onze organisatie:
medewerkers, teams en scholen.
Sterk verbonden met de omgeving
Onderwijs is van vitaal belang voor de ontwikkeling van de
maatschappij. COG en haar scholen spannen zich in om, als
partner in de ontwikkeling van de (regionale) maatschappij,
sterk verbonden te zijn met hun omgeving. Dat gaat niet
vanzelf, maar vraagt bewuste aandacht. Bij de invulling
van dat partnerschap zoeken we naar mogelijkheden om
de belangen van onze onderwijsinstelling en die van de
omgeving met elkaar te verbinden.
De komende maanden gaat COG het strategisch perspectief
herijken. De uitkomsten worden, indien aan de orde, verwerkt
in de kwaliteitsagenda.
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2.4

Samenwerking Gelderse mbo-instellingen

De Gelderse mbo-instellingen trekken samen op. Om onze regio goed te bedienen
stemmen we ons opleidingsaanbod af. We werken gezamenlijk aan een betere
doorstroming naar het hbo, we werken samen om het tekort aan technisch personeel op
te lossen en we hebben een gezamenlijke professionaliseringsagenda. Bijlage 3 bevat
een manifest van de Gelderse mbo-instellingen waarin de gezamenlijke speerpunten zijn
beschreven.
2.5

Proces totstandkoming kwaliteitsagenda

Om te komen tot ambitieuze, realistische én breed gedragen kwaliteitsafspraken is, in
lijn met de besturingsfilosofie ‘Andersom Organiseren’, informatie opgehaald bij de
onderwijsteams via bijeenkomsten op de locaties. Ook is uitgebreid gesproken over
de analyse, de ambities en de maatregelen in het directieteam. De kwaliteitsagenda
is besproken met de studentenraad en de ondernemingsraad. Ook zijn de
afgelopen maanden gesprekken gevoerd met gemeenten, regionale werkgevers,
brancheorganisaties en de Arbeidsmarktregio’s over de regionale opgaven en de manier
waarop ROC A12 daar in samenwerking met de regionale partners invulling aan kan
geven. De opbrengst van deze gesprekken is verwerkt in de analyse, de ambities en de
maatregelen in hoofdstuk 3 en 4 van deze kwaliteitsagenda.
De gehanteerde aanpak heeft geleid tot een kwaliteitsagenda die in samenspraak
met interne en externe stakeholders tot stand gekomen is, beschikt over draagvlak bij
de stakeholders, bijdraagt aan het realiseren van onze strategische doelstellingen en
aansluit bij de landelijke speerpunten uit het Bestuursakkoord. De kwaliteitsagenda bevat
ambitieuze beloftes aan onze studenten en medewerkers en aan de regionale partijen
voor 2022, met tussentijdse resultaten voor 2020. Daarnaast draagt de kwaliteitsagenda
bij aan het verder versterken van de kwaliteit van ons onderwijs, de ontwikkeling van onze
organisatie, de verbinding met de regio en het versterken van onze kwaliteitscultuur.
2.6

Leeswijzer

Hoofdstuk 3 beschrijft de analyse van de huidige situatie van ROC A12. Daarbij wordt
eerst ingegaan op de kwaliteit van ons onderwijs, onze onderwijsprestaties en de
ontwikkeling van onze organisatie. Vervolgens wordt een analyse gegeven van de thema’s
opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst, gelijke kansen en kwetsbare jongeren.
In hoofdstuk 4 worden de speerpunten van de kwaliteitsagenda beschreven. Per
speerpunt wordt ingegaan op de opgaven, worden de ambities voor de komende jaren
geformuleerd en wordt aangegeven welke maatregelen we nemen om die ambities te
realiseren en wat daarvan de beoogde resultaten zijn voor 2020 en 2022.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de begroting voor de kwaliteitsagenda, inclusief de
verdeling van middelen over de speerpunten en de locaties.
Hoofdstuk 6 beschrijft hoe we sturen op de uitvoering van de kwaliteitsagenda, hoe
we leren van elkaar en kennisdeling stimuleren en hoe we de resultaten van de
kwaliteitsagenda duurzaam maken.
De bijlagen bevatten een overzicht van degenen met wie gesproken is in het kader van
de voorbereiding van de kwaliteitsagenda, een manifest van de Federatie Christelijk
MBO, een manifest van de Gelderse mbo-instellingen over onderlinge samenwerking en
nadere informatie over de analyse.
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3. Analyse:
ROC A12 in 2018

Dit hoofdstuk bevat de analyse van de huidige situatie van
ROC A12. In paragraaf 3.1 wordt ingegaan op de kwaliteit
van ons onderwijs, de studenttevredenheid, het studiesucces
van onze studenten en de taakvolwassenheid van onze
teams. Vervolgens wordt in de paragrafen 3.2 tot en met 3.4
aandacht besteed aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
en de gevolgen voor ons onderwijs, aan gelijke kansen (in-,
door- en uitstroom) en aan kwetsbare jongeren.
3.1
Waar staat ROC A12: prestaties, kwaliteit en
organisatie

Basiskwaliteit op orde
Uit het meest recente inspectieonderzoek (januari 2018)
blijkt dat de basiskwaliteit van ons onderwijs op orde is
en dat het bestuur voldoende zicht heeft op de kwaliteit
van het onderwijs en hier voldoende op stuurt. Alle
onderzochte opleidingen werken volgens dezelfde manier
bij het monitoren van de kwaliteit van het onderwijs en het
nemen van verbetermaatregelen. Verbeterpunten zijn de
dialoog over de kwaliteit van het onderwijs in de teams, het
systematisch werken volgens de Plan-Do-Check-Act (PDCA)cyclus en het bepalen van prioriteiten. Uit interne audits blijkt
dat ROC A12 een voldoende scoort voor ontwikkeling en
begeleiding, didactisch handelen, beroepspraktijkvorming,
veiligheid (schoolklimaat) en de kwaliteitscultuur. Het
onderwijsprogramma is een verbeterpunt. De onderzochte
teams werken te weinig vanuit een onderwijsvisie en -concept
en een bijbehorende didactische visie. Daarnaast is het
onderwijs van een aantal teams vrij traditioneel. Opgave voor
de komende periode is om het onderwijs te vernieuwen en in
een realistische context vorm te geven en meer differentiatie
en maatwerk te realiseren.
Studenttevredenheid
De resultaten van de JOB monitor van mei 2018 laten zien
dat de studenttevredenheid licht is gestegen ten opzichte van
2016 en dat de stijgende trend die zich vanaf 2014 laat zien
zich daarmee doorzet. Het gemiddelde rapportcijfer voor de
school (ROC A12) is een 6,5, het gemiddelde cijfer voor de
opleiding een 7,1. Studenten zijn tevreden over de sfeer en
veiligheid op school, over toetsing en examinering, over de
werkplek (BBL-studenten), over de onderwijsfaciliteiten en
over de informatie. Op een schaal van 1 op 10 is het oordeel
over studiebegeleiding gestegen van een 6,8 in 2016 naar
een 7,2 in 2018. Het oordeel over de BPV is gestegen van
8,1 naar 8,2, het oordeel over de begeleiding door de school
tijdens de BPV van een 6.2 naar een 6,5. De verbetering van

de oordelen over de BPV zijn het gevolg van de maatregelen
uit het BPV-verbeterplan: betere afstemming tussen doelen
en verwachtingen, uitbreiding van de formatie voor BPVbegeleiding en betere communicatie met leerbedrijven. Uit
de scores blijkt dat het aanpakken van onderwerpen waar
studenten ontevreden over waren heeft geleid tot verbetering
van het oordeel van studenten.
Over het onderwijsprogramma zijn de studenten matig
tevreden. Ze vinden dat ze onvoldoende worden uitgedaagd
en dat de lessen onvoldoende afwisselend zijn. De
tevredenheid is groter bij studenten die participeren in
onderwijsinnovaties, zoals hybride leren en Dulon online.
Ook over de generieke vakken (rekenen en Nederlands) zijn
studenten eveneens matig tevreden, omdat ze onvoldoende
beroepsgericht zijn. Deze punten worden meegenomen bij
de hierboven genoemde vernieuwing van het onderwijs.
Studiesucces
Op het gebied van studiesucces blijft ROC A12 achter bij het
landelijk gemiddelde. Voor het diplomaresultaat wordt op
alle niveaus onder het landelijk gemiddelde, maar boven
de inspectienorm gescoord. Voor het jaarresultaat scoort
niveau 3 onder de inspectienorm. Voor het startersresultaat
scoren Entree en niveau 4 onder het landelijk gemiddelde,
niveau 2 en 3 scoren daar boven. Alle locaties voldoen aan de
inspectienorm. Voor alle drie de indicatoren voor studiesucces
scoort het Dulon College boven het landelijk gemiddelde en
scoren het Technova College en het Astrum College onder het
landelijk gemiddelde. De scores voor het jaarresultaat en het
diplomaresultaat zijn het afgelopen jaar gedaald (zie figuur
2).
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Figuur 2: studiesucces

landelijk gemiddelde

De (achterblijvende) prestaties op het gebied van
studiesucces hangen samen met verschillende factoren, zoals
de recente keuze om leerlingen gemiddeld op een hoger
niveau te plaatsen, de mate van taakvolwassenheid van de
teams, het ontbreken van een expliciet onderwijsconcept
en een expliciete didactische visie bij een aantal teams, de
mate van uitdaging en mogelijkheden tot differentiatie en
maatwerk in het onderwijsprogramma en de kwaliteit van
de begeleiding door de docent en de SLB-er. Taakvolwassen
teams, die hun onderwijsprogramma baseren op een expliciet
onderwijsconcept en een expliciete onderwijsvisie, die in het
onderwijsprogramma mogelijkheden bieden tot differentiatie
en maatwerk en waar studenten begeleid worden door
docenten die beschikken over pedagogisch-didactische
competenties en professionele SLB-ers, halen betere
prestaties op het gebied van studiesucces.
Dat wordt bevestigd door de resultaten van het Dulon
College. Kenmerkend voor de aanpak van het Dulon College
is het sturen op een expliciete onderwijsvisie en de vertaling
daarvan in een onderwijsconcept en een didactische visie
en het sturen op onderwijsresultaten. Bij onderwijsteams
die onder de norm presteren wordt niet vrijblijvende
ondersteuning geboden door onderwijskundigen en
examineringsexperts. Daarnaast lijken de rol van de SLBer en de korte lijnen tussen de verzuimcoördinator en het
studentondersteuningsteam een kritische succesfactor te zijn
geweest bij het verbeteren van onderwijsresultaten.
De komende periode gaan we deze aanpak breder
toepassen. Daarbij nemen we zowel generieke maatregelen,
bijvoorbeeld op het gebied van SLB, als specifieke
maatregelen gericht op teams met achterblijvende prestaties.
Organisatie en taakvolwassenheid teams
Met de sturingsfilosofie Andersom Organiseren zet ROC
A12 in op taakvolwassen teams, waar het eigenaarschap
bij de teamleden ligt. De teams zijn verantwoordelijk voor
het geboden onderwijs, voor de lesprogramma’s, voor de
begeleiding op school en in de beroepspraktijk (bpv) en voor

de diplomering, en daarmee voor de geleverde kwaliteit en
de onderwijsresultaten. Er is binnen de teams geen formele
leider. Wel heeft elk team één docent die als informele leider
optreedt en het aanspreekpunt voor het team is binnen ROC
A12. Daarnaast kan ieder team zelf invulling geven aan de
teamleiding.
De taakvolwassenheid van de teams wordt in beeld
gebracht via de taakvolwassenheidsmonitor, waarbij
teams zichzelf op verschillende dimensies scoren. Uit de
taakvolwassenheidsmonitor blijkt dat de taakvolwassenheid
van onze teams uiteen loopt. Er zijn teams die hoog scoren
op het gebied van taakvolwassenheid, maar ook teams
waar nog geen sprake is van een professionele dialoog.
Positieve resultaten van de taakvolwassenheidsmonitor zijn
onder andere dat medewerkers in teams zich veilig voelen,
planmatig werken op basis van het teamplan en in gesprek
zijn met studenten over de kwaliteit van het onderwijs. Ook is
er sprake van vertrouwen in de teamleiding. Verbeterpunten
zijn het werken vanuit een gedeelde onderwijsvisie, het
verdelen van taken, rollen en verantwoordelijkheden op
basis van de kwaliteit van de teamleden, het kennen van de
taken, rollen en verantwoordelijkheden, het aanspreken op
gewenst en ongewenst gedrag, onvoldoende presteren en
het systematisch toepassen van de PDCA-cyclus. Opgave
voor de komende periode is het doorontwikkelen van de
taakvolwassenheid van onze teams. Om onderwijsteams
daarbij beter te faciliteren is de ondersteuning van
de onderwijsteams recentelijk gereorganiseerd en
geprofessionaliseerd.
Op team- en locatieniveau vinden er verschillende initiatieven
plaats om kennisdeling en leren van elkaar te stimuleren,
zoals leernetwerken, intervisie en themabijeenkomsten. De
komende jaren gaan we kennisdeling en leren van elkaar, ook
over de grenzen van locaties heen, extra stimuleren en een
meer structureel karakter geven. Ook gaan we good practices
breder toepassen. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren
van de kwaliteit van ons onderwijs en het realiseren van onze
ambities.
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3.2

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

ROC A12 bedient twee arbeidsmarktregio’s: FoodValley en
Midden Gelderland, die wezenlijk verschillend zijn, net als de
positie die ROC A12 daarin inneemt.
FoodValley
De Gelderse Vallei en het Zuidwestelijke deel van de
Veluwe kenmerken zich door hun agrarische en landelijke,
traditionele achtergrond. Er zijn weinig grote bedrijven en
instellingen en het midden- en kleinbedrijf is dominant.
In de regio FoodValley ligt de focus op de (innovatie)sector
agro-food. De werkgelegenheid concentreert zich in de
productie, in de agro-foodsector en aanverwante sectoren,
zoals de maakindustrie, techniek, logistiek en zakelijke
dienstverlening voor het bedrijfsleven. Daarnaast zijn er
grote intramurale en extramurale zorginstellingen in de
regio. In Veenendaal is een sterk ICT cluster (‘ICT-Valley’).
Het aandeel mkb-bedrijven is in de regio FoodValley relatief
groot. De afgelopen jaren is het aantal arbeidsplaatsen bij
nutsbedrijven, in de horeca en de zakelijke dienstverlening
sterk gestegen. In de sector landbouw en visserij, bij
financiële instellingen en in het onderwijs is sprake van krimp
van het aantal arbeidsplaatsen.
In de regio is er een breed opleidingsaanbod op het gebied
van vo en mbo, er zijn twee hogescholen met een afgebakend
aanbod (CHE en Aeres Hogeschool) en met Wageningen UR
is er een universiteit met een sterk groen profiel. Voor breed
middelbaar beroepsonderwijs is ROC A12 de aangewezen
instelling.
De komende jaren gaat de voor ROC A12 relevante bevolking
in de regio FoodValley in beperkte mate krimpen, als gevolg
van de sterke mate van vergrijzing.
ROC A12 (Dulon College en Technova College) is in de regio
FoodValley gericht op niveau 3 en 4 opleidingen op het
gebied van techniek & technologie, media & ICT, beeld &
geluid, zorg & welzijn, handel, economie & administratie,
horeca, toerisme, recreatie & wellness en veiligheid & sport.
Daarnaast wordt een beperkter aanbod aangeboden van
Entree opleidingen en niveau 2 opleidingen in de sectoren
zorg & welzijn, horeca, toerisme, recreatie & wellness, handel,
economie & administratie, techniek & technologie en media
& ICT. De opleidingen podium- en evenemententechniek,
creatieve en audiovisuele media en hout & meubel bedienen
een bovenregionale arbeidsmarkt.
Binnen de regio neemt de vraag toe naar (hoog)
gekwalificeerd personeel op het snijvlak van groen met
andere sectoren, zoals techniek. ROC A12 heeft geen groen
profiel, maar kan vanuit het technische profiel wel bijdragen
aan het voorzien in deze behoefte, bijvoorbeeld door
keuzedelen, cross overs en/of samenwerking met andere
instellingen, zoals met Aeres.

Midden Gelderland
De regio rond Arnhem, de provinciehoofdstad, kenmerkt
zich door een grote concentratie juridische, bestuurlijke
en zakelijke dienstverlening, en door bedrijvigheid in de
techniek (energie, milieu) en de gastvrijheid. Het is een
stedelijke regio. De grootste werkgevers in de regio Midden
Gelderland zijn de zakelijke dienstverlening en de overheid,
op de voet gevolgd door de sectoren zorg & welzijn, horeca en
recreatie. De regio richt zich op drie innovatieve topsectoren:
Health, Energie & Milieutechnologie en Mode. In Midden
Gelderland is een stijging van het aantal arbeidsplaatsen
zichtbaar bij de nutsbedrijven en binnen de sector vervoer,
opslag en communicatie. Het aantal banen binnen de
financiële instellingen neemt sterk af. Van 2013 tot 2017 zijn
in die sector 2.500 arbeidsplaatsen verdwenen.
Er is in de regio sprake van een breed en geprofileerd
opleidingsaanbod van vmbo tot hbo. Het middelbaar
beroepsonderwijs wordt gedomineerd door Rijn IJssel. Het
Astrum College van ROC A12 is in vergelijking daarmee
een kleinere aanbieder met een minder breed, grotendeels
overlappend aanbod.
Vanwege het sterk stedelijke karakter wordt er nog geen
krimp van de bevolking voorzien.
ROC A12 (Astrum College) is in de regio Midden Gelderland
gericht op opleidingen in zorg & welzijn, media & ICT, handel,
economie & administratie, horeca, toerisme & recreatie en
veiligheid & sport. Er wordt intensief samengewerkt met een
aantal grote zorginstellingen en een aantal grote werkgevers
in de horeca en recreatie.
Aansluiting op de arbeidsmarkt
Onder andere door de snelle ontwikkelingen op het gebied
van digitalisering, nieuwe technologieën en robotisering,
veranderen de arbeidsmarkt en de samenleving in hoog
tempo. Beroepen verdwijnen, nieuwe (nog onbekende)
beroepen ontstaan. De toekomstige arbeidsvraag is moeilijk
te voorspellen. Daarom is het van groot belang hierover met
werkgevers in gesprek te blijven.
De werkgelegenheid op mbo-, hbo- en wo-niveau is
de afgelopen jaren in regio’s FoodValley en Midden
Gelderland toegenomen. Op basis van gegevens van de
arbeidsmarktregio’s, het Researchcentrum voor Onderwijs
en Arbeidsmarkt (ROA), SBB en de MBO-raad ziet de
arbeidsmarkt er voor recent gediplomeerden of toekomstige
afstudeerders over het algemeen gunstig uit, in ieder geval
voor de periode tot 2022. Op grond van SBB-gegevens is er
binnen ROC A12 een groot aantal opleidingen met een goede
of ruim voldoende kans op werk. Voor het domein techniek
zijn op alle niveaus binnen het mbo de perspectieven
voldoende of zelfs goed en worden er tekorten verwacht aan
onder meer machinaal houtbewerkers (niveau 2), allround
constructiewerkers (niveau 3), technicus elektrotechnische
installaties woning en utiliteit (niveau 4), technisch specialist
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personenauto’s en monteur werktuigkundige installaties.
In de zorg worden tekorten verwacht aan niveau 3 en 4
opleidingen (mbo-verpleegkunde en verzorgende individuele
gezondheidszorg). Hierdoor neemt ook de vraag naar
afgestudeerden van niveau 2 opleidingen (helpende zorg
en welzijn) toe. Op basis van het aantal ontstane vacatures
lijkt op de arbeidsmarkt in zowel FoodValley als Midden
Gelderland een grote vraag te zijn naar mbo-afgestudeerden
uit de domeinen gastvrijheid, retail en groothandel.
Opleidingen waarvan op basis van SBB-gegevens de kans op
werk onzeker is, zijn schoonheidsspecialist (zowel op niveau
3 als 4), mediavormgever, medewerker ICT, medewerker
facilitaire dienstverlening en sport en bewegingsleider. In
bijlage 4 zijn op gegevens van SBB gebaseerde overzichten
opgenomen die aangeven welke opleidingen van ROC A12
de komende jaren een ruim voldoende of goede kans, dan
wel een matige of geringe kans op werk bieden. Daarbij
past de kanttekening dat de uitkomsten van verschillende
onderzoeken op dit gebied uiteenlopen, onder meer
vanwege conjuncturele ontwikkelingen en het wel of niet
meetellen van zelfstandig ondernemers bij het bepalen
van baankansen. Om diezelfde reden wijken onze eigen
ervaringen bij een aantal opleidingen af van het overzicht in
de bijlage. Vanwege de onzekerheid over baankansen kijken
we niet alleen naar SBB-cijfers, maar ook naar onze eigen
ervaringen en naar de kans op stageplaatsen.
Kans op stage
Bij vrijwel alle opleidingen van ROC A12 lukt het redelijk tot
goed stageplaatsen te vinden, waarvan 2/3 in de regio. De
scores uit de JOB monitor op de vragen of studenten moeite
hadden een stage te vinden en of ze daar door de school bij
geholpen zijn, zijn beiden 3,9 op een schaal van 5. In de regio
FoodValley bevinden de meeste (actieve) leerbedrijven zich
in de sectoren zorg, groen, retail en office. In de regio Midden
Gelderland zijn dit de sectoren zorg en welzijn, retail en
office. De gegevens over de kans op stageplaatsen geven een
positief beeld over de aansluiting van ons onderwijs op de
regionale arbeidsmarkt.

ROC A12 heeft tot nu toe gekozen voor het aanbieden
van een breed palet aan opleidingen, zodat studenten
ruime keuzemogelijkheden hebben en niet naar
onderwijsinstellingen buiten de regio hoeven. Zowel
met het oog op de aansluiting op wensen en behoeften
van de arbeidsmarkt, als met het oog op de (macro)
doelmatigheid van het opleidingsaanbod, is besloten deze
keuze te heroverwegen. Opgave is om in overleg met de
branches, bedrijven en de collega mbo-instellingen het
opleidingsaanbod af te stemmen op de vraag. Dat overleg
gaan we intensiveren. Daarbij kijken we naar de vraag hoe we
kunnen inspelen op tekorten op de arbeidsmarkt, maar kijken
we ook naar opleidingen met een minder gunstig perspectief
op de arbeidsmarkt en naar de macrodoelmatigheid van het
regionale opleidingsaanbod.
De afgelopen jaren hebben we het aanpassen van het
opleidingenportfolio geprofessionaliseerd. Opleidingen
moeten voorstellen voor uitbreiding of inkrimping van het
0nderwijsaanbod onderbouwen met een business case.
Waar nodig is de laatste jaren gebruik gemaakt van
numerus fixus. Dat is onder meer gebeurd bij enkele Entreeopleidingen, bij beveiliging, bij orde en veiligheid, bij de
gamedeveloper en bij de medewerker ICT niveau 2.
Om de baankansen voor afgestudeerden in de zorg te
vergroten biedt ROC A12 een dubbelkwalificatie MZ/VZ op
niveau 3 aan.
Vernieuwing van het onderwijs
Om aan te sluiten bij de arbeidsmarkt van de toekomst is
vernieuwing van het onderwijs een belangrijke opgave.
Daarbij gaat het om nieuwe combinaties van leren en werken
(hybride onderwijs), digitalisering, nieuwe keuzedelen of
het anders organiseren van keuzedelen, brede opleidingen
met differentiatiemogelijkheden, uitbreiding van het aanbod
voor leven lang ontwikkelen et cetera. Hierbij kan worden
voortgebouwd op de vele initiatieven die er al zijn. Het
overzicht op de pagina hiernaast geeft een selectie.

Portfolio
ROC A12 biedt in 2018 120 verschillende crebo´s aan. Bij een
aantal van deze opleidingen is het aantal studenten (te) klein.
De meeste opleidingen bieden een goede kans op een stage
of baan, maar voor een deel van de opleidingen is dat niet het
geval. Bovendien leiden demografische ontwikkelingen er op
termijn toe dat de instroom van reguliere studenten in onze
opleidingen afneemt.
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Voorbeelden van vernieuwing van het onderwijs
Op vraag van de markt wordt een tweejarige verkorte BBL-opleiding VZ/MZ voor
zij-instromers verzorgd. Het onderwijs wordt samen met 8 zorginstellingen
ontwikkeld en vormgegeven. Het onderwijs vindt plaats op het ROC en
roulerend bij de deelnemende instellingen. De zij-instromers hebben een baan
voor minimaal 20 uur in een van de instellingen. Inmiddels is gestart met 50
deelnemers. Het aantal deelnemers zal toenemen tot 200.
Studenten van de opleidingen Horeca, Toerisme en Recreatie runnen in januari
2019 een week lang een hotel van de Bilderberg groep in Wolfheze. Het
onderwijstraject dat hen hierop in 2018 voorbereidt is samen met de Bilderberg
groep ontwikkeld.
Studenten van de ICT-opleiding voeren een hackathon uit in samenwerking met
een basisschool. Daarbij levert de basisschool een probleem aan en worden in
de hackathon diverse oplossingen ontwikkeld. Een van deze oplossingen wordt
uitgekozen, verwerkt in het onderwijs van de ICT-opleiding en toegepast op de
basisschool.
Knooppunt Techniek heeft de ambitie om de instroom in technische opleidingen
te verhogen, studenten en docenten in aanraking te brengen met de modernste
technieken en innovatieve leeromgevingen te creëren waar geschoold en
bijgeschoold kan worden. Knooppunt Techniek realiseert dit door studenten,
docenten, ondernemers, bestuurders en beleidsmakers samen te laten werken,
onder andere in het makerslab, tijdens bootcamps en door de inzet van
opdrachten van ondernemers in het onderwijs.
Bij de opleiding Sport en Beweging is er een sport event bureau, dat sport
evenementen regelt voor scholen in de regio en gerund wordt door studenten.
Ondernemersonderwijs staat stevig op de kaart. Keuzedelen als Ondernemend
gedrag, Oriëntatie op ondernemen en Ondernemen Mbo worden veel gekozen.
Binnen het excellentieprogramma wordt jaarlijks een traject uitgevoerd voor
studenten die een eigen onderneming willen opstarten. Uit hun midden wordt
na afloop de Ondernemer van het jaar gekozen. Een laatste voorbeeld in dit
kader is het project VeluwezOOOm got talent, waarin overheid, ondernemers en
onderwijsinstellingen binnen de gemeente Rheden samen optrekken om 18
studenten van 6 verschillende onderwijsinstellingen te laten ondernemen.
Op het Dulon College worden de studenten op niveau 2 breed opgeleid door
het team Business & Support. 80 studenten van de niveau 2 opleidingen
Administratie, Secretarieel en Facilitair voeren vanaf de eerste dag van hun
opleiding 2 dagen per week levensechte opdrachten uit bij leerbedrijven,
waarbij ze gecoacht worden door docenten. Door deze brede opleiding krijgen
studenten betere kansen op de arbeidsmarkt.
LARS is een project gericht op hybride leren met zorginstelling ’s Heeren Loo.
Het onderwijs en de bpv vinden plaats op locatie binnen een vestiging van ’s
Heeren Loo. Studenten leren van en in de praktijk en worden begeleid door
praktijkdeskundigen en docenten. Er wordt continue geschakeld tussen de
student, de docenten en de praktijkdeskundigen.
Om de energietransitie de juiste aandacht te geven worden bootcamps
gehouden in samenwerking met Knooppunt Techniek met deelname van
bedrijven uit de regio en studenten uit 5 opleidingen uit de technische sector.
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Excellentie
Gedifferentieerd en uitdagend onderwijs betekent ook dat we extra
uitdagingen - bovenop het reguliere programma - bieden voor studenten
die meer willen en kunnen. De afgelopen jaren hebben we belangrijke
stappen gezet bij het realiseren van een excellentiecultuur, waarin studenten
en docenten worden aangespoord om boven verwachting te presteren.
We hebben geïnvesteerd in Skills wedstrijden, verdiepende vakmanschapmaatwerktrajecten, opleidingsoverstijgende verrijkingsmodules (NIMA en
Ondernemerschap) en internationale programma’s.

Voorbeelden van excellentietrajecten
Bouwkunde (hout): ‘’Uitdagende constructies ambachtelijk uitgevoerd’’,
Dit betreft het ontwikkelen van innovatieve ambachtelijke vaardigheden in
constructie met hout.
Motorvoertuigentechniek/Fotografie/Video/Mechatronica: ‘’Racemediateam’’.
Dit betreft het onderhouden en tunen van een raceauto bij wedstrijden en het
begeleiden van een raceteam door studenten video- en fotoproductie, o.a. met
behulp van gopro’s en drones, die worden gemaakt en bestuurd door studenten
mechatronica.
Bouwkunde: “Leiding geven op locatie in Ethiopië”. In dit
internationaliseringsproject worden niveau 4 studenten bouwkunde ingezet bij
lokale bouwprojecten.

Leven lang ontwikkelen
Het aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen wordt verzorgd
door Upgrade, dat de contractactiviteiten van ROC A12 verzorgt, en door
de colleges. Het aantal deelnemers bedraagt ongeveer 600. Het huidige
aanbod bestaat onder meer uit trajecten op het gebied van zorg en welzijn,
techniek en inburgering. Momenteel volgen 150 volwassenen een herof bijscholingstraject op het gebied van zorg. 200 volwassenen volgen
in samenwerking met werkgevers bbl-trajecten op niveau 2, 3 en 4. 122
statushouders volgen een inburgeringstraject. Jaarlijks worden 30-40 lassers
opgeleid. 25 Syrische vluchtelingen volgen een VCA-training in het Arabisch.
Voor 15 cursisten wordt een maatwerkcursus geleverd in de installatietechniek.
60 deelnemers worden omgeschoold tot verzorgende (‘VIG in FoodValley’).
Daarnaast zijn er onder andere trainingen op het gebied van Office. Opgave is
het aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen door te ontwikkelen in
nauwe samenwerking met het werkveld, zodat werkenden in staat zijn mee te
bewegen met de ontwikkelingen en vragen op de arbeidsmarkt.
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3.3

Gelijke Kansen: optimale instroom, doorstroom en uitstroom

Aansluiting bij vo en passende plaatsing
Instromende studenten hebben niet altijd een goed beeld van het beroep en de opleiding. Dat
vormt een risico op uitval. Goede voorlichting en begeleiding van aspirant studenten dragen bij
aan een goede studiekeuze. Het belang daarvan is alleen maar toegenomen met de invoering van
het toelatingsrecht, omdat voorlichting en begeleiding voor de poort bijdragen aan zelfselectie.
Succesvolle voorbeelden hiervan zijn onder andere het samen met vmbo-scholen vormgeven
van LOB op het vmbo (visie op LOB, vormgeving in het onderwijs, rol van de docenten), warme
overdracht van leerlingen bij de doorstroom, opleidingsambassadeurs (studenten) die voorlichting
geven op vmbo-scholen en oriëntatiedagen op het mbo voor vmbo-leerlingen (het mbo ervaren).
Daarnaast zijn afstemming tussen de begeleiding in het vo en de begeleiding in het mbo en
tussen de curricula van het vmbo en het mbo (mede door de recente veranderingen in de curricula
van het vmbo) aandachtspunten. Om een goede overdracht tussen het toeleverend onderwijs en
de opleidingen van ROC A12 te realiseren, zijn er met een aantal vo-scholen afspraken gemaakt
over maatwerktrajecten. Betrokkenen (vo-scholen, ROC A12 en studenten) zijn positief over
deze aanpak. Opgave is het aantal vo-scholen waarmee we afspraken hebben gemaakt over de
aansluiting tussen vo en mbo uit te breiden.
ROC A12 heeft in het verleden studenten voorzichtig geplaatst, d.w.z. op een lager niveau dan op
basis van hun vooropleiding mogelijk was. Deze maatregel was bedoeld om uitval te voorkomen
en de kans op studiesucces te vergroten. Zo werden leerlingen met een vmbo kader diploma in
de regel geplaatst op niveau 3, ook als uit het plaatsingsonderzoek bleek dat niveau 4 enige kans
van slagen zou hebben. ROC A12 scoorde op het gebied van passende plaatsing voor de BOL
zowel in 2016 als 2017 net onder het landelijk gemiddelde, waarbij overigens – in lijn met de
landelijke trend – wel een stijging zichtbaar is (zie figuur 3). Voor de BBL scoort ROC A12 boven
het landelijk gemiddelde. Uit cijfers over studiesucces (zie paragraaf 3.1), kwalificatiewinst (zie
hieronder) en uitval (zie hieronder) blijkt dat deze aanpak niet succesvol is. Daarom is dit jaar
een nieuw intakebeleid ingevoerd en wordt de AMN-test (assess, manage, navigate) ingezet voor
begeleiding in plaats van als instrument voor selectie. Dat leidt tot toename van het aandeel
passend geplaatste studenten.
89,5 %

Passende plaatsing - instellingsbreed
ROC A12 in rapportages

89 %

landelijk gemiddelde

88,5 %

88 %

87,5 %
2016

2017

Figuur 3: passende plaatsing
Kwalificatiewinst
De lagere plaatsing leidde in het verleden tot een lagere kwalificatiewinst (zie figuur 4). De
kwalificatiewinst van studenten binnen ROC A12 is de afgelopen jaren afgenomen en scoort
onder het landelijk gemiddelde. Het aangepaste intakebeleid gaat zich de komende jaren
vertalen in toename van de kwalificatiewinst. Kwalificatiewinst wordt ook behaald door betere
interne doorstroom, bijvoorbeeld van niveau 2 naar 3. Om dat te bevorderen worden sinds 2016
doorstroomkeuzedelen aangeboden, waarvan inmiddels goed gebruik wordt gemaakt. Hierdoor
stijgt de kans op studiesucces op het hogere niveau.
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Figuur 4: kwalificatiewinst
Doorstroom naar hbo
Gemiddeld stroomt in Nederland 36,1% van de afgestudeerde mbo-4 studenten door naar het
hbo. Bij ROC A12 ligt dit met 31,2% iets lager (figuur 5).
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Doorstroom mbo-hbo - instellingsbreed
ROC A12 in rapportages
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Figuur 5: doorstroom mbo-hbo
Vermoeden is dat de lagere doorstroom naar het hbo het gevolg is van een combinatie van het
grote aantal banen op mbo-niveau in de regio en het relatief beperkte hbo-aanbod in de regio
FoodValley. Het regionale mkb (familiebedrijven) is aantrekkelijk voor onze studenten en bij een
keuze tussen garantie op werk ‘om de hoek’ en een 4-jarige vervolgopleiding op afstand, hebben
veel studenten een voorkeur voor werk.
Doorstroom vanuit niveau 4 naar het hbo vindt vooral plaats naar de Hogeschool Arnhem en
Nijmegen en in mindere mate de Christelijke Hogeschool Ede en de Hogeschool Utrecht. Zij
nemen samen meer dan 95 procent van de doorstroom vanuit ROC A12 voor hun rekening. Van
het percentage studenten dat doorstroomt naar het hbo, studeert 61 procent nog bij de hbo
instelling na 1 jaar.
Om doorstroom naar het hbo te stimuleren hebben we samen met de HAN, de CHE en de HU
doorstroomkeuzedelen ontwikkeld. Er is periodiek overleg tussen de Gelderse mbo’s en de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (RxH). Daarnaast werken we samen met de CHE, o.a. op
het gebied van ICT (ontwikkeling AD-traject) en zorg. Opgave voor de komende periode is de
samenwerking met het hbo te intensiveren.
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Voortijdig Schoolverlaten
ROC A12 heeft de afgelopen jaren het percentage voortijdig schoolverlaters teruggedrongen, onder meer door aanscherping
van de verzuimaanpak, het Trainingscentrum en de Startklaarklas. Bij de aanpak van verzuim worden de onderwijsteams
ondersteund door een verzuimteam en wordt direct contact opgenomen met Leerplicht en het RMC. In het Trainingscentrum
worden studenten begeleid wanneer hun studieloopbaan dreigt vast te lopen door multi-problematiek. De begeleider van het
Trainingscentrum werkt nauw samen met experts uit het team studentondersteuning en ondersteunt de onderwijsteams. In
de Startklaarklas worden studenten die (met name) in het eerste leerjaar dreigen uit te vallen door een verkeerde studiekeuze
opgevangen en begeleid in de oriëntatie naar een andere passende opleiding binnen ROC A12. Bij de Entree-opleiding wordt
sterk ingezet op arbeidstoeleiding voor de studenten, die niet kunnen doorstromen naar niveau 2.
In 2017-2018 lag het vsv-percentage voor Entree voor het eerst in jaren onder de gestelde streefnorm. De norm bedraagt
27,5% en het vsv-percentage van Entree was 21,7. Zie de tabel hieronder.
Niveau 2 tot en met niveau 4 lagen nog steeds boven de streefnorm, ondanks een daling in het aantal vsv’ers. Vergeleken
met het landelijk gemiddelde doet ROC A12 het goed, alle niveaus scoren onder het landelijk gemiddelde. Als de resultaten
vergeleken worden met schooljaar 2016-2017 constateren we een lichte daling in het vsv-percentage bij niveau 2 tot en met
4. Entree laat een sterke daling van maar liefst 10% zien. (Specifieke informatie voor de afzonderlijke locaties is te vinden in de
bijlagen.)
Figuur 6: ontwikkeling vsv
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Het kleinschalige karakter, de sfeer en veiligheid van ROC A12 zijn aantrekkelijk voor jongeren die extra begeleiding en
ondersteuning nodig hebben. Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs lijkt de doelgroep te zijn veranderd. Er is vaker
sprake van multi-problematiek. Dat beeld doet zich landelijk overigens ook voor. De uitdagingen voor docenten, met name op
pedagogisch-didactisch gebied, nemen toe doordat de studentenpopulatie steeds gedifferentieerder en complexer wordt. Bij
een deel van de docenten is er sprake van handelingsverlegenheid.
Studieloopbaanbegeleiding (SLB) en loopbaanontwikkeling en –begeleiding (LOB) kunnen een belangrijke bijdrage leveren
aan kwalificatiewinst, studiesucces en het tegengaan van uitval.
Op dit moment is SLB in principe een taak voor elke docent. Doordat veel docenten naast het lesgeven ook SLB-taken erbij
krijgen, zijn zij niet volledig in staat om voldoende aandacht aan studieloopbaanbegeleiding te besteden. Bovendien past deze
rol de ene docent beter dan de andere. Opgave is het versterken van SLB door SLB te positioneren als eigenstandige taak die
door geselecteerde docenten wordt uitgevoerd en door te investeren in de professionalisering van de SLB-ers.
LOB is bij een deel van de opleidingen onvoldoende stevig verankerd in het curriculum. Opgave is het versterken van de positie
van LOB in het curriculum, waarbij het accent wordt gelegd op het beroep en de eventuele vervolgopleiding.
Op persoonsgebonden factoren (41,5%, die buiten de beïnvloedingsmogelijkheden van de opleiding liggen) na, zijn
studie- en beroepskeuze-gebonden factoren (31,1 %) de belangrijkste oorzaak van uitval. Opgave is om door studie- en
beroepskeuzevoorlichting, begeleiding en maatwerk, de uitval uit de opleiding die gebaseerd is op studie- en beroepskeuzegebonden factoren, te reduceren. Dat zal ook leiden tot reductie van vsv. Bij vsv gaat het overigens in absolute aantallen om
weinig studenten, die in termen van percentages tot grote verschuivingen kunnen leiden. Daar is niet eenvoudig op te sturen.
Bij Entree scoort ROC A12 voor vsv onder het landelijk gemiddelde en onder de streefnorm. Dat komt mede door de
samenstelling van het onderwijsteam. Een maatregel die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het lage vsv-percentage
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van de Entree opleidingen is de aanstelling van een psycholoog in het onderwijsteam, die vanaf de intake betrokken is bij het
leerproces van de studenten en zowel de student als het team ondersteunt. Het succes van de aanpak bij de Entree opleidingen ligt
in de begeleiding door de docenten, SLB-ers en tweedelijnsfunctionarissen. Ook voor de andere opleidingen gaan we inzetten op
versterking van de begeleiding als maatregel om uitval te reduceren.
Ook bij de niveaus 2,3 en 4 scoort ROC A12 onder het landelijke gemiddelde, maar boven de streefnorm.
Bij niveau 2 wordt nu ingezet op breder opleiden – en later definitief kiezen - en inzetten op houding en gedrag in de overtuiging
dat hierdoor het voortijdig schoolverlaten gaat dalen.
Bij niveau 3 en vooral niveau 4 zetten we in op extra en verbeterde loopbaanontwikkeling en –begeleiding en
studieloopbaanbegeleiding, in de wetenschap dat studenten gebaat zijn bij meer sturing, ondersteuning en bewustwording. Door
de mogelijkheden op de regionale arbeidsmarkt wordt uitval mede bepaald door het vinden van werk. Onze opgave is het vinden
van passende maatregelen om deze schoolverlaters alsnog, bij voorbeeld door middel van een bbl-traject, de opleiding te laten
afmaken.
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3.4

Jongeren in een kwetsbare positie

Jongeren in een kwetsbare positie zijn jongeren, waarvoor een diploma, een duurzame plek op de arbeidsmarkt en
economische zelfstandigheid niet vanzelfsprekend zijn.
Instroom jongeren in een kwetsbare positie
De grootste groep instromende kwetsbare jongeren komt van de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en wordt geplaatst op
niveau 2. Jongeren zonder diploma worden geplaatst in de Entree-opleiding, mits ze ‘leerbaar’ zijn. Als dat niet het geval is,
wordt samen met de gemeente (leerplicht, RMC) gezocht naar een passende oplossing voor de betreffende jongere.
Andere groepen kwetsbare jongeren zijn studenten met een beperking, de studenten van de Entree opleiding en studenten
met een indicatie voor passend onderwijs. In het schooljaar 2016-2017 kregen in totaal 537 studenten begeleiding in het
kader van passend onderwijs.
Interne zorgstructuur
Figuur 7 geeft een overzicht van de interne zorg- en ondersteuningsstructuur van ROC A12.

Studentenzorg en -ondersteuning
1e lijn deelnemer begeleider
studieloopbaan
begeleider

student

coördinator
studentenzorg

bij crisissituatie

2e lijn deelnemer begeleider
student
ondersteuning

begeleiding bij
beperking

persoonlijke
begeleiding

studie
ondersteuning

schoolarts

studiekeuze en
loopbaanadvies

startklaarklas

trainingscentrum

3e lijn deelnemer begeleider
meervo

udige p

3e lijn student
begeleider

roblem

atiek
ZAT
zorgadviesteam

Figuur 7: interne zorg- en ondersteuningsstructuur ROC A12
De eerste lijn bestaat uit begeleiding door docenten, SLB-ers en de coördinator studentenzorg. De tweede lijn bestaat
uit verschillende vormen van gespecialiseerde begeleiding, variërend van het studentondersteuningsteam (ambulante
begeleiders) en de schoolarts tot de Startklaarklas, het Trainingscentrum en begeleiding van studenten met een beperking.
De derde lijn bestaat uit de derde lijn studentbegeleider en het Zorgadviesteam (ZAT) voor studenten met meervoudige
problematiek.
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Kwetsbare jongeren die extra begeleiding krijgen zijn tevreden
over de zorg en begeleiding vanuit de tweede en de derde lijn
(JOB monitor). De steunstructuur die met de invoering van Passend
Onderwijs buiten de onderwijsteams is geplaatst in de vorm van een
studentondersteuningsteam blijkt van toegevoegde waarde te zijn. Wel
is sprake van overbelasting van de ambulante begeleiders, die een veel
te hoge caseload (meer dan 100 studenten per ambulante begeleider)
hebben. Risico is dat de tweede lijn aan haar eigen succes ten onder
gaat, doordat steeds meer studenten worden doorverwezen. Door het
toelatingsrecht, de toename van het aantal studenten dat passend
onderwijs nodig heeft en de groei van het aantal studenten met multiproblematiek neemt dit risico toe.
Studenten waarvan bij de intake geconstateerd wordt dat ze extra
zorg nodig hebben, krijgen een verdiepte intake door een ambulante
begeleider en ontvangen op basis van die verdiepte intake extra
begeleiding. Studenten waarbij pas gedurende de opleiding blijkt dat
ze extra zorg nodig hebben, worden niet altijd goed doorverwezen
naar de tweede of derde lijn, waardoor een deel van deze studenten
niet de zorg en begeleiding krijgt die ze nodig hebben. Dat komt
doordat docenten en SLB-ers niet altijd goed in staat zijn problemen
te signaleren en te herkennen en niet altijd goed weten wanneer
doorverwijzing naar de tweede lijn aan de orde is. Het verbinden van de
eerste- en tweedelijns zorg en het toerusten van docenten en SLB-ers
met pedagogisch-didactische competenties om kwetsbare jongeren te
begeleiden vraagt de komende jaren extra aandacht.
Een belangrijk aandachtspunt voor de begeleiding van kwetsbare
jongeren is de samenwerking met de ketenpartners in de regio. Zowel
om kwetsbare jongeren de zorg te geven die ze nodig hebben als om
hen toe te leiden naar de arbeidsmarkt. In de regio Midden Gelderland
is deze samenwerking vormgegeven in de vorm van de Lerende Regio
Arnhem. In de regio de Vallei ontbreekt een dergelijke structuur.
Begeleiding van kwetsbare jongeren zit in ons watermerk.
Ieder mens is waardevol en wordt gezien, ook degenen met
een beperking of in een kwetsbare positie. Voorbeelden zijn de
inzet van de schoolpsycholoog in de klas bij de Entree-opleiding,
schakelprogramma´s die ISK-leerlingen en statushouders voorbereiden
op deelname aan het mbo, en het trainingscentrum waar studenten
die dreigen uit te vallen geholpen worden om te achterhalen welke
andere opleidings- of arbeidsmogelijkheden voor hen geschikt zijn.
Waar nodig bieden we maatwerk. Zo hebben we een Entree voor
anderstaligen en richten we een deel van onze niveau 2 opleidingen
voor de minder sterke studenten breed in om ‘’te komen tot leren’’, te
ervaren en te doen, op weg naar een diploma.
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4. Onze ambities, maatregelen 		
en resultaten
4.1

Inleiding

De ambitie van ROC A12 is om onze verschillende doelgroepen - jongeren, werkenden, werkzoekenden en statushouders - op
te leiden voor de regionale arbeidsmarkt van de toekomst en om te zorgen dat elke student op de juiste plaats terecht komt,
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Daarbij werken we intensief samen met het toeleverend en afnemend onderwijs, met
werkgevers en met de lokale en regionale overheid (gemeenten en provincie).
We werken samen met werkgevers bij het ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van
keuzedelen, hybride onderwijs, cross overs en een aanbod voor leven lang ontwikkelen.
Met de andere Gelderse ROC´s maken we afspraken over een doelmatig opleidingenportfolio.
Met het toeleverend en het afnemend onderwijs maken we afspraken over de aansluiting tussen vo, mbo en hbo en de
ontwikkeling van doelgroepgerichte aanpakken (zoals het aanbieden van onderdelen van de Entree-opleiding en niveau 2
opleidingen in het vmbo, de vakmanschapsroute en de ‘beroepshavo’). Aanvullend daarop investeren we in maatwerk in onze
opleidingen, de kwaliteit van SLB en LOB en in de pedagogisch-didactische competenties van docenten.
Met gemeenten en partijen in de zorg werken we samen aan een optimale keten voor studenten die extra zorg nodig
hebben en aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en zorg, om de begeleiding van kwetsbare jongeren
te verbeteren. We nemen het initiatief voor de vorming van een Lerende Regio Vallei, naar analogie van de Lerende Regio
Arnhem, en een regionale schakelvoorziening om studenten die uitvallen uit het reguliere onderwijs op te vangen. Aanvullend
daarop investeren we in de interne zorgstructuur, om studenten die passend onderwijs nodig hebben beter te begeleiden.
Daarbij willen we meer studenten die extra zorg nodig hebben in de klas opvangen.
In 2022 willen we het volgende perspectief bereiken:
• ROC A12 biedt alle studenten attractief onderwijs, met goede aansluiting op behoeften en ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt. Ons onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd in co-creatie met werkgevers. We bieden een
opleidingsportfolio aan dat aansluit bij de behoeften van de regio en betaalbaar is.
• Er is een goede aansluiting tussen vo, mbo en hbo. Studenten krijgen waar nodig en mogelijk maatwerk en worden
optimaal begeleid, zodat elke student op de juiste plaats terecht komt, uitgedaagd wordt om het beste uit zichzelf te halen,
de kwalificatiewinst toeneemt en minder studenten uitvallen uit hun opleiding.
• We bieden passende begeleiding aan kwetsbare jongeren, werkzoekenden en statushouders, zodat ook zij gelijke kansen
krijgen.
• De kwaliteit van ons onderwijs en onze onderwijsprestaties liggen tenminste op het niveau van het landelijk gemiddelde.
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Om dit perspectief voor 2022 te realiseren leggen we de komende jaren de
nadruk op de drie speerpunten uit het Bestuursakkoord, die aansluiten bij de in
het vorige hoofdstuk beschreven opgaven:
• Opleiden voor de regionale arbeidsmarkt van de toekomst.
• Elke student op de juiste plaats, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt
(waaronder gelijke kansen).
• Goede begeleiding van kwetsbare jongeren.
Daarnaast zetten we in op de doorontwikkeling van de kwaliteit van ons onderwijs,
onze onderwijsprestaties en de taakvolwassenheid van onze teams.
Figuur 8 geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen per speerpunt.
In de volgende paragrafen worden de speerpunten uitgewerkt, waarbij per
speerpunt de opgaven, de ambities, de maatregelen en de beoogde resultaten
voor 2020 en 2022 worden beschreven.

Opleiden voor de regionale
arbeidsmarkt van de toekomst

Iedere student op de
juiste plaats

Vernieuwing van ons onderwijs in
samenwerking met het werkveld:
• Aanpassing opleidingsaanbod
• Hybride onderwijs
• Differentiatie en maatwerk
• Digitalisering/E-learning
• Brede opleidingen met
differentiatie
• Keuzedelen
• Cross overs
• Leven Lang Ontwikkelen

Verbeteren van de aansluiting tussen
vo en mbo.

Afspraken met Gelderse ROC´s over
doelmatig opleidingsaanbod.

Professionalisering en positionering
SLB.

Kwetsbare jongeren

Optimaliseren van de interne
zorgstructuur (verhouding en
samenwerking eerste lijn en tweede
lijn).

Versterken doelgroepgerichte
aanpak (b.v. aanbieden van Entreeen Niveau 2-opleidingen in vmbo,
Initiatief voor Lerende Regio Vallei.
vakmanschapsroute en ‘beroepshavo’).
Regionale schakelvoorziening Vallei.
Versterken van pedagogischdidactische competenties van
docenten.

Versterken van de relaties met alumni. Versterking en professionalisering
LOB.
Monitoren van de tevredenheid van
alumni en werkgevers.
Reductie van uitval uit de opleiding en
uitvallers toeleiden naar een andere
opleiding.
Aanbod voor excellente studenten
(Skills en excellentieprogramma´s).
Afspraken met hogescholen over
doorstroming naar het hbo.

Doorontwikkelen kwaliteit en organisatie
Investeren in teamontwikkeling en onderwijskwaliteit (visie op onderwijs en didactiek, kwaliteitscultuur, PDCA).
Verbeteraanpak voor teams met achterblijvende prestaties (onderwijsprestaties, kwaliteit, examinering).
Figuur 8: maatregelen per speerpunt
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4.2

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Opgaven
Gegeven de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt moeten we ons onderwijs flexibel
en in co-creatie met het werkveld vormgeven. Dat doen we onder andere in de vorm van:
• hybride onderwijs, waarbij het onderwijs in belangrijke mate in de beroepspraktijk
plaatsvindt en in samenwerking met het werkveld wordt ontwikkeld en verzorgd;
• keuzedelen, waarmee ingespeeld wordt op de actuele wensen uit de
beroepspraktijk;
• cross overs;
• brede opleidingen met ruimte voor differentiatie;
• digitalisering/E-learning;
• meer ruimte voor maatwerk.
Welke van deze opties passend en haalbaar zijn, verschilt per sector. Hierover maken we
per sector afspraken met brancheorganisaties, in elk geval voor de branches bouw, zorg
en welzijn, metaal en defensie. Waar geen sprake is van organisaties op brancheniveau
maken we afspraken met individuele bedrijven of netwerken van bedrijven.
Daarnaast zorgen we dat onze studenten beschikken over competenties, waarmee ze in
het vervolg van hun loopbaan in staat zijn te blijven leren en mee kunnen bewegen met
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Vooral in de zorg en de techniek is de vraag naar arbeidskrachten veel groter dan het
aanbod. Bij een aantal opleidingen in de techniek zijn de aantallen studenten zeer
beperkt en staan ze niet in verhouding tot de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Opgave
is om samen met het werkveld en het toeleverend onderwijs maatregelen te nemen
om de instroom in technische en zorgopleidingen en de uitstroom naar beroepen in
deze branches te verhogen en de aantrekkelijkheid van deze opleidingen te vergroten
door het onderwijs anders in te richten of door alternatieve routes naar het diploma te
ontwikkelen.
Een belangrijke opgave voor de komende jaren is de doorontwikkeling van het aanbod
op het gebied van leven lang ontwikkelen, in co-creatie met het werkveld. Dat moet
leiden tot een aanbod aan cursussen, trainingen en opleidingen dat enerzijds aansluit
bij de behoeften van werkgevers en branches en anderzijds bij het onderwijsaanbod van
ROC A12. Met brancheorganisaties en bedrijven maken we afspraken over het aanbod,
het aantal deelnemers en de leeromgeving. Waar mogelijk maken we gebruik van
bestaande modules, zoals keuzedelen, die daarbij op maat gemaakt worden voor andere
doelgroepen.
Daarnaast versterken we de relaties met onze alumni en ontwikkelen we een aanbod op
het gebied van leven lang ontwikkelen dat aansluit bij hun behoeften. Ook zetten we
alumni in als ambassadeurs, als gastdocent en als informatiebron over ontwikkelingen in
het werkveld.
In overleg met branches en de andere Gelderse mbo-instellingen herzien we ons
opleidingsportfolio. Daarbij richten we ons op opleidingen met een geringe kans op een
baan en opleidingen met een lage instroom, maar kijken we ook naar sectoren op de
arbeidsmarkt met (verwachte) tekorten aan gekwalificeerd personeel. Met de Gelderse
ROC´s maken we afspraken die moeten leiden tot een toegankelijk, macrodoelmatig en
arbeidsmarktrelevant portfolio op regionaal niveau.
We investeren in docentstages om de verbinding met de beroepspraktijk te versterken.
Ambities, maatregelen en beoogde resultaten
Figuur 9 vat de ambities, maatregelen en beoogde resultaten voor het speerpunt
Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst samen.
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Ambities

Beoogde resultaten

1 | Ons onderwijs sluit aan bij de behoeften van en
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en biedt studenten een
goede basis voor een leven lang ontwikkelen en om in te
spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

2020:
• Er zijn convenanten afgesloten met branches
(i.e.g. bouw, metaal, zorg & welzijn en defensie) of
bedrijvennetwerken met concrete afspraken over:
1. herziening van het portfolio
2. het onderwijsprogramma
3. de inrichting van het onderwijs
4. het aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen.

We stemmen ons opleidingsportfolio, het programma en
de inrichting van onze opleidingen en ons aanbod op het
gebied van leven lang ontwikkelen af op de behoeften en
ontwikkelingen in het werkveld.
Maatregelen
We overleggen periodiek met de werkvelden
(brancheorganisaties of netwerken van bedrijven) waar onze
opleidingen voor opleiden. Samen met het werkveld bepalen
we welke wijzigingen in het portfolio, het programma en
de inrichting van het onderwijs nodig zijn om aan te sluiten
op behoeften en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Hierbij wordt gezorgd voor een goed evenwicht tussen
de perspectieven van de arbeidsmarkt, de student en de
instelling (betaalbaarheid en organiseerbaarheid).
Op basis van deze analyse nemen we per sector maatregelen
om:
• het opleidingenportfolio te herzien (o.a. afbouw van
opleidingen, verbreding van opleidingen, cross overs,
samenvoegen van opleidingen en meer maatwerk)
• het programma of de inrichting van het onderwijs aan
te passen (o.a. keuzedelen, digitalisering/E-learning,
hybride onderwijs en meer differentiatie en maatwerk)
• ons aanbod voor leven lang ontwikkelen aan te laten
sluiten bij zowel de behoeften en ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt als bij ons onderwijsaanbod.
We vormen alumninetwerken per locatie en ontwikkelen
een aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen voor
alumni.
We voeren een kwalitatieve monitor in om de tevredenheid
van werkgevers en alumni over de aansluiting van het
onderwijs op de arbeidsmarkt te meten. We stellen een plan
van aanpak op om de verbeterpunten aan te pakken.
We stimuleren docentstages om de verbinding met de
beroepspraktijk te versterken.

Als er geen sprake is van organisaties op brancheniveau
worden er afspraken gemaakt met (individuele) werkgevers of
netwerken van bedrijven.
•

•
•

Op basis van een gesprekken met werkgevers en alumni
is er een kwalitatieve nulmeting opgesteld over de
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het
plan van aanpak voor de verbeterpunten is vastgesteld.
Per locatie is er een alumninetwerk gevormd. Er vindt
jaarlijks minimaal 1 bijeenkomst met alumni plaats op
elke locatie.
In ieder team heeft 1 (voltijds)docent een stage in de
beroepspraktijk uitgevoerd.

2022:
• De afspraken uit de convenanten zijn in uitvoering of
uitgevoerd. In elke sector is er sprake van zichtbare
veranderingen in het portfolio en/of het programma en/
of de inrichting van het onderwijs.
• Elke sector heeft een op de behoeften van alumni en de
arbeidsmarkt afgestemd aanbod op het gebied van leven
lang ontwikkelen, o.a. door inzet van keuzedelen als
certificaattrajecten.
• De monitor van de tevredenheid van werkgevers
en alumni over de aansluiting van het onderwijs op
de arbeidsmarkt wordt tweejaarlijks uitgevoerd. De
verbeterpunten n.a.v. de nulmeting zijn uitgevoerd of in
uitvoering.
• Op elke locatie is er een actief alumninetwerk en vinden
er jaarlijks meerdere bijeenkomsten met alumni plaats.
• In elk team hebben 2 (voltijds)docenten een stage in de
beroepspraktijk uitgevoerd.

Ambities
2 | Ons opleidingsaanbod is (macro)doelmatig.
Maatregelen
We maken afspraken met de Gelderse ROC´s over een
doelmatig opleidingsaanbod in de provincie Gelderland.
Daarbij maken we afspraken over spreiding en verdeling
van het opleidingsaanbod en over de mogelijkheden
om door samenwerking een toegankelijk, doelmatig en
arbeidsmarktrelevant portfolio op regionaal niveau in
stand te houden.
Beoogde resultaten
2020:
• Er zijn geactualiseerde afspraken met de Gelderse
ROC´s over een doelmatig, toegankelijk en
arbeidsmarktrelevant opleidingsaanbod in de
provincie Gelderland.
2022:
• Er zijn geactualiseerde afspraken met de Gelderse
ROC´s over een doelmatig, toegankelijk en
arbeidsmarktrelevant opleidingsaanbod in de
provincie Gelderland.

Figuur 9: ambities, maatregelen
en beoogde resultaten speerpunt
Arbeidsmarkt van de toekomst
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4.3

Iedere student op de juiste plaats

Opgaven
Wij willen elke student (jongeren, werkenden, werkzoekenden en
statushouders) optimale kansen geven om zich te ontwikkelen, het
beste uit zichzelf te halen, zich te kwalificeren voor de samenleving,
de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs en door te stromen naar
een baan of opleiding die bij zijn of haar wensen en mogelijkheden
past. Kortom: iedere student op de juiste plaats, in het onderwijs, op
de arbeidsmarkt of in een vervolgopleiding. Daarmee stimuleren we
gelijke kansen.
Om dit perspectief te realiseren, moeten we de keten instroomdoorstroom-uitstroom optimaliseren en de bestaande knelpunten in
deze keten aanpakken. Daarbij gaat het vooral om:
• Het verbeteren van de aansluiting met het vmbo (voorlichting
en begeleiding van aspirant studenten, afstemming tussen
de begeleiding in het vo en de begeleiding in het mbo en
afstemming tussen de curricula van het vmbo en het mbo, mede
als gevolg van de recente veranderingen in de curricula van het
vmbo).
• Meer ruimte creëren v0or differentiatie en maatwerk in het
onderwijsprogramma en de inrichting van het onderwijs.
• Investeren in de pedagogisch-didactische competenties van
docenten, door scholing, leernetwerken en begeleiding on the job.
• Versterking van de positie van SLB, door SLB te positioneren
als eigenstandige taak die door geselecteerde docenten wordt
uitgevoerd en door te investeren in de professionalisering van de
SLB-ers. Daarnaast onderzoeken we of het wenselijk is SLB buiten
de teams te positioneren.
• Het versterken van de positie van LOB in het curriculum,
waarbij het accent wordt gelegd op het beroep en de eventuele
vervolgopleiding. Daarbij gaan we ook bezien aan welke
eisen LOB-ers moeten voldoen en gaan we investeren in de
professionalisering van onze LOB-ers.
Bij de aanpak van uitval leggen we het accent op opleidingsuitval.
Daarnaast continueren we de verzuimaanpak, het Trainingscentrum
en de Startklaarklas. Tweejaarlijks voeren we een audit uit naar vsv,
op basis waarvan we zo nodig verbetermaatregelen nemen. We
verwachten dat door deze maatregelen ook het aantal vsv-ers zal
afnemen.
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Voortbouwend op bestaande initiatieven (Leerpark, Het Perron)
versterken we de doelgroepgerichte aanpak. Daarbij gaat het in elk
geval om:
• Continueren en mogelijk uitbreiden van de vakmanschapsroute
(een doorlopende leerlijn vmbo-mbo, waarbij het mbo-onderwijs
op de locatie van het vmbo wordt aangeboden en studenten extra
ondersteuning krijgen van schoolmaatschappelijk werk en bij
de begeleiding naar de arbeidsmarkt), bedoeld om kwetsbare
jongeren te begeleiden naar een niveau 2-opleiding.
• Het aanbieden van (een deel van) Entree- en niveau 2-opleidingen
op locatie bij het vmbo.
• Het onderzoeken van de mogelijkheid van de invoering van de
zogenaamde ’beroepshavo’, waarbij havo leerlingen modules van
het mbo op locatie bij het mbo krijgen.
Om ook maatwerk te bieden voor studenten die meer willen
en kunnen, continueren we de deelname aan vakwedstrijden
en excellentieprogramma’s en internationale stages en
uitwisselingsprogramma’s voor excellente studenten.
Om de doorstroming naar het hbo te verhogen en te faciliteren, maken
we afspraken met het hbo over o.a. doorstroomkeuzedelen, Ad´s,
herziening van de LOB en extra aandacht voor studievaardigheden.
We zetten niet alleen in op onze reguliere studenten, maar willen ook
een juiste plaats bieden aan werkzoekenden en statushouders. In
overleg met gemeenten ontwikkelen we in het kader van educatie een
aanbod voor deze groepen.
Ambities, maatregelen en beoogde resultaten
Het volgende figuur vat de ambities, maatregelen en beoogde
resultaten samen voor het speerpunt Iedere student op de juiste
plaats, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt of in een vervolgopleiding.
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Ambities
1 | We zorgen voor een goede aansluiting op het
toeleverend onderwijs, ondersteunen studenten bij
hun studiekeuze en begeleiden ze bij de overstap naar
het mbo.
Maatregelen
We maken afspraken met vo-scholen in de regio over
de aansluiting met het mbo, o.a. door het aantal
maatwerktrajecten met (afzonderlijke) vmbo-scholen uit
te breiden.
We begeleiden leerlingen/studenten actief bij hun
overstap naar het mbo en bij hun studiekeuze en
de plaatsing. Daarbij zetten we in op een passende
plaatsing.
Beoogde resultaten
2020:
• Met 1/3 van de vo-scholen zijn er afspraken over de
aansluiting van het vo en het mbo.
• Het percentage studenten dat passend geplaatst is,
is toegenomen van 88,6% naar 89,1%.
2022:
• Met 2/3 van de vo-scholen zijn er afspraken over de
aansluiting van het vo en het mbo.
• Het percentage studenten dat passend geplaatst is,
ligt op het landelijk gemiddelde.
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Ambities
2 | Door gedifferentieerd en uitdagend onderwijs
(gebaseerd op een gedragen onderwijsvisie, een
onderwijsconcept en een didactische visie) en goede
begeleiding door docenten, SLB-ers en LOB-ers stellen we
studenten in staat succesvol te studeren en door te stromen
naar een opleiding of baan die past bij hun wensen en
mogelijkheden en reduceren we uitval.
Maatregelen
We formuleren standaarden voor de pedagogisch-didactische
competenties van docenten, brengen in beeld waar op dit
moment lacunes zitten in de competenties van docenten
en ontwikkelen een professionaliseringsprogramma
met scholing, training on the job en begeleiding om de
pedagogisch-didactische competenties van docenten op het
gewenste niveau te brengen.
Teams onderzoeken de mogelijkheden om meer
differentiatie, maatwerk, variatie en uitdaging in het
onderwijsprogramma aan te brengen, kwalificatiewinst en
doorstroom te verhogen en uitval te verlagen. Teams die
op het gebied van kwalificatiewinst, uitval uit de opleiding
het oordeel van studenten over uitdaging en differentiatie
in het onderwijs onder het ROC-gemiddelde scoren, doen
concrete voorstellen waarmee ze binnen uiterlijk 2 jaar hun
achterstand t.o.v. het huidige ROC-gemiddelde op deze
indicatoren hebben weggewerkt.
We professionaliseren de SLB. We formuleren standaarden
voor SLB-ers, beleggen de SLB-functie als speciale
taak bij geselecteerde docenten en ontwikkelen een
professionaliserings-aanbod voor SLB-ers. Ook onderzoeken
we of SLB beter in of buiten de teams geplaatst kan worden.
We professionaliseren de LOB, waarbij de focus komt te liggen
op het beroep en het vervolgonderwijs en LOB beter wordt
geïntegreerd in het curriculum. We formuleren standaarden
voor LOB-ers en ontwikkelen een scholingsaanbod voor LOBers.
We voeren een iedere 2 jaar audit uit naar de verzuim- en vsvaanpak, gericht op het in beeld brengen van mogelijkheden
om de aanpak aan te scherpen, op team-, locatie- en
instellingsniveau.
We continueren de Startklaarklas, die studenten die uitvallen
uit een opleiding begeleidt naar een andere studie in het
mbo.

We versterken de doelgroepgerichte aanpak, door
(onderdelen van) Entree- en niveau 2-opleidingen aan te
bieden op locatie bij het vmbo, door uitbreiding van het
aantal vakmanschapsroutes en door onderzoek naar het
aanbieden van beroepsgericht onderwijs aan havisten
(beroepshavo).
Beoogde resultaten
2020:
• De score voor de JOB indicator tevredenheid over
onderwijs is op instellingsniveau gestegen van 3,3 naar
3,4.
• De score voor de JOB indicator vaardigheden en
motivatie is op instellingsniveau gestegen van 3,3 naar
3,4.
• De score voor de JOB indicator tevredenheid over
loopbaanbegeleiding is op instellingsniveau gestegen
van 3,4 naar 3,5.
• De score voor de JOB indicator tevredenheid over
begeleiding tijdens de opleiding is op instellingsniveau
gestegen van 3,3 naar 3,4.
• Het aantal studenten dat uitstroomt uit de opleiding
vanwege studie- en beroepskeuze-gebonden factoren is
t.o.v. de nulmeting (2018-2019) gedaald met 5%.
• Minimaal 60% van de deelnemers aan de Startklaarklas
vervolgt hun loopbaan op het mbo.
• Er is een besluit genomen over het aanbieden van
(onderdelen van) de Entree-opleiding in het vmbo, over
uitbreiding van het aantal vakmanschapsroutes en over
de beroepshavo.
2022:
• De score voor de JOB indicator tevredenheid over
onderwijs is op instellingsniveau gestegen van 3,4 naar
3,5.
• De score voor de JOB indicator vaardigheden en
motivatie is op instellingsniveau gestegen van 3,4 naar
3,5.
• De score voor de JOB indicator tevredenheid over
loopbaanbegeleiding is op instellingsniveau gestegen
van 3,5 naar 3,6.
• De score voor de JOB indicator tevredenheid over
begeleiding tijdens de opleiding is op instellingsniveau
gestegen van 3,4 naar 3,5.
• Het aantal studenten dat uitstroomt uit de opleiding
vanwege studie- en beroepskeuze-gebonden factoren is
t.o.v. de nulmeting (2018-2019) gedaald met 10%.
• Minimaal 70% van de deelnemers aan de Startklaarklas
vervolgt hun loopbaan op het mbo.
• De kwalificatiewinst ligt op het landelijk gemiddelde.
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Ambities
3 | We bieden een passend aanbod voor excellente
studenten.
Maatregelen
We breiden het aantal Skills wedstrijden waaraan we
deelnemen uit.
We bieden excellente studenten verrijkingsmodules aan
die opleidingen overstijgen.
We breiden het aantal verdiepende vakmanschapsmaatwerktrajecten uit.
We breiden het aantal verzwaarde internationale stages
voor gemotiveerde studenten uit.
Beoogde resultaten
2020:
• Tenminste 6 opleidingen doen mee aan Skillswedstrijden.
• Er zijn minimaal 5 verrijkingsmodules.
• Er zijn 4 verdiepende vakmanschapsmaatwerktrajecten ROC niveau.
• Tenminste 25 studenten volgen een internationale
stage waaraan extra eisen zijn gesteld.
2022:
• Tenminste 10 opleidingen doen mee aan Skillswedstrijden.
• Er zijn minimaal 8 verrijkingsmodules.
• Er zijn 6 verdiepende vakmanschapsmaatwerktrajecten op ROC niveau.
• Tenminste 40 studenten doorlopen een
internationale stage waaraan extra eisen zijn
gesteld.

Ambities
4 | We stimuleren doorstroming naar het hbo.
Maatregelen
We intensiveren de samenwerking met de HAN, de CHE
en de HU. Met de afnemende hogescholen maken we
afspraken om het studiesucces van onze afgestudeerden,
de afstemming tussen de begeleiding in het mbo en hbo
en de voorbereiding op het hbo verder te verbeteren en
de doorstroom naar het hbo te verhogen.
Beoogde resultaten
2020:
• Er zijn afspraken met hogescholen over maatregelen
om het studiesucces van onze afgestudeerden in
het hbo, de afstemming tussen de begeleiding
in het mbo en hbo en de voorbereiding op het
hbo te verbeteren en over mogelijkheden om de
doorstroom naar het hbo te verhogen.
2022:
• De afspraken zijn uitgevoerd of in uitvoering.

Ambities
5 | We bieden een passend aanbod voor educatie van
statushouders en werkzoekenden.
Maatregelen
We maken afspraken met gemeenten over de educatie
van statushouders en werkzoekenden in de vorm van
doelgroeptrajecten.
Beoogde resultaten
2020:
• Er zijn convenanten met gemeenten over het aantal
trajecten voor statushouders en werkzoekenden en
de vormgeving van deze trajecten.

Figuur 10: ambities, maatregelen en
beoogde resultaten speerpunt Iedere
student op de juiste plaats

2022:
• De in de convenanten afgesproken trajecten worden
uitgevoerd.
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4.4

Kwetsbare jongeren

Opgaven
Derde speerpunt betreft jongeren in een kwetsbare positie, die extra begeleiding nodig
hebben. Onder dit speerpunt vallen drie opgaven.
De eerste opgave is te zorgen dat docenten en SLB-ers beschikken over de expertise
om een goede inschatting te maken van wat kwetsbare jongeren aan extra begeleiding
nodig hebben en wanneer ze moeten doorverwijzen als de benodigde begeleiding niet
in de eerste lijn verzorgd kan worden. Dat vereist helderheid bij alle betrokkenen over de
vraag wanneer studenten moeten worden doorverwezen naar de tweede lijn.
De tweede opgave betreft het reduceren van de caseload van de ambulante begeleiders.
Dat vereist dat de eerste lijn (docenten en SLB-ers) beschikt over voldoende expertise
om een groter deel van de studenten die passend onderwijs nodig hebben in de klas te
begeleiden. Ook brengen we de tweede lijn in de klas.
De derde opgave betreft de externe zorgstructuur. In onze Arnhemse regio werken
we al jaren structureel samen met de diverse partners in de zorgketen in de Lerende
Regio Arnhem. In de regio Ede en omstreken is die structurele samenwerking nog niet
voldoende tot stand gekomen. De aanpak van kwetsbare jongeren vereist samenwerking
met de zorgketen, juist omdat we als ROC A12 een onderwijsinstelling zijn en geen
zorginstelling. Wij nemen daarom het initiatief om samen met gemeenten en
zorgpartners te komen tot een Lerende Regio Vallei.
Ambities, maatregelen en beoogde resultaten
Het volgende figuur vat de ambities, maatregelen en beoogde resultaten samen voor het
speerpunt Kwetsbare jongeren.

40

Ambities
1 | We hebben een goed functionerende interne
zorgstructuur, waarin kwetsbare jongeren zo veel
mogelijk door de eerste lijn (‘in de klas’) begeleid
worden.
Maatregelen
We investeren in de expertise van docenten en SLBers op het gebied van de begeleiding van kwetsbare
jongeren, zodat meer kwetsbare jongeren adequaat
kunnen worden opgevangen in de eerste lijn.
We verbeteren de signalering en doorverwijzing van
kwetsbare jongeren vanuit de eerste naar de tweede lijn
en we brengen de tweede lijn dicht bij de klas.
We monitoren de tevredenheid van docenten over hun
bekwaamheid om kwetsbare jongeren te begeleiden.
Beoogde resultaten
2020:
• Er is in het MTO een nulmeting uitgevoerd naar de
tevredenheid van docenten over hun bekwaamheid
om kwetsbare jongeren te begeleiden.
2022:
• De tevredenheid van docenten over hun
bekwaamheid om kwetsbare jongeren te
begeleiden is toegenomen t.o.v. de nulmeting.

Figuur 11: ambities,
maatregelen en beoogde
resultaten speerpunt
Kwetsbare jongeren

Ambities
2 | ROC A12 participeert actief in regionale
samenwerkingsverbanden om kwetsbare jongeren
passende zorg/begeleiding te bieden op weg naar
onderwijs, arbeidsmarkt of maatschappij.
Maatregelen
We ontwikkelen samen met regionale partners een
Lerende Regio Vallei (LRV). Wij nemen het initiatief om
het bestuurlijk overleg VSV uit te bouwen.
Vanuit de op te zetten LRV ontwikkelen we een regionale
schakelvoorziening om jongeren in een kwetsbare
positie gecoördineerd te begeleiden naar de volgende
stap.
Vanuit de op te zetten LRV maken we afspraken met
regionale ondernemers dat ze kwetsbare jongeren
plaatsen in bpv-plaatsen of leerbanen. Daarbij gaat het
om de verbinding tussen de praktijk en de opleiding,
zoals hybride leeromgevingen en het optimaliseren van
arbeidsmarkttoeleiding. De aanpak richt zich op zorg
voor de empowerment en employability van kwetsbare
jongeren.
Beoogde resultaten
2020:
• De Lerende Regio Vallei opgericht.
• Er is vanuit de LRV een regionale schakelvoorziening
opgericht.
• Met vier grote bedrijven zijn er afspraken gemaakt
over het verbinden van de opleiding en begeleiding
van kwetsbare jongeren met de praktijk (o.a. creëren
van hybride leeromgevingen), het plaatsen van
kwetsbare jongeren in bpv-plaatsen of leerbanen en
het optimaliseren van de arbeidsmarktoeleiding.
2022:
• De LRV is geëvalueerd en duurzaam gemaakt.
• De schakelvoorziening geëvalueerd en duurzaam
gemaakt.
• Voor elk domein zijn er met drie grote bedrijven
afspraken gemaakt over het verbinden van
de opleiding en begeleiding van kwetsbare
jongeren met de praktijk (o.a. creëren van hybride
leeromgevingen), het plaatsen van kwetsbare
jongeren in bpv-plaatsen of leerbanen en het
optimaliseren van de arbeidsmarktoeleiding.
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4.5

Doorontwikkelen kwaliteit en organisatie

Opgaven
Naast de genoemde drie speerpunten zetten we komende periode in op het
doorontwikkelen van de kwaliteit van ons onderwijs, de studenttevredenheid,
onze onderwijsprestaties en de taakvolwassenheid van onze teams. Op deze
vier terreinen zijn er grote verschillen tussen de teams. De opgave is om
te zorgen dat teams met achterblijvende prestaties op deze gebieden hun
achterstand inlopen en dat ROC A12 als geheel zich (mede daardoor) ontwikkelt
van voldoende naar goed.
Onze onderwijsprestaties zijn gemiddeld voldoende, maar in vergelijking
met andere ROC’s presteren we matig op het gebied van het jaar- en
diplomaresultaat, kwalificatiewinst en doorstroming. Ook zijn er
verbeterpunten op het gebied van de kwaliteit van ons onderwijs en
studenttevredenheid, met name op het gebied van uitdaging en variatie in het
onderwijs. Tot slot loopt de taakvolwassenheid van de teams sterk uiteen.
Het doorontwikkelen van de kwaliteit van ons onderwijs, onze
onderwijsprestaties (incl. studenttevredenheid) en de taakvolwassenheid
van onze teams is een belangrijke voorwaarde om de ambities van de drie
speerpunten te realiseren en te zorgen dat ons onderwijs van voldoende naar
goed gaat.
Met Andersom Organiseren zet ROC A12 in op taakvolwassen teams,
die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de
onderwijsprestaties. Daarbij hoort high trust, low tolerance. High trust betekent
dat we teams en locaties veel ruimte bieden, waarbij ze ondersteuning
kunnen krijgen van het Adviesteam ROC A12. Low tolerance betekent
dat we ingrijpen bij teams of locaties die onvoldoende presteren op het
gebied van onderwijskwaliteit, studenttevredenheid, onderwijsprestaties en
taakvolwassenheid. (Bijlage 1 geeft inzicht in relevante verschillen tussen
de locaties.) Deze teams of locaties moeten binnen een jaar een team- of
locatieverbeterplan (als onderdeel van het team- of locatieplan) opstellen,
waarin aangegeven wordt welke maatregelen ze nemen om binnen één of
twee jaar (afhankelijk van de opgave) de onvoldoende prestaties te verbeteren
en tenminste voldoende te scoren. Hierbij vormen de normen van de inspectie
de minimumstandaard. De interventies van de teams en locaties kunnen
uiteenlopen van het ontwikkelen en expliciteren van een onderwijsvisie, een
onderwijsconcept of een didactische visie, vernieuwing van het programma,
betere begeleiding, professionalisering van docenten, het verhelderen van
rollen in de teams, samenwerking tussen teamleden en de teamsamenstelling.
Op basis van het team- of locatieverbeterplan worden afspraken met het team
of de locatie gemaakt. Onderdeel daarvan is het bieden van niet-vrijblijvende
ondersteuning. Monitoring van de voortgang en bijsturing vindt plaats via de
P&C-cyclus.
Ambities, maatregelen en beoogde resultaten
Onderstaande tabel vat de ambities, maatregelen en beoogde resultaten
samen voor de doorontwikkeling van de kwaliteit en de organisatie.
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Ambities
ROC A12 heeft taakvolwassen teams die hun
onderwijs vormgeven op basis van een visie op het
onderwijs en de didactiek, passend bij de doelgroep,
systematisch werken volgens de PDCA-cyclus, een
professionele dialoog voeren over het onderwijs en
de taken en rollen adequaat verdelen. Dat komt tot
uitdrukking in goede onderwijsprestaties en positieve
kwaliteitsoordelen (inspectie, interne audits en JOB
monitor).
Maatregelen
Teams of locaties die onvoldoende presteren op
het gebied van kwaliteit, onderwijsprestaties,
studenttevredenheid en/of taakvolwassenheid, stellen
een verbeterplan op, waarin ze aangegeven hoe ze
binnen 1 of 2 jaar de onvoldoendes verbeteren tot een
voldoende.
Op basis van het verbeterplan worden afspraken
gemaakt met het betreffende team of de betreffende
locatie over de te bereiken resultaten, de te nemen
maatregelen en over niet vrijblijvende ondersteuning.
Beoogde resultaten
2020:
• Team- en locatieverbeterplannen in uitvoering of
uitgevoerd. Afgesproken (tussentijdse) resultaten
(o.a. JOB en onderwijsprestaties) behaald.
• Overige teams voeren volgens plan teamplan uit en
scoren voldoende.
2022:
• Team- en locatieverbeterplannen uitgevoerd.
Onvoldoendes verbeterd tot voldoendes.
• Alle teams voeren volgens plan teamplan uit en
scoren voldoende.

Figuur 12: ambities,
maatregelen en beoogde
resultaten Doorontwikkelen
kwaliteit en organisatie
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4.6

Beoogde effecten van onze maatregelen

In 2022:
• Is er een soepele doorloop van vo (vmbo, mavo, havo) naar de mbo-opleidingen van ROCA12.
• Bieden onze opleidingen voor eenieder gelijke kansen. De mogelijkheden van elke student, ook die in een kwetsbare
positie, staan centraal.
• Is er sprake van optimale plaatsing in de opleidingen, minimale uitval, en waardevolle diploma’s. De onderwijsprofessionals leveren geweldig onderwijs op inhoud, pedagogiek en didactiek.
• Sluiten de opleidingen (en de ‘keuzedelen’) van ROC A12 optimaal aan op de behoefte van de bedrijven en instellingen
van de regionale arbeidsmarkt van de toekomst : sectoren, vakken, functies, niveaus, skills.
• Zetten onze mbo-gediplomeerden (bijna vanzelf) de volgende stap in hun loopbaan door het verkrijgen van een passende,
regionale arbeidsplaats met toekomstmogelijkheden of door het vervolgen van hun opleiding op hbo-niveau.
• Biedt ROC A12 voor de diverse doelgroepen een Leven Lang Ontwikkelen aanbod.
Het effect van het effect moet zijn: het beste onderwijs dat we kunnen bieden.
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5. Begroting

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het budget voor de kwaliteitsagenda wordt ingezet en verdeeld over de
speerpunten en de locaties.
De komende 4 jaar (2019-2022) is jaarlijks circa 4,5 miljoen euro aan investeringsbudget en resultaatafhankelijk
budget beschikbaar.
Van deze middelen wordt 0,5 miljoen euro gereserveerd voor instellingsbrede maatregelen, zoals de ontwikkeling
van standaarden voor SLB, afspraken over macrodoelmatigheid van het opleidingsaanbod, kennisdeling en coördinatie. Het resterende budget (4 miljoen euro) wordt volgens de reguliere verdeelsleutel verdeeld over de locaties.
De verdeelsleutel wordt jaarlijks vastgesteld bij de begroting.
Met betrekking tot de 4 miljoen euro die wordt over de locaties, is een (indicatieve) verdeling gemaakt voor de
verdeling over de vier speerpunten:
• 1 miljoen euro voor Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst;
• 1,5 miljoen euro voor Iedere student op de juiste plaats;
• 0,5 miljoen euro voor Kwetsbare jongeren;
• 1 miljoen euro voor Doorontwikkelen kwaliteit en organisatie.
Het in 2019 voor de locaties (colleges) beschikbare budget Kwaliteitsafspraken bedraagt nominaal ongeveer 4
miljoen euro.
Van dit budget gaat, gebaseerd op gewogen studentenaantallen:
39,5% naar Dulon College (ongeveer 1,6 miljoen),
28,14% naar Technova College (ongeveer 1,1 miljoen) ,
24,45% naar Astrum College (ongeveer 0,95 miljoen) en
7,92% naar Veenendaal (ongeveer 0,3 miljoen).
Op basis van Andersom Organiseren is het aan de colleges om de keuzes te maken over de (financiële, personele)
inzet per speerpunt. Daar waar op een college veel aandacht nodig is voor doorontwikkelen op kwaliteit en organisatie wordt in ieder geval ingezet op de onderwijsprestaties en de taakvolwassenheid van achterblijvende teams.
Waar dat minder speelt, gaat meer geld naar opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst, Iedere student op
de juiste plaats en jongeren in een kwetsbare positie.
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Voor de jaren na 2019 gaat dat anders uitpakken, omdat de basis dan beter op orde is en er minder geld nodig is om achterstanden weg te werken.
Elk college, en daarmee de teams van elk college, heeft de opdracht om de juiste, substantiële bijdrage te leveren aan het
behalen van de gestelde resultaten, van elk speerpunt/elke maatregel van de kwaliteitsagenda. Dat is terug te vinden in de,
jaarlijks op- of bij te stellen, teamplannen en de locatieplannen.
In elk onderwijsteam is jaarlijks personele formatie vrij beschikbaar om in te zetten voor hun bijdrage aan de realisatie van
de speerpunten/maatregelen. Via de P&C-cyclus op team-, college- en ROC-niveau wordt gestuurd op kloppende inzet en
verantwoording van de behaalde resultaten.
Bij het speerpunt opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst wordt ingezet op aanpassingen van het opleidingenaanbod, de onderwijsprogramma’s en de ontwikkeling van een LLO-aanbod.
Bij het speerpunt Iedere student op de juiste plaats ligt de focus voor de diverse doelgroepen op optimalisatie van de
keuzeprocessen bij de instroom, op doorontwikkeling van de loopbaanbegeleiding bij de doorstroom, intern en naar hbo, en
uitstroom naar de arbeidsmarkt. En op het aanbieden van excellentietrajecten.
Bij het speerpunt kwetsbare jongeren wordt de zorgstructuur, ten behoeve van alle studenten op alle niveaus, op elke locatie
verstevigd. De locaties bestendigen, resp. versterken hun externe relaties in de zorgketen.
Bij het speerpunt doorontwikkelen kwaliteit en organisatie ligt de nadruk op de het (gaan) voldoen aan de basiskwaliteit
en het, waar nodig, verder ontwikkelen van taakvolwassenheid, binnen het gevoerde organisatieconcept van het Andersom
Organiseren.

Indicatieve begroting kwaliteitsagenda 2019-2022
2019

2020

2021

2022

€ miljoen

€ miljoen

€ miljoen

€ miljoen

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

1,0

1,0

1,0

1,0

Iedere student op de juiste plaats (gelijke kansen)

1,5

1,5

1,5

1,5

Kwetsbare jongeren

0,5

0,5

0,5

0,5

Doorontwikkelen kwaliteit en organisatie

1,0

1,0

1,0

1,0

Instellingsbrede maatregelen

0,5

0,5

0,5

0,5

Totaal:

4,5

4,5

4,5

4,5
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6. Aanpak, sturing en duurzame 		
verankering
6.1

Aanpak en sturing

Aanpak
De uitvoering van de kwaliteitsagenda vindt - aansluitend bij
de sturingsfilosofie Andersom Organiseren - plaats via de lijn.
Locaties en teams pakken de speerpunten op en vertalen ze
in hun (meerjaren)locatie- en teamplannen. Dat betekent dat
de ambities, de maatregelen en de beoogde resultaten uit de
kwaliteitsagenda vertaald worden in doelen en maatregelen
op locatie- en teamniveau.
Voor elk onderwijsteam is de startsituatie bekend. Er is en
wordt gemeten en geanalyseerd. Het is bekend waarom een
team minder of juist beter presteert. De ambities van de kwaliteitsagenda zijn breed gedeeld en besproken in de teams.
Elk team wordt gevraagd bij te dragen aan de realisatie van de
ambities en het vormgeven van de maatregelen. Bij grote verschillen tussen ‘start’ en ‘ambitie’ ligt juist daar de focus. Het
team gaat daarop sturen en zo nodig zal de locatiedirecteur
bijsturen. Goed afkijken bij andere teams – of buiten het ROC
- wordt gestimuleerd. Niet alles hoeft voor het eerst worden
bedacht en ontwikkeld.
Via de P&C-cyclus en de P&C-gesprekken tussen onderwijsteams en de locatiedirecteur, tussen de locatiedirecteur en de
algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en het
CvB van COG, wordt de voortgang gemonitord en wordt zo nodig bijgestuurd. In alle P&C gesprekken is de voortgang van
de uitvoering van de kwaliteitsagenda een expliciet agendapunt. Voorafgaand aan elk P&C-gesprek wordt via managementrapportages de voortgang in beeld gebracht, als basis
voor het gesprek over de resultaten, oorzaken van afwijkingen
van de planning, risico’s en bijsturing. Teams en locaties zijn
dus verantwoordelijk voor het vertalen en uitwerken van de
ambities uit de kwaliteitsagenda op een wijze die aansluit bij
hun situatie en bijdraagt aan realisatie van de ambities uit de
kwaliteitsagenda. Tegenhanger daarvan is dat ze zich moeten
verantwoorden over de gemaakte keuzes en de bereikte resultaten, niet alleen verticaal naar hun leidinggevende, maar ook
horizontaal naar studenten, collega’s en werkgevers.
Waar dat meerwaarde heeft worden aanvullend op de lijn
voor instellingsbrede activiteiten projectgroepen gevormd,
die worden ingesteld door het ROC Directeurenoverleg. De
projectleiders rapporteren aan het ROC Directeurenoverleg,
dat op basis daarvan zo nodig besluit over het eventueel versnellen of temporiseren van projecten en eventuele bredere
toepassing van succesvolle projecten.

Daarnaast is er een instellingsbreed projectteam kwaliteitsagenda, dat de voortgang monitort, tussentijdse resultaten
inventariseert, het ROC Directeurenoverleg adviseert en
kennisdeling en uitwisseling van ervaringen organiseert.
De uitvoering van de kwaliteitsagenda staat standaard op de
agenda’s van het CvB (Strategisch Beraad), de directie (ROC
Directeurenoverleg), de locaties (Locatie-Overleg) en de onderwijsteams (teamoverleg). Dat geldt ook voor de studentenraad en de ondernemingsraad.
Het ROC Directeurenoverleg voert de regie op de uitvoering
van de kwaliteitsagenda, monitort de voortgang en stuurt zo
nodig bij.
De voortgang van de uitvoering van de kwaliteitsagenda
wordt besproken in externe overleggremia, zoals diverse
samenwerkingsplatforms met bedrijven, instellingen of
ondernemersorganisaties, de arbeidsmarktregio’s FoodValley
en Midden Gelderland, Tech4Food, ICT4Food, de RMC-regio,
overleg met gemeenten, overleg met de partners op de
kenniscampus, overleg met de HAN en andere mbo-instellingen (RxH) en het overleg met de Gelderse mbo-instellingen.
Op deze wijze worden onze externe partners actief betrokken
bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda. De uitkomsten
van deze overleggen worden besproken in het ROC Directeurenoverleg.
Na vaststelling van de kwaliteitsagenda wordt een implementatieplan opgesteld, waarin de organisatie van de uitvoering,
de planning, de monitoring en de kennisdeling wordt uitgewerkt. Speciaal aandachtspunt in het implementatieplan is de
samenhang (volgtijdelijkheid, hanteerbaarheid en planning)
tussen de verschillen maatregelen.
Door de inbedding in de team- en locatieplannen, de
reguliere P&C- en PDCA-cyclus en het reguliere in- en externe
overleg, maakt de kwaliteitsagenda deel uit van de reguliere
cyclus van ROC A12. Daarmee is de duurzame inbedding
gewaarborgd.
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6.2

Leren van elkaar

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is het leren van elkaar en van
ervaringen. ROC A12 streeft er naar een lerende organisatie te zijn. Op
dit gebied vinden op team- en locatieniveau al veel activiteiten plaats.
Komende periode gaan we extra inzetten op het leren op team- en locatie-overstijgend niveau. Daarbij gaat het niet alleen om het leren van
good practices, maar ook om het leren van zaken die niet goed gelopen
zijn. We stimuleren reflectie en dialoog (als wezenlijke onderdelen van
de PDCA-cyclus) en bieden ruimte voor experimenten. Hiervoor worden
verschillende instrumenten en methodieken ingezet, variërend van
labs en pilots tot leernetwerken en communities. In het implementatieplan werken we de manier waarop leren van elkaar wordt gestimuleerd
nader uit.
6.3

Verantwoording

Het projectteam kwaliteitsagenda stelt jaarlijks een voortgangsrapportage op, die wordt opgenomen in het geïntegreerd jaardocument. In
2021 en 2023 is deze rapportage uitgebreider t.b.v. de midtermreview
en de eindbeoordeling door de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO.
De rapportages worden gebaseerd op de P&C-cyclus, input uit de teams
en locaties en gesprekken met interne en externe stakeholders. Door
deze manier van werken worden de horizontale en de verticale verantwoording geïntegreerd. Na bespreking in het ROC Directeurenoverleg
worden de rapportages als onderdeel van het geïntegreerd jaardocument vastgesteld door het CvB.
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_ Bijlagen
Bijlage 1: Nadere gegevens startsituatie
Deze bijlage bevat nadere gegevens over de startsituatie (aanvullend op hoofdstuk 3), op het niveau van het ROC en waar
mogelijk op het niveau van de colleges/locaties.

ROC A12

Astrum
College

Dulon
College

Entree

Technova
College

Veenendaal

Jaarresultaat

71,7%

68,8%

74,3%

-

69,9%

74,8%

Diplomaresultaat

72,0%

69,7%

75,5%

-

68,8%

73,8%

Startersresultaat

84,2%

82,4%

85,6%

-

84,1%

85,5%

Entree

21,7%

-

-

21,7%

-

-

Niveau 2

9,9%

11,2%

12,5%

-

7,0%

10,7%

Niveau 3

4,0%

5,7%

2,8%

-

3,2%

5,7%

Niveau 4

3,20%

2,0%

4,2%

-

3,7%

1,0%

Rapportcijfer opleiding

7,14

7,08

7,16

6,98

7,24

6,98

Rapportcijfer school

6,51

6,79

6,44

7,15

6,46

6,20

Bevlogenheid

7,5

7,4

7,6 5

7,7

7,5

7,3

Betrokkenheid

7,0

6,9

7,1 5

8,9

7,1

6,2

Tevredenheid

7,1

6,9

7,3 5

7,8

7,2

6,3

1 oktober 2016

19,1%

7,4%

23,2%

18,8%

22,7%

26,9%

1 oktober 2017

21,8%

10,6%

24,3%

23,8%

26,8%

28,4%

1 oktober 2018 7

25,1%

15,9%

27,7%

20,7%

27,2%

35,6%

Studiesucces (15-18) 1

Voortijdig Schoolverlaten (17-18) 2

JOB (2018) 3

Medewerkerstevredenheid (2016) 4

BBL aandeel 6

Interne Opstroom (16-17 naar 17-18) 8
Entree

31,9%

-

-

31,9%

-

-

Niveau 2

16,0%

16,2%

14,1%

-

16,9%

17,7%

Niveau 3

10,6%

16,9%

8,5%

-

8,7%

7,9%

nb

nb

nb

nb

nb

Doorstroom HBO (uitstroomjaar 16-17) 9
Niveau 4

32,0%
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Bron: Interne cijfers, Qlikview, Eduarte app 2.1.3, rendementen, 31 januari 2019
Bron: DUO, rapportages verzuim, Qlikview, Resultatenbox, vsv, 11 februari 2019
3
Bron: interne analyse JOB-monitor 2018
4
Bron: Effectory, rapportage medewerkersonderzoek
5
Inclusief Entree
6
Bron: Interne cijfers, Qlikview Eduarte 2.1.3, deelnemers, 31 januari 2019
7
Voorlopige aantallen
8
Bron: Interne cijfers & analyse, Qlikview, Eduarte app 2.1.3, deelnemers, 31 januari 2019
9
Bron 1: Interne cijfers, Qlikview, eduarte app 2.1.3, deelnemers – gediplomeerde uitstroom niveau 4,
bron 2: DUO, zakelijk portaal, onderwijsdata – doorstroom HBO
1
2

Arbeidsmarktrendement, kwalificatiewinst, en succes hbo (resultaten op ROC-niveau, niet uit te splitsen naar locatie)
Niveau

Aandeel werken >12 uur

Kwalificatie-winst *

Succes HBO

1

21,00%

71,70%

2

48,86%

62,66%

3

70,53%

71,53%

4

77,25%

71,39%

61,56%

Eindtotaal

66,48%

69,21%

61,56%

(DUO 2018)
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Arbeidsmarktperspectief
Opleidingen van ROC A12 met goede of ruim voldoende kans op werk in regio’s FoodValley en Midden Gelderland:
Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Montagemedewerker industrieel
produceren met hout

Allround timmerman

Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit*

Machinaal houtbewerker (alleen regio
FoodValley)

Zelfstandig werkend kok

Uitvoerder bouw/infra

Monteur werktuigkundige installaties

Eerste Bedrijfsautotechnicus

Leidinggevende keuken

Aankomend medewerker grondoptreden

Allround constructiewerker

Technisch Specialist Personenauto’s

Metselaar

Allround verspaner

Technicus engineering

Timmerman

Eerste monteur elektrotechnische
industriële installaties en systemen

Mbo-Verpleegkundige

Verkoper

Aankomend onderofficier grondoptreden

Werkvoorbereider industrieel produceren met hout*

Kok

Verzorgende IG (alleen regio Midden-Gelderland)

Leidinggevende bediening (alleen regio
FoodValley)*

Bedrijfsautotechnicus

Allround montagemedewerker industri- Middenkaderfunctionaris Bouw (alleen
eel produceren met hout
regio midden Gelderland)

Constructiewerker

Allround machinaal houtbewerker

Junior assistent-accountant (alleen
regio midden Gelderland)

Verspaner

Allround meubelmaker/(scheeps)
interieurbouwer

Mediamanager (alleen regio midden
Gelderland)

Monteur elektrotechnische installaties Financieel administratief medewerker
Monteur mechatronica

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Machinaal houtbewerker (alleen regio
Midden-Gelderland)

Medewerker beheer ICT

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (alleen regio midden Gelderland)

Eerste monteur mechatronica
Allround Metselaar
Begeleider gehandicaptenzorg
Begeleider specifieke doelgroepen
Verzorgende IG (alleen regio FoodValley)
* Geen studenten ingeschreven op peildatum (18 mei 2018).
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Opleidingen van ROC A12 met geringe of matige kans op werk in regio’s FoodValley en Midden Gelderland:
Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Medewerker secretariaat en receptie

Zelfstandig medewerker leisure &
hospitality

Medewerker evenementenorganisatie

Medewerker ICT

Zelfstandig medewerker travel & hospitality

Mediavormgever

Medewerker facilitaire dienstverlening Schoonheidsspecialist

Manager/ondernemer horeca

Medewerker sport en recreatie

Pedagogisch medewerker kinderopvang Leidinggevende travel & hospitality
(alleen regio Food-Valley)

Helpende Zorg en Welzijn

Sport- en bewegingsleider (alleen regio Leidinggevende leisure & hospitality
Midden-Gelderland)

Servicemedewerker gebouwen (alleen Allround DTP-er
regio FoodValley)

Ondernemer retail

Medewerker (financiële) administratie

Coördinator beveiliging

Onderwijsassistent

Handhaver toezicht en veiligheid

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Sport- en bewegingsleider (alleen
regio FoodValley)

Coördinator sport- en bewegingsagogie
Coördinator buurt, onderwijs en sport
Allround Schoonheidsspecialist
Applicatie- en mediaontwikkelaar
(alleen regio Midden-Gelderland)
Gamedeveloper
AV-specialist
Podium- en evenemententechnicus
Geluid & Podium- en evenemententechnicus Licht
Leidinggevende travel & hospitality
(alleen in Midden-Gelderland
Manager Transport en Logistiek (alleen
in FoodValley)
Medewerker marketing en communicatie
Managementassistent/directiesecretaresse
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Bijlage 2: Gesprekspartners
Deze bijlage geeft een overzicht van de partijen waarmee in het kader van de voorbereiding van de kwaliteitsagenda gesproken
is.

Gesprekspartners

Gespreksonderwerpen

Gemeenten

Onderwijsaanbod Statushouders, ISK-leerlingen
Bestrijding voortijdig schooluitval
Voorzieningen kwetsbare jongeren
Ontwikkeling Schakelvoorziening (FoodValley)
Kwaliteitsagenda

Toeleverende scholen vmbo

Aansluiting vmbo-mbo
Bestrijding voortijdig schooluitval
Voorzieningen kwetsbare jongeren
Entree en mbo 2 op vmbo
Kwaliteitsagenda

Gelderse ROC’s

Afstemmen opleidingenportfolio
Kwaliteitsagenda’s
Doorstroom naar hbo
Professionalisering
Techniekpact
Zorgpact

Afnemend hbo

Doorstroom keuzedelen
Verbeteren studiesucces vanuit mbo
Ontwikkeling Ad’s
Kwaliteitsagenda

Arbeidsmarkt / werkgevers / brancheorganisaties

Arbeidsmarktontwikkelingen
Aansluiting mbo – arbeidsmarkt
Arbeidstoeleiding
Kwaliteitsagenda
Ontwikkelen scholingsaanbod / LLO

Studenten / studentenraad

Kwaliteitsagenda

Docenten / OR

Kwaliteitsagenda
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Bijlage 3: Manifest Federatie Christelijk MBO

De samenleving
De veranderende samenleving, stelt ook andere eisen aan
haar burgers. De transformatie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij en de toename van culturele diversiteit
vragen burgers die omzien naar elkaar en op een constructieve manier om kunnen gaan met diversiteit. Ook het werkveld
is onderhevig aan sterke veranderingen. Er worden betrokken
en flexibele professionals gevraagd, die in staat zijn met die
veranderingen mee te bewegen. Je leert niet (meer) een vak
voor het leven, maar je bent een vakman of –vrouw die weet
wat er in het vakgebied speelt en die daarin mee kan ontwikkelen. Werkgevers zoeken wendbare, empathische medewerkers die waarden gedreven kunnen en durven handelen.

Brede Vorming
De acht MBO-instellingen die aangesloten zijn bij de Federatie Christelijk MBO hebben een gezamenlijke visie op brede
vorming. Vanuit hun christelijke identiteit geven ze studenten meer mee dan wat vanuit beroepsvorming vereist is. Zij
stimuleren een brede ontwikkeling die aansluit op de dynamiek van de arbeidsmarkt, waar steeds meer waarde wordt
gehecht aan duurzaamheid, persoonlijke groeiprocessen en
maatschappelijke betrokkenheid. Gezamenlijk hebben de
acht scholen de basis van deze paragraaf opgesteld, en is
een aantal gezamenlijke activiteiten afgesproken. Daarnaast
kent ieder ROC eigen activiteiten.

Wij willen onze studenten stimuleren bij het ontdekken en
optimaliseren van hun eigen en andermans talenten, bij het
ontmoeten van de ander en bij het ontdekken van de wereld.
Ook willen we een betekenisvolle bijdrage leveren aan onze
maatschappij en werkvelden ondersteunen bij het verder
ontwikkelen van professioneel handelen.

Onze bron
Bij ons staat de mens centraal, of het nu gaat om studenten of
medewerkers, om ouders of werknemers uit het bedrijfsleven,
jongeren of volwassenen. Wij zijn een inclusieve organisatie
waar iedereen welkom is en wordt gezien. We benaderen elk
mens in zijn of haar eigen context en in verbinding met de
ander. Vanuit ons christelijk gedachtegoed stimuleren we een
open dialoog en oriëntatie op mens- en levensvisie. We baseren ons op een rijke geschiedenis vol inspirerende religieuze
verhalen en gebruiken daarbij de Bijbel als belangrijke bron.
Tegelijk staan we nadrukkelijk open voor andere religies,
culturen en zienswijzen en benutten we elementen uit de
levenskunst, praktische filosofie, sport, kunst en cultuur.

Brede vorming
Vanuit de christelijke identiteit heeft persoonlijke begeleiding
en ontwikkeling van de student bij ons altijd hoog in het
vaandel gestaan. In veel activiteiten komt dit tot uiting. Vaak
zijn dit activiteiten die los staan, zowel van elkaar als van het
beroep. Dagopeningen, vieringen, modules levensbeschouwelijke vorming, burgerschapsactiviteiten etc. Het extra wat
we onze studenten meegaven was voorheen vooral ‘de kers
op de taart’. Vanaf nu willen we werken aan ‘een kersentaart’.
Het is onze wens om brede vorming gaandeweg meer te
integreren in het curriculum. We ondersteunen studenten
in de kennisontwikkeling en stimuleren ze om zich breed te
ontwikkelen, met ruim aandacht voor hun vermogen tot moreel afwegen en kritisch denken. Alleen door het geïntegreerd
aanbieden van vakmanschap én brede vorming komen studenten volledig tot hun recht, en leren ze een betekenisvolle
bijdrage te leveren aan onze veranderende maatschappij.
Samen leren is essentieel voor succesvol onderwijs. Dialoog
en ontmoeting nemen daarom bij ons een belangrijke plaats
in. Brede vorming koppelen we hiermee aan kwalificeren,
socialiseren en aan persoonsvorming.
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Bijlage 4: Het Gelderse mbo trekt samen op
Wij als Gelderse mbo’s zoeken elkaar op en beconcurreren
elkaar niet. Om onze regio goed te bedienen stemmen we ons
opleidingsaanbod af, we werken gezamenlijk aan een betere
doorstroming naar het hbo, we werken samen om het tekort
aan personeel in diverse sectoren in onze provincie weg te
werken en we hebben een gezamenlijke professionaliseringsagenda. Deze onderdelen worden in de volgende paragrafen
kort aangestipt.
Beleidskader Economie Provincie Gelderland
De provincie Gelderland heeft in mei 2016 een Beleidskader
Economie ontwikkeld onder de titel ‘’Werken aan de economie van de toekomst, Circulair, Innovatief en Internationaal’’.
In dat kader worden speerpunten onderscheiden. De Gelderse
instellingen voor mbo trekken met elkaar en met de provincie
op bij het vormgeven en realiseren van het speerpunt aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Samen met de provincie:
• Investeren we in vakmanschap en ondernemerschap (Human Capital Infrastructuur);
• Ontwikkelen we nieuwe onderwijsconcepten en denken
mee bij de ontwikkeling van nieuwe arbeidsmarktconcepten;
• Zijn we partner in de arbeidsmarktregio’s, bij voorbeeld
bij het uitvoeren van het regionale techniekpact en het
zorgpact;
• Delen we kennis en inspireren elkaar, bijvoorbeeld in de
vorm van designteams.
Arbeidsmarktrelevant opleiden
Een structurele beleidsgroep, waarin de ROC’s en AOC’s van
Gelderland vertegenwoordigd zijn, bepaalt op basis van
(provinciale) arbeidsmarktanalyse of het opleidingsaanbod
(portfolio) van de regionale mbo-instellingen kan voorzien in
de behoefte aan geschoold personeel. Het gaat om doelmatigheid en toekomstbestendigheid.
Vanaf 2018 wordt gewerkt aan en vanuit de ontwikkelagenda
onderwijs-arbeidsmarkt voor Gelderland 2018-2022; MBO
met vakkracht. Deze agenda heeft als doel dat het mbo-onderwijs in de provincie Gelderland in 2022 responsief en
innovatief is en opleidt tot werknemers die zich een leven
lang ontwikkelen. De uitvoeringsagenda wordt vormgegeven
door vertegenwoordigers van onderwijs en arbeidsmarkt.
Doorstroom naar het hbo
Al meer dan 15 jaar werken de verschillende mbo-instellingen structureel samen met hogescholen, onder andere via
het samenwerkingsverband RxH, om de aansluiting tussen

niveau 4 en het hbo te verbeteren. Zo is er sprake van Bestuurlijk Overleg, afstemming tussen de scholen op directieniveau,
er waren en zijn werkgroepen voor doorstroomprogramma’s
en de ontwikkeling van mbo-keuzedelen. Dit alles om de
overstap van mbo naar het hbo succesvol te maken.
Gelders Vakmanschap
Op woensdag 23 mei 2018 is het gloednieuwe Gelderse
samenwerkingsverband Leve(n)lang Gelders Vakmanschap
van start gegaan. Vakorganisaties, technische branches,
O&O-fondsen, provincie Gelderland, mbo-en hbo-onderwijs werken samen in een nieuw actieplan bedoeld om de
regionale Gelderse economie gericht te stimuleren en te
verstevigen.
Samenwerkingspartners in dit project zijn de technische
branches (installatie, metaalbewerking, bouw en industrie),
brancheorganisaties, O&O-fondsen, praktijkopleidingsbedrijven, de leerwerkloketten, de werkgeversdiensten van het
UWV, de gemeenten, de afdelingen techniek van ROC’s en
hbo-instellingen in Gelderland en de vakbonden.
Gelderse professionaliseringsagenda
Responsief, hybride en innovatief onderwijs dat aansluit op
de arbeidsmarkt en opleidt tot werknemers die zich een leven
lang ontwikkelen vraagt andere competenties van de docent.
Zoals het gebruik van nieuwe technologieën, het voorbereiden van studenten op een gedigitaliseerde toekomst en het
ontwikkelen van adaptieve en praktijkgerichte curricula, in
samenwerking met professionals in het werkveld.
De Gelderse professionaliseringsagenda, een samenwerking
van de Gelderse mbo’s en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, speelt in op deze ontwikkeling. Door gebruik te maken
van elkaars expertise, versterken de Gelderse mbo’s elkaar
en maken zij zich samen sterk voor de ontwikkeling van een
actueel samenhangend en toegankelijk opleidings- en professionaliseringsaanbod voor professionals binnen het mbo, ten
behoeve van de kwaliteit van het Gelderse beroepsonderwijs
voor nu en in de toekomst.
Door middel van een website, kennisgroepen, designteams,
leer & deelsessies, conferenties, innovatie/inspiratie lab, praktijkgerichte onderzoeken (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, NRO) en een Community of Practice (CoP) wordt
samen gedeeld, geleerd en adaptief onderwijs gemaakt.
De Gelderse mbo’s, onderzoekers van de HAN en werkveld
nemen hieraan deel. Deze verbinding tussen school, werkveld
en onderzoek leidt tot professionals die responsief, hybride en
innovatief onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.
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