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Disclaimer
In navolging van artikel 6 lid 2 van de overeenkomst Kwaliteitsafspraken
mbo hecht Helicon Opleidingen eraan te benadrukken dat indien exogene
ontwikkelingen die van invloed zijn op het kwaliteitsplan of op de situatie
van de instelling, daartoe aanleiding geven, partijen zoals genoemd in de
Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo, in overleg kunnen treden over
wijziging of (al dan niet) voortzetting van het kwaliteitsplan.
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1. Inleidende samenvatting
Kwaliteitsagenda 2019-2022
Helicon Opleidingen
In navolging van ‘Focus op vakmanschap’ en het ‘Kwaliteitsplan 2015-2018’ start binnenkort de
‘Kwaliteitsagenda 2019-2022’. Daarin sluiten we aan bij onder andere het bestuursakkoord “Trots,
lef en vertrouwen” vanuit onze missie en visie. ‘Onze bedoeling’ laat zien dat we écht van betekenis
willen zijn voor onze leerlingen. Onze taak is betekenisvol onderwijs bieden, zoveel mogelijk in een
real-life-context in verbinding met de buitenwereld.
Conform de AAA-cyclus (Analyse, Ambitie, Actie) hebben we deze Kwaliteitsagenda opgezet.
We starten met een profielbeschrijving van onze organisatie, schetsen vervolgens samenwerkingsverbanden en onze kijk op economie en arbeidsmarkt. Tenslotte presenteren we onze strategische
agenda richting 2028.
Vanuit onze onderwijsvisie hebben we onze opleidingen vestigingsoverstijgend afgestemd.
We sorteren voor op een demografische krimp als het gaat om het aanbieden en de spreiding van
onze opleidingen. Helicon positioneert zich nadrukkelijk als een groene onderwijsorganisatie van
regionale betekenis met een landelijke profilering. Voor de herkenbaarheid in het werkgebied is het
daarom van belang dat onze vestingen en hun opleidingsteams samenwerken in een publiek-private
context.
We reflecteren op de afgelopen jaren vanuit een brede analyse van onderzoeken, sturingscijfers en
resultaten van de Kwaliteitsafspraken 2015-2018. Van hieruit hebben we ambities en acties geformuleerd voor de komende jaren in relatie tot de drie landelijke speerpunten.
Onze aandacht zal bij Jongeren in kwetsbare positie met name gaan naar LOB en beter aansluiten bij
de doelgroep in de opleiding. Bij Gelijke kansen zoeken we meer verbinding met bedrijven, ontwikkelen we opleidingen door in de groene kolom. We geven het speerpunt Opleiden voor de arbeidsmarkt
van de toekomst vorm door te investeren in medewerkers die actief bezig zijn met hun eigen loopbaanontwikkeling, het initiëren en deelnemen aan regionale projecten en in te zetten op een Leven
Lang Ontwikkelen. Daarnaast is het majeure thema ‘Digitalisering’ een onderdeel wat past binnen dit
speerpunt. De voorgenomen activiteiten die bij de thema’s horen hebben we afzonderlijk weergegeven, inclusief een globale begroting.
Om echt van betekenis te kunnen zijn voor onze leerlingen streven we naar ‘Teams in the lead’.
De uitvoering gebeurt dan ook voornamelijk vanuit de teams en waar mogelijk samen met het
bedrijfsleven in de regio. Daarin maken we onderscheid tussen vestigingsoverstijgende en of vestigingsspecifieke activiteiten. De vestigingsspecifieke activiteiten zijn ook onderdeel van de teamplannen. Op die manier maken we ze duurzaam en merkbaar, organiseren we innovatie niet apart, maar
juist als onderdeel van de dagelijkse praktijk. Daarnaast zorgt deze manier van werken ervoor dat het
eigenaarschap daar ligt waar het hoort, in onze teams.
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2. Helicon: onze bedoeling
Helicon Opleidingen
Helicon Opleidingen biedt met vier vmbo- en acht mbo-vestigingen in Noord-Brabant en Gelderland
veelzijdig groen onderwijs aan. Naast onze bol- en bbl-opleidingen in de richtingen Voeding, Milieu, Bloem, Dier, Groen, Land- en tuinbouw en Stad en mens, verzorgen we cursussen en trainingen
vanuit onze vestigingen en op locatie.
Onze vestigingen hebben als opleider in groen een sterke, regionale functie. Samen met omliggende gemeentes, collega onderwijsinstellingen en bedrijven zijn we onderdeel van arbeidsmarktregio’s. Een aantal van onze opleidingen is landelijk bekend en trekt studenten uit heel Nederland.
Denk bijvoorbeeld aan de opleidingen Bos-en natuurbeheer of Watermanagement en de vier O’s:
Onderwijs, Ondernemingen, Overheid en Onderzoek. In die gevallen hebben onze vestigingen niet
alleen een regionaal netwerk, maar werken zij op landelijk niveau samen met brancheverenigingen
uit de betreffende sector.
Missie: wat is onze bedoeling?
We hebben bij Helicon onze missie beschreven in het document Koers 2020: ‘Verzorgen van onderwijs en educatie, in het bijzonder het ontwikkelen van praktijkgerichte kennis en het bijdragen aan
het beroepenveld in de groene en agrarische sectoren, in de meest brede zin.’ Geïnspireerd op het
boek ‘Verdraaide Organisaties’ van Wouter Hart, hebben we onze missie in Koers 2020 vertaald in
‘onze bedoeling’: “We willen écht van betekenis zijn voor onze studenten.”
Onze visie op goed onderwijs
Onze studenten groeien door goed onderwijs, sterke studentbegeleiding en échte aandacht, zodat
ze aan de slag kunnen in onze groene omgeving óf daarbuiten. Onze onderwijsprofessionals werken samen in teams rondom de studenten van een opleiding, met één bedoeling: samen écht van
betekenis zijn voor de student. Dat doen we met drie afspraken:
1. We juichen verschillen toe;
2. We geven les in een contextrijke, betekenisvolle leeromgeving;
3. We stimuleren samenwerken, ondernemingszin en reflectie.
We gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en hoge verwachtingen. Als
professionals willen we steeds beter worden, zelf leren. We helpen elkaar met feedback. We hebben een gebalanceerde focus, zorgen voor balans tussen onze student, onze organisatie en ons
vak. We zijn niet bang om het voortouw te nemen en verantwoordelijkheid naar ons toe te trekken.
We breiden ons netwerk uit en kiezen voor een positieve grondhouding. We doen zelf datgene wat
we ook van onze studenten verwachten. Zo willen we een van de beste onderwijsorganisaties worden. Een geweldige plek om te leren en te werken.
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Kernwaarden
We zijn groen, verrassend veelzijdig en geschikt voor
iedereen die zich betrokken voelt bij leefomgeving,
dier, design, land- en tuinbouw, voeding, milieu, stad en
mens. In ons DNA zitten onze kernwaarden verankerd:
yy Ondernemend: we zijn doortastend, houden focus
en houden vol;
yy Duurzaam: we doen alleen dat wat we ook vol kunnen houden en altijd met oog voor mens,
omgeving en onze bedoeling (people, planet,
purpose);
yy Innovatief: voor onze bedoeling willen we ons		
zelf verbeteren, wij groeien zodat onze studenten
kunnen groeien, elke dag een beetje beter.
Helicon strategische koers en kwaliteitsagenda
In onze voornamelijk op waarden gedreven Koers 2020
hebben we met elkaar (studenten, medewerkers, partners) onze bedoeling vastgelegd. De beleidslijnen en activiteiten die daaruit voortvloeien lopen tot 2020. In het najaar van 2018 is Helicon gestart
met het verlengen van de Koers richting 2028. Als voorloper op het verversen van de Koers én vanwege de looptijd van de Kwaliteitsagenda hebben we onze strategische ambities geformuleerd. In
uiteenlopende samenstellingen is er nagedacht over toekomstbestendig groen onderwijs.
Toekomstbestendig groen onderwijs volgens de sector*
De groene sector is een grote speler op de wereldmarkt, maar ook één van de pijlers onder het behoud van een vitale leefomgeving. De sector is van groot belang voor de Nederlandse economie en
blijft groeien, niet in de laatste plaats door toenemende export van kennis en technologie. Tegelijkertijd opereren de bedrijven, de kennisinstellingen en de maatschappelijke organisaties in het hart van
de grote maatschappelijke uitdagingen.

Toekomstbestendig groen onderwijs: Strategische ambities 2028 Helicon
Onze studenten zijn mede in staat om op de arbeidsmarkt een antwoord te geven op grote maatschappelijke uitdagingen. Transities en innovaties zijn nodig, gericht op een leefbare omgeving, een
vitale natuur en duurzame productie van voldoende, veilige en gezonde voeding.
Door een herkenbare groene positie leveren onze vestigingen vanuit een solide kennisbasis, weerbare
en wendbare studenten af voor een vervolgstudie of arbeid. Studenten overzien hun arbeidsperspectief door een brede oriëntatie. Het leren gebeurt in een klimaat waarbij naast het opdoen van theoretische kennis en praktische vaardigheden bewust wordt stilgestaan bij het zelfbewustzijn, welbevinden,
zelfregie en zelfverantwoordelijkheid van de studenten. De onderwijskaders zijn flexibel waardoor er
meer ruimte is voor de interesses, het leervermogen en het individueel doorlopen van een opleiding.
Het onderwijs is contextrijk en komt in toenemende mate tot stand door ketenintegratie met zowel
(cross-)sectorale als regionale samenwerkingen. Binnen het onderwijs is aandacht voor thema’s als:
circulaire economie, technologie, gezondheid en vitaliteit, waardecreatie (zowel sociaal-maatschap
pelijk als economisch) en beroepsvaardigheden.
Bij de inrichting van ons onderwijs spelen we in op Europese, nationale en regionale innovatieve
trends. Door analyse van onze instroom- , doorstroom- en uitstroomdata zijn we beter in staat te voorspellen waar ons onderwijs zich op moet richten. Een breed publiek kan bij ons blijven leren, omdat
wij doorgroeien tot een partner in Leven lang Ontwikkelen (LLO).
*

Ontwikkelagenda Groen Onderwijs, 2016
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Deze ambities vragen om een doorlopende ontwikkeling van onze Heliconprofessionals.
Wat hebben zij nodig om in de toekomst nog steeds van betekenis te zijn voor onze studenten.
Dit onderwerp speelt straks een grote rol bij de realisatie van Koers 2028.
In onderstaande model laten we zien hoe Helicon als geheel er nu voor staat op de assen stedelijkruraal, lowtech – hightech en lifestyle – plant&dier ambacht. Vervolgens geven we de wenselijke
situatie aan in 2028.
Deze schematische weergave laat zien waar we vandaan komen (A) en waar we meer naar toe
dienen te gaan (B), waarbij we ons realiseren dat het geen lineair proces is. We bieden vmbo- en
mbo-onderwijs aan in stedelijke gebieden en mbo-vakscholen in de regio. Het van origine ambachtelijke karakter van onze opleidingen wordt verbreed richting life-style en waardecreatie, waarbij
nadrukkelijk aandacht is voor de rol van nieuwe technologie.

Van A naar B
Stedelijk

Lifestyle

Hightech

Lowtech

Plant & Dierambacht

Ruraal

Huidige situatie A
Situatie 2028

B

Aoc-bestuurders over krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs
Medio 2018 zijn aoc-bestuurders onderstaande intentieverklaring overeengekomen om gezamenlijk
te bouwen aan krachtig en toekomstbestendig groen onderwijs.
‘Het klimaatakkoord vraagt, naast de bestaande duurzaamheidsambities, nieuwe “klimaatcompetenties en -kennis” om de doelen te realiseren. Samen met het feit dat de agri-foodsector een jaarlijkse
omzet genereert van meer dan 100 miljard euro maakt dit duidelijk dat de BV Nederland behoefte heeft
aan krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs.
De impact van thema’s als klimaat, duurzaamheid, circulaire economie en gezondheid op de groene
sector is groot. De aoc’s zijn hard bezig om deze thema’s in het onderwijs in te bedden. Brede samenwerking met andere mbo-sectoren (techniek, zorg, ICT) is nodig om groen onderwijs in al zijn verschijningsvormen – in de gesprekken hierover ook wel aangeduid als ‘50 tinten groen’ – aan te bieden. In
dergelijke brede samenwerkingen en het aangaan van bijbehorende verbindingen ligt de kern van het
realiseren van dit krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs.
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Om deze ambitie te bereiken zullen de aoc’s ook in moeten spelen op de demografische krimp, onder
andere door het eigen opleidingenaanbod tegen het licht te houden, doelmatig samen te werken met
niet-groene onderwijsinstellingen en, gezamenlijk of in coalities, met de andere aoc’s.
De wijze van samenwerken – ook met bedrijven, organisaties en overheden – is in elke regio en voor elk
aoc maatwerk. De twee-eenheid vmbo-mbo is voor de aoc’s niet alleen belangrijk voor de bedrijfsvoering
en doelmatigheid. In het groen vmbo laten de aoc’s hun leerlingen kennismaken met bovengenoemde
thema’s.
Zo ontstaan doorlopende leerlijnen naar het groen mbo en wordt de basis gelegd voor een groene
inbreng in de andere mbo-sectoren. Op inhoud werken de aoc’s samen in het GroenPact – een samenwerkingsovereenkomst tot 2025 tus-sen de Groene Tafel (de aoc’s, het groen HBO, Wageningen UR),
het groene bedrijfsleven en het ministerie van LNV – en daarnaast in de Centra voor Innovatief Vakmanschap en in de Onderwijsclusters vmbo en mbo, waarin directeuren en beleidsmedewerkers van de
aoc’s kennis delen en afstemmen. Voor de examinering wordt samengewerkt in de stichting De Groene
Norm. Deze samenwerkingen richten zich op zowel het diplomagerichte onderwijs als op Leven lang
Ontwikkelen.
Het stevig positioneren van groen vmbo, mbo en Leven lang Ontwikkelen blijft een gezamenlijke opgave
van de aoc’s en hun partners, ook als de AOC Raad als sectororganisatie er straks niet meer is.
Daarnaast blijven de aoc’s samenwerken binnen de VO Raad, de MBO Raad en op inhoud binnen de
groene kolom.
Ieder aoc heeft in de Kwaliteitsagenda de eigen maatwerkoplossing uitgewerkt en geeft daarmee onderbouwing aan het eigen en het gezamenlijk ontwikkelperspectief. De Kwaliteitsagenda’s van alle aoc’s
laten zien dat de realisatie van krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs met veel energie en inzet
wordt voortgezet én wordt voorzien van nieuwe impulsen.’
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3. Analyse
Waar staat Helicon nu?
In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van onze samenwerkingsverbanden en de ontwikkeling
van de economie en de arbeidsmarkt. We benoemen de belangrijkste ontwikkelingen die Helicon
de afgelopen jaren heeft doorgemaakt aan de hand van onze beleidslijnen, waaronder profilering,
en macrodoelmatigheid. We blikken terug op de voorgaande kwaliteitsafspraken, we hebben de
SWOT-analyse op onze vijf beleidslijnen bijgevoegd en we sluiten dit hoofdstuk af met een kwalitatieve- en kwantitatieve analyse op de drie landelijks speerpunten.
Samenwerking met andere MBO-instellingen in de regio in het groen-grijze domein
Samenwerken in het groen-grijze domein is voor ons als Helicon in gesprek gaan met onze omgeving. Zo kunnen wij ècht van betekenis zijn voor onze studenten. We zijn ervan doordrongen dat we
het onderwijs samen met de bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio moeten maken.
Er is een verdeling gemaakt in operationele (teams), tactische (vestingen) en strategische (directeuren en College van bestuur) verantwoordelijkheden. De teams zetten in op verbetering van de relatie
met de omgeving - de rol van kerndocent is daarbij van belang. College van Bestuur en directeuren
sturen op samenwerkingsverbanden en onderhouden van netwerk op (inter)nationaal en regionaal
niveau (arbeidsmarktregio’s).
Met Koers 2020 heeft Helicon zich nadrukkelijk gepositioneerd als onderwijspartner in het groene
domein. Door belangrijke strategische, tactische uitdagingen en intensieve samenwerkingen met
andere onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties aan te gaan ontstaat er ruimte om nieuwe
coalities te smeden rondom de snel veranderende arbeidsmarkt op thema’s, zoals ‘Leven Lang
Ontwikkelen’, macrodoelmatigheid en cross-overs. Door deze verbindingen zijn we beter in staat om
onze ambitie naar de arbeidsmarkt van morgen te realiseren.
De uitwerking van bovengenoemde thema’s is niet op alle terreinen gerealiseerd. Er zijn daarin
keuzes gemaakt omdat de capaciteit van de organisatie niet toereikend was om op alle terreinen
professionals te faciliteren. De regionale invulling van ons onderwijs heeft prioriteit gekregen, zoals
de voorbereiding van een regionaal investeringsplan (RIF) in de tuinbouw samen Greenport Gelderland vanuit MBO Geldermalsen. En in het kader van de Groenpact zijn er vergaande afspraken
gemaakt, zoals de Green Deal voor natuur-inclusieve landbouw. Het College van Bestuur werkt in
het Gelders mbo bestuurdersoverleg en in het Kennispact MBO Brabant samen met de besturen van
andere MBO-instellingen en de provincies aan toekomst- en arbeidsmarktbestendig en doelmatig
onderwijs. De deelname aan Kennispact mbo Brabant vraagt meer tijd om gezamenlijke agenda’s
en programma’s op te stellen. Daarentegen heeft het thema Leven Lang Ontwikkelen1 (LLO), mede
door Kennispact mbo Brabant, extra aandacht gekregen. Een thema dat eveneens op de samenwerkingsagenda staat met Citaverde.
Citaverde
In februari 2018 tekenden Citaverde en Helicon een intentieverklaring om structurele samenwerking
verder te onderzoeken. Door actief samen te werken, kunnen beide organisaties ook in de toekomst
goed groen onderwijs in de regio blijven bieden. In het voorgaande jaar verkenden de besturen al
samen verschillende scenario’s. Ook de Raden van Toezicht, Ondernemingsraden, stafmedewerkers
en directeuren waren daarbij inhoudelijk betrokken.
Uit de verkenningsonderzoeken die in 2018 hebben plaatsgevonden, is de conclusie gekomen dat
Citaverde en Helicon weliswaar logische samenwerkingspartners zijn -de combinatie van groen is
1

De bestuurders van de betrokken instellingen hebben afgesproken dat Macrodoelmatigheid als Leven Lang Ontwikkelen
opgenomen worden in de kwaliteitsagenda van de individuele instellingen. Zie de uitgewerkte A3 in de bijlage met daarin
de doelen, de resultaten en het plan.
Helicon Opleidingen Kwaliteitsagenda 2019-2022
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goed-, maar dat het niet komt tot een fusie. Samenwerken in afzonderlijke projecten heeft meer voordelen. De kleinschaligheid van de organisaties en de eigen cultuur en identiteit blijven daarmee geborgd.
Citaverde en Helicon behouden daardoor voor alle leerlingen, studenten, medewerkers en omgeving ook
hun eigen vertrouwde gezicht. Beide organisaties willen het onderwijs in hun eigen regio zo toegankelijk
mogelijk houden voor zowel vmbo-leerlingen als mbo-studenten, door opleidingen zo dicht mogelijk
in de buurt aan te bieden. Het opleidingsaanbod wordt in overleg met collega onderwijsorganisaties
en andere sleutelspelers ontwikkeld en vanzelfsprekend afgestemd op de vraag van werkgevers uit
de regio. Inhoudelijk gaan we het onderwijs gezamenlijk verder door ontwikkelen, samen inzetten op
opleidingen van optimale kwaliteit, waarmee studenten goed voorbereid zijn op de snel veranderende
arbeidsmarkt.
Met het verkennen van samenwerkingskansen hebben veel vakgenoten binnen de beide organisaties
elkaar beter leren kennen, waardoor ze elkaar al goed weten te vinden. Concrete voorbeelden van
samenwerking in het aanbieden van onderwijs zijn onder meer het gezamenlijk aanbieden van de
cursus Besluit houders van dieren. Ander voorbeeld is de gezamenlijke bijdrage aan de interactieve
Leeromgeving Exoten (LINVEXO), die in november 2018 is gelanceerd op Helicon MBO Velp. In Tilburg
werken we ook met Citaverde en KNCL samen in het project voedselbossen (ontwikkelen opleiding) en
biodiversiteit. Citaverde en Helicon starten in 2019 ook een aantal grotere gezamenlijke projecten,
zoals de verdere ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen voor Zuidoost-Nederland.
Samenwerkingsafspraken
We zijn betrokken bij sectorale werkveld-commissies als het Kenniscentrum natuur & leefomgeving
(KCNL) en twee Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s). Met betrekking tot de samenwerking met
de CIV’s zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over kennisdoorstroom. Verder werken we nadrukkelijk
samen met de Vereniging van Hoveniers en Groen-voorzieners (hotspot VHG), Federatie Nederlandse
levensmiddelen industrie (FNLI) en Staatsbosbeheer. Helicon MBO Geldermalsen werkt bijvoorbeeld
in het project “leren en innoveren in de tuinbouw” aan een meerjarige samenwerking met Greenport
Gelderland. Alle gezamenlijke afspraken waar we hierboven aan refereren staan uitgewerkt in de bijlage
Samenwerkingsafspraken.
De overgang van het groene onderwijs naar het ministerie van OCW, heeft de wereld rondom het groene
onderwijs veranderd. De collectieve belangenbehartiging staat niet meer centraal. Het gaat nu om
inhoudelijke samenwerking om van betekenis te zijn voor de maatschappelijke opgaven van vandaag
en morgen. Hiertoe willen de AOC’s en VBG (Vereniging Buitengewoon Groen) op een andere wijze gaan
samenwerken, in een lichtere en flexibele vorm. De nieuwe samenwerkingsvorm, Groen Connect, komt
in plaats van de AOC Raad die op 31 maart 2019 wordt opgeheven.
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Belangenbehartiging vindt al geruime tijd plaats door de MBO Raad en de VO-Raad, waarvan alle
aoc’s lid zijn. Daarnaast ontmoeten de scholen voor (v)mbo groen elkaar regelmatig binnen de
Groene Tafel en het Groenpact, waarin samengewerkt wordt tussen de groene onderwijskolom, het
bedrijfsleven en het ministerie. Groen Connect is bedoeld voor kennisdeling en overleg over de onderwerpen die binnen bovengenoemde organisaties niet of onvoldoende aan de orde komen.
Ontwikkelingen toekomstbestendig onderwijs
Er is brede consensus over het belang van groen onderwijs voor de Nederlandse economie en op actuele thema’s als klimaat, voeding, water, verduurzaming en stedelijke ontwikkeling. Hieraan kan en
moet het groene onderwijs een bijdrage leveren, alleen, of samen met ander onderwijs, bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties.
Wat moet het onderwijs nu doen om jongeren toekomstbestendig te maken, ofwel hoe kunnen we
ervoor zorgen dat we onze studenten helpen bij het verwerven van vaardigheden en houdingen die
nodig zijn om op een stabiele, bestendige manier te blijven leren in onze snel veranderende wereld.
Het is aannemelijk dat veel opleidingen de leerlingen/studenten klaarstomen voor banen waarvan wij
nu weten dat zij – gezien de ‘robotisering’ (zowel fysiek als virtueel in de vorm van internet ‘bots’) –
op zeer korte termijn niet of nauwelijks meer door mensen zullen worden uitgevoerd.
Een voorbeeld: Uit cijfers van de MBO Raad blijkt dat in 2016 van de 475.000 mbo- studenten 14,8%
(circa 70.300 studenten) ingeschreven stond bij de richting Voedsel, Groen en Gastvrijheid en 11,4%
(circa 54.150 studenten) bij de richting Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid. Dat betekent dat bijna
125.000 mbo-studenten een opleiding volgen die opleidt tot ondersteunend, representatief administratief werk, of financieel-administratieve of juridische beroepen op middenniveau, waarvan de kans
zeer groot is dat zij in de zeer nabije toekomst (bijna) volledig geautomatiseerd zullen worden.
Van der Molen (2017)2 spreekt over toekomstbestendig leren. Toekomstbestendig leren, houdt
volgens Van der Molen in: “dat we de ingrediënten aandragen die nodig zijn om onze kinderen en
jongeren te voeden met de vaardigheden, houdingen en inzichten die hen helpen om zich goed te
ontwikkelen en in de toekomst adequaat te functioneren in onze snel veranderende wereld. De kunst
is, om onze kinderen voor te bereiden op een nu nog deels onbekende toekomst, waar zij, zoals het
er nu naar uitziet, in ieder geval met steeds meer nieuwe technologie en informatie zullen moeten
omgaan, waar zij in een veranderende arbeidsmarkt flexibel en creatief moeten kunnen functioneren
en waar zij zullen samenleven en werken met steeds meer mensen vanuit de hele wereld en vanuit
verschillende culturen. Een dergelijk perspectief houdt volgens mij in dat we hen voeden met zowel
basiskennis en kernvaardigheden als met de vaardigheden, houdingen, motivaties en zelfbeelden
die zij nodig hebben om zelf een leven lang te blijven leren en hun eigen talenten op een bestendige
manier te ontwikkelen.”
In het rapport Het voorbereiden van jongeren op (nog niet) bestaande banen spreekt Kirschner3
over een drietrapsraket:
1. Leggen van een kennisfundament waarmee studenten goed kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in hun toekomstige loopbaan.
2. Ervoor zorgen dat studenten het gevoel krijgen dat zij ook echt iets kunnen met wat zij geleerd
hebben. De competenties die ze daarvoor nodig hebben zijn kennis toepassen in uiteenlopende
situaties, problemen oplossen en samenwerken.
3. Ontwikkelen van hogere-orde denkvaardigheden zoals metacognitie en reflectie. Dat zijn de vaardigheden die aan de basis liggen van een leven lang leren en kritisch denken.

2

White paper, met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op, (Molen, Van der 2017)

3

https://onderzoekonderwijs.net/2017/12/18/het-onderwijs-van-nu-is-het-onderwijs-van-de-toekomst/ (Kirschner 2017)
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Onderwijsvisie
De afgelopen twee jaar zijn pittig geweest. Rigoureuze bezuinigingen eisten vanwege onderbekostiging
hun tol en de vernieuwing van ons onderwijs verliep niet in het tempo noch op de manier die we bij de
start van Koers 2020 voor ogen hadden. Het is dan ook onvoorstelbaar knap dat onze collega’s ondanks een hogere werkdruk een stijgende lijn in het onderwijs en de tevredenheid van studenten voor
elkaar kregen. Een positief effect van deze periode vol bezuinigingen is dat we een aantal processen
slimmer en doelmatiger hebben weten te organiseren. Op dit moment ondervinden we nog steeds de
gevolgen van de afgelopen pittige periode.
De opleidingen zijn op basis van onze onderwijsvisie vestigingsoverstijgend afgestemd, waarbij met
het oog op kwaliteit nieuwe opleidingsplannen zijn vormgegeven. Het fundament van de opleidingen
staat inmiddels, de inhoud wordt cyclisch geëvalueerd. Bijzonder aan dit proces is dat vakexperts van
verschillende vestigingen onder leiding van een regiehoudende directeur dit onderwijsontwikkelproces
samen hebben doorlopen.
We constateren dat het afstemmen van het onderwijsaanbod met de regio c.q. branche per school en
per opleiding sterk verschilt. Een dialoog met bedrijven en/of brancheverenigingen en kennisinstellingen is nog niet structureel geborgd. De aard, de omvang en de kwaliteit van het netwerk is hier een
belangrijke factor.
Onze onderwijsvisie met de daarbij behorende afspraken met betrekking tot “wat” we aanbieden staat
voor een groot deel en zal verfijnd moeten worden. De dialoog hierover zal ook constant gevoerd en
bijgesteld moeten worden.
De uitvoering van het onderwijs op de vestigingen en de daarbij behorende koppeling met de stages is
onder druk komen te staan. Denk aan goede implementatie van didactisch handelen waarin probleem
oplossend vermogen en samenwerken belangrijk zijn. Toepassen van kennis in verschillende situaties
en de reflectie daarop worden belangrijke thema’s de komende jaren.  
We anticiperen op een demografische krimp wat betreft het aanbod en de spreiding van onze opleidingen. De prognose vanuit de MBO Planningstool 2018 geeft aan dat we van ruim 4.300 bol-studenten in
2016 dalen naar ruim 3.300 in 2022. In 2028 dalen we verder door naar ruim 2.800 bol-studenten. Op
1 oktober 2018 stonden er 3.658 bol-studenten ingeschreven bij Helicon. Voor de bbl rekende de MBO
Planningstool met aanzienlijk meer studenten in 2016 dan er werkelijk ingeschreven stonden. De dalende trend in hoeveelheid bbl-studenten die wij waarnemen, komt echter wel overeen met onze eigen
studentenprognose.
De daling van 2016 tot nu heeft deels te maken met de verkorting en intensivering van de niveau 4
opleidingen. Naast de demografische krimp houden we rekening met de opwaartse druk die wordt
ingezet vanuit het primair onderwijs door een hogere advisering en determinatie.
Profilering en macrodoelmatigheid
De afgelopen jaren hebben we onze scholen een herkenbaarder profiel gegeven door het onderwijs te
centraliseren. We werkten hard om nog betere vakscholen te worden en hebben ons opleidingenaanbod en ons onderwijs doelmatiger georganiseerd. Onze scholen hebben hun aanbod herzien, passend
bij de regio/branche, toekomstgericht, aansprekend, onderscheidend en herkenbaar voor de student.
Zo zijn we in opleidingenaanbod in zes jaar tijd teruggegaan van 265 naar 110 varianten. Een recent
voorbeeld: eind 2017 is de voorbereiding in gang gezet voor de samenvoeging van de mbo-scholen
Apeldoorn en Velp. In augustus 2018 was de samenvoeging een feit.
Binnen het Kennispact MBO Brabant en Gelders besturenoverleg agenderen we doelmatigheidsoverleg
waarin afspraken gemaakt worden om geen kleine opleidingen in stand te houden (zie bijlage: Kennispact MBO Brabant en Het Gelderse mbo trekt samen op). Door continue aandacht voor bijvoorbeeld
portfoliomanagement blijven we ons onderwijsaanbod afstemmen op veranderingen in onze organisatie en de wereld om ons heen. Verder doen we onderzoek naar het versterken van ons LLO-aanbod
om een breder publiek te kunnen bedienen, waarbij we onderkennen dat onze huidige marktbenadering
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De vestigingen zijn verbonden met relevante actoren zoals:
Arbeidsmarktregio’s als basis(in elke arbeidsmarktregio minimaal één vestiging
(Boxtel en Den Bosch zitten samen in één regio)
Bestuurlijke bolwerken (provinciaal –grootstedelijk)
RMC-regio’s, zijn vrijwel gelijk aan arbeidsmarktregio’s behalve bij Velp en Nijmegen;
deze kennen samen één RMC
Branche- en belangenorganisaties ZLTO / LTO,LLTB, VHG, Cumula, FNLI
Onderwijsinstellingen
HAS / VHL / Aeres, Fontys, HAN, AVANS, Hogeschool Zuid, ROC’s
Bijzondere plekken waar “het gebeurt” (Civ’s, CoE’s en RIF’s, parels van
samenwerking in Groen Onderwijs, brancheorganisaties)
Aanwezigheid van Campus
* Sommige opleiding hebben een landelijke functie (zoals Natuur-bosbeheer in Velp)

Helicon positioneert zich
nadrukkelijk als een groene onderwijsorganiMiddenLimburg met een landelijke profilering. Voor de
satie van regionale betekenis
herkenbaarheid in het werkgebied is het van belang dat de Heliconvestingen met de opleidingsteams participeren in een publiek private
context. Daar op de plekken waar het gebeurt, in arbeidsmarktregio’s
en economische samenwerkingsverbanden. Vanuit de profielen
(regiehouderschap) van de vestingen wordt nauw samengewerkt met
landelijke brancheverenigingen en sectoren (zie de kaart hierna).
35

Voor onze vestigingenZuid-Limburg
vormen de regionale arbeidsmarktregio’s dus de
basis voor een sterke werk- en leeromgeving. Als wij kijken naar de
herkomst van onze studenten zien we dat wij, gerelateerd aan ons
opleidingenaanbod, ook landelijk werkzaam zijn.

nog focus en samenhang behoeft. Op dit moment bedienen we zo’n 270 studenten. Het streven van
Helicon is door te groeien naar 400 studenten in het jaar 2022.
Onze Heliconprofessionals
In 2016 is in het kader van Koers 2020 de strategische HRM-agenda opgesteld. Gezien de financiële
situatie hebben we sindsdien met minder middelen een hogere kwaliteit van onze medewerkers
gevraagd. Als we de resultaten van het MTO4 vergelijken met die van de vorige meting in 2015 zien
we een daling in tevredenheid. Over de bedoeling van Koers 2020 is men positief. Het vertrouwen
in de Koers is echter afgenomen, voornamelijk doordat het beoogde bottom-up karakter onder druk
stond en door de wisselingen in de leiding van de organisatie. Daarnaast is men ontevreden over de
hoeveelheid beschikbare tijd om het werk goed en op efficiënte wijze uit te voeren.
Voorts constateren we dat de medewerkers zich onvoldoende gewaardeerd voelen en is men ontevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden. Ondanks deze stevige conclusies scoren medewer4

Medewerkerstevredenheidsonderzoek: afgenomen in februari 2018, analyse juni 2018
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Voorbeelden:
Uitvoeringslocaties:
Hovenier, van 6 naar 3
Bloem, van 4 naar 2
Milieu, van 5 naar 2

Aantrekkelijk voor
de student,
passend in de regio,
aansluitend bij
beroepssectoren

Varianten:
Minder BBL (bijv. voeding)
Niet alle niveau’s op iedere locatie
*BOL-BBL niveau 1, 2, 3, 4 op verschillende locaties

Portfoliomanagement en focus
in opleidingenpalet

kers op bevlogenheid en betrokkenheid respectievelijk een 7,1 en 7,0 op een tienschaal. Daarmee onderschrijven we dat de collega’s ook écht van betekenis willen zijn. Niet alleen voor de studenten, maar
ook voor elkaar. Op de vraag wat het werken voor Helicon leuk maakt, wordt steevast geantwoord: de
studenten en de directe collega’s.
Faciliteiten
Heliconbreed is er een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit plan zorgt bij bouw- en verbouwtrajecten
ervoor dat de bij Helicon passende faciliteiten zowel algemeen als specifiek treffend zijn voor het
profiel van de betreffende vestiging. Vestigingen worden getoetst aan dit plan en eventuele verbeteracties maken onderdeel uit van het meerjaren onderhoudsplan. Dit is het instrument waarop jaarlijkse
werkzaamheden worden gebaseerd. We werken samen met een externe partij aan een strategisch
huisvestingsplan voor de komende 10 jaar. Het strategisch huisvestingsbeleid dat in het document is
omschreven heeft een scope van 2019 tot 2029. Hierbij zijn ontwikkelingen die nu zijn gesignaleerd,
geprojecteerd op de komende 10 jaar. Nieuwe inzichten, bijvoorbeeld als gevolg van onderwijskundige,
technologische of politieke ontwikkelingen zijn aan de orde van de dag en de houdbaarheid van de
geschetste ontwikkelingen is daardoor relatief beperkt. Om die reden zal het strategisch huisvestingsbeleid eens per vijf jaar worden geactualiseerd. Medio april 2019 is dit plan gereed.
Over het algemeen zijn de gebouwen in goede staat van onderhoud en voldoende uitgerust om aan
de onderwijsbehoefte van nu te voldoen. De vestigingen zijn bijvoorbeeld voorzien van hoogwaardige
vaste en draadloze internetverbindingen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Qua klimaat-beheersing zijn er nog issues op diverse vestigingen, waar op dit moment vanuit de betreffende beleidslijn onderzoek naar wordt gedaan. Een doorlopend aandachtspunt is de vergroening en verduurzaming
van de gebouwen. Naar alle verwachting beschikken alle vestigingen van Helicon Opleidingen in 2020
over de outillage die past bij het profiel en het opleidingenaanbod.
Terugblik op de resultaten van de kwaliteitsafspraken 2015-20185
De afgelopen jaren hebben met name de onderwijsteams veel vooruitgang geboekt op de landelijke
thema’s. Een deel van de verkregen subsidie van de kwaliteitsafspraken 2015-2018 is door middel
van een teambudget ingezet om structureel teamoverleg te faciliteren. Tijdens dit overleg hebben de
teamleden de ruimte om thema-overstijgend de onderwijskwaliteit te verbeteren. Uit het eerder genoemde MTO leiden we af dat teamoverleg als zeer zinvol wordt ervaren en de wens bestaat om meer
te investeren in deze overlegstructuur.
5

‘Samenvatting tussenrapportage kwaliteitsafspraken mbo Helicon februari 2018’ en
‘Voortgangsrapportage BPV juli 2018’
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Taal en rekenen
De tevredenheid van medewerkers over zowel taal als rekenen is vooruitgegaan. Door vestigingsoverstijgend samen te werken is een Heliconlijn ontwikkeld voor taal en rekenen waarmee de coördinatie van taal en rekenen op de vestigingen eenduidig wordt uitgevoerd door taal- en rekencoaches.
De werkgroep van taal- en rekencoaches bepaalt steeds meer haar eigen agenda en ontwikkelt zich
als een flexibel en zelfsturend orgaan om de resultaten verder te verbeteren. De onderwijsresultaten
van de studenten gingen eveneens vooruit en zijn op het gewenste niveau.
Terugdringen vsv met aandacht voor kwetsbare jongeren
Helicon koppelt LOB aan vsv waarbij we constateren dat de vsv-cijfers op niveau zijn. Op het gebied
van LOB zijn er stevige stappen gezet. De automatiseringsslag, de platformaanpak, en de uniforme
werkwijze op de vestigingen werpen vruchten af. Gezien de inhoud van de landelijke speerpunten
kunnen we constateren dat we in de basis een goede structuur en werkwijze hanteren. We zien
tussen opleidingen nog te grote verschillen in de wijze van uitvoering en de plek die LOB binnen het
onderwijsprogramma heeft. De ambitie om de LOB-aanpak binnen het vmbo en mbo af te stemmen,
is later op gang gekomen dan gepland.
Er is geïnventariseerd met welke partners de verschillende vestigingen de (sluitende) zorg organiseren. In de begeleidingsprocessen van kwetsbare jongeren zien we een positief effect tussen enerzijds een goede interne en externe zorgstructuur en anderzijds een heldere LOB-lijn.
Stimuleren van excellentie
Drie jaar geleden zijn we bewust aan de slag gegaan met excellentie. We bieden op dit moment
negen verschillende excellentieprogramma’s aan en we doen met vier teams mee aan vakwedstrijden. Het uitrollen van programma’s van de ene vestiging naar de andere vestiging is nauwelijks van
de grond gekomen. Vestigingen mogen daar eigen keuzes in maken. De excellentieprogramma’s zijn
echter wel goed geborgd en nog steeds goed overdraagbaar.
Er is enthousiasme over de programma’s op de vestigingen waar ze draaien. Studenten, ouders, het
betrokken netwerk en docenten zijn positief. Er is een breed draagvlak voor het doorontwikkelen van
excellentieprogramma’s en deelname aan vakwedstrijden zoals SKILLS.
Toetsbeleid gekoppeld aan onderwijsontwikkeling
Een goed curriculum is voorwaarde om goede toetsen te maken. Afgelopen jaren hebben docententeams hard gewerkt aan deze majeure klus. Inmiddels hebben we een toetsbeleid met heldere, digitale structuur en een kundig in te schakelen ondersteuningsteam. De voortgang en ontwikkeling van
leermiddelen, toetsmatrijzen en toetsen lopen op opleidingsniveau niet parallel. Als we deze ontwikkelingen aan de hand van de PDCA cyclus bekijken zijn de meeste opleidingen nog volop actief met
de Do fase. Waar toetsing in onze praktijk de leermiddelenontwikkeling volgt zou het constructiever
zijn om dit proces andersom in te richten.
Het digitale platform is operationeel. De curricula zijn per opleidingsniveau vastgesteld. De ontwikkeling van digitale toetsen, aan de hand van toetsmatrijzen, is in een minder vergevorderd stadium dan
vooraf was verwacht.
Professionalisering
De inzet van de Helicon Academy is waardevol gebleken bij het elke dag een beetje beter maken van
onze medewerkers en teams. Zij kan de vraag voor interne trainingen, workshops, procesbegeleiding en coaching nauwelijks aan. Daarmee bewijst het haar bestaansrecht. Ook is er de afgelopen
periode sterk ingezet op het professionaliseren van de managementteams binnen Helicon. Dit heeft
geleid tot het meer uitwisselen van ervaringen en werkwijzen.
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Verbeteren BPV
De speerpunten voor de BPV bestaan uit het begeleiden naar een goede stage, een goede begeleiding op de stage, een goede communicatie met de bpv-begeleider en een betere aansluiting van
de bpv op het onderwijsprogramma. Er zijn veel acties uitgezet, zoals het lanceren van een digitale
workflow en het ontwikkelen van uniforme beoordelingsformulieren. Daarnaast is de informatievoorziening naar studenten en bedrijven vernieuwd. Helaas heeft dit nog niet geresulteerd in de beoogde
verbetering in de studenttevredenheid, maar er is wel vooruitgang geboekt. We blijven doorontwikkelen op de ingeslagen route. Iedereen onderkent het belang van BPV, maar betrokkenen hebben tijd
nodig om de ingezette acties eigen te maken.
SWOT-analyse
Onze strategische agenda krijgt vorm in vijf Helicon beleidslijnen, namelijk; Onderwijs, HRM, Netwerk
& Profilering, Faciliteiten en Bedrijfsvoering. Een SWOT-analyse per beleidslijn is het vertrekpunt in
het formuleren van Heliconmaatregelen die passen binnen onze eigen strategische ambitie én de
Kwaliteitsagenda. Deze SWOT-analyse is opgesteld vanuit regiegroepen per beleidslijn, waarbij de
Helicon AAA-cyclus (Analyse, Ambtie, Actie) vanuit Koers 2020 de basis is. De SWOT-analyse vindt u
op pagina 19 hiernaast.
Speerpunt 1: Jongeren in een kwetsbare positie
In deze paragraaf zullen we eerst stilstaan bij de doelgroep zoals OCW6 deze omschrijft. We starten
met een voornamelijk kwantitatieve analyse van de instroom, de vsv-cijfers, het arbeidsmarktperspectief en de tevredenheidscijfers. Omdat wij deze doelgroep breder en dus anders zien, reflecteren
we bij de kwalitatieve analyse eveneens kort op kwetsbare jongeren in de N3- en N4-opleidingen voor
wie wij eveneens van betekenis willen zijn.
De definitie van de doelgroep zoals OCW die hanteert: ‘Als we spreken over kwetsbare jongeren gaat
het om een groep jongeren die een verhoogd risico loopt om voortijdig de school te verlaten en daarmee geen startkwalificatie behaalt of een duurzame plek op de arbeidsmarkt vindt. Voor een deel
komen deze jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (pro), en
stromen in bij het middelbaar beroepsonderwijs ( mbo) op niveau 1 en 2. Ze bevinden zich op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg. Ze hebben vaak een bijzondere thuissituatie, gedragsmoeilijkheden of specifieke leerbehoeften. Voor hen is extra aandacht nodig om te zorgen dat ze een
diploma halen en een duurzaam arbeidsperspectief krijgen.’
Kwantitatieve analyse
Instroom
De instroom van deze jongeren hebben we in kaart gebracht. In de bol-opleiding hebben we 246 studenten uit deze doelgroep, deze zijn verspreid over vijf opleidingen bij zes verschillende vestigingen.
Bij de bbl-opleidingen zitten er 74 studenten, verdeeld over vier vestigingen. Het betreft deels dezelfde opleidingen en vestiging en deels andere. De vestigingen Helicon MBO Tilburg en Helicon MBO
Helmond bieden geen opleidingen die direct aansluiten op de beschreven vooropleidingen. In tabel 1
zetten we de instroomgegevens uiteen.
Opleidingen BOL

Opleidingen BBL

Bloem, groen, styling

28

Teelt

27

Dierverzorging

137

Natuur water recreatie

7

Hovenier

39

Hovenier

24

Loonwerk

25

Loonwerk

12

Veehouderij

17

Voeding

4

Totaal

246

Totaal

74
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Tabel 1:
Instroom-overzicht kwetsbare jongeren per
opleiding (stand oktober 2018)

6

Kwaliteitsafsprakenmbo/themas/voortijdig-schoolverlaten/
kwetsbare-jongeren

SWOT-analyse
Strengths
yy Vestigingen hebben sámen de inhoud van
de opleidingen ontwikkeld.
yy Lichte stijging tevredenheid leerlingen,
yy Ouders en bedrijven over kwaliteit onderwijs.

yy Onvoldoende aandacht voor waardecreatie,
innovatie, technologie en trends in curricula.
yy Huidige visie op onderwijs biedt te weinig
houvast over wat het gewenste pedagogisch
didactisch klimaat zou moeten zijn om leerlingen
beter te laten leren.

HRM

yy Personeel willen écht van betekenis zijn
voor de leerlingen.
yy Personeel beschikt over veerkracht.

yy Kennis over opleiden voor beroepen van
de toekomst te beperkt.
yy Pedagogisch-didactische vaardigheden
te beperkt om goed te kunnen variëren.

Netwerk &
Profilering

yy Onderwijsaanbod is gecentraliseerd:
scholen hebben een herkenbaar profiel
yy (Cross-)sectorale en regionale samenwerkingen nemen exponentieel toe.

yy Werving te teveel gericht op vakvaardigheid
yy Vermogen onderwijsteams om externe
samenwerking te benutten is te laag
waardoor oriëntatie van studenten op de
arbeidsmarkt te smal is.

Faciliteiten

yy Gebouwen zijn qua inventaris voldoende
uitgerust om te werken en te leren.
yy Gebouwen zijn goed bereikbaar met het ov.

yy Digitale systemen bedienen de teams/studenten
nog niet optimaal
yy Te weinig gebruik maken van externe faciliteiten

Bedrijfsvoering

yy Financiële positie is gezond.
yy Integrale aandacht voor bedrijfsvoering.

Onderwijs

Interne analyse

Weaknesses

yy Sturingsinformatie te weinig geïntegreerd
voorhanden.
yy Strategie-arme meerjarenbegroting.

Opportunities

yy Crossovers zijn landelijk in opkomst.
yy Steeds meer toegankelijke kennis over hoe
een student leert.

yy Groen onderwijs niet langer exclusief voor
aoc’s.
yy Kloof tussen onderwijsinhoud en huidige
marktontwikkelingen te groot.

HRM

yy Regering stimuleert het werken in het mboonderwijs.
yy Nieuwe cao speelt nadrukkelijk in op belangrijke thema’s als werkdrukverlaging en
werkplezier .

yy Uitstroom door vergrijzing overstijgt op termijn
de instroom.
yy Arbeidsvoorwaarden niet concurrerend genoeg
t.o.v. De markt.

Netwerk
& Profilering

yy Groen denken is en maatschappelijk populair.
yy Groen behoort tot de topsectoren van
Nederland.

yy Imago aoc’s onder druk.
yy Vermogen samenwerking markt en onderwijs
onder druk door onvoldoende wederzijdse
kennis.

Faciliteiten

yy Markt vraagt om duurzame technologieën.
yy Techniek voorhanden om plaatsonafhankelijk
te leren.

yy Geringe beschikbaarheid nieuwe technologie
en up-to-date lesmateriaal.
yy Strengere klimaateisen vergen extra van
huisvesting.

Bedrijfsvoering

yy Bekostiging met roc’s is gelijk getrokken
yy Vraag naar leven lang ontwikkelenconcepten
in opkomst.

yy Dalende inkomsten dagschool door demografische krimp.
yy Concurrerende private partijen die nascholing
verzorgen in opkomst.

Onderwijs

Externe analyse

Threats

Swot analyse is een resultante van werksessies rondom de strategische agenda. CvB, Directie, en (gemêleerde)
werkgroepen hebben een bijdrage geleverd.
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Vsv
Ons totale vsv-percentage in 2016-2017 is 3,41% en ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde.
Vergeleken met 2015-2016 is het vsv-percentage behoorlijk gedaald. Zie tabel 2.
Norm
categorie

N1

Aantal deelnemers

Aantal vsv-ers

Helicon vsv%

Landelijk vsv%

Prestatienorm %

14-15

15-16

16-17

14-15

15-16

16-17

14-15

15-16

16-17

14-15

15-16

16-17

15-16

16-17

23

31

15

13

18

8

56,5

58,1

53,3

31,8

29,1

26,5

22,5

27,5

N2

524

529

552

40

39

35

7,63

7,37

6,34

9,25

8,68

8,8

10,0

9,5

N3

1065

1125

1092

37

37

30

3,47

3,29

2,75

3,33

3,28

3,4

2,75

3,6

2,75

2,75

N4

2690

2627

2655

81

93

74

3,01

3,54

2,79

2,81

2,75

2,91

totaal

4302

4312

4314

171

187

147

3,97

4,3

3,41

5,01

4,6

4,67

Tabel 2: percentage nieuwe vsv-ers, vergeleken met landelijke cijfers

Het vsv-percentage niveau 1 ligt bij Helicon hoger dan het landelijk gemiddelde en de prestatienorm.
Het betreft een kleine groep studenten die een BBL-opleiding assistent Plant of groene leefomgeving heeft gevolgd in samenwerking met de Werkcarrousel (‘s-Hertogenbosch). Ondanks de grote
inzet die door de betrokken docenten wordt geleverd, lukt het tot nu toe onvoldoende om de studenten aan boord te houden. De individuele redenen van uitval zijn bekend. Op mbo niveau 2 doen we
het goed. Het vsv-percentage is in de loop der jaren sterk gedaald. In 2016-2017 scoren we zelfs met
6,34% ruim onder de uiteindelijke prestatienorm van 2019/2020 van 8,45%. Dit goede resultaat schrijven toe aan een combinatie van een sterke leerlingbegeleiding en voortvloeiend uit de huidige kwaliteitsafspraken: de ingezette LOB-lijn en de verbeterde digitale monitoring van verzuim.
Arbeidsmarktperspectief
Uit de meest recente CBS-cijfers maken we op dat van de vijfendertig opleidingen die we aanbieden,
vier opleidingen onder de signaalwaarde (70%) van het arbeidsmarktperspectief scoren. Het betreft de
niveau 2 opleiding Dierverzorging (49%), de niveau 3 opleiding Dier en gedrag (68%) en de niveau 4 opleidingen Bloem, Groen & Styling (62%) en Milieu-inspecteur (63%). De opleiding Dierverzorging scoort
eveneens een onvoldoende bij arbeidsparticipatie (61%).
Onze eigen getallen tonen een positiever beeld van onze dierverzorgingsstudenten op zowel arbeidsmarktperspectief als op arbeidsmarktparticipatie. Omdat de cijfers van slechts een deel van deze
populatie bekend is, zetten we vraagtekens bij de validiteit van onze onderzoeken. Het ontbreekt ons
op dit moment aan een valide meetinstrument om de gegevens van oud-studenten op teamniveau
te monitoren en in een historisch perspectief te plaatsen. Een dergelijk meetinstrument zou goed
in beeld kunnen brengen of er voldoende perspectief is voor onze dierverzorgingsstudenten op de
arbeidsmarkt, waarbij we ons realiseren dat een deel van hen uiteindelijk buiten het werkgebied een
baan vindt.
Tevredenheid
Jaarlijks meten we zelf tweemaal de studententevredenheid bij vrijwel al onze mbo-studenten. Eenmaal per jaar worden de ouders en de bpv-bedrijven gevraagd om te evalueren. Tot op heden zijn de
studenten in de N1-opleidingen niet benaderd voor het onderzoek. Hiervoor hebben we geen goede
verklaring.
Studententevredenheid
Uit de tevredenheidsonderzoeken onder N2-studenten maken we op dat gemiddeld genomen de kennis van de docent als ruim voldoende ervaren wordt (7,2). De bbl-studenten zijn minder tevreden over
de docenten (6,0) en loopbaanbegeleiding (6,0) dan de bol-studenten (beide 6,3). Studenten vinden
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dat er te weinig rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de studenten en ondervinden te
weinig steun aan de mentoren studieloopbaan lessen (SLB). De studenten geven tevens aan meer
praktijk te willen. Momenteel passen twee opleidingen (Loonwerk en Veehouderij) hun curriculum aan
door binnen de onderwijstijd meer ruimte voor bpv vrij te maken.
Oudertevredenheid
De ouders van deze doelgroep geven gemiddeld genomen aan dat hun zoon/dochter zich veilig voelt
op school (7,6), de sfeer prettig vindt (7,2) en dat de docent hun zoon/dochter met respect behandelt
(7,6). Van de groep ouders van bol-studenten wordt de bekwaamheid van docenten als ruim voldoende ervaren (6,9). De begeleiding door de mentor (7,1) en begeleiding bij leer- en gedragsproblematiek
(6,9) staven ook de ervaringen van de bol-studenten zelf. De ouders van de bbl-studenten geven ons
op de laatstgenoemde categorieën ruim een punt lager.
Tevredenheid bpv-bedrijven
De bpv-bedrijven die N2-studenten begeleiden, geven de begeleiding door de docent tijdens de stage
een 5,9. Daarnaast geven bedrijven aan behoefte te hebben aan meer afstemming tussen school en
bedrijf (5,9) en contact met de school tijdens de stageperiode (5,8).
Met name bij de groep bbl-studenten is deze behoefte groter. Bedrijven geven aan dat er op het gebied
van begeleiding voor, tijdens en na de stage meer ondersteuningsbehoefte vanuit school of externe
expertise nodig is om deze doelgroep beter te kunnen bedienen. Vanuit het eerder genoemde verbeterplan bpv is hier extra aandacht voor. De effecten verwachten we terug te zien in volgende metingen.
Daarnaast hebben de aoc’s besloten om gezamenlijk de totale kwaliteitsverbetering van bpv en examinering op te pakken in het plan “Deltaplannen leren in de bpv en examinering”, (oorspronkelijke tekst:
zie bijlage Samenwerkingsafspraken).
Kwalitatieve analyse
Als groene onderwijsinstelling hebben we veel ervaring met jongeren die net even anders zijn, die
makkelijker lijken te kunnen leren in een kleinschalige omgeving omringd door groen. Deze jongeren
vinden we terug op alle niveaus binnen ons onderwijs. We zien de ondersteuningsbehoefte groeien,
mede door de invoering van passend onderwijs. Onze collega’s begeleiden deze jongeren met veel
overgave, geduld en structuur. Hoewel we zien dat onze collega’s écht van betekenis willen zijn voor
alle studenten, is niet iedereen even goed in staat de studenten naar behoefte te bedienen. De problematieken vragen nieuwe kennis en inzichten. Onze zorgteams beschikken in zeer ruime mate over
deze kennis en inzichten en spannen zich in om in de regionale netwerken een sluitende begeleiding
vorm te geven. Het overige personeel beschikt over een minder ruime expertise.
Kruisbestuiving tussen zorgteams en collega’s en collega’s onderling is minder voor de hand liggend
dan we zouden denken. De factor ‘tijd’ wordt genoemd in het MTO, maar ook zijn er interpersoonlijke drempels om elkaar te raadplegen. In theorie zijn de taken, rollen en verantwoordelijkheden goed
omschreven. De praktijk vraagt vaak om een maatwerkoplossing die niet altijd even snel voor handen
is. Vanuit LOB hebben we een sleutel gevonden om deze studenten verder te helpen. Niet alle studenten zien het nut en de noodzaak van LOB, maar het helpt hen over het algemeen wel om dieper na te
denken over wie ze zijn en waar hun talenten liggen. We realiseren ons dat een veranderende arbeidsmarkt meer en meer wendbaarheid en flexibiliteit van deze doelgroep zal verwachten, terwijl deze
doelgroep over het algemeen een (relatief gezien) hogere structuurbehoefte heeft. Een spanningsveld
waar we antwoorden voor willen gaan vinden in de begeleidingsstructuur.
Speerpunt 2: Gelijke kansen
OCW formuleert dit speerpunt als volgt: ‘Het creëren van soepele overgangen binnen krachtig beroepsonderwijs zodat studenten voldoende kansen krijgen om succesvol in het mbo in te stromen of door te
stromen naar een vervolgopleiding of een baan die past bij hun ambities en talenten.’

Helicon Opleidingen Kwaliteitsagenda 2019-2022

21

Algemeen
Voor de analyse van dit speerpunt is volop gebruikgemaakt van de data die via DUO is aangeboden.
Naast het kwantitatieve onderzoek naar de landelijke indicatoren Kwaliteitsafspraken MBO voegen we
twee extra onderzoeksresultaten toe. Het onderzoek naar het Studiesucces7 geeft inzicht in de successen van studenten met een bepaalde culturele omgeving en het onderzoek naar ‘Het Echte Schoolsucces’8 geeft antwoorden op de vraag of de alumni zich in hun verdere loopbaan gesteund voelen door de
ervaringen die ze in hun mbo-tijd hebben doorgemaakt. Dit onderzoek werd samen met vijf andere mbo’s
uitgevoerd.
Landelijke indicatoren kwaliteitsafspraken mbo
Bij de analyse van de indicatoren geven we eerst de definitie aan en schetsen vervolgens het Helicon-gemiddelde, waarbij we onze resultaten benchmarken met collega-aoc’s. Daarna zoomen we voor een specifiek beeld in op het niveau van de Beroepsopleidingscode, hierna BC-code. Verder dan dit niveau gaat
de analyse niet, omdat we niet over de data per vestiging en per opleidingsteam beschikken. Na deze
constatering zijn we een onderzoek gestart naar wat nodig is om in de toekomst over data op dit niveau
te kunnen beschikken en om deze in historisch perspectief te kunnen zetten.
Aandeel startersresultaat (succes eerstejaars mbo)
Definitie: het aantal van de eerstejaars dat een jaar later nog bij Helicon studeert of Helicon met een diploma heeft verlaten. In 2016/2017 scoort Helicon met een gemiddelde van 85% boven de streefnorm9
van 82% en iets onder het landelijke aoc-gemiddelde van 86%. Drie BC-codes scoren onder de streefnorm van 82%. Niveau 2 scoort met alle BC-codes boven de streefnorm van 79%. Niveau 3 scoort in alle
BC-codes boven de streefnorm van 82%, met uitzondering van Voeding (71%). Bij Niveau 4 scoren vijf
BC-codes boven de streefnorm en twee de onder de streefnorm van 82%, namelijk Voeding (81%) en
Milieu (78%).
Aandeel kwalificatiewinst (kwalificatiewinst)
Definitie: percentage gediplomeerden met een positief verschil tussen het behaalde diplomaniveau in het
mbo en het niveau van vooropleiding in het vo in 2016/2017.
Helicon scoort met een gemiddelde van 73% net onder het landelijke aoc-gemiddelde van 74%. Drie
BC-codes scoren onder het aoc-gemiddelde. Voeding scoort 52% ten opzichte van 56% bij de aoc’s, Dier
scoort 70% ten opzichte van 71% bij de aoc’s en Groen scoort 67% ten opzichte van 74% bij de aoc’s.
Aandeel doorstroom (opstroom na diploma)
Definitie: percentage gediplomeerde mbo-ers in 2016/17 dat na het behalen van het diploma binnen de
instelling zijn doorgestroomd naar een hoger niveau. Voor niveau 4 gediplomeerden is gekeken of zij een
jaar later staan ingeschreven op het hbo.
Helicon scoort positie 8 van 13 aoc’s en met 33% onder het aoc-gemiddelde van 35%. Drie BC-codes
scoren ruim boven het gemiddelde (positie 2 van 13 aoc’s), te weten Milieu N4, Voeding N4 en Groen N2.
Helicon scoort bij twee BC-codes lager dan het landelijke gemiddelde. We zien een lage opstroom bij
Bloem N3 en Agroproductie N2-N4. Bloem N3 scoort 26% ten opzichte van de aoc’s (35%). Agroproductie scoort 27% ten opzichte van de aoc’s (41%).
Totaal aantal doorstroom hbo (doorstromen naar hbo)
Definitie: totaal aantal mbo-4 gediplomeerden in 2015/2016 dat in 2016/2017 staat ingeschreven in het
hbo zoals gebruikt voor de bepaling van het aandeel succes eerstejaars.
Het percentage studenten dat doorstroomt naar het hbo is in vergelijking met de andere aoc’s hoger
7

8
9

Rapport Analyse Studiesucces door Helicon 2016-2017 op basis van Benchmark Studiesucces middelbaar beroepsonderwijs
2017 in opdracht aoc-raad
Het Echte Schoolsucces, Algemene rapportage, Pilotjaar 2017, Jos de Jonge en Jurriaan Berger, juni 2017
Streefnorm voor startersresultaat is door de Onderwijsinspectie vastgesteld op 79% voor N2 en 82% voor N3/4
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dan het gemiddelde en varieert van 18% bij Dier tot 34% bij Agroproductie. Met uitzondering van Dier
(positie 8 van 13 aoc’s) heeft Helicon een positie in de top 5 van 13 aoc’s. Opvallend is dat studenten
van Voeding met 30% hoger scoren dan het aoc-gemiddelde (19%).
Aandeel succes eerste jaars hbo (succes doorstromers 1e jaars in het eerste jaar hbo)
Definitie: percentage van mbo-4 gediplomeerden in 2015/16 dat in 2016/17 staat ingeschreven in
het hbo en een jaar later nog bij dezelfde instelling studeert of de instelling met een diploma heeft
verlaten in 2017/18. Helicon scoort 75% ten opzichte van 66% van het aoc-gemiddelde en neemt positie 5 in van 13 aoc’s. Opvallend is dat 84% van de studenten van Milieu N4 succesvol in het eerste
jaar is ten opzichte van 60% van de studenten bij de andere aoc’s. Daartegenover staat dat bij ons
een beduidend lager percentage (26%) kiest voor hbo ten opzichte van andere aoc’s (39%). De groep
Agroproductie N4 scoort hoog 85% t.o.v. 76% van de aoc’s. Opmerkelijk is hier dat juist een groter
aandeel (34% van de gediplomeerden) kiest voor het hbo en daar ook met 85% succesvol is in het
eerste jaar.
Het project “versoepelen doorstromen mbo-hbo” is door het ministerie als maatregel ingezet om het
studiesucces in het eerste leerjaar van het hbo te vergroten. Helicon neemt deel aan dit project, omdat we ca. 25% uitval in het eerste jaar hbo te hoog vinden en om de kennisuitwisseling tussen mboen hbo-docenten te versterken. Samen met LOB-vertegenwoordigers hebben we de keuze gemaakt
voor drie “studielabs” die naast het reguliere keuzedeel ‘doorstromen’ worden ingezet om het succes
in het eerst jaar van het hbo te versterken. In Gelderland neemt Helicon deel in het zogenaamde RxH
verband, een samenwerkingsverband tussen zeven roc’s en twee hbo-instellingen met als doel de
doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren.
Analyse Studiesucces
De Benchmark Studiesucces middelbaar beroepsonderwijs 2017, verscheen in juni 2018. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de MBO-Raad. De rapportage gaat over het studiesucces van onze
studenten vergeleken met die van andere roc’s en aoc’s in het schooljaar 2016-2017. De benchmark
geeft in grafiek 1 een snelle indruk van het studiesucces van onze studenten ten opzichte van het
landelijk gemiddelde. Het rode balkje geeft de positie van Helicon aan, het zwarte driehoekje laat het
gemiddelde zien. Op vijf van de zes indicatoren scoort Helicon beter dan het landelijk gemiddelde.
Dit is een stuk beter dan de resultaten van het jaar 2016. Toen scoorden we op zeven van de acht
indicatoren beneden het gemiddelde.
Het onderzoek gaat verder in op de verschillen naar achtergrond van studenten (zie grafiek 2). Studenten zijn door de onderzoekers op grond van hun postcode ingedeeld: zijn zij afkomstig uit een
zogenaamd ‘armoedeprobleemcumulatiegebied’ (apc-gebied) of niet. Bijna 15% van onze mbo-stu-

Grafiek 1: Indicatoren Helicon 2017 ten opzichte van landelijk mbo gemiddelde. De rode balk geeft de positie van Helicon
weer. Het zwarte driehoekje het landelijk gemiddelde.
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denten is afkomstig uit zo’n apc-gebied. Ook is er onderscheid gemaakt naar autochtoon en niet-westers allochtoon. In de grafiek is te zien wat het verschil is tussen studenten van Helicon uit een apc-gebied, uit niet-apc-gebieden, die autochtoon, dan wel niet-westers allochtoon zijn met betrekking tot de
genoemde indicatoren.
Onze studenten uit apc-gebieden en niet-westerse allochtonen behalen wat jaar-, diploma- en startersresultaat betreft lagere resultaten dan onze studenten uit niet-apc-gebieden en autochtonen.
In tegenstelling tot vorig jaar doen deze studenten het echter nu beter dan vergelijkbare studenten van
roc’s en andere aoc’s. Het gaat zowel met betrekking tot de positieve als negatieve veranderingen om
kleine aantallen, waardoor toeval een rol kan spelen. Bovendien plaatst Helicon deze studenten vaker
dan gemiddeld op het juiste niveau in het mbo. De kwalificatiewinst van studenten uit apc-gebieden is
hoger dan gemiddeld, maar de kwalificatiewinst van niet-westerse allochtonen is lager dan gemiddeld.
Dit resultaat is vooruitgegaan ten opzichte van vorig jaar, maar het blijft een punt van aandacht.
Het Echte Schoolsucces
Aanleiding van dit onderzoek is het initiatief van zes mbo-bestuurders die in 2015 bij elkaar gekomen
zijn om van gedachten te wisselen over nieuwe vormen van kwaliteitsverbetering. Er was onvrede over

Indicatoren naar achtergrond studenten
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Grafiek 2: Indicatoren voor studiesucces naar achtergrond

het begrip studiewaarde, dus men ging op zoek naar een goed alternatief met als vertrekpunt de waarde die alumni zelf gaven over hun schoolloopbaan. Ze kregen vragen voorgelegd als: Wat heb je aan de
opleiding gehad? Ben je er een doorzetter van geworden? Is je zelfstandigheid en je ondernemingszin
erdoor vergroot? De eerste resultaten van “het echte schoolsucces” zijn gebaseerd op een korte looptijd en relatief kleine aantallen: 938 alumni waarvan 109 voormalig Helicon-studenten.
De uitkomst wordt gepresenteerd in veertien competenties waarbij alumni aangeven hoe sterk de
opleiding hieraan heeft bijgedragen. Opvallende positieve uitschieters zijn samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig zijn. In een overzicht waarin de voormalig mbo-studenten mogen
aangeven of bepaalde elementen voldoende in balans zijn, geven ze aan dat er te weinig keuzemogelijkheden waren en de moeilijkheidsgraad als te makkelijk werd ervaren. Ondanks dat men over de
aansluiting op het werk positiever is dan over de aansluiting op het hbo, vindt eenderde de aansluiting matig. De onderzoekers vragen aandacht voor doorontwikkeling van alumnibeleid om het echte
schoolsucces te kunnen verbeteren. In een overzicht geven de alumni aan welke vorm van contact ze
zouden willen onderhouden met de instelling. Een reünie is hierin de koploper, maar meer dan 50% is
eveneens voorstander van het verzorgen van gastlessen of zou willen doorpraten over het onderwerp
onderwijs en aansluiting.
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Doorstroom groene beroepskolom
In de landelijke en regionale samenwerking met AOC Raad en Groenpact spelen we sterk in op de
kansen die groen voor iedereen biedt. Al vroeg wordt gestart met een breed scala aan voorlichtingsactiviteiten bij PO-scholen en VO-scholen, waarbij we scholieren op verschillende manieren laten
kennismaken met groen onderwijs. Landelijk gezien stroomt ongeveer 30%10 van de leerlingen door
van vmbo groen naar mbo groen. Helicon scoort gemiddeld iets hoger, waarbij we aangeven dat er
verschillen zijn per vestiging. Begin 2018 zijn we een onderzoek gestart naar wat de opzet van Groen
Lyceum voor ons kan betekenen. Waar het onderzoek zich in eerste instantie richtte op Helicon
VMBO Eindhoven, is het onderzoek inmiddels verbreed richting onze vestigingen in Nijmegen, Den
Bosch en Kesteren.
Speerpunt 3: Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
OCW hanteert de volgende definitie bij dit speerpunt: ‘Verbetering van het arbeidmarktperspectief van
mbo studenten door aanpassingen in het onderwijsaanbod, beïnvloeding van de studiekeuze, inhoudelijke vernieuwing van de opleidingen en het versterken van de verbinding met de beroepspraktijk.’
Eerder in dit hoofdstuk is reeds stilgestaan bij onderwerpen als arbeidsmarktperspectief, het aanpassen van ons onderwijsaanbod richting de toekomst en wat wij op dit moment ondernemen om de
verbinding met het bedrijfsleven te versterken. In deze paragraaf komen we daar minder nadrukkelijk
op terug. Waar we wel nadrukkelijk bij stilstaan is de kansen die we zien om de bbl uit te breiden.
Ons palet aan bbl-opleidingen is op dit moment stabiel. Uit het oogpunt van kwaliteit en efficiëntie
zijn de afgelopen jaren keuzes gemaakt die bijdragen aan het intern centraliseren van het aanbod
bbl-opleidingen. Hiermee hebben we het keuzeaanbod in stand kunnen houden voor onze studenten.
Op het gebied van veehouderij en groen gaan we, mede op verzoek van het bedrijfsleven, (bij voldoende interesse) komend schooljaar starten met twee nieuwe N4 bbl-opleidingen. Wanneer we de
inhoud van onze bbl-opleidingen kritisch tegen het licht houden, zien we dat wij op dit moment nog
dat we weinig ruimte bieden voor het leren op afstand. Dit terwijl de markt ons daar wel op bevraagt.
We willen hier dit schooljaar ervaring mee opdoen door het starten van een pilot Digitaal Leren en
Lesgeven bij verschillende dieropleidingen (weliswaar bol). Deze pilot maakt het voor studenten en
onderwijsteams mogelijk om met digitale onderwijscontent eenvoudig en overzichtelijk samen te
werken.
In het kader van LLO zijn we dit jaar samen met sectorale en regionale partners een onderzoek gestart naar de kansen en mogelijkheden voor het verbeteren van ons scholingsaanbod en onze marktbenadering. Dit onderzoek loopt op dit moment nog. Uit een preview blijkt dat we mogelijkheden zien
om ons pakket aan opleidingen en cursussen uit te breiden met daarnaast is door de onderzoekspartijen geconstateerd dat onze marktbenadering te versnipperd is. Vanaf augustus 2018 is hier een
centralisatieslag in gemaakt door de marktbenadering van de zuidelijke vestigingen grotendeels vanuit Helicon MBO Eindhoven te laten uitvoeren. Onderzoek moet uitwijzen of een verdere centralisatie
extra voordeel biedt voor alle partijen.
Bij het voorbereiden van studenten voor de arbeidsmarkt van de toekomst zien we wederom een specifieke rol voor LOB weggelegd. We erkennen een onderscheidende meerwaarde binnen het mbo in
het ontwikkelen van vaardigheden en in de persoonlijkheidontwikkeling die studenten in staat stellen
om antwoorden te vinden die een complexe samenleving kan vragen. Deze bewuste keuze voor inclusief onderwijs is met name terug te vinden vanuit een gepersonaliseerde visie op LOB. In het eerder
genoemde rapport “Het echte schoolsucces” geeft 40% van de ondervraagde alumni aan dat zij een
sleutel zien in LOB als het gaat om het verlagen van de werkeloosheid onder afgestudeerden. Onze
huidige LOB-lijn voorziet daar reeds in, maar hiervoor is extra aandacht nodig. LOB dient ingebed te
worden in de beroepscontext en op het juiste moment te worden aangeboden om uiteindelijk zelfbe-

10

Rapport Doorstroom in de Groen Beroepskolom, januari 2017
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wuste en wendbare studenten af te leveren. Als het gaat om een brede oriëntatie op de arbeidsmarkt
zien we dat ons huidige aanbod van keuzedelen te gering is voor studenten om zich te verbreden.
Studenten zijn hier kritisch over in de tevredenheidsonderzoeken. We ontvangen positieve signalen
van studenten met betrekking tot een experiment bij Helicon MBO Tilburg. Daar krijgen studenten de
kans om een verbredende stage te lopen tijdens de onderwijstijd voor keuzedelen. Dit experiment biedt
studenten de ruimte om zich buiten het kwalificatiedossier te oriënteren. Omdat we weten dat een
doorlopende ontwikkeling en vernieuwing van het aanbod van keuzedelen nodig is, niet alleen bij de
kwetsbare opleidingen, hebben we in augustus 2018 een projectleider benoemd voor onder andere dit
proces.
Ontwikkeling richting 2028
Als we kijken naar de beoogde ontwikkeling richting 2022 en 2028, zien we een professionaliseringsvraagstuk teneinde al onze studenten goed te kunnen (blijven) bedienen. We zijn een lerende organisatie als het gaat om het creëren van zelfbewustzijn bij studenten en het leveren van wendbare studenten
aan de arbeidsmarkt c.q. andere opleidingen. Dit doet een beroep op het kunnen inspelen op individuele vraagstukken en vraagt om een sterkere capaciteit in pedagogisch-didactisch handelen van onze
medewerkers. Daarnaast is er winst te behalen als het gaat om digitale en ICT-vaardigheden.
In november 2017 heeft de HAN een onderzoek gepubliceerd over de huidige digitale en ICT-vaardigheden van o.a. Helicon waaruit bleek dat we competenties tekort komen op het gebied van lesgeven met
en over ICT. Op dit moment ontbreekt het ons aan een eenduidige visie op welke rol ICT moet spelen in
het leerproces. Met het ontbreken van deze competenties en visie is het geen eenvoudige opgave om
de doorontwikkeling van de opleidingen gepaard te laten gaan met het op grote schaal toepassen van
het pedagogisch-didactische gebruik van ICT. Een positief element uit het HAN-onderzoek is dat we op
informatievoorziening en mediavaardigheden goed scoren.
Conclusies vanuit de algehele analyse
In deze paragraaf laten we zien welke conclusies we trekken op basis van de analyse. We benoemen
de belangrijkste onderwerpen uit de Kwaliteitsafspraken 2015-2018 (behouden van elementen), de landelijke speerpunten en onze strategische agenda richting 2028. We verdelen deze onderwerpen over
de drie landelijke speerpunten.
Kwaliteitsafspraken 2015-2018
Wat betreft de Kwaliteitsafspraken 2015-2018 concluderen we het volgende bij de zes landelijke thema’s:
De lijn die is ingezet met het project voor Taal en Rekenen heeft positieve resultaten opgeleverd. Op dit
moment is het project beëindigd en wordt na dit huidige schooljaar de lijn voor Taal en Rekenen opgenomen in het reguliere onderwijs.
Voor vsv hebben we positieve resultaten behaald waar we trots op zijn. We vinden dat we de scholing
met betrekking tot coachvaardigheden voor docenten en verzuimcoördinatie blijvend aandacht moeten
geven. Excellentie en vakwedstrijden worden als positief ervaren en geven onderwijsteams en studenten een extra impuls om ook buiten de kaders van de opleiding mooie resultaten te bereiken. Deze
initiatieven willen we daarom doorzetten.
Voor het Toetsbeleid hebben we nog niet alle gestelde doelen volledig behaald. We stellen voor onszelf
vast dat we de komende periode extra tijd en aandacht willen geven aan dit onderwerp, eveneens met
het oog op LLO. De Heliconprofessionals ervaren de ingezette lijn vanuit het thema professionalisering
als positief en er worden mooie resultaten geboekt. Ook hier geldt dat de wereld om ons heen continu
verandert en om daarop in te kunnen spelen blijft professionalisering een punt van aandacht.
Voor de bpv moeten we vaststellen dat we nog niet alle doelen behaald hebben. Bpv speelt een belangrijke rol bij het contextrijk leren, leren in de beroepspraktijk en in de groene kolom. We zullen de komende periode extra tijd en aandacht reserveren voor dit onderwerp.

26

Helicon Opleidingen Kwaliteitsagenda 2019-2022

Een deel van de subsidie van de Kwaliteitsafspraken 2015-2018 is door middel van een teambudget
ingezet om structureel teamoverleg te faciliteren. Uit het eerder genoemde MTO leiden we af dat
deze teamoverleggen als zeer zinvol worden ervaren en de wens bestaat om meer te investeren in
deze overlegstructuur.
Speerpunten vanuit regeling kwaliteitsagenda 2019-2022
In de nieuwe Kwaliteitsagenda 2019-2022 als opvolging op de Kwaliteitsafspraken 2015-2018, zijn
een drietal speerpunten benoemd. Voor deze speerpunten hebben we in onze organisatie het volgende vastgesteld:
yy Rondom “Jongeren in kwetsbare positie” geven de vsv-cijfers een positief beeld. Ook met LOB is
de goede lijn ingezet, welke we door willen gaan zetten.
yy Het speerpunt “Gelijke kansen” zien we met name terug in het doorstromen in de groene beroepskolom. Vanuit het vmbo de instroom naar het mbo en de uitstroom naar het hbo, van intake tot
alumni.
yy Bestendigheid en duurzaamheid is het “Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst”.
Dit betekent investeren in LLO en LOB gedurende onze trajecten en nazorg richting onze alumni.
Strategische agenda richting 2028
Onze strategische agenda richting 2028 is gelinkt aan de trends en bewegingen in de maatschappij
waarop we onze visie en koers hebben uitgezet met de titel “Koers 2020”. Deze visie en koers zijn in
onze ogen complementair aan de kwaliteitsagenda.
We benoemen het kunnen meebewegen van het onderwijs met maatschappelijke ontwikkelingen als
aandachtspunt. We willen inhoudelijk en organisatorisch nog beter aansluiten bij het opleiden voor
de arbeidsmarkt van de toekomst voor de student en zorgen voor een goede balans voor onze medewerkers middels LLO en professionalisering.
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Digitaliseren van ons onderwijs maakt ons flexibeler. Zowel voor de student als de medewerker.
Studenten krijgen gelijke kansen door tijd en plaats onafhankelijk te kunnen werken aan hun studie,
medewerkers krijgen de mogelijkheid beter aan te sluiten bij de leefwereld van de student. Maar ook
in onze ondersteunende processen en door het meetbaar maken van indicatoren, helpt digitalisering
ons bij beeldvorming van de kwaliteit van ons onderwijs.
In het kader van LLO gaan we professionalisering inzetten als middel. Kijken naar ‘good practices’ in
onze eigen organisatie en daarbuiten, train de trainer activiteiten en zowel hard- als softskills aandacht geven.
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4. Ambities en activiteiten
In dit hoofdstuk maken we de vertaling vanuit de analyse naar de ambitie en activiteiten ofwel
maatregelen. Per speerpunt beschrijven we op hoofdlijnen de ambitie en schetsen we door middel
van het benoemen van een aantal maatregelen de richting die we kiezen. In het tweede deel van dit
hoofdstuk zijn tabellen toegevoegd waarin de maatregelen zijn opgenomen inclusief de meetbare,
merkbare en bespreekbare effecten.
Het aldus inzichtelijk maken van de (onderwijs)kwaliteit van voorgenoemde maatregelen vraagt om
een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten en methoden, passend bij de visie en
doelen van Helicon Opleidingen (onderwijsraad, 2016)11
Jongeren in kwetsbare positie heeft voor ons alles te maken met begeleiding, zowel op de loopbaan
van de student als op de ontwikkeling van de student persoonlijk. Dit is te zien in de manier waarop
wij LOB vormgeven, onze vsv-cijfers en de professionalisering van de docent op aandacht voor (het
terugdringen van) verzuim en het (bijvoorbeeld positief en ontwikkelingsgericht) coachen van de
student.
Onze ambities met betrekking tot het speerpunt Jongeren in kwetsbare positie zijn:
1. We brengen en houden onze VSV-cijfers op alle niveaus onder de landelijke norm
2. We zorgen dat onze niveau 1 en niveau 2 opleidingen in 2022 beter aansluiten bij de doelgroep
3. Door de aandacht die Helicon heeft voor de jongeren in kwetsbare positie wordt Helicon in 2022
genoemd als voorbeeld voor de regio.
Om dit te realiseren treffen we de volgende maatregelen:
yy Opleidingsplannen N2-opleidingen evalueren en verbeteren waardoor ze beter aansluiten
bij de doelgroep
yy Visie en beleid Entree-opleiding ontwikkelen inclusief bijbehorende praktijkcertificaten
yy Werkwijze zorg- en LOB-coördinatoren handhaven, vangnet voor doelgroep sluitend maken en het
realiseren van professionalisering van docenten op LOB, pedagogisch-didactisch handelen en LLO
yy Sturingsinformatie verbeteren op VSV en verzuim en data inzichtelijk en gebruiksvriendelijk te
maken voor de teams
Gelijke kansen gaat over soepele overgangen binnen krachtig beroepsonderwijs en doorgroeien
naar vervolgopleiding of werk. Een goede start, voldoende uitdaging en het ontwikkelen van skills als
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn hierbij van groot belang. We richten ons binnen dit speerpunt op onderwijsontwikkeling, met de nadruk op de doorlopende leerlijn (van intake tot alumni) en
we kijken tevens waar onze studenten terecht komen na het afronden van hun studie en hoe ze het
doen. We werken aan didactisch handelen en mogelijkheden voor studenten om een in de beroepspraktijk goed toepasbare kennisbasis te ontwikkelen. Om hier succesvol in te kunnen zijn, moeten we
onze aandacht rondom toetsing, bpv, duurzaamheid, circulaire economie, digitalisering en professionalisering op onderwijsontwikkeling samen laten komen.
Onze ambities met betrekking tot het speerpunt Gelijke kansen zijn:
1. Het startersresultaat ligt op of boven het landelijke niveau.
2. We voeren onderwijsverbetering door met behulp van data en kwaliteitschecks.
3. We nemen duurzaamheid en circulaire economie op in (onderwijs)programma’s.
4. Helicon is in 2022 aantrekkelijk als werkgever vanwege de wijze waarop teams de ruimte krijgen
om onderwijs samen vorm te geven. Hiermee is zij populair onder nieuwe (jonge) docenten.
11

Bron t.b.v. literatuurlijst: De volle breedte van onderwijskwaliteit. Onderwijsraad, 2016
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2016/over-de-volle-breedte-van-onderwijskwaliteit/volledig/item7400
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Om deze ambities te realiseren treffen we de volgende maatregelen:
yy Sturingsinformatie verbeteren op onderwijsindicatoren
yy Taskforce niveau 2 ‘Dierverzorging’ oprichten
yy Toetsing voor alle opleidingen door ontwikkelen tot ze voldoen aan de norm van onze eigen toets
commissie
yy Optimaliseren examinering
yy Breed (maatschappijvaardig/persoonsvorming) opleiden om zo studenten af te leveren die responsief
zijn richting de arbeidsmarkt
yy Onderzoeken mogelijkheden Groen Lyceum en bij positieve uitkomst ingang zetten
yy Verschillende teams gaan onderzoeken waar duurzaamheid en circulaire economie kan worden
verweven in het curriculum
Bij het speerpunt Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst ligt de nadruk op LLO en digitalisering. We committeren ons aan de afspraken rondom LLO binnen Kennispact MBO Brabant en de
gemaakte afspraken met de Gelderse besturen. Het Helicon-LLO plan is in ontwikkeling en medio 2019
gereed. We investeren fors in het project ‘Digitalisering’. We kiezen ervoor om dit majeure thema niet
apart te profileren, het is voor ons een logisch onderdeel van het speerpunt ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst’. We zullen zelf stappen moeten zetten op dit thema om het onderwijs van de
toekomst goed uit te voeren. We streven op kort termijn naar een gedragen visie op digitalisering en
willen forse ontwikkeling realiseren op de competenties die te maken hebben met lesgeven over en met
ICT. We gaan ondertussen starten met onder andere Office365, werken met (Microsoft)Teams, flipping
the classroom en andere initiatieven die vanuit de teams aangedragen worden. Digitalisering heeft een
projectstatus met een begroting, beschreven activiteiten en doelen.
Een student met een goede basis is flexibel in het omgaan met wat hij of zij tegen zal komen. Daarom
bieden we studenten meer (keuze)mogelijkheden door het aanbieden van keuzedelen, ontwikkelen we
cross-overs en creëren we meer mogelijkheden tot extra onderwijs in de vorm van excellentie programma’s. In het beroepsonderwijs is naast de leercomponent de beroepspraktijk een belangrijke factor. De
arbeidsmarkt is een graadmeter voor de relevantie van opleidingen en speelt een belangrijke rol bij de
totstandkoming en innovatie van het onderwijs.
Onze ambities met betrekking tot het speerpunt Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst zijn:
1. Implementeren en uitvoeren van het plan ‘Leven Lang Ontwikkelen’
2. Digitaliseren binnen Helicon positioneren en de onderliggende doelen te bereiken
3. Onderwijsteams kennen ieder hun eigen startsituatie, (ver)kennen hun omgeving en leggen
verbindingen met onderwijsinstellingen en het werkveld en weten zo studenten op te leiden met
kennis en vaardigheden voor de arbeidsmarkt van de toekomst.
Om deze ambities te realiseren treffen we de volgende maatregelen:
yy Opleidingen (door-)ontwikkelen in het kader van arbeidsmarktperspectief
yy LLO implementeren
yy Excellentie en vakwedstrijden doorzetten en uitbreiden
yy Deelname aan regionale projecten
yy Opleidingen vernieuwen samen met bedrijven (crossovers/keuzedelen/verbreding curriculum)
yy Ontwikkelen van hybride onderwijs samen met het bedrijfsleven (quadrupel helix)
yy Digitalisering: Gedragen visie opleveren hoe ICT bijdraagt aan het onderwijs en
pedagogisch/didactische ICT vaardigheid van docenten, ontwikkelen van gedifferentieerd leren,
ontwikkelen van blended learning/leren op afstand met ICT en robotisering
In de volgende tabellen zijn de ambities en maatregelen schematisch weergegeven en zijn de meetbare,
merkbare en bespreekbare effecten benoemd.
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Tabel 3: Jongeren in kwetsbare positie

Beter aansluiten bij de doelgroep

VSV prestatienorm
Vsv-cijfers 2018-2019
(wanneer n ≥ 50):
N1: 26,4
N2: 8,6
N3: 3,2
N4: 2,7

VSV prestatienorm

Sturingsinformatie verbeteren op vsv en verzuim met als gevolg dat we
bruikbare systemen beschikbaar hebben voor teams.

Door de aandacht die Helicon heeft voor de jongeren in kwetsbare positie wordt Helicon in 2022 genoemd als voorbeeld voor de regio.
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Minimaal driekwart van de onderwijsteams hebben toegang tot een
bruikbaar sturingssysteem.

Minimaal driekwart van de vestigingen
heeft een sluitend zorgvangnet.
Minimaal 60 % van van de teams zijn
geschoold op LOB.

Het traject praktijkcertificaten is in een
andere regio binnen Helicon
geadopteerd. Minimaal 4 vestigingen
bieden een vorm van Entreeopleidingen aan.

We hebben een kwalitatieve hoogwaardige opleiding die recht doet aan
niveau. en tevredenheid.
De studenttevredenheid is toegenomen ten opzichte van 2020.

VSV prestatie norm
Vsv-cijfers 2020-2021
(wanneer n ≥ 50):
N1: 26,4
N2: 8,6
N3: 3,2
N4: 2,7

2022
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Minimaal de helft van de vestigingen
heeft toegang tot een bruikbaar
sturingssysteem.

VSV cijfers worden door de staf doorgegeven aan vestigingen. 1x per jaar
wordt er een Helicon totaal analyse
gemaakt die gedeeld wordt met CvB
en vestigingen. Hierin staan aanbevelingen. Teams nemen in hun teamplan
daar waar nodig is acties op. Behoudcijfer wordt 2x per jaar opgehaald en
opgenomen in teamdashboard. Teams
nemen in hun teamplan daar waar
nodig acties op.
Bespreekbare effecten

Minimaal de helft van de vestigingen
heeft een sluitend zorgvangnet.
Minimaal 40 % van de teams zijn
geschoold op LOB.

Basis is op orde. Er ligt een implementatieplan voor 5 jaar en elke vestiging
heeft jaarlijks een activiteitenplan. De
afgelopen 3 jaar is 25 % van de teams
geschoold op LOB.

Er loopt een traject praktijkcertificaten
in Den Bosch in samenwerking met
Kennispact. Minimaal 3 vestigingen
bieden een vorm van Entreeopleidingen aan.

Het platform Entree stelt elk jaar zijn
doel vast. Van elke vestiging die een
Entree opleiding aanbiedt is er vertegenwoordiging van een vestiging. De
doelen sluiten aan bij de visie op LLO
en worden ook gekoppeld aan de visie
en het organisatiemodel van LLO. We
sluiten aan bij het traject praktijkcertificaten in Den Bosch (Kennispact).

Werkwijze zorg- en LOB-coördinatoren handhaven, vangnet en ondersteuning voor doelgroep sluitend maken waardoor interne en externe relaties
geborgd zijn. Teams worden verder geschoold op LOB.

Visie en beleid voor Entree-opleidingen opzetten passend bij LLO visie en
praktijk certificaten.

De niveau 2 opleiding is aangepast
a.d.h.v de resultaten uit eerder verkregen onderzoek. In een tussenevaluatie
wordt een afwijkingsplan gemaakt
om de verwachte doelen te kunnen
bereiken in 2022.
De studenttevredenheid is toegenomen ten opzichte van 2018.

Het eerste HKS cohort is afgestudeerd. Op basis van visie op onderwijs,
voorlichting, tevredenheid van studenten, bedrijven en ouders, cijfers van
toetsing en examens, arbeidsmarktperspectief en arbeidsmarktrealiteit
wordt in combinatie met diepte-interviews een plan van aanpak gemaakt
om de opleiding aan te passen.

Merkbare effecten

2020

T=0 (zie tabel 2)

Meetbare effecten

Opleidingsplannen van alle N2 opleidingen evalueren en doorontwikkelen.

Disclaimer: Behoudens wetswijzigingen die van invloed zijn op meetbare resultaten gedurende de planperiode.

Vsv-cijfers op alle niveaus onder de landelijk norm brengen en houden

Jongeren in een kwetsbare positie
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Duurzaamheid in
programma’s

Het Groene Lyceum is op basis van ervaring wel of niet
op een 2e plek binnen Helicon opgestart.
Meer dan driekwart van de onderwijsteams hebben op
eigen wijze een actieve betrokkenheid bij het thema
duurzaamheid.
Er is een breder, completer, toekomstgericht, duurzaam
en circulair onderwijsaanbod

Bij de opleiding Stad en Mens in Nijmegen is circulaire
economie ingebed in het onderwijs.
Meer dan driekwart van de onderwijsteams hebben op
eigen wijze een actieve betrokkenheid bij het thema
duurzaamheid en dit opgenomen in het teamplan

De examenexpertgroep bestaat uit maximaal 6
collega’s (coördinator, 3 vaststellers, 2 coördinatoren)
is werkend en construeert en construeren en stellen
keuzedeelexamens vast. Verder stellen zij binnen de
gestelde afspraken met de Groene Norm de PvB vast.
De visie op onderwijs van Koers 20202 is herijkt in
Koers 2025 en is gekoppeld aan afspraken die beschreven staan en waarmee teams binnen buitenmaten aan de slag kunnen.
Bij positief advies haalbaarheid is Het Groene Lyceum
op ten minste 1 plek opgestart.
De helft van de onderwijsteams hebben een begin
gemaakt om op eigen wijze actief betrokken te zijn bij
het thema duurzaamheid.
teamplannen
De ambities van programma zijn verweven in het
curriculum van zowel de opleidingen Veehouderij als
Stad en Mens.
Circulaire economie wordt op de vestiging Tilburg ingebed in het onderwijs van de opleiding Stad en Mens.
Minimaal de helft van de onderwijsteams hebben een
begin gemaakt om op eigen wijze actief betrokken te
zijn bij het thema duurzaamheid, dit is opgenomen in
het teamplan.

Er ligt een notitie, de examenexpertgroep is geformeerd en opgenomen in de begroting als vaste post.

Didactisch handelen en de uitvoering daarvan ligt bij
de vestiging. De dialoog hoe de onderwijskundige
begeleiding hierop gaat plaatsvinden, vindt plaats in
april 2019..
Er ligt een haalbaarheidsrapport inclusief financiële
paragraaf.

Zeer divers, afhankelijk per team.

Twee mbo vestigingen hebben namens Helicon ingetekend op dit programma.

Verschillende onderwijsteams onderzoeken hoe circulaire economie kan worden verweven in het curriculum.

Zeer divers, afhankelijk per team.

Toetsing voor alle opleidingen voldoen aan kwaliteitseisen
en zijn waar mogelijk gebouwd in QMP Theoretische toetsen worden daar waar mogelijk digitaal afgenomen met
QMP en voldoen aan de kwaliteitseisen die hier voor staan.

Formeren examen expertgroep 2019 en Uitvoeren van het
plan ‘Optimaliseren Examineren’.

Werken aan Didactisch handelen in de breedste zin van
het woord gebaseerd op onze visie op onderwijs en de
nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Onderzoek Groen Lyceum doorzetten.

Teamplannen

Ontwikkelen van programma’s natuurinclusieve landbouw

Circulaire economie ontwikkelen binnen het onderwijs

Teamplannen

Helicon is in 2022 aantrekkelijk als werkgever vanwege de wijze waarop teams de ruimte krijgen om onderwijs samen vorm te geven. Hiermee is zij populair onder nieuwe (jonge) docenten.

Bespreekbare effecten

Examenexpertgroep kan worden teruggebracht naar 3
collega’s. 1 coördinator, 1 constructeur en 1 vassteller.
Zij construeren en stellen keuzedeelexamens vast.
Verder stellen zij binnen de gestelde afspraken met de
Groene Norm de PvB vast.

Bij alle toetsen in QMP worden de nodige inhoudelijke
en toets technische controle gehouden. Analyses
geven op itemniveau feedback zodat gerichte kwaliteitsverbeteringen kunnen worden doorgevoerd en
gemonitord. Toetsen die niet in QMP staan worden
onafhankelijk geaudit.

De visie op toetsing is vertaald naar alle aspecten in de
toets cyclus. Beleid en kennis worden gedeeld via twee
wiki-arrangementen. Docenten worden ondersteunt
door een toets team op afstand en d.m.v. scholingen.

‘Taskforce niveau 2 Dierverzorging’ waarbij we verdere
analyse uitvoeren, ambitie en acties beschrijven en sectoraal afstemmen.

Teams hebben in hun teamplan didactisch handelen en
de manier van uitvoering opgenomen in hun teamplan
en handelen daarna en stellen bij op basis van eigen
en peer analyses. Teams geven zelf aan wanneer en
waarvoor zij onderwijskundig advies nodig hebben.

Er is een toestcommissie. Toetsen worden door teams
geanalyseerd. Verder worden er steekproeven gehouden om de kwaliteit te onderzoeken en aanbevelingen
te doen. De toetscyclus is onderdeel van het onderwijs
waarbij toetsen en onderwijs op elkaar aansluiten.
Hiervoor worden coaching rapporten ingezet (Bij QMP
is dat onderdeel ). De toetscommissie bewaakt de
kwaliteit, voert steekproeven uit en geeft feedback
naar de teams voor aanbevelingen naar kwaliteitsverbetering met als doel valide en betrouwbare toetsen.

De opleiding is aangepast en wordt in 2020 nogmaals
op basis van de indicatoren geëvalueerd. De studenttevredenheid is toegenomen ten opzichte van 2018.

Het eerste HKS cohort is afgestudeerd. Op basis van
visie op onderwijs, voorlichting, tevredenheid van
studenten, bedrijven en ouders, cijfers van toetsting en
examens, arbeidsmarktperspectief en arbeidsmarktrealiteit wordt in combinatie met diepteinterviews
een plan van aanpak gemaakt om de opleiding aan te
passen. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van de
optie om af te wijken van de urennorm.
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Onderwijsverbetering
met behulp van data
en kwaliteitschecks

We hebben een kwalitatieve hoogwaardige opleiding
die recht doet aan niveau en tevredenheid. De studenttevredenheid is toegenomen ten opzichte van 2020.

Teams zijn solide van structuur en de sturingsinformatie m.b.t. VSV, Jaar- en diplomaresultaat zijn er op
teamniveau.

Alle indicatoren van studiesucces zijn per team
beschikbaar.

Startersresultaat 2020/2021
N2: ≥79%
N3 en N4: ≥82%

2022

Sturingsinformatie verbeteren op onderwijs-indicatoren.

Merkbare effecten

Startersresultaat 2018/2019
N2: ≥79%
N3 en N4: ≥82%

Startersresultaat 2016/2017
N2: ≥79%
N3 en N4: ≥82%

Sturingsinformatie is er altijd op Creboniveau en op
opleidingsniveau. Deze wordt gedurende het jaar
gedeeld met vestigingen

2020

T=0 (pagina 22)

Disclaimer: Behoudens wetswijzigingen die van invloed zijn op meetbare resultaten
gedurende de planperiode.

Meetbare effecten

Het gemiddelde startersresultaat boven de landelijke niveau te houden.

Gelijke kansen

Tabel 4: Gelijke kansen

Bij 6 vestigingen worden excellentieprogramma’s aangeboden.-

3 Opleidingen worden aangeboden bij
voldoende interesse.
Studenten kunnen zien welke keuzedelen
op andere vestigingen worden aangeboden en kunnen daarop inschrijven.
1. Gedragen visie op ICT en robotisering
is onwikkeld en vastgesteld.

Opleidingen worden vormgegeven.

Er ligt een breed pakket van in totaal 80
keuzedelen. Studenten kunnen een keuze
maken op hun eigen vestiging binnen hun
eigen opleiding.
Helicon maakt minder dan gemiddeld gebruik van vernieuwende ict-toepassingen,
minder gebruik van ict voor differentiatie
en besteden minder aandacht aan de
ict-geletterdheid van leerlingen dan rocdocenten. Bij ict-inzet voor werkplekleren
is er geen verschil. Het verschil tussen
roc-docenten en aoc-docenten wordt vooral verklaard doordat docenten bij Helicon
gemiddeld wat minder lesgeven met en
over ict dan docenten bij de andere instellingen. Bij twee opleidingen is robotisering
een onderdeel van het curriculum.

De helft van de onderwijsteams hebben
een begin gemaakt om op eigen wijze actief betrokken te zijn bij de arbeidsmarkt.
Hierbij zijn tenminste opgenomen:
1. onderwijsprojecten
2. participatie van de regio arbeidsmarkt
bij het ontwikkelen en uitvoeren van het
onderwijs
3. alumni activiteiten

Diverse lopende initiatieven die vanuit het
verleden zijn ontstaan. Er is geen nulmeting voorhanden.

10 unieke excellentieprogramma’s bij
5 van de 8 mbo’s. Er is een projectleider Skills. De opleidingen Dier, Bloem,
Hovenier gaan meedoen met Skills
activiteiten.

Participatie LLO plan Brabant volgens
planning.

Gezamenlijk plan LLO Brabant is gereed.

Bespreekbare effecten

1. Gedragen visie op ICT vaststellen
2. Ontwikkelen van gepersonaliseerd leren
3. Ontwikkelen van blended learning / af standsleren met ICT
4. Professionalisering op thema’s ICT en robotisering

Verbreding curriculum door nieuwe keuzedelen
aan te bieden.

Drie nieuwe opleidingen opstarten (crossovers).

Bieden studenten excellentietrajecten aan maken deelname
aan vakwedstrijden mogelijk.

Helicon implementeert de gekozen organisatievorm. In minimaal drie regio’s bieden
we LLO-activiteiten aan voor meer dan 50
deelnemers.

Helicon start een onderzoek naar een
efficiëntie organisatievorm voor het aanbieden van LLO. In minimaal twee regio’s
bieden we LLO-activiteiten aan voor meer
dan 50 deelnemers.
Merkbare effecten

2020

T=0

Meetbare effecten

Tabel 5: Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
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2. Minimaal de helft van de onderwijsprofessionals in de mbo-instellingen zijn
aantoonbaar competent in leren en
lesgeven met ict in de mbo-context.
3. Minimaal de helft van de onderwijsprofessionals zetten ict effectief in en doen
recht aan verschillen tussen leerlingen
(gepersonaliseerd leren) en zet ict in
voor blended learning.
4. Minimaal de helft van de onderwijsteams heeft zich geprofessionaliseerd
op het thema robotisering en zijn er op
Heliconniveau werkplaatsen ingericht.

Studenten kunnen keuzedelen bij een
andere organisatie volgen.

De nieuwe crossovers die zijn gestart in
2019 / 2020 zijn volgens vaste structuur
geëvalueerd en bijgesteld.

Bij 7 vestigingen worden excellentieprogramma’s aangeboden.

Meer dan driekwart van de onderwijsteams hebben op eigen wijze een actieve
betrokkenheid bij de arbeidsmarkt.
Dit uit zich in:
1 onderwijsprojecten
2 participatie bij het ontwikkelen en
uitvoeren van het onderwijs
3 alumni activiteiten

Duurzame LLO in Brabant is uitgevoerd, er
is vorm gegeven aan de ‘White Label’ .

In minimaal vijf regio’s bieden we LLO-activiteiten aan voor meer dan 50 deelnemers.

2022

Onderwijsteams kennen ieder hun eigen startsituatie en werken van daaruit aan de beoogde effecten. Zij (ver)kennen hun omgeving en leggen verbindingen met onderwijsinstellingen en het werkveld
en weten zo studenten op te leiden met kennis en vaardigheden voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Digitalisering (inclusief professionalisering)

Leven Lang Ontwikkelen

Teamplannen: opleidingen initiëren en nemen deel aan
regionale projecten.

Generiek uitvoeren van businessplan Leven Lang Leren in
samenhang met LLO in Brabant (A3 poster2 zie bijlage).

Generiek uitvoeren van businessplan Leven Lang Ontwikkelen

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

5. Duurzame betrokkenheid,
totstandkoming en werkwijze
Het externe proces
Bij Helicon geloven we dat we de band met bedrijven vooral verstevigen door rondom het onderwijs
op de vestigingen intensief samen te werken. Daar zetten we dan ook in de eerste plaats op in.
In de regio’s en in de branches waarin we werken hebben wij – en vooral onze studenten! – intensief
contact met bedrijven. Medewerkers zoeken de bedrijven op, al dan niet in het kader van de bpv.
Doordat teams actief participeren in regionale en sectorale netwerken borgen zij de duurzame inbedding in bijvoorbeeld deze agenda. Directeuren en CvB richten zich op de strategische netwerken.
We vinden het van belang om in onze organisatie met onze omgeving in gesprek te zijn. Alleen zo
kunnen we echt van betekenis zijn voor onze studenten.
Om dit gestalte te geven organiseert Helicon op alle niveaus netwerkbijeenkomsten. Vanuit opleidingsteams zijn er de vakinhoudelijke themabijeenkomsten. Concrete voorbeelden hiervan zijn
critical friends bij Helicon MBO Tilburg, afstemming Staatbosbeheer bij Helicon MBO Velp en
VHG-bijeenkomsten rondom de excellente school Helicon MBO Nijmegen. Naast deze initiatieven
zijn er vanuit de verschillende teams of op vestigingsniveau de afgelopen jaren diverse bpv-praktijkopleidersavonden georganiseerd. Bpv-bedrijven zijn in de gelegenheid om bijeenkomsten voor
praktijkopleiders bij te wonen (vaak vanuit een thema) en van gedachten te wisselen met de docenten en andere medewerkers.
Naast het betrekken van bedrijven onderhouden we intensief contact met collega-instellingen in
zowel Brabant, Gelderland als Limburg en hebben we afspraken over toekomstige samenwerking
(zie bijlage Samenwerkingsafspraken). Op deze manier vormen we ons een zo volledig en actueel
mogelijk beeld van wat in ons onderwijs belangrijk is voor bedrijven en de regio. We streven hierin
overigens voortdurend naar optimalisering, het kan altijd beter.

Helicon Opleidingen Kwaliteitsagenda 2019-2022

35

Het interne proces
Het schrijfproces van de Kwaliteitsagenda 2019-2022 is gestart door via een animatievideo onze medewerkers op te roepen om de trajectgroep Kwaliteitsafspraken te voeden met goede ideeën. Deze trajectgroep met expertise in onderwijs, communicatie en netwerken is vervolgens onder aanvoering van een
programmamanager de agenda gaan vullen. Voor het formuleren van de strategische ambities richting
2028 zijn in verschillende bijeenkomsten voornamelijk leidinggevenden betrokken geweest. Bij de
formulering is nadrukkelijk gebruik gemaakt van verschillende, recente publicaties vanuit de MBO Raad,
AOC Raad en OCW over de ontwikkeling van het onderwijs. Daarnaast is gebruik gemaakt van verschillende interne en externe onderzoeksresultaten, zoals de tevredenheidsmetingen. Tussenproducten van
de kwaliteitsagenda zijn besproken met zowel de ondernemingsraad, teamleiders en als directeuren.
In de maanden september en oktober is de trajectgroep uitgebreid met extra directeuren en teamleiders
om nog meer onderwijskundige duiding te geven.
In de uitrol van de Kwaliteitsagenda op vestiging/teamniveau is nadrukkelijk aandacht voor het raadplegen van partners/bedrijven. Teams hebben de opdracht om hen te betrekken bij de planvorming en
uitvoering van hun activiteiten. Op basis van de input van de commissie, Heliconcollega’s, partners en
betrokkenen hebben we deze definitieve agenda gerealiseerd.
Werkwijze
Er was een eerste versie van de Kwaliteitsagenda 2019-2022, deze is intussen verbeterd door tussen
november 2018 en maart 2019 met (directie)teams en regionale partners af te stemmen. Eind februari
heeft het gesprek met commissie Scheffer plaatsgevonden waarin we onder andere gesproken hebben
over de voortgang en werkwijze.
Vanuit onze Koers werken we bij Helicon volgens het principe teams in the lead. Wat we gaan doen
staat vast, maar hoe we het doen is aan de teams. Dat doen we dus ook bij de implementatie van de
Kwaliteitsagenda. Vanuit Koers 2020, onze strategische ambities en de analyse hebben we, zoals beschreven, ambities geformuleerd. Het is aan de teams om daarop activiteiten te ontwikkelen die ervoor
zorgen dat we met elkaar de ambities behalen. Daarin maken we onderscheid tussen vestigingsoverstijgende en vestigingsspecifieke activiteiten. Waarbij die laatste onderdeel zijn van de reguliere teamplannen per vestiging. Dit maken we op die manier duurzaam en merkbaar, omdat we innovatie (ook door
lering uit het verleden) niet meer apart organiseren, maar onderdeel maken van de dagelijkse praktijk
van onze vestigingen.
Teams kunnen aanspraak maken op het budget van de kwaliteitsagenda. Dit doen zij door een aanvraag in te dienen bij het managementteam van de vestiging. Het managementteam accordeert , ontsluit en monitort vervolgens de aanvragen. De programmamanager Kwaliteitsafspraken en de projectleiders kijken mee naar dit proces om de overview te houden.
Daarbij gaan we uit van de volgende criteria:
yy In lijn met de Heliconkoers
yy Bijdragen aan ten minste één speerpunt uit de Kwaliteitsagenda
yy Aantoonbaar betekenisvol voor de student
Voor vestigingsspecifieke activiteiten geldt daarbij een aanvullend criterium:
yy In samenwerking met bedrijven/partners
Het Heliconbrede budget, voor vestigingsoverstijgende activiteiten, wordt beheerd door de stuurgroep
Kwaliteitsafspraken 2019-2022. De budgettering vindt plaats in schooljaren om zo het ritme van de
teams te volgen.
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Duurzaamheid in de Koers: betrokkenheid zo
doen we dat
Helicon is op dit moment bezig met het procesontwerp voor de totstandkoming van de
nieuwe koers. Uitgangspunt bij het vormen van
Koers2025 is , net als bij Koers 2020, dat we
daarbij betrokkenheid organiseren. Niet alleen
bij de inhoud van de Koers laten we werkveld,
studenten, ouders, docenten en andere stakeholders meedenken, al in deze fase van procesontwerp vragen we op dit moment bovenstaande betrokkenen om input. (zie illustratie
hierboven.)
Zo hebben we sessies gehouden met een
vertegenwoordiging van ouders, studenten én
vmbo-leerlingen, docenten en werkveld over
de huidige Koers (wat nemen we mee?) en het
proces voor Koers 2025. Het opstartteam, met
onder meer de zogenaamde jonge honden (jonge docenten en studenten) vertegenwoordigers bedrijfsleven, ouders, studenten denkt mee over de opstart nieuwe Koers en de processchets. Deze groepen
blijven gedurende het hele verdere proces, nauw betrokken in de volgende fases:
yy voorbereiding opstart en processchets
yy evaluatie en onderzoek
yy totstandkoming
yy vertaling naar praktijk
Dat kan als onderdeel van het opstartteam, vooruitgangteam, projectteam, klankbordgroep óf als één
van de doelgroepen die benaderd wordt vanuit de belrokkenheidslijn. Met de opbrengst van deze brede
betrokkenheid, geven we, net zoals we dat vanuit Koers2020 hebben gedaan, verder gestalte aan de
activiteiten binnen de Kwaliteitsagenda 19-22.
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juli

Kalenderjaar 2020

Schooljaar 2018/2019

Besluitvorming

april
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Wensverhaal vertellen

Vertaling naar praktijk

Vanuit de Helicon Koers werken we volgens het principe teams in de lead. In de Kwaliteitsagenda
zijn ambities geformuleerd op de drie landelijke speerpunten. Het is aan de vestigingsteams om daar
activiteiten op te ontwikkelen. In de 1.0 versie van de kwaliteitsagenda op 31 oktober gaven we een
globale beschrijving van de betrokkenheid, totstandkoming en werkwijze van de kwaliteitsagenda.
Die datum was tevens het vertrekpunt van de implementatie.
Duurzaamheid in de kwaliteitsagenda
Tussen november januari zijn we stevig aan de slag gegaan met het formeren van een stuurgroep
bestaand uit 3 directeuren en 2 teamleiders, elk vanuit een verschillende vestiging. De keuze om ook
teamleiders toe te voegen komt vanuit evaluatie waarin we opgemerkt hebben dat het wenselijk is dat
verschillende lagen van het management sturing geven aan het gehele proces rondom de kwaliteitsagenda. Vervolgens is het zaak om de teams mee te nemen in de werkwijze van de kwaliteitsagenda.
De werkwijze is gevisualiseerd in een placemat (zie pag. 37). Deze praatplaat is gebruikt in individuele gesprekken op alle 8 mbo-vestigingen met de managementteams. In dit gesprek is de werkwijze
toegelicht, de begroting doorgesproken en een voorstel voor de verdeling en aanscherping. Door deze
opzet voelen managementteams zich erg verbonden met de thema’s en mogelijkheden van de kwaliteitsagenda.
Daarnaast is er campagnematige aandacht voor de kwaliteitsagenda. Onder de noemer ‘Het beste
idee van Helicon’ zijn teams op een ludieke manier opgeroepen om hun idee (passend bij drie landelijke speerpunten en criteria kwaliteitsagenda) in te dienen. Tijdens het tweejaarlijkse Helicongres voor
alle medewerkers in april is er een ‘beste Idee van Helicon’ plein, waar bezoekers, via de congresapp,
kunnen stemmen. Ook in het hoofdprogramma is aandacht voor deze ideeën inclusief uitreiking. De
boodschap van deze campagne: Heb jij ook een ‘beste idee van Helicon’, zorg dan dat je het indient
voor de kwaliteitsagenda! Doel is om via een andere route dan de hierboven genoemde managementlijn bekendheid te geven aan de werkwijze van de kwaliteitsagenda. deze werkwijze zorgt voor innovatie op de werkvloer waardoor gelden direct ten goede komen aan onderwijsontwikkeling en studenten.
Teams die door deze ideeën geïnspireerd zijn geraakt kunnen op het congres direct in contact komen
met 3 projectleiders.
Om teams te ondersteunen zijn er namelijk 3 projectleiders benoemd (afkomstig van de vestigingen).
Iedere projectleider, die zelf midden in het onderwijs staat, is verantwoordelijk voor de uitvoering van
projecten op een van de drie landelijke speerpunten. Zowel op Helicon overstijgend niveau als op
teamniveau per vestiging. gaan zij aan de slag. De projectleiders ondersteunen teams met de vormgeving van de projecten en geven sturing aan Heliconbrede projecten. Ook monitoren zij, namens de
stuurgroep, de voortgang. Een voorbeeld van een Heliconbreed project binnen de Kwaliteitsagenda
is Digitalisering. Daarin wil Helicon aan de slag met Communities op Practises (COPS). Vanuit verschillende vestigingen gaan we ontwikkelen, inspireren, delen en leren van elkaar. Vanuit deze COPS
komen leervragen die we onder andere door middel van onze eigen Helicon Academy willen uitwerken
en omzetten in trainingen. Een mooi voorbeeld van hoe we de uitvoering van de kwaliteitsagenda
cyclus, bestendig en duurzaam in zetten.
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Een aantal belangrijke samenwerkingsverbanden
Onderwijs

AOC Raad
Netwerkorganisatie van de AOC’s
MBO Raad
Brancheorganisatie voor Middelbaar
Beroeps Onderwijs en volwasseneneducatie
MBO Raad: Brancheorganisatie voor Middelbaar Beroeps Onderwijs en volwasseneneducatie.
VO Raad
Brancheorganisatie voor Voortgezet
Onderwijs.
Vereniging Buitengewoon Groen VO Raad
Brancheorganisatie voor Voortgezet
onderwijs.
GrowCampus
Een gezamenlijke platform van onderwijs
en kennisinstellingen in Noordoost Brabant
op het gebied van agrifood. Multidisciplinair
innoveren en talentontwikkeling.
Aventus
Samenwerkingsovereenkomst opleiding
Techniek & Mechanisatie. Uitvoeringslocatie
Helicon MBO Boxtel.
Citaverde College
Samenwerking LLO, innovatie en kwetsbare
opleidingen in de primaire sector.
Koning Willem I College
Samenwerkingsovereenkomst Entree-opleiding uitstroomprofiel Assistent plant of leefomgeving, opleiding Foodoperator.
ROC de Leijgraaf
Samenwerking opleiding Foodoperator,
iXperium virtueel reality
Summa College
Samenwerkingsovereenkomst Entree-opleiding plant en groene leefomgeving. Uitvoeringslocatie Helicon MBO Eindhoven
Groene Norm
Leverancier van examenproducten voor
groen vmbo en mbo.
Kennisnet
Richt virtuele ruimten in ten behoeve van
leer- en onderwijsprocessen.
Stichting kwaliteitsnetwerk mbo
Stelt borging van onderwijskwaliteit op
instellingsniveau vast.
Mbo in Bedrijf
Door Ministerie van OCW ingesteld om
mbo-scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van kwaliteitsafspraken.

Regionale samenwerking

Bedrijfsleven

Gelders Besturenoverleg
De besturen van de 9 Gelderse MBO-instellingen werken samen met de provincie Gelderland aan toekomst- en arbeidsmarkt bestendig én doelmatig
beroepsonderwijs in Gelderland.

Groenpact (2e fase)
Samenwerkingsovereenkomst tot
2025 tussen de Groene Tafel (de AOC’s,
het groene HBO, Wageningen UR), het
groene bedrijfsleven en het ministerie
van LNV.

Gelderse Professionaliseringsagenda
Het Gelders mbo en de HAN werken
samen aan een ontwikkelagenda (op
het gebied van o.m. ICT en didactiek en
beroepsgerichte didactiek) met het doel
om i.s.m. arbeidsmarkt het mbo toekomstproof te maken.

SBB
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven.

Kennispact MBO Brabant
Innovatieagenda ‘Brabantse mbo’s klaar
voor de toekomst’: tien Brabantse mboscholen, werkgeversvereniging VNONCW Brabant Zeeland en de provincie
maken zich sterk voor het beste en
meest adequate opleidingsaanbod.

CIV Tuinbouw & uitgangsmaterialen
Centrum voor Innovatief Vakmanschap.

Omringende Gemeentes
Op het gebied van Onderwijs, Arbeidsmarkt
en Participatie VSV en kwetsbare jongeren.
Agrifood Capital Werkt!
Programma voor arbeidsmarktregio
Noordoost-Brabant, topregio in Agro en
Food.
RxH
Regionaal samenwerkingsverband van
HAN, Hs Van Hall Larenstein, 7 ROC’s en
Helicon. RxH werkt aan het verbeteren
van de doorstroom van mbo naar hbo.

JOB
(Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs)
Behartigt de belangen van mbo’ers. De belangrijkste activiteiten zijn: vertegenwoordigen, informeren, adviseren en ondersteunen
van mbo-deelnemers.
Ministerie van OCW
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.
Ministerie van EZ
Ministerie van Economische Zaken.

CIV AgriFood
Centrum voor Innovatief Vakmanschap
AgriFood.

Coöperatie Zuivelopleidingen
Nederland U.A.
Met op zuiveltechnologie gerichte opleidingen voor voedingsoperator productspecialist
en kwaliteitsmanager: mbo Life Sciences,
AOC Oost en CBT.
FNLI, Federatie Nederlandse
Levensmiddelenindustrie
Ontwikkelen doelmatige beroepsopleiding.
Greenport Gelderland
Het project “Leren en innoveren in de
tuinbouw” is een voorbeeld van een meerjarige samenwerking tussen Greenport
Gelderland, Helicon MBO Geldermalsen
en andere kennisinstellingen.
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
Samenwerking in onderwijsprojecten,
we verzorgen maatwerk in opleidingstrajecten.
VHG, Vereniging van Hoveniers en
Groenvoorzieners programma
‘excellente scholen – excellente
leerbedrijven’
Samen met enkele aoc’s en VHG opgezet.
In dit programma beoordelen scholen en
bedrijven samen het lesprogramma.
Honderden BPV bedrijven,
van klein tot groot.
Samenwerking Specialisatie Boomteelt
Helicon Opleidingen en ROC West-Brabant
voeren in Brabant samen de specialisatie
boomteelt uit.

6. Globale begroting
Uitgangspunten
De voorlopige cijfers die we gebruiken zijn op basis van de simulaties van OCW (juni 2018). Een financieel uitgangspunt van Helicon is dat we ongeveer een vijfde deel van rijkssubsidies herverdelen voor
de dekking van collectieve doeleinden. In deze begroting nemen we enkel de te besteden bedragen
op.
Tabel 6 geeft de volumeverdeling per aandachtsgebied weer. De middelen zullen deels rechtstreeks
toekomen aan de onderwijsteams, het overige deel zal worden gereserveerd en gebruikt voor Heliconbrede initiatieven en de projectsturing
2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Budget
2.800

Budget
3.100

Budget
3.300

Budget
3.400

Ambitie

750

750

800

800

Vsv-cijfers op alle niveaus onder de landelijk norm brengen en
houden, Inclusief professionalisering

150

150

150

150

Beter aansluiten bij de doelgroep

150

200

250

300

Onderwijsverbetering met behulp van data en kwaliteitschecks

300

350

400

450

Duurzaamheid in programma’s

300

300

350

400

Leven Lang Ontwikkelen

400

450

400

350

Digitalisering (inclusief professionalisering)

750

900

950

950

Besteedbaar volume per schooljaar12
Teambudget13

Jongeren in een
kwetsbare positie

Gelijke kansen

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Tabel 6: Volumeverdeling per speerpunt en ambitie (volumes x €1.000)

Het budget voor teamoverleg waarin teams wekelijks gezamenlijk aan de verbetering van het onderwijs werken is ten opzichte van de vorige kwaliteitsafspraken structureel met 50% toegenomen naar
een volume van €750k.
12
13

We gaan uit van het ontvangen het resultaatafhankelijke budget over de jaren 2021 en 2022.
Verdeelprincipe: aandeel fte onderwijzend personeel bij de start van het schooljaar.
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7. Bijlagen
In verschillende gremia hebben we ons gecommitteerd aan samenwerkingsafspraken.
Hieronder het overzicht:

Gezamenlijke tekst bestuurders aoc’s:
Deltaplannen ‘leren in de BPV en examinering’
De aoc’s hebben besloten om de kwaliteitsverbetering van de examinering en de beroepspraktijkvorming (bpv) gezamenlijk op te pakken. Komende jaren werken we samen met de andere scholen
die groen onderwijs aanbieden aan een verdere kwaliteitsimpuls van onderwijs en examinering. Het
voornemen is via een geïntegreerde aanpak per branche en samen met vertegenwoordigers daarvan en de vakdocenten van de verschillende scholen te werken aan de verdere verbetering van het
onderwijs. Zo willen de aoc’s de komende drie jaar de beroepspraktijkvorming een kwaliteitsimpuls
geven met een set aan hoogwaardige opdrachten en via het werken met een digitaal bpv-handboek
met veel aandacht voor reflectie op het leerproces. De examenleverancier De Groene Norm krijgt de
opdracht te werken aan een nieuwe generatie examens, mede door samen met de branche en de
scholen te komen tot actuele beschrijvingen van de essentie van de verschillende beroepen. In het
najaar van 2018 wordt, mede op basis van een extern in te winnen advies door Hutspot (Eric Jongepier), de exacte koers verder bepaald.
Groene lerarenopleiding: Opleiden en professionaliseren van docenten beroepsgerichte vakken
De groene beroepsgerichte vakken in (v)mbo groen worden gegeven door docenten die zijn of worden opgeleid in de groene lerarenopleiding. Dat gebeurt o.a. in verschillende deeltijdvarianten van
deze bacheloropleiding waarin vakmensen aansluitend bij opleiding en werkervaring in een van de
deeltijdopleidingsvarianten kan deelnemen. De inhoud van de opleiding wordt, in samenspraak met
de aoc’s, regelmatig getoetst en geactualiseerd. Tevens verzorgt de opleiding professionaliseringsactiviteiten voor zittende docenten, ook op verzoek en op maat, en kan bijvoorbeeld een professionele master worden gevolgd. De nascholingen zijn opgenomen in het lerarenregister.
Aeres Hogeschool Wageningen is verbonden met het groene onderwijsveld. De aoc’s als partners
voor het leveren van authentieke leeromgeving voor studenten, als voornaamste werkgever van de
afgestudeerden. Het groene Hbo en Wageningen Universiteit zijn inhoudelijke samenwerkingspartner. Verder is deze groene docentenopleiding zeer goed aangesloten op het netwerk van de lerarenopleiders in Nederland en in het buitenland.

Samenwerking in Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s)
Sinds 2013 werken de Aoc’s en het regionaal bedrijfsleven, samen in twee CIV’s: het CIV Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen en het CIV Agri & Food. Kenmerkend voor deze CIV’s is de nauwe samenwerking
tussen het bedrijfsleven / werkveld en het onderwijs. Deze vindt plaats in regionale Meetingpoints.
Samen ondernemen we activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van het vakonderwijs te verbeteren zoals lesmaterialen, keuzedelen, themadagen en masterclasses. De CIV’s zijn voor de Aoc’s de
infrastructuur voor kennisdoorstroming en innovatie. De CIV’s zijn sectoraal vormgegeven. Aoc’s participeren hierin door middel van projectleiders/verbindingsofficieren die de schakel vormen tussen
de regionale activiteiten en de gezamenlijke activiteiten. De inhoudelijke samenwerking verloopt via
Groenpact waarbij de infrastructuur van de CIV’s ter beschikking staat om de ambities en doelstellingen uit Groenpact te realiseren. Kernfuncties van deze CIV’s zijn de regionale meetingpoints, kennisdoorstroom, onderwijsinnovatie met up-to-date onderwijsmateriaal, en de stimulering van regionale
en landelijke netwerkontwikkeling.
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Gezamenlijke ambities Gelderse mbo’s
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 aan 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 en is vastgesteld in het bestuurlijk overleg van de
Gelderse Roc’s op 25 september 2018.
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:
yy Investeren we in vakmanschap en ondernemerschap (Human Capital Infrastructuur);
yy Ontwikkelen we nieuwe onderwijsconcepten en denken mee bij de ontwikkeling van nieuwe
arbeidsmarktconcepten;
yy Zijn we partner in de arbeidsmarktregio’s, bij voorbeeld bij het uitvoeren van het regionale techniekpact en het zorgpact;
yy 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
om de aansluiting tussen niveau 4 en het hbo te verbeteren, onder andere via het samenwerkingsverband RxH.” 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
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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.
Grow Campus
In het marktdomein agrifood bundelen we krachten via de Grow Campus. Onder de vlag van de Grow
Campus werkt Helicon samen met de vertegenwoordigers van HAS en Avans, de Leijgraaf en KW1c,
en ZLTO. Mbo partners die geen partner zijn van de Grow Campus worden uitgenodigd een samenwerkingsmodel met de Grow Campus te ontwikkelen. Zo kunnen we gezamenlijk kennis en ervaring
delen in marktbewerking, business development en hiermee professionaliseren. De Grow Campus
heeft zich ontwikkeld als professionele maar vooral onafhankelijke kennisnetwerker, met aandacht
voor projectontwikkeling, projectmanagement en gezamenlijk projectmanagement. Daarnaast is Grow
Campus de natuurlijke partner voor het agrifood bedrijfsleven die Mbo aan Hbo koppelt, commercieel
kan opereren en stuurt op multidisciplinariteit in samenwerking met lectoren en docenten.

Samenwerking Citaverde en Helicon - augustus 2018

Voorjaar 2018 is door Citaverde College en Helicon Opleidingen een intensief onderzoek naar mogelijkheden van structurele samenwerking uitgevoerd. De conclusie van deze verkenning is dat Citaverde en Helicon logische samenwerkingspartners zijn. De onderlinge combinatie van groen onderwijs
is goed. Samenwerking in de regio kan eerder leiden tot schaalvoordelen dan samenwerking in een
groter gebied of landsdeel. Van samenwerken in afzonderlijke projecten of op specifieke onderwerpen
worden meer voordelen verwacht.
De kleinschaligheid van de organisaties en de eigen cultuur en identiteit blijven daarmee geborgd in
de regio. Citaverde en Helicon behouden daardoor voor alle leerlingen, studenten, medewerkers en
omgeving ook hun eigen vertrouwde gezicht. Beide organisaties willen het onderwijs in hun eigen regio zo toegankelijk mogelijk houden voor zowel vmbo-leerlingen als mbo-studenten, door opleidingen
zo dicht mogelijk in de buurt aan te bieden. Het opleidingsaanbod wordt in overleg met collega-onderwijsorganisaties en andere sleutelspelers ontwikkeld en vanzelfsprekend afgestemd op de vraag van
werkgevers uit de regio.
Samenwerkingskansen; landelijk, landsdeel, regionaal
Inhoudelijk liggen er kleine en grote samenwerkingskansen, kansen die direct voordeel opleveren en
kansen die op de langere termijn vruchten afwerpen. Samenwerking zal zich daarbij niet altijd beperken tot enkel Citaverde College en Helicon Opleidingen in Zuidoost Nederland. Zeker uit oogpunt van
ontwikkeldoelmatigheid is op het inhoudelijk groene vlak de landelijke context en het bijbehorende
relatienetwerk van evenzo grote betekenis. Denk daarbij aan het relatienetwerk van Aoc’s, het ontmoetingsplatform van al het groen onderwijs De Groene Tafel en beleidsuitgangspunten van het Groenpact. De resultaten zullen echter zowel het landsdeel als de regio ten goede komen.
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Specifieke samenwerkingskansen voor Citaverde College en Helicon Opleidingen liggen vooral daar
waar het landsdeel Zuidoost Nederland het voedingsgebied betreft.
De eerste logische stappen liggen vooral op het gebied van:
yy Inhoudelijke onderwijs- en marktontwikkeling
- Veehouderij: doorgroeien naar één ontwikkel- en uitvoeringsteam voor Zuidoost-Nederland,
- Opleidingen binnen de primaire sector; conform Veehouderij de mogelijkheden van één
ontwikkel- en uitvoeringsteam voor Zuidoost-Nederland onderzoeken,
- Verdere ontwikkeling van Leven lang Ontwikkelen voor Zuidoost-Nederland,
- Opties uitwerken voor Associate Degree aanbod in Zuidoost-Nederland.
yy Collegiale consultatie op alle lagen binnen de organisaties.
Met het verkennen van samenwerkingskansen hebben veel vakgenoten binnen de organisaties
elkaar beter leren kennen, waardoor ze elkaar goed weten te vinden. Dit geldt vooral voor Aoc
specifieke vraagstukken voor zowel staf en ondersteuning als voor onderwijsgevenden.

Kennispact Mbo Brabant
Ambitie en doelen
De Brabantse Mbo-instellingen werken samen met overheden en bedrijfsleven aan een ambitieuze en
goed onderbouwde Strategische Agenda Onderwijs-Arbeidsmarkt ‘Kennispact 3.0’. De kernambitie
luidt: Toekomstbestendig zijn van Noord-Brabant door middel van innovatief en ondernemend onderwijs
gericht op de beroepen van morgen
Het Brabantse Mbo wil de samenwerking (met het fundament dat is gelegd met Kennispact 2.0) op
de schaal van de provincie Noord-Brabant verder verdiepen. De schaal van Brabant biedt veel kansen
en voordelen. Gezamenlijke agendavoering en innovatieve ontwikkeling versterkt de positie van het
Brabantse Mbo in de diverse platforms, vergroot de innovatieve kracht en draagt bij aan een effectieve
inzet van resources en middelen. Dit alles om de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen te kunnen
waarmaken.
Het Brabantse Mbo heeft de volgende doelen voor dit Kennispact 3.0 geformuleerd:
yy Versterken van de innovatie- en ontwikkelkracht van het Brabants Mbo aan bedrijfsleven, gemeenten
en provincie en daarmee de regionale arbeidsmarkt.
yy Borgen van een samenhangend innovatief en kwalitatief hoogwaardig stelsel van beroepsonderwijs
(voltijds en deeltijd onderwijs), passend binnen de kennisinfrastructuur in Brabant.
yy Mbo Brabant is een erkend gezaghebbende gesprekspartner voor bedrijfsleven en overheden in het
realiseren van ‘de Agenda van Brabant’.
Om de ambities te realiseren zijn de volgende zes speerpunten benoemd:
1. Macrodoelmatigheid
2. Curriculum vernieuwing
3. Leven lang leren
4. Doorlopende leerlijn
5. Deskundigheidsbevordering
6. Experimenteerruimte
De bestuurders van de instellingen hebben afgesproken dat Macrodoelmatigheid als Leven lang Ontwikkelen opgenomen worden in de kwaliteitsagenda van de individuele instellingen. Zie de uitgewerkte
A3 met daarin de doelen, de resultaten en het plan.
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yy Spin-off is zichtbaar en merkbaar
yy De Brabantse Mbo’s leveren een hoog rendement en bedrijven zijn te spreken over de samenwerking in het kader van de Beroepspraktijkvorming.
yy Er is sprake van intensieve samenwerking tussen de Brabantse Mbo-instellingen; Er vindt uitruil en
afstemming plaats als het gaat om het opleidingsaanbod(macrodoelmatig), de ontwikkeling van
de beroepen van morgen en de realisatie van leer/werkplekken.
yy Studentenstromen (aanmeldingen, in- en uitschrijvingen) zijn beter in beeld gekomen (dataset).
yy Er is sprake van efficiënte inzet van middelen omdat meer uitgeruild en samen ontwikkeld wordt.
yy Mbo wordt meer en meer een gezaghebbende en natuurlijke partner bij SER Brabant en de provincie.
yy Uit bestuurlijke gespreksrondes langs de Mbo-instellingen bleek dat Mbo Brabant door moet gaan
met de samenwerking gericht op de toekomst, waarin gezamenlijk innoveren een duidelijke meerwaarde (doelmatig, efficiënt) heeft.
yy De bestuurders hebben de ambitie uitgesproken om de in gang gezette ontwikkelingen uit het eerdere Kennispact 2.0 te continueren en te komen tot een Kennispact 3.0: een gezamenlijke innovatie-agenda, ontwikkelingsgericht en toekomstbestendig met een meer programmatische aanpak.
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A3
1
3 poster
Macrodoelmatigheid
A
Titel:

Eigenaa

Macrodoelmatigheid van het Opleidingsaanbod in Brabant

Probleemstelling, onderwerp bepalen

Datum
P

Het concept macrodoelmatigheid omvat de doelmatigheid, de arbeidsmarktrelevantie en de toegankelijkheid van
het onderwijsaanbod voor jongeren. Doelmatigheid betreft de kosten-efficiëntie, kwaliteit en continuïteit van het
opleidingsaanbod. De arbeidsmarktrelevantie betreft het realiseren van een betere aansluiting van het
onderwijsaanbod (opleiding, richting) op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. In verband met de toegankelijkheid
gaat het vooral om de bereikbaarheid en een doelmatige ruimtelijke spreiding van het aanbod over de
arbeidsmarktregio(’s).

Oploss

plan
1

2

Huidige situatie:

Aanpassing van het opleidingsaanbod aan veranderingen in de vraag van bedrijven en instellingen en
overheden zijn van cruciaal belang om een goede aansluiting met de snel veranderende arbeidsmarkt te
verzekeren. Het opleidingsaanbod is voor een aantal opleidingen Brabant-breed bezien versnipperd en
onvoldoende afgestemd op de vraag in de verschillende arbeidsmarktregio’s, zowel kwantitatief als kwalitatief,.
Voor verdere concretisering zie “vooronderzoek macro-doelmatigheid mbo-Brabant” ROA 2017, Frank Cörvers,
Ardi Mommers.

3

Ideale situatie:

Brabant kent een macrodoelmatig opleidingsaanbod dat in horizontale afstemming tot stand is gekomen.
- Er is structureel adequate informatie beschikbaar zowel kwantitatief als kwalitatief, ten aanzien van de
macrodoelmatigheid van de mbo opleidingen in Brabant. (Brabantse arbeidsmarktmonitor, Bram)
- Er is een handelingscyclus en procesbeschrijving beschikbaar voor de beoordeling van de
macrodoelmatigheid van bestaande als nieuw te starten mbo opleidingen in Brabant.
- De benodigde kennis is aanwezig en geborgd in een Brabantse commissie macrodoelmatigheid. Deze
geven een onderbouwd advies aan de Brabantse bestuurders om de macrodoelmatigheid van het
opleidingsaanbod te verbeteren.
- Er is bestuurlijk voldoende draagvlak om de overgenomen adviezen uit te voeren en er zijn afspraken
gemaakt over de wijze waarop consequenties samen gedragen worden.
- De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het opleidingsaanbod ligt bij de onderwijsinstellingen.
Dit wordt afgestemd met het (regionale) bedrijfsleven en met (nabijgelegen) onderwijsinstellingen.
- Er is een toegankelijk onderwijsaanbod voor alle niveaus en alle doelgroepen in Brabant.

4

Doel:

Doelstelling van macrodoelmatigheid is het realiseren van een betere aansluiting van het opleidingsaanbod op
de arbeidsmarkt en een doelmatigere spreiding van het opleidingsaanbod. Hierbij is het doel om voor alle
opleidingen binnen de gehanteerde streefwaarden te blijven of te geraken.
De grens- en streefwaardes komen op het volgende neer:
•
•

Een jaar na afstuderen heeft 80% of meer van de schoolverlaters (excl. doorstuderenden) een baan.
Daarbij geldt een grenswaarde van minimaal 70%.
Een jaar na afstuderen heeft 60% of meer van de werkzame schoolverlaters een baan op ten minste het
niveau van de opleiding. Daarbij geldt een grenswaarde van minimaal 50%.

Gap:
Uit de analyses blijkt dat niet alle opleidingen die in Brabant worden aangeboden vallen binnen de gehanteerde
grens- en streefwaarden.

Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren)
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P

Invoeri

P

id van
n het

Eigenaar

Brabants bestuurlijk overleg

Datum

14-06-2018

Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken & invoeringsplan maken

plan
1

eid

2

2019
Er is structureel betrouwbare
en valide informatie
beschikbaar over de mate
waarin alle opleidingen in
Brabant aansluiten op de
arbeidsmarkt.
De concept handelingscyclus
en procesbeschrijving is
beschikbaar en minimaal 2
keer getest.

tief,.
vers,
3

n de

Er is een Brabantse commissie
macrodoelmatigheid ingericht.
Deze commissie heeft
minimaal 1 advies uitgewerkt
op basis van de beschikbare
informatie en
concepthandelingscyclus.

2020

ken

2021

2022

verbeteren

verbeteren

verduurzamen

De handelingscyclus is
geëvalueerd en bijgesteld. Er is
een definitieve handelingscyclus
en procesbeschrijving
beschikbaar.

Kennis delen met de diverse
onderwijsteams over het verbeteren
van de aansluiting met het
werkveld. Dit bij minimaal 5
opleidingen waarbij de aansluiting
matig is.

Kennis delen met de diverse
onderwijsteams over het
verbeteren van de aansluiting met
het werkveld. Dit bij minimaal 5
opleidingen waarbij de aansluiting
matig is.

Verbeteren
1.

2.

Deze

P

De commissie heeft op
verzoek van één of
meerdere individuele
school 1 advies
uitgewerkt.
De commissie heeft in
opdracht van de
Brabantse besturen 1
onderzoek en bijhorend
advies uitgewerkt.

Verbeteren
1.

2.

De commissie heeft op
verzoek één of meerdere
individuele school 1 advies
uitgewerkt.
De commissie heeft in
opdracht van de Brabantse
besturen 1 onderzoek en
bijhorend advies uitgewerkt
verbeteren

Verduurzamen
1.

2.

3.

gen.
4

Het Brabantse besturenoverleg
heeft het uitgebrachte advies
besproken en de overgenomen
adviezen uitgevoerd.

Het Brabantse besturenoverleg
heeft de 2 uitgebrachte adviezen
besproken en de overgenomen
adviezen uitgevoerd.

Het Brabantse besturenoverleg
heeft de 2 uitgebrachte adviezen
besproken en de overgenomen
adviezen uitgevoerd.

-

Commissie structureel
ingebed in het Brabantse
mbo.
Proces en
handelingscyclus zijn
vastgesteld voor drie
jaren en worden
geëvalueerd na drie jaar.
Onderhoud en beheer
van Bram is belegd en
geborgd binnen het
Brabantse mbo.
Verduurzamen
Proces
inhoud

d op

n.

te het

eerde
P

Invoeringsplan uitvoeren

D
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Door als instellingen in Brabant zelf te weinig regie te voeren op het vraagstuk macrodoelmatigheid grijpt de
commissie macrodoelmatigheid in met adviezen richting de minister. Dit maakt dat we ad-hoc moeten reageren
en alle instellingen zelf met een eigen argumentatie moeten komen ten aanzien van hetgeen de commissie
geconstateerd heeft.

Doel vaststellen

Wat

P

Varia
4

Doel:
Doelstelling van macrodoelmatigheid is het realiseren van een betere aansluiting van het opleidingsaanbod op
de arbeidsmarkt en een doelmatigere spreiding van het opleidingsaanbod. Hierbij is het doel om voor alle
opleidingen binnen de gehanteerde streefwaarden te blijven of te geraken.
De grens- en streefwaardes komen op het volgende neer:
•

Over

Een jaar na afstuderen heeft 80% of meer van de schoolverlaters (excl. doorstuderenden) een baan.
Daarbij geldt een grenswaarde van minimaal 70%.
Een jaar na afstuderen heeft 60% of meer van de werkzame schoolverlaters een baan op ten minste het
niveau van de opleiding. Daarbij geldt een grenswaarde van minimaal 50%.

•

Probleem analyseren

Vast
1
2
3

1
2
3
4

∗

P

Effe

De oorzaken die maken dat een opleiding niet binnen de gestelde grens- en streefwaarden valt zijn divers,
complex en niet altijd te herleiden tot één hoofdoorzaak. Dit maakt dat de analyse betrouwbaar en valide dient te
zijn alvorens er aanbevelingen en conclusie worden geformuleerd en getrokken. Evenals de diversiteit in de
oorzaken valt er ook een diversiteit te verwachten in de mogelijke oplossingsrichtingen.

Per j
waar
opee

Het Middelbaar beroepsonderwijs heeft een zorgplicht ten aanzien van de aansluiting op de arbeidsmarkt van
beroepsopleidingen. Om te toetsen of hieraan voldaan wordt zijn grens- en streefwaarden geformuleerd in een
ministeriële regeling. Niet alle aangeboden opleidingen in Brabant voldoen aan deze grens-en streefwaarden. In
het licht van de drievoudige kwalificatie heeft de instelling de plicht ervoor te zorgen dat de aansluiting met de
arbeidsmarkt voldoet aan de gestelde grens- en streefwaarden. Daarnaast is gezien de te verwachte daling van
het aantal initiële studenten niet doelmatig om opleidingen op diverse plekken in Brabant aan te bieden.
Samengevat:
1. Versnippering van het aanbod bij daling van de populatie.
2. Niet voldoen aan de gestelde grens- en streefwaarden ten aanzien van aansluiting op de arbeidsmarkt.
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Wat is er voor nodig om de beschreven resultaten en het doel te behalen: begroting per jaar uitgaande van een periode van 4 jaar

P

Vast kosten:
1. Projectleider: inzet 0,2 fte
2. Ontwikkelen Bram € 175.000
3. PM post jaarlijks € 50.000
Variabele kosten:
4. Commissie macrodoelmatigheid: 0,1 fte per instelling (uitgaande van deelname door 10 instellingen)
Overzicht totale kosten op jaarbasis per onderdeel. Deze kosten worden gedeeld door het aantal deelnemende* mbo-instellingen:

op

.

1.
2.
3.
4.

20.000 euro
43.750 euro
50.000 euro
100.000 euro
------------------213.500 euro

∗

Er wordt uitgegaan van deelname door alle 10 de mbo-instellingen. Nemen er minder instellingen deel dan zal de verdeling van de
kosten naar rato zijn, het bedrag bij punt 4 veranderd ook naar rato.

e het

P
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van

Effecten meten

C

Per jaarlaag staat beschreven welk resultaat er dient te zijn. Het uiteindelijke effect is dat de macrodoelmatigheid van de opleidingen
waarover een advies is uitgebracht en waarvan het advies overgenomen is door de bestuurders, verbetert. Dit wordt gemeten in de
opeenvolgende jaren.

Werkwijze standaardiseren en borgen

Afsluiten en communiceren

A

De pojectleider macrodoelmatigheid binnen kennispact 3.0 is verantwoordleijk voor het organiseren van de betrouwbare en valide
arbeidsmarktinformatie, het inrichten van het proces, het inrichten van de commisie macrodoelmatigheid en het laten ontwikkelen van de
handelingscyclus. Na een periode van 4 jaar dient dit geborgd te zijn voor de Brabantse instellingen.
Borgen middels; Infrastructuur, procebeschrijving en handelingscyclus.

arkt.
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A
Titel:

Eigena

Leven Lang Ontwikkelen in Brabant

Probleemstelling, onderwerp bepalen

Datum
P

Huidige situatie:
In alle jaarplannen van de Brabantse MBO instellingen is een doelstelling rondom het thema LLO opgenomen. Daarnaast is
in vrijwel alle jaarplannen een KPI ten aanzien van uitbreiding van leerlingenaantallen opgenomen.
De uitwerking LLO is zeer verschillend te noemen; één ROC heeft een goed uitgewerkte Best Practice, een aantal
instellingen hebben nog geen stappen gezet op dit gebied en zijn zich aan het oriënteren. Ook de inrichtingskeuzes zijn
divers.
Er is een versnippering is ten aanzien van het aanbod op het gebied van LLO. Ook zijn er vrijwel geen afspraken tussen de
mbo-instellingen ten aanzien van samenwerking rondom grote aanbestedingen of tenders en is er ruis als het gaat om het
“vissen in elkaars vijver”.
De arbeidsmarktregio’s zijn hierin de verbindende factor en hebben in hun programma’s mooie uitwerkingen op dit thema al
vaak voorhanden. Zij zijn goed op de hoogte van de wensen ten aanzien van aanbod voor opleidingen en kunnen een
vertaalslag vanuit de werkgevers richting de mbo-instellingen maken. Het Kennispact MBO Brabant is om actieve
betrokkenheid gevraagd bij deze opzet. Leven Lang Ontwikkelen is hierbij het kernthema om de veranderende arbeidsmarkt
vorm te geven.
Op alle fronten krijgt LLO op dit moment veel aandacht. De noodzaak om activiteiten te ontwikkelen op dit thema, wordt
steeds sterker gevoeld, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Dit biedt kansen voor de uitwerking van de verdere
samenwerking.
Gewenste situatie:
- We kennen één groot samenwerkingsverband Kennispact MBO Brabant waarin we komen tot één Brabant breed
aanbod wat gedivergeerd wordt naar de verschillende instellingen die daarmee hun voordeel doen. Het aanbod voor
LLO kent regionale accenten en economische inkleuring, met voor het bedrijfsleven duidelijkheid en veel
standaardisatie in de wijze waarop we producten aanbieden. Tenders en verzoeken aan de Brabantse mboinstellingen, die vanuit het bedrijfsleven komen, worden gedeeld in een expertisecentrum Leven Lang Ontwikkelen,
hier werken we gefaseerd naartoe.
- We hebben een, met regionale accenten ingekleurde, samenwerkingsvorm (dus ook kleine
opleidingen/niches/maatwerk mogelijk).

Oplos

plan
1

2

3

Uitgangspunt is dat de eigen identiteit binnen de regio de sterkste branding blijft voor een instelling. Het
samenwerkingsverband is een virtuele organisatie naast de bestaande en geen zelfstandige uitvoeringsorganisatie, een
zogenaamd “White label”.
Doel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4
Het verder uitwerken en concretiseren van een scenario zoals beschreven in de adviesnotitie LLO voor de
Brabantse ROC’s, met als eerste start een pilot met de Techniekcoalitie:
Implementeren van samenwerkingsvorm voor acquisitie waar alle instellingen in vertegenwoordigd zijn.
Vanuit deze samenwerkingsvorm worden opdrachten besproken, primair per sub regio/mbo-instelling. Waar nodig
regio-overstijgend in het kader van macrodoelmatigheid.
Uitgangspunt voor de 1e opstart is een vooraf vastgesteld aanbod en maatwerktrajecten. Het betreft hier een
groeimodel wat gefaseerd kan worden ingevoerd en op basis van leerervaringen wordt uitgewerkt.
Een “White label”, waarbij we gebruik maken van een beproefd systeem van één van de samenwerkende ROC’s, de
huidige BackOffice structuur inclusief een servicecenter.
De uitwerking van een samenwerkingsvorm voor dit scenario wordt gedaan in samenwerking met alle betrokken
MBO instellingen vertegenwoordigd in het Brabants Bestuurlijk Overleg.

Na uitwerking verder vormgeven en implementeren gekozen denkrichting.
Gap:
Uit de analyses blijkt niet alle betrokken MBO instellingen dezelfde denkrichting hebben ten aanzien van LLO en de
uitwerking hiervan in de eigen instellingen. Ook is er nog geen gezamenlijk beeld geformuleerd omtrent de uitwerking van
LLO binnen de provincie Brabant door de MBO instellingen.

Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren)
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Eigenaar

Brabants Bestuurlijk Overleg

Datum

25-6-2018

Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken & invoeringsplan maken

plan
1

ast is

n

n de
het

ma al

2

markt

2019
Er ligt een uitgewerkt en
geconcretiseerd scenario
volgens de gekozen
denkrichting in het Brabants
Bestuurlijk Overleg wat is
geaccordeerd door alle
betrokken MBO instellingen
Hierin wordt het “White Label”
nader uitgewerkt
Er ligt een uitgewerkt en
geconcretiseerd
acquisitiemodel volgens de
gekozen denkrichting van een
“White Label” constructie

2020
1.

2.

1.

2.
3

oor

n,

Er is een Brabantse
Adviesgroep LLO ingericht.
Binnen deze adviesgroep LLO
is nagedacht over de
product/markt combinaties en
is een 1e voorstel voor een
gezamenlijk aanbod
vormgegeven

1.

2.

Er is een regievoerder
voor de implementatie
van het scenario
aangesteld
Er ligt een meerjaren
implementatieplan

Er wordt een 1e pilot met
het nieuwe
acquisitiemodel
uitgevoerd onder
regievoering van de
Regievoerder LLO
Er heeft een evaluatie
plaatsgevonden van een
1e pilot acquisitiemodel
Het adviesgroep LLO
heeft op eigen initiatief 1
voorstel voor nieuw
aanbod gedaan
De adviesgroep LLO
heeft in opdracht van de
Brabantse besturen
geadviseerd over een
aanbod voor de komende
2 jaren

P

2021
1.
2.

3.

1.

2.

De 1e fase van het
implementatie plan wordt
uitgevoerd
Evaluatie van
implementatieplan en
eventuele bijstelling

2022
1.
2.

Aanbod adviesgroep
LLO en Brabants
Bestuurlijk Overleg wordt
opgenomen in
acquisitiemodel

1.

De adviesgroep LLO
heeft op eigen initiatief 1
voorstel voor nieuw
aanbod gedaan
De adviesgroep LLO
heeft in opdracht van de
Brabantse besturen
geadviseerd over een
aanbod voor de
komende 2 jaren

1.

2.

2.

Duurzame
samenwerkingsvorm LLO
is ingevoerd

Er is vormgegeven aan
de “White Label”
constructie
1e aanzet visie
ontwikkeling LLO
Brabantse MBO
instellingen in
samenwerking met
bedrijfsleven
De adviesgroep LLO
heeft op eigen initiatief 1
voorstel voor nieuw
aanbod gedaan
De adviesgroep LLO
heeft in opdracht van de
Brabantse besturen
geadviseerd over een
aanbod voor de komende
2 jaren

n
4

odig

Het Brabantse Bestuurlijk
Overleg heeft het uitgebrachte
advies besproken en de
overgenomen adviezen
uitgevoerd.

Het Brabants Bestuurlijk Overleg
heeft de 2 uitgebrachte adviezen
besproken en de overgenomen
adviezen uitgevoerd.

Het Brabants Bestuurlijk Overleg
heeft de 2 uitgebrachte adviezen
besproken en de overgenomen
adviezen uitgevoerd.

-

verduurzamen

C’s, de

en

an

P

Invoeringsplan uitvoeren

D
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Verslag en afspraken gesprek commissie
kwaliteitsafspraken mbo v.2.0

commissie
kwaliteitsafspraken
mbo

Aan het College van Bestuur van
Helicon Opleidingen
Kooikersweg 2
5223 KA Den Bosch

Datum:
Betreft:
Bijlage:

6 maart 2019
verslag en afspraken
gesprek commissie kwaliteitsafspraken mbo
--

Kenmerk: 2019.02.58v versie 2.0

Geacht college, beste Titia, beste Gijs,
In het kader van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 hebben wij van u de
kwaliteitsagenda van Helicon Opleidingen mogen ontvangen. In het gesprek van 22 februari jl.
hebben we hierover met u en uw collega’s gesproken. Hieronder vindt u de weergave van dit
gesprek en de afspraken die we hebben gemaakt.
Introductie
Titia Bredée heet namens Helicon Opleidingen de commissieleden van harte welkom. Alle
aanwezigen stellen zich kort voor. Vanuit Helicon Opleidingen zijn aanwezig: Titia Bredée
(voorzitter College van Bestuur), Gijs de Bont (lid College van Bestuur), Rogier van der Linden
(programmamanager Kwaliteitsagenda), Harold Odinga (stafmanager Bedrijfsvoering en lid
stuurgroep Kwaliteitsafspraken) en Léonie Heijkants (directeur MBO Tilburg en voorzitter van
de stuurgroep Kwaliteitsafspraken).
De commissieleden geven een korte schets van het beoordelingsproces van de commissie. Er
is bewust voor gekozen om duo’s van commissieleden van binnen en buiten het onderwijs te
maken. Met iedere instelling wordt een gesprek gevoerd nadat een eerste analyse op de
kwaliteitsagenda is uitgevoerd. Het gesprek maakt onderdeel uit van de totale beoordeling. Na
het gesprek en eventuele aanvullingen stelt de commissie de beoordeling zo nodig bij.
Aan het eind van het gesprek worden afspraken gemaakt over de benodigde aanvullingen op
of aanpassingen in de kwaliteitsagenda van Helicon Opleidingen. De aangepaste
kwaliteitsagenda moet binnen 4 werkweken na ontvangst van de brief met daarin het verslag
en de afspraken worden ingediend. Tot deze vaste termijn van 4 weken voor bijstelling is
besloten om, onafhankelijk van het moment dat het gesprek bij een mbo-instelling
plaatsvindt, de responstijd voor alle scholen gelijk te laten zijn.
Eerste beeld
De commissie geeft aan dat ze over een deel van de kwaliteitsagenda zeer tevreden is, maar
ook zorgen heeft over bepaalde delen. De kwaliteitsagenda begint sterk met goede analyses
en een heldere SWOT-analyse. De daarop volgende hoofdstukken zijn lastig te beoordelen
vanuit het oogpunt van de regeling. Zo mist de commissie de relatie tussen de gekozen
thema’s en de landelijke speerpunten. Het viel de commissie op dat dit versie 1.0 is, suggereert
(070) 34 28 477
contact@ckmbo.nl
web www.ckmbo.nl
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dit dat er een volgende versie komt? Helicon licht toe dat door het eigen koerstraject en de
recente start van de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur, in de kwaliteitsagenda
inderdaad nog wat zaken zijn opengelaten.
Totstandkoming en inhoud van de kwaliteitsagenda
Interne en externe betrokkenheid
Helicon werkt al enkele jaren bewust aan ‘teams in de lead’. De periode na 31 oktober jl. is
benut om teams te laten formuleren welke bijdrage zij willen leveren aan de ambities in de
kwaliteitsagenda. Teams in de lead wordt gefaciliteerd door directie en bestuur, de teams
krijgen veel vertrouwen en er zijn natuurlijk ook de nodige checks and balances. Helicon heeft
een lastige periode doorgemaakt, maar is fors gestegen op de lijst Keuzegids mbo, van 9e naar
2e plaats van AOC’s. De onderwijsinspectie heeft erkend dat Helicon een goede
kwaliteitscultuur heeft. Daar is het bestuur trots op.
Binnenkort start Helicon met het opstellen van de nieuwe koers. Er worden veel gesprekken
gevoerd, er is teruggekeken met het werkveld, studenten, ouders en teams op de afgelopen
periode. In het programma om tot deze koers te komen worden studenten en docenten meer
dan eerst betrokken, ‘de jonge honden’. Er zitten nu ook vmbo-leerlingen in het
leerlingenplatform, zij hebben een goede inbreng.
De commissieleden adviseren om deze werkwijze en de beschreven kwaliteitscyclus om tot
een goede uitvoering van de kwaliteitsagenda te komen (ook op de langere termijn) op te
nemen in de kwaliteitsagenda, onder een paragraaf Duurzaamheid.
Analyse
De commissie heeft geconstateerd dat een groot deel van het werkveld van het groene
onderwijs sterk in beweging is. Hoe sluit Helicon hier op aan en hoe vindt men verbinding met
nieuwe sectoren en nieuwe werkgevers? Helicon bedient een grote regio en heeft
verschillende opleidingen in verschillende regio’s. De focus en verbinding verschilt per regio,
maar de strategie is om de ontwikkelingen beter bij te houden door te werken aan een sterkere
verbinding met bedrijven. Daarnaast werkt Helicon op dit punt ook samen met andere
instellingen; zo is er bijvoorbeeld een cross-over Vakexpert Industrieel produceren van
levensmiddelen met ROC Ter Aa in voorbereiding. Robotisering en Digitalisering en de
sustainable development goals zijn relevante ontwikkelingen voor het bestuur. Met ROC van
Nijmegen gaat Helicon samenwerken op het gebied Groen-Zorg. Helicon verwacht van
docenten dat ze in de ontwikkelingen meegaan en deze inbrengen in het curriculum. De
commissie verzoekt Helicon de toelichting op de manier waarop Helicon ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt vertaalt naar het opleidingenaanbod op te nemen in de kwaliteitsagenda.
Uit het onderzoek van de HAN komen enkele interessante observaties, zag de commissie;
waarom komen deze niet terug in de SWOT-analyse? De commissieleden waren onder de
indruk van de paragraaf over digitalisering en waren verbaasd dat dit uiteindelijk niet een eigen
speerpunt is geworden. De commissieleden geven in overweging om digitalisering op te
nemen als eigen speerpunt in plaats van het te positioneren als onderdeel van de lijn ‘onderwijs
van de toekomst’.
Doelmatig groen onderwijs
De commissie heeft gezien dat Helicon in een krimpregio zit en de nodige uitdagingen heeft op
gebied van de continuïteit van de organisatie. Helicon licht toe dat er in Gelderland en Brabant
afspraken zijn gemaakt over het opleidingenaanbod en dat dit gaat helpen. De instelling die
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een bepaald crebo heeft, is in de lead om aan te sluiten op ontwikkelingen, waarmee de
ontwikkelcapaciteit ook beter verspreid wordt. Dit is ook een kwestie van elkaar iets gunnen
en Helicon merkt op dat de meeste instellingen hier onderling goed in slagen. Dit betekent dat
Helicon op de eigen crebo’s in de lead is en op het terrein van bijvoorbeeld logistiek, aansluit
op de innovatie vanuit ROC de Leijgraaf. Er zijn veel cross-sectorale vernieuwingen, zoals
groen & zorg, groen & technologie. Helicon ervaart dat de intensievere samenwerking tussen
groen en grijs onderwijs lastig is voor instanties als SBB. Welke bedrijven mogen bijvoorbeeld
AOC-studenten begeleiden bij het afstuderen? De commissieleden informeren of dit een
beperking is om de samenwerking in de toekomst verder te intensiveren en geven aan dat zij
dit signaal zullen meenemen naar OCW.
De commissie informeert naar de strategie van Helicon om in te spelen op enerzijds de krimp
en anderzijds de snelle ontwikkelingen in de sectoren. Helicon wil een herkenbaar groen AOC
zijn, dat veel samenwerkt in de regio’s. Vernieuwingen zijn vaak de redenen waarom studenten
kiezen voor een opleiding. Het bestuur merkt op dat er bij studenten vooral behoefte is aan
kleinschalig, groen onderwijs. En er zijn veel studenten die echt nog niet weten wat ze willen;
zij kiezen voor iets met dieren en een kleine school. Besturen moeten steeds meer
samenwerken, dit ziet Helicon het liefst als de ‘back office’.
De commissie vindt de reflectie in de kwaliteitsagenda op de gesprekken met Citaverde erg
kort. Helicon licht toe dat er sprake lijkt van een verkeerde framing. In plaats van een mislukte
fusie moet het beeld zijn dat er een geslaagde samenwerking is gestart. Vanuit een redelijk
gesloten traditie worden AOC’s steeds meer open. Helicon heeft met Citaverde afgesproken
om bepaalde dure zaken samen te doen, zoals innovatie en Leven Lang Ontwikkelen. De
commissieleden vragen of Helicon een reflectie op de fusieoriëntatie met Citaverde kan geven.
Helicon had hier een ander perspectief op dan Citaverde. Helicon opereert in veel netwerken
en twee provincies, het vergt veel tijd om overal goed vertegenwoordigd te zijn en contacten
te onderhouden. Als Limburg hier nog bij zou komen als werkgebied, zou deze opgave nog
groter worden richting gemeenten, provincies, bedrijven en stakeholders. De commissie zou
graag meer terug willen lezen over de samenwerkingsverkenning met Citaverde in de
kwaliteitsagenda. Ook de grijsgroene verbindingen met ROC Ter Aa en De Leijgraaf die het
bestuur beschrijft geven een beter beeld van de samenwerking die aan het ontstaan is om
studenten en bedrijven beter te bedienen.
Helicon voegt hier nog aan toe dat er veel thema’s zijn waar zij een bijdrage aan kan en wil
leveren, zoals leefbaarheid in steden. Hoewel de AOC-raad ophoudt, gaan de inhoudelijke
gesprekken en samenwerking in AOC-verband door. Dit gaat over innovatie, de CIV’s en
verdere samenwerking met het hbo en wo. Ook in de verticale, groene kolom worden sterkere
verbanden gelegd.
De commissie informeert hoe teams leren van elkaar, is er sprake van kruisbestuiving? Maakt
Helicon gebruik van voorlopers? Het bestuur bevestigt dit en geeft enkele voorbeelden.
Helicon vmbo organiseert gezamenlijke leerdagen. Eindhoven loopt bijvoorbeeld voorop op
gebied van digitalisering. Op de halen en brengen dag verzorgen zij workshops. Iets dergelijks
doet Helicon ook voor het mbo en er zijn communities of practise. Bij beleidslijnen zijn ook
teamleiders in the lead, dit gaat over de vestigingen heen.
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De Helicon Academy bestaat uit eigen docenten, die twee dagen per week zijn aangesteld voor
coaches, teamtrainingen en dergelijke. Zo ontstaat een lerend netwerk in de hele organisatie.
Vanwege de bezuinigingen is er minder activiteit geweest, Helicon wil dit weer oppakken. Er is
een regiehouder opleidingen, die de opdracht heeft collega’s mee te nemen in de
ontwikkelingen.
De commissieleden hebben gezien dat Helicon al langere tijd voorsorteert op de krimp en
vraagt hier een nadere toelichting op. Helicon heeft externe expertise ingehuurd om te
adviseren over de krimp in diverse (sub)regio’s en benodigde vierkante meters huisvesting. Er
wordt geanticipeerd op de krimp door middel van een scherp strategisch huisvestingsbeleid. Er
is al behoorlijk gekrompen de afgelopen jaren en Helicon blijft de komende jaren ook sturen op
passende huisvesting. De andere lijn waarmee wordt geanticipeerd, is het betaalbaar houden
van opleidingen. Er zijn geen kleine groepen en kleine teams meer; zo wordt gewerkt aan een
robuust portfolio. Er blijkt ook marktpotentie te zijn in bepaalde krimpregio’s voor de
volwassen studenten. In de kwaliteitsagenda staat dit niet beschreven en de commissie
verzoekt het bestuur om het beleid rond de krimp alsnog toe te voegen.
Uitvoering kwaliteitsagenda
Ambities
De commissieleden hadden moeite om de ambities en activiteiten te volgen. Deze komen
voort uit het drieluik van de oude kwaliteitsagenda, de landelijke speerpunten met een eigen
vertaling en de speerpunten uit de eigen strategische agenda. De tabellen maken niet duidelijk
hoeveel speerpunten er nu echt zijn.
Helicon licht toe welke landelijke speerpunten onder welke ambitie vallen. Op verschillende
plaatsen in de kwaliteitsagenda staan de relaties beschreven. De commissie verzoekt Helicon
om de drie landelijke speerpunten herkenbaarder in beeld te brengen. De DUO-parameters
heeft Helicon goed beschreven in de analyse. Er zijn daarin ook opgaande lijnen te zien maar
de vraag van de commissie blijft wat vervolgens een haalbaar ambitieniveau is voor Helicon op
deze indicatoren. Als voorbeeld neemt de commissie voortijdig schoolverlaten. Helicon wil dit
terugbrengen tot onder de landelijke norm, maar kan de instelling hier nog verder
differentiëren naar bijvoorbeeld opleidingsniveaus? De commissie adviseert ook toe te voegen
dat Helicon uitgaat van de huidige, landelijke VSV-normen. Bij Gelijke kansen kan Helicon de
indicatoren startersresultaat en doorstroom bijvoorbeeld benutten voor het formuleren van
meetbare effecten.
Helicon geeft aan dat sommige zaken lastig te meten zijn. Veel zaken dragen bijvoorbeeld bij
aan het terugdringen van VSV, deze zou Helicon meer kwalitatief willen verantwoorden in de
midterm. De commissie geeft aan dat het aan de instelling is om te kiezen voor bepaalde
ambities en effecten, de commissie kijkt integraal naar meetbare en merkbare resultaten,
passend bij de context van de instelling. Het gaat erom wat studenten en bedrijven merken van
de inspanningen. Wel dringen de commissieleden er op aan om de landelijke parameters te
gebruiken. Helicon geeft aan dat ze dit advies wil opvolgen, maar dat de cijfers voor de
indicator arbeidsmarktrelevantie voor hen niet goed bruikbaar zijn. Helicon was een van de
initiatiefnemers van het onderzoek ‘het echte studiesucces’. De commissie heeft de inzet van
dit onderzoek ook bij andere instellingen gezien en vindt het bruikbaar voor het volgen van
elementen van de eigen ambities.
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De commissie verzoekt om de tabel met de indicatieve planning te herordenen vanuit de eigen
analyse en de pijltjes te verduidelijken. Hierbij is het ook mogelijk om gefaseerd te werken en
maatregelen te verspreiden over de vier jaren. Het is voor de commissie in ieder geval van
belang dat Helicon de beoogde effecten beschrijft voor 2020 en 2022.
Organisatie en proces
Budget en ambitie
De commissie verzoekt om een betere indicatieve meerjarenbegroting. Een vereiste van de
regeling is dat 1/3 deel van de middelen zichtbaar wordt besteed aan de drie landelijke
speerpunten. Kan Helicon dit transparant maken in de begroting? Helicon schat in dat er circa
100% van de middelen besteed wordt aan de landelijke speerpunten en zal dit verduidelijken in
de kwaliteitsagenda.
De commissie heeft geconstateerd dat een deel van de middelen naar de teams gaat. Een
toelichting op de wijze waarop dit wordt toegekend zou moeten worden toegevoegd aan de
kwaliteitsagenda. Helicon vat samen dat de begroting herkenbaar moet zijn op de thema’s zij
de relatie tussen de maatregelen en de bedragen beter kan laten zien en een onderbouwing
nodig is op de manier waarop de middelen worden verdeeld en toegekend.

Regionale economie en arbeidsmarkt, verbinding opleidingsportfolio
Opleidingsaanbod in relatie tot de omgeving
De commissie zag concurrentie met private partijen als bedreiging in de SWOT-analyse staan
en vraagt hoe Helicon hier mee om wil gaan. Helicon benoemt het onderwijs door private
partijen als een maatschappelijk en politiek vraagstuk. Als voorbeeld wordt een privaat
initiatief voor de bouwsector genoemd, waar alleen de best leerbare studenten kunnen
starten. Helicon ziet hier een risico voor de inclusieve samenleving en wil juist een bijdrage
leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van álle studenten. De beste manier om met dit type
private partijen om te gaan is door zelf heel hoge kwaliteit te leveren. Studenten van Helicon
vinden het fijn om naar een school te gaan waar ze gekend worden, waar goede begeleiding is
en waar ze bij iemand terecht kunnen met hun vragen. Commerciële partijen bieden juist
flexibiliteit en mogelijkheden om onderwijs te combineren met werk. De commissieleden
adviseren om deze bewuste keuze voor inclusief onderwijs op te nemen in de
kwaliteitsagenda.
Vervolgens informeert de commissie wat de kwaliteitsagenda gaat bijdragen aan het
verkleinen van de beschreven kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Volgens Helicon
gaat dit verbeteren met de werkwijze van teams in de lead. Afgelopen najaar is een ronde
gemaakt langs alle teams, met een placemat over de kwaliteitsagenda als hulpmiddel. Op de
ene kant staat uitgelegd wat de kwaliteitsagenda inhoudt, kant B is een uitnodiging aan de
teams om een eigen teamplan op basis hiervan te maken. Dit doen de teams samen met
studenten en bedrijven. Er zijn projectleiders om de planning en kwaliteit te bewaken.
Uiteindelijk geeft het MT groen licht op de plannen. De commissie concludeert dat Helicon
sinds november bezig is met verbeteren van de kwaliteitsagenda en adviseert om deze
ontwikkelingen en werkwijze op te nemen in de kwaliteitsagenda.
De speerpunten
1. Jongeren in een kwetsbare positie
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Over dit speerpunt is eerder in het gesprek voldoende gewisseld. Helicon zal de maatregelen
meer verbinden met dit landelijke speerpunt en zo mogelijk voorzien van proces- en
effectindicatoren.
2. Gelijke kansen
De commissie vraagt welke maatregelen en activiteiten op dit gebied nieuw zijn. Helicon heeft
als meest recente vernieuwing het gepersonaliseerd leren geïntroduceerd in het vmbo,
bedoeld om gelijke kansen meer te waarborgen. De commissie geeft hier in overweging om
van ICT een eigen speerpunt te maken. ICT draagt zeker bij aan de doelstellingen voor gelijke
kansen. ICT sluit tevens aan bij het thema Brainport Nederland, vanuit het groene onderwijs
kan Helicon daar een bijdrage leveren. Dit herkent Helicon, in het thema biodiversiteit zit
bijvoorbeeld veel technologie en ICT.
3. Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
De commissie ziet dat Helicon inzet op groei van de BBL en vraagt hoe dit zich verhoudt tot de
dalende trend daar. Helicon verduidelijkt dat de reguliere BBL zal dalen, maar nieuwe
opleidingen zullen een hoger BBL-marktaandeel gaan halen. Tot 2014 had Helicon veel
bedrijfsopleidingen. Dit is afgebouwd als aparte unit. De expertise en marktactiviteiten wil
Helicon nu verder opbouwen bij de teams zelf. Bij een aantal opleidingen is er al cursorisch
onderwijs. Samen met andere roc’s gaat Helicon het LLO-aanbod anders organiseren om meer
te kunnen bieden.
Overige vragen
Aandachtspunten voor landelijke beleid
De commissie neemt het signaal mee dat de erkenning van de leerbedrijven door SBB niet
goed aansluit op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Er wordt nog teveel vanuit de
traditionele kolom gedacht. Het is achterhaald dat een student die bijvoorbeeld een ICTopleiding doet, niet bij een bouwbedrijf stage kan lopen. Uiteraard moeten er wel controles
zijn op een goede, veilige leeromgeving, maar de arbeidsmarkt is niet meer in te delen in
compartimenten waarin de kwalificatiedossiers / crebo’s zijn geordend.
Reflectie op het gesprek
Alle aanwezigen spreken uit het gesprek als plezierig en open te hebben ervaren. De
commissieleden zijn positief over de inspanningen van Helicon in de periode na 31 oktober.
Helicon heeft ervaren dat de Regeling voldoende ruimte geeft voor eigen contexten en
diversiteit.
Het vervolg
In het gesprek heeft Helicon Opleidingen de keuzes die zijn gemaakt en ambities die in de
kwaliteitsagenda worden voorgesteld nader toegelicht. Ook is afgesproken dat de ingediende
kwaliteitsagenda op een aantal punten verder aangevuld zal worden om zo een afgewogen
beoordeling door de commissie mogelijk te maken. We vragen u uiterlijk 28 maart een
aangepaste kwaliteitsagenda in te dienen met daarin de volgende zaken zichtbaar (gearceerd)
opgenomen:
1. Een toelichting op de betrokkenheid van studenten, docenten en externe
stakeholders bij de verdere uitrol van de kwaliteitsagenda;
2. Een nadere toelichting op de samenwerking met andere roc’s in de regio’s op het
groengrijze domein;
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

Een beknopte toelichting op de verduurzaming en borging van de resultaten van de
kwaliteitsagenda;
Bij de ambities, maatregelen en resultaten de herkenbaarheid van de drie landelijke
speerpunten in beeld brengen en eventueel eigen speerpunten toevoegen;
De meetbaarheid, merkbaarheid en bespreekbaarheid van de ingezette activiteiten
beschrijven voor zowel 2020 als 2022;
Het aanscherpen van de begroting op ambitieniveau, de middelen die worden
toegekend aan de drie landelijke speerpunten expliciteren en een toelichting op de
verdeelsystematiek van de middelen naar de teams;
De maatregelen voor het opvangen van de krimp meer beschrijven en keuzes
voorzien van argumentatie;
De externe analyse vertalen naar de betekenis voor het opleidingsportfolio.

Processtappen
Op 31 maart 2019 maakt de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO de voorlopige resultaten van
de beoordelingen bekend bij alle mbo-instellingen en de minister. Bij een onvoldoende oordeel
kan de mbo-instelling voor 1 mei 2019 een herziene kwaliteitsagenda indienen. Uiterlijk 14 juni
2019 adviseert de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO de minister met haar definitieve
oordeel over de kwaliteitsagenda’s van elke mbo-instelling. Op 1 augustus 2019 informeert de
minister de mbo-instelling over haar besluit.
Ten slotte
We danken u voor de plezierige ontvangst en het open gesprek dat wij met u mochten voeren.
We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn naar aanleiding van het gesprek of deze brief. U
kunt dan contact opnemen met het secretariaat van de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO
op telefoonnummer 070-3405777 of via e-mail contact@ckmbo.nl.
Met vriendelijke groet,
namens de commissie kwaliteitsafspraken mbo,

Ed van den Berg

Michiel Scheffer

