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Leeswijzer 
De voorliggende kwaliteitsagenda is opgebouwd op basis van de regelgeving kwaliteitsagenda en de 

opmerkingen gemaakt in het kennismakingsgesprek van 16 januari 2010. Dit heeft ook geleid tot een 

veranderde opzet en indeling van de kwaliteitsagenda. Het eerste hoofdstuk beschrijft de stand van 

zake en uitgangspositie van ROC de Leijgraaf. In de hoofdstukken 2 t/m 5 wordt per hoofdstuk 

ingegaan op een speerpunt van de regelgeving, waarbij het laatste hoofdstuk een toegevoegd 

speerpunt van de ROC de Leijgraaf is. De hoofdstukken zijn steeds als volgt opgebouwd: analyse, 

ambitie en maatregelen. De uitwerking van de maatregelen, extra en aanvullende informatie is 

opgenomen in de bijlagen.  
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1. Profiel ROC de Leijgraaf 
 

1.1 Regio en werkveld 
ROC de Leijgraaf is een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs, educatie en 

inburgering in de regio Noordoost-Brabant. In de subregio’s Meierijstad/Uden, Oss en omstreken en 

het Land van Cuijk verzorgen wij onderwijs aan circa 6.000 studenten en cursisten. Wij zijn 

kleinschalig en dichtbij zowel voor onze studenten als voor de regionale arbeidsmarkt.  

De Leijgraaf is een breed ROC: alle sectoren zijn aanwezig. Maar wij bieden alleen die opleidingen 

aan die relevant zijn voor de regionale arbeidsmarkt. Op het moment van schrijven verzorgen de 

afdelingen Techniek & Samenleving, Economie & Bedrijf, Mens & Maatschappij en Loopbaancentrum 

(Entree, Niveau 2 plus, vavo en SCO) het onderwijs. Het SCO, Service Centrum Onderwijs verzorgt de 

2e en 3e-lijns begeleiding van onze studenten. De buitenwereld ziet De Leijgraaf vooral als een 

onderwijsinstelling met een zorgprofiel. Leerlingen uit het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet 

speciaal onderwijs (vso) weten ons goed te vinden terwijl de leerlingen uit de theoretische leerweg 

vaak voor de ons omringende mbo-instellingen kiezen. In de DESTEP-analyse ROC de Leijgraaf (2018) 

in bijlage 1-A lichten we dit verder toe. 

Binnen De Leijgraaf zien we het aantal studenten in de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) al een 

aantal jaren afnemen. Waar in Noord-Brabant het totale aantal studenten in de BOL (metingen t/m 

2016-2017) nog licht is toegenomen, zien we dit beeld niet terug binnen De Leijgraaf.  

 
Tabel 1.1: overzicht BOL en BBL studenten. 

 
 

In vergelijking met 2009 is het aantal studenten in de BOL met zo’n 18% afgenomen. De grootste 

afname vond plaats in 2017. De afname is voor een deel te verklaren uit de overgang van een aantal 

vierjarige opleidingen naar drie jaar. In de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) zien we nogal wat 

fluctuaties. De fluctuaties zijn onder meer het gevolg van de invloed van een aantal specifieke 

bedrijfsopleidingen in 2012. Deze opleidingen zijn bewust afgebouwd. Inmiddels zien we een herstel 

van de BBL, maar dit is onvoldoende om de afname van het aantal BOL-studenten te compenseren. 

Het gewogen aantal studenten is van 2009 tot 2018 afgenomen met zo’n 16%.  

Zo’n 60% van onze studenten komt rechtstreeks uit het voortgezet onderwijs. We zien dat ons 

marktaandeel in het vo correleert met de ontwikkeling van de totale studentenaantallen in de BOL. 

Waar De Leijgraaf in 2017 fors aan marktaandeel inboet, groeien ROC Nijmegen en Summa. 

Opmerkelijk ten opzichte van 2015 is de groei van doorstroom naar havo of intern naar een hoger 

niveau binnen het vmbo. Zie voor de cijfers bijlage 1-B. 

 

 

Leijgraaf 1 feb 1 okt 1 feb 1 okt 1 feb 1 okt 1 feb 1 okt 1 feb 1 okt 1 feb 1 okt 1 feb 1 okt 1 feb 1 okt 1 feb 1 okt

BOL 3.919 4.008 4.008 4.040 4.040 3.925 3.836 3.833 3.740 3.873 3.768 3.779 3.784 3.614 3.571 3.587 3.421 3.290

BBL 2.589 2.658 2.658 2.795 2.795 2.736 3.207 3.272 3.207 2.312 2.084 1.622 1.756 1.533 1.574 1.768 1.939 2.215

Totaal 6.508 6.666 6.666 6.835 6.835 6.661 7.043 7.105 6.947 6.185 5.852 5.401 5.540 5.147 5.145 5.355 5.360 5.505

Gewogen 5.004 5.108 5.025 5.129 4.929 4.530 4.379 4.241 4.191

2014 2015 2016 20172009 2010 2011 2012 2013
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De oorzaken voor de daling van het aantal studenten BOL zijn voor de afgelopen jaren – gezien 

bovenstaande – niet demografisch van aard. Dit is niet direct het gevolg van een afname van de 

doelgroep. De maatschappelijke druk om kinderen op een school voor havo/vwo geplaatst te krijgen 

(“avo-isering”), in plaats van op het vmbo, is ook in onze regio duidelijk merkbaar. Maar de 

belangrijkste verklaring voor de gemeten daling lijkt te liggen in de afname van ons marktaandeel in 

het voortgezet onderwijs. Zie bijlage 1-C voor een nadere reflectie op dit afgenomen marktaandeel. 

1.2 Ontwikkelingen economie en arbeidsmarkt 
Na een aantal magere jaren herstelt de economie zich weer. De vraag naar arbeidskrachten is op dit 

moment de bottleneck voor groei van bedrijven. UWV classificeert de arbeidsmarkt in Noordoost-

Brabant (regio 36b) als “krap”. Als mbo-instelling krijgen wij vanuit meerdere kanten de vraag om de 

juiste mensen op te leiden. De grootste vraag komt vanuit de zorg en de techniek (bouw en 

industrie). Niet alleen is de vraag groter dan het aanbod, de vraag is ook veranderd. Door de hogere 

complexiteit van verschillende beroepen, stellen werkgevers hogere eisen aan de opleiding van hun 

toekomstige medewerkers. Dit betekent dat we voortdurend moeten bekijken hoe we onze 

studenten, vooral die in de entree en niveau 2-opleidingen, begeleiden. 

Met het aantrekken van de economie zien we ook dat de BBL weer meer in trek raakt. Dit zien we 

ook op De Leijgraaf. Hier is de groei van de BBL vooral terug te zien in scholing van medewerkers van 

regionale bedrijven. Het aantal leerlingen dat direct na het vmbo voor de BBL kiest blijft redelijk 

stabiel en is vooral te vinden in de technische opleidingen. De vraag van bedrijven naar direct 

inzetbare medewerkers blijft echter groter dan het aanbod van BBL’ers in deze sector 

(procestechniek en bouw). 

Studenten met een niveau 3- en 4-opleiding hebben veel kansen op de arbeidsmarkt. Maar we 

moeten ook constateren dat steeds vaker een hoger – lees hbo – niveau wordt gevraagd. De 

doorstroming van niveau 3 naar 4 vraagt onze aandacht evenals de begeleiding naar het hbo. Daarbij 

gaat het niet zozeer om de mogelijkheden voor vervolgstudie, maar vooral om de voorbereiding op 

een andere manier van studeren. 

Ook in Noordoost-Brabant zien we een sterk aantrekkende economie met vooral baanopeningen in 

de techniek, zorg, bouw, horeca, procestechniek, logistiek en retail. Vooral voor de laatste drie geldt 

dat leerlingen uit het vmbo (BOL) moeilijk voor deze bedrijfstakken te interesseren zijn. Deze 

bedrijfstakken kennen daardoor vooral een sterk op BBL gerichte groep studenten. Zie bijlage 1-D 

voor een beschrijving van relevante sociaal-culturele ontwikkelingen. 

1.3 Technologische ontwikkelingen, digitalisering en robotisering 
Niet alleen economische ontwikkelingen zijn van invloed op de arbeidsmarkt en daarmee op ons 

opleidingsportfolio. Ook allerlei technologische en sociale innovaties hebben hun effect. Door deze 

ontwikkelingen veranderen beroepen van inhoud, verdwijnen beroepen en komen er nieuwe bij. 

Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor de veelgehoorde uitspraak: “Wij leiden op voor beroepen 

die we nog niet kennen”. Het is voor ons een uitdaging om onze studenten voldoende wendbaar te 

maken en ze een nieuwsgierige houding mee te geven: we bereiden ze voor op een leven lang 

ontwikkelen. Die ontwikkeling komt niet alleen tot uiting in een bepaald vakgebied als entree op de 

arbeidsmarkt, maar ook in competenties. Competenties die hen in staat stellen om samen te werken 

en om tot creatieve oplossingen te komen. De sensitiviteit voor de omgeving waarin dat moet 

plaatsvinden is daarbij belangrijker dan ooit. Met ons opleidingsportfolio en onderwijs sluiten we 

natuurlijk zo veel mogelijk aan bij de ontwikkelingen in de regio. We trekken samen met onze 

Brabantse collega-instellingen hierin op in het programma “Kennispact mbo Brabant”.  
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1.4 Interne analyse op landelijke speerpunten 
De resultaten van De Leijgraaf in de aanpak van voortijdig schoolverlaters (vsv) zijn al jaren op orde. 

Bij onze entree-opleidingen verwachten wij op grond van voorlopige cijfers (2017 – 2018) echter een 

stijging in het aantal vsv’ers. Ook bij niveau 4 zien we een licht stijgende tendens in het percentage 

vsv. Deze tendens bespeuren we ook regionaal bij onze collega-instellingen. Te onderzoeken valt 

hierbij het effect van de invoering van wetgeving op het gebied van toelatingsrecht. 

Het aantal interne doorstromers is de afgelopen jaren afgenomen. Zeker de doorstroom van niveau 2 

naar niveau 3 is afgenomen. Ten opzichte van het basisjaar 2016 zien we in 2018 een afname van 

15%. Onderzocht moet worden of de invoering van een ander onderwijskundig concept op niveau 2 

(niveau 2+) hier negatief aan heeft bijgedragen. Betreffende de doorstroom naar het hbo scoren we 

in 2017 met 44,7% beduidend boven het gemiddelde in de sector van 36,1%. De samenwerking met 

Avans Hogeschool op het gebied van Associate Degrees (AD) zou dit hogere cijfer gedeeltelijk kunnen 

verklaren. Dit naast het feit dat we bijvoorbeeld middels loopbaancafés ook meer aandacht voor 

deze doorstroom hebben. 

Het tevredenheidscijfer van onze studenten en cursisten (6,8) zien we graag hoger, maar beweegt 

zich rond het landelijk gemiddelde. Het tevredenheidscijfer van de bedrijven is met een 7,5 ruim 

voldoende. Dit is voor het overgrote deel te danken aan zeer betrokken medewerkers die zich enorm 

inzetten om onze studenten goed voor te bereiden op hun verdere toekomst. (Onderwijsinspectie, 

2017) 

1.5 SWOT-analyse 
Onze organisatie en omgeving zijn sterk in ontwikkeling. Om onze strategische opgave voor de 
komende jaren scherp te krijgen, hebben we een SWOT-analyse gemaakt.  
Daarin hebben we de volgende vragen beantwoord: 

 

Hieronder vatten we onze belangrijkste bevindingen samen waarbij we vooral zijn uitgegaan van 

onze grootste doelgroep, studenten die bij ons initieel onderwijs volgen.  

 

 

Strengths/sterktes

Welke voordelen biedt De Leijgraaf haar doelgroep
ten opzichte van vergelijkbare instellingen?

Weaknesses/zwaktes

Wat kan er bij De Leijgraaf verbeterd worden voor
haar doelgroep (ten opzichte van andere

instellingen)? 

Opportunities/kansen

Welke externe ontwikkelingen bieden kansen voor
De Leijgraaf?

Threats/bedreigingen

Wat zijn risico's in de omgeving voor De Leijgraaf?

SWOT-analyse
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1.5.1 Sterktes en zwaktes 
Onze kracht is dat we betrokken medewerkers hebben, die zorg voor studenten in hun DNA hebben. 

Onze kleinschaligheid versterkt dit en door onze regionale aanwezigheid zijn wij ook fysiek dichtbij 

voor onze studenten en het bedrijfsleven. Tegelijkertijd met die kleinschaligheid en regionale 

aanwezigheid werken we in de praktijk nog te versnipperd. Dit heeft tot gevolg dat veel interne 

afstemming nodig is. We hebben daardoor moeite om beleid consistent door te vertalen naar de 

onderwijspraktijk. Het beeld van onze onderwijskwaliteit wisselt daardoor. Bovendien hebben we 

voor onze omgeving een te onduidelijk profiel. Onze kracht, de zorg voor studenten, wekt de indruk 

dat we vooral zorgstudenten bedienen.  

Uit onze interne analyse komen de volgende sterktes naar voren: 

 Onze medewerkers zijn vanuit een intrinsieke overtuiging betrokken en gefocust op de 
begeleiding van studenten; studentgerichtheid en het bieden van geborgenheid zit in ons 
DNA. 

 We zijn fysiek dichtbij (‘geworteld’) in de regio voor onze studenten en het bedrijfsleven. 

 Vanwege onze kleinschaligheid vinden studenten en bedrijven gemakkelijk aansluiting bij 
ons. 

 In de basis hebben wij een fundament voor toekomstbestendige opleidingen in ons portfolio 
(bijvoorbeeld op het gebied van voeding). 

 We hebben een platte organisatie, waardoor we nieuwe ideeën snel oppakken. 
Medewerkers krijgen ruimte en middelen die tot vernieuwende initiatieven leiden. 

 
Deze sterktes zijn bepalend voor ons onderscheidend vermogen en moeten we in onze strategie 

volledig benutten. Daarnaast moeten we rekening houden met de volgende zwaktes en 

aandachtspunten:  

 De onderwijskwaliteit van enkele (vier) van onze 180 opleidingen is door de 
Onderwijsinspectie negatief beoordeeld. 

 Onze kwaliteitscultuur functioneert onvoldoende; de interne communicatie is niet op orde 
en besluitvorming wordt niet eenduidig opgepakt en doorgezet, er wordt nu nog 
onvoldoende onderwijskundig leiderschap getoond, samengewerkt en (van elkaar) geleerd. 

 Ons profiel is onvoldoende helder voor onze doelgroep en komt onvoldoende tot uiting in 
focus in en innovatie van ons opleidingsportfolio, onze onderwijsvisie en onze huisvesting. 

 De executiekracht van onze organisatie is laag; we zijn niet goed in het implementeren van 
beleid en systemen. 

 

1.5.2 Kansen en bedreigingen  
Veranderende beroepen en opleidingseisen bieden kansen om ons onderwijsportfolio anders vorm 

te geven en gebruik te maken van moderne technologie. We zien mogelijkheden om nadrukkelijker 

samen te werken met het regionale bedrijfsleven, het toeleverend onderwijs, concullega-mbo-

instellingen en het vervolgonderwijs. Tegelijkertijd bevinden we ons in een regio waarin we als 

gevolg van demografische ontwikkelingen te maken hebben met een dalend aantal BOL studenten. 

Daarnaast werkt het overheidsbeleid niet altijd in het voordeel van kleine instellingen als de onze: 

het is voor grotere instellingen makkelijker om het overheidsbeleid te realiseren. Aan de andere kant 

kan onze kleinschaligheid en regionale aanwezigheid een aantrekkelijk alternatief zijn voor jongeren 

die hun ‘wortels’ in de regio hebben liggen. Door de economische groei zien we bovendien een 

toenemende vraag naar vakmensen, die bereid zijn om zich te (blijven) scholen. 
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Op basis van onze externe analyse, zien we de volgende kansen: 

 Veranderende opleidingseisen en baankansen in de regio bieden perspectief voor studenten 

van onze opleidingen. 

 De veranderende wet- en regelgeving op het gebied van de kwalificatiestructuur en 

doorstroming (van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo) biedt mogelijkheden om ons 
onderwijs flexibeler en meer in co-creatie vorm te geven. Denk hierbij aan cross-
overs, certificering en gezamenlijke onderwijsuitvoering door v(m)bo en mbo 

 We kunnen met de focus op food, lifestyle, health en technology – de krachtige economische 
domeinen in de regio – in ons opleidingsportfolio en de context van ons onderwijs 
nadrukkelijk aansluiten bij trends als duurzaamheid en regionale samenwerkingsverbanden. 

 De aandacht voor netwerken stelt ons in staat aansluiting te zoeken bij bestaande 
samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en voor- of vervolgopleiders en/of deze 
vorm te geven (bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een beroepshavo/vakhavo en 
excellentietrajecten). 

 
Daarnaast hebben we de volgende bedreigingen geïdentificeerd: 

 Demografische ontwikkelingen, de trek naar de stad en de “avo-isering” hebben een 
negatieve invloed op ons marktaandeel in het voortgezet onderwijs. 

 Wijzigingen in het overheidsbeleid, zoals de invoering van de Ov-jaarkaart voor alle mbo-
studenten, zijn nadelig voor kleinere ROC’s als de onze. 

 Voor delen van ons opleidingsportfolio is er sprake van een mismatch tussen vraag en 
aanbod: wij leiden op voor banen waar minder vraag naar is op de arbeidsmarkt. 
Tegelijkertijd zijn potentiële studenten minder geïnteresseerd in sommige opleidingen waar 
wel veel vraag naar is op de regionale arbeidsmarkt (bijvoorbeeld procestechniek) 

 Onze concullega-instellingen in de regio onderscheiden zich op het gebied van onder andere 
community vorming, adaptie van technologische ontwikkelingen en excellentietrajecten en 
winnen (vermoedelijk) daardoor aan marktaandeel in het voortgezet onderwijs 

 

1.6 Draagvlak intern en extern 
Om ideeën op te halen, nieuwe inzichten te verkrijgen en tegelijkertijd draagvlak te genereren voor 

ons strategisch bedrijfsplan en onze kwaliteitsagenda, hebben wij sinds september 2017 veel 

bijeenkomsten gehad met onze stakeholders. Zij hebben vaak in interactieve sessies hun waardevolle 

bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze plannen. In Bijlage 1-E staat een chronologische 

weergave van deze bijeenkomsten. 
 

1.7 Risicoprofiel 
Zoals elke onderwijsinstelling is De Leijgraaf voor het grootste deel van zijn inkomsten afhankelijk van 

de financiering per student/cursist. Gezien de afname van het aantal BOL – studenten bestaat het 

risico dat we de komende jaren onvoldoende financiële middelen hebben om op alle fronten 

relevant te blijven. De continuïteit van De Leijgraaf kan in het geding komen doordat we 

onvoldoende kunnen innoveren op onderwijskundig en vakinhoudelijk gebied en qua portfolio én 

tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever te blijven.  

Voor de komende jaren heeft De Leijgraaf ervoor gekozen om een smal(ler) zelfstandig ROC te blijven 

met waar mogelijk horizontale en verticale ketensamenwerking met collega mbo -instellingen en 

scholen voor voortgezet onderwijs. Daarnaast willen we ons nadrukkelijk van de stedelijke collega-

instellingen onderscheiden door in de subregio’s sterk in te zetten op een stevige samenwerking met 
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omringend bedrijfsleven en instellingen. In het hart van ons onderwijs zien we de samenwerking met 

de beroepspraktijk op de regionale economische speerpunten food, lifestyle, health en technology. 

Op deze economische speerpunten willen we ons ook meer profileren op de markt van leven lang 

ontwikkelen (LLO). 

Vanuit deze strategische keuzes onderkennen wij de volgende risico’s en zetten we de onderstaande 

mitigerende maatregelen in. 

 

Risico’s          Maatregel 

         
De ketensamenwerking komt niet van de grond   Binnen Kennispact (mbo) en hofleveranciersoverleg (vo) 
       voeren we gezamenlijk structureel overleg over 
       macrodoelmatigheid en doorlopende leerlijnen 
 
Bedrijven en instellingen willen zich niet aan   In de drie subregio’s stellen we in triple helix-verband   
ons verbinden      een gezamenlijke agenda voor het beroepsonderwijs  
       op.  
       Alle onderwijsteams krijgen externe ondersteuning voor   
       het maken van verbinding onderling en extern.  
       Deze ondersteuning is verder gericht op bewustwording  
       van en werken aan een kwaliteitscultuur. 
 
Bij laagconjunctuur trekken bedrijven en instellingen  Bedrijven moeten vooraf investeren.  
zich terug uit de samenwerking    Verder stimuleren we anticyclisch scholingsbeleid. 
 
De Leijgraaf is niet onderscheidend genoeg   Het opleidingenportfolio wordt jaarlijks vastgesteld  

      met (sub)regionale partners en richt zich sterk op de 
      (sub)regionale context en beroepspraktijk. Met “de 
      regio als klaslokaal” geven we vorm aan ècht  
      praktijkleren. 

Het onderwijs is gericht op ontplooiing als professional 
en als mens! 

 
Met de bestaande organisatie kan de markt van    Bezien wordt of voor de markt van LLO een andere 
LLO onvoldoende succesvol bewerkt worden   organisatie moet worden ingericht. 

 

1.8 De vier actielijnen voor de kwaliteitsagenda 
De DESTEP- (zie bijlage 1-A) en SWOT-analyse vormden samen met de interne en externe 
consultaties de basis voor ons strategische bedrijfsplan en de kwaliteitsagenda. Naast de drie 
landelijke speerpunten hebben we een vierde speerpunt aan de kwaliteitsagenda toegevoegd: 
continuïteit. Dit speerpunt komt voort uit de kern van onze nieuwe strategie: de continuïteit van het 
middelbaar beroepsonderwijs in onze regio. Binnen deze programmalijn leggen we de focus op een 
nog betere aansluiting bij de behoefte van bedrijven, instellingen en toeleverend onderwijs in de 
regio met als belofte: “de regio is je klaslokaal”.  
 
Om deze aanpak tot een succes te maken moeten we de organisatie kantelen van sectoraal naar 
regionaal. Meer dan in het verleden moet de beroepspraktijk de kern zijn van ons onderwijs. Ons 
onderwijsportfolio stellen we jaarlijks vast in overleg met de regio. De beroepspraktijk van de regio 
staat centraal zonder dat we de verworvenheden van kleinschaligheid verliezen. We stellen de 
passende begeleiding van onze studenten centraal. We ontwikkelen daarvoor een nieuw 
begeleidingsmodel. De realisatie van de door ons gewenste kwaliteitscultuur vraagt om verdere en 
gezamenlijke professionalisering van onderwijsteams en leidinggevenden. 
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1.9 Borging en verduurzaming 
Het speerpunt “opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst” vormt samen met de continuïteit 

van het beroepsonderwijs in de regio, de kern van ons bedrijfsplan 2019 – 2022. De twee andere 

landelijke speerpunten “kwetsbare jongeren” en “gelijke kansen” zijn al jaren prominent onderdeel 

van onze werkwijze. Daarom laten we het toezicht op de kwaliteitsagenda lopen via onze normale 

planning & control cyclus1. Dat wil zeggen dat we maatregelen uit de kwaliteitsagenda opnemen in 

de managementcontracten tussen directie en bestuur. Bovendien nemen we de indicatoren, voor 

zover nog niet het geval, op in het nieuwe dashboard en voert onze Taskforce Kwaliteitszorg 

steekproefsgewijs audits uit op teamniveau. Dit moet resulteren in een transparante sturing en 

bijsturing op de beoogde resultaten in 2022 en 2024. Daarnaast organiseren we jaarlijks een 

bijeenkomst met onze regionale stakeholders om het verloop van de maatregelen uit de 

kwaliteitsagenda te bespreken. Als verantwoording, maar vooral om co-creatie te bestendigen en 

verstevigen.  

                                                           
1 Zie: Kaders Kwaliteitsbeleid ROC de Leijgraaf, februari 2019 
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2. Jongeren in kwetsbare positie 
 

Speerpunt jongeren in kwetsbare positie. Het gaat om: “Kwetsbare jongeren door uitstekend 

onderwijs en persoonlijke begeleiding maximaal ondersteunen met als doel om uitval te voorkomen, 

door te stromen naar een hoger niveau of een goede start te maken op de arbeidsmarkt.”  

2.1 Analyse 
Dit speerpunt raakt sterk aan de aanpak van vsv’ers. Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die 

zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Kwetsbare jongeren zijn die jongeren tussen 16 en 23 

jaar die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen. Zij stromen uit naar arbeid vanuit vso, pro, 

vmbo, entree of ongediplomeerd vanuit mbo-niveau 2. Het op weg helpen van jongeren zonder 

startkwalificatie naar leren, werken of een combinatie daarvan, vraagt om samenwerking met 

verschillende regionale partners uit verschillende domeinen en sectoren.  

 

De vsv-percentages van ROC de Leijgraaf zijn al jaren op orde. De Leijgraaf scoorde jarenlang laag op 

vsv. In 2015 was het percentage vsv’ers 3,8% ten opzichte van 4,1% landelijk in datzelfde jaar. Door 

de invoering van de entree-opleiding steeg dit tot 4,8% maar het percentage daalde in 2017 alweer 

tot 4,4%. De eerste signalen voor schooljaar 2017-2018 laten een stijging van het vsv-percentage zien 

richting 5%. Wij verwachten de komende schooljaren een lichte stijging van het vsv-percentage. 

Redenen voor deze aanname zijn de invoering van de Wet vroegtijdige aanmelddatum en 

toelatingsrecht tot het mbo en het feit dat onze totale populatie studenten krimpt terwijl de 

risicogroep voor uitval in absolute zin gelijk blijft. Daarnaast is nog niet zeker welke invloed de 

reorganisatie van ROC de Leijgraaf richting regiocolleges zal hebben. 

2.2 Ambities  
Vsv: onder landelijk gemiddelde voor alle niveaus 

Landelijk zijn vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ambities gesteld 

om het aantal vsv’ers terug te brengen. Naar aanleiding van deze ambitie is vanuit AgriFood Capital 

in de regio Noordoost-Brabant een convenant opgesteld met ketenpartners. Dit convenant bevat een 

aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie en wil daarmee voortijdig schoolverlaten voorkomen. 

Het loopt tot eind december 2020. ROC de Leijgraaf heeft het interne beleid en de regionale 

samenwerking met ketenpartners vormgegeven vanuit de uitgangspunten uit dit convenant en met 

de intentie het beleid voort te zetten na 2020. We hebben de ambitie om een regionale sluitende 

aanpak te realiseren in samenwerking met onze regionale partners. 

Een kwetsbare doelgroep betreft de overstappers van het vo naar het mbo. Door een sluitend 

volgsysteem (Stick Together, Intergrip en Digitaal Doorstroomdossier (DDD)) in te richten, monitoren 

we de groep overstappers in de hele regio. De inzet van een doorstroomcoördinator geeft ons zicht 

op het aanmeldgedrag van de overstappers. Deze coördineert de samenwerking tussen vo en mbo 

en de inzet van Intergrip en het DDD, zorgt voor managementrapportages (Stick Together) en 

onderhoudt contact met leerplichtambtenaren. 

Dit maakt dat we op tijd signaleren wanneer een student zich nog niet heeft aangemeld voor een 

vervolgopleiding. We anticiperen hierop samen met de ketenpartners en zetten in overleg 

vervolgacties uit. De ambitie is dat alle jongeren die het vo verlaten bekend zijn zodat we tijdig 

ondersteuning bieden met begeleiding naar een vervolgopleiding en in beeld hebben wat maakt dat 

de jongere zich niet heeft aangemeld bij een vervolgopleiding. We onderzoeken of een 

overstapcoach die de jongere op een persoonlijke manier begeleidt van het vo naar het mbo 

haalbaar en van toegevoegde waarde is.  
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Sommige studenten die gestart zijn met een beroepsopleiding bij ROC de Leijgraaf (BBL of BOL) blijkt 

soms, stellen na verloop van tijd vast dat ze niet de juiste opleiding hebben gekozen. Als een student 

even niet weet welke opleiding het beste past, kan hij deelnemen aan Route X. Er is veel vraag naar 

de ondersteuning van Route X ook vanuit andere onderwijspartners. Deze route willen we verder 

ontwikkelen. 

Studenten die vanuit de praktijkscholen en vmbo (Fioretti, Hooghuis en Elde) doorstromen naar ROC 

de Leijgraaf worden warm overgedragen. Er zijn geen doorlopende leerlijnen. In de realisatie van de 

kwaliteitsagenda 2019-2022 willen we onderzoek doen naar de mogelijkheden en effecten van meer 

doorlopende leerlijnen, met name ook voor de kwetsbare leerlingen. 

De verzuimbegeleiding is ingericht op basis van het kwaliteitsplan 2015-2018. Coaches voeren die 

begeleiding uit. We ondersteunen de coaches verder bij de verzuimbegeleiding door een presentie- 

en uitstroombegeleider voor alle niveaus en studenten in te zetten. Een verbindingsofficier vormt de 

schakel tussen de opleiding, de student en bureau leerplicht en zorgt voor de warme overdracht bij 

uitval/uitstroom van kwetsbare jongeren.  

De Leijgraaf werkt nauw samen met de gemeenten en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 

Voortijdig Schoolverlaters (RMC). Warme overdracht staat hierbij centraal. Als studenten Entree, 

uitvallers N2 en vavo vanuit ROC de Leijgraaf uitstromen dragen we ze warm over naar de volgende 

partner in de keten. Studenten niveau 2 die mét diploma uitstromen naar arbeid dragen we niet 

warm over naar de volgende partner in de keten (bijvoorbeeld naar de gemeente als een jongere 

geen werk heeft). De warme overdracht van kwetsbare jongeren vindt nog niet plaats voor jongeren 

op niveau 3 en 4. Onze ambitie is om dat in de periode 2020 -2022 wel te realiseren. 

We willen deze samenwerking in de komende planperiode uitbreiden naar de samenwerking voor 

studenten op mbo-niveau 2 die met een diploma uitstromen naar de arbeidsmarkt. 

Wij verwachten de komende schooljaren een lichte stijging van het vsv-percentage zoals we al eerder 

aangaven. Niettemin zetten we ons blijvend in om voortijdig uitval te voorkomen. We hebben de 

ambitie om in 2020 een vsv-percentage van 4,6% en in 2022 een percentage van 4,4% te realiseren.  

Het is onze doelstelling om voor ieder niveau onder de landelijk vastgestelde streefnormen te blijven 

in 2019 en 2020. Datzelfde geldt voor de streefnormen in de jaren erna, die nog niet zijn vastgesteld 

op het moment van schrijven. 
 

Tabel 2.1: Landelijke norm vsv% 

niveau  
norm 

'18-'19 
norm 

'19-'20  

1 26,40% 26,20% 

2 8,60% 8,45% 

3 3,20% 3,10% 

4 2,70% 2,55% 
 

De oplossingen/tegenmaatregelen binnen dit thema zijn afgeleid van de aandachtspunten die wij per 

niveau en in de samenwerking met onze regionale ketenpartners zien. 

De studentenpopulatie die nu binnenkomt is kwetsbaarder en heeft meer behoefte aan begeleiding 

bij zowel het onderwijsdeel als bij het beroepspraktijkvorming (bpv) deel. In het kwaliteitsplan 2015-

2018 is in de vorm van het bpv-verbeterplan ingezet op kwaliteitsverbetering van de bpv. Met de 
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realisatie en de toekenning van de middelen van het bpv-plan is voor ons dit thema nog niet 

afgesloten. Onze ambitie voor de kwaliteitsagenda 2019-2022 en verder is de continuering van de 

passende begeleiding in de bpv voor kwetsbare jongeren. 

De arbeidsmarkt voor niveau 1 en 2 is binnen onze regio beperkt. Daarom zijn deze opleidingen niet 

alleen gericht op begeleiding naar passend werk, maar ook op doorstroom van alle studenten 

waarvoor dit mogelijk is.  

De resultaten die wij geboekt hebben met extra begeleiding vanuit het kwaliteitsplan 2015-2018 bij 

entree en niveau 2, heeft geresulteerd in cijfers die onder het landelijk gemiddelde liggen. 

Uiteindelijk zorgt een goede begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie voor meer rust in de 

klassen, minder ziekteverzuim, hogere tevredenheid van studenten en docenten, minder uitval en 

meer doorstroom binnen het ROC. Door zowel in het onderwijs als in de bpv een betere begeleiding 

te bieden aan studenten zal het rendement verhogen en de uitval dalen. 

Analyse kwantitatief: vsv en jongeren in kwetsbare positie 

Tabel 2.2: vsv 2014-2017 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

norm categorie 

vsv% 
instelling 

landelijk 
vsv% 

vsv% 
norm 

vsv% 
instelling 

landelijk 
vsv% 

vsv% 
norm 

vsv% 
instelling 

landelijk 
vsv% 

vsv% 
norm 

mbo niveau 1 29,69% 31,80% 22,50% 33,33% 29,06% 22,50% 18,49% 26,51% 27,50% 

mbo niveau 2 8,29% 9,25% 10,00% 9,39% 8,68% 10,00% 7,61% 8,82% 9,50% 

mbo niveau 3 1,73% 3,33% 2,75% 3,12% 3,28% 2,75% 3,14% 3,40% 3,60% 

mbo niveau 4 2,23% 2,81% 2,75% 2,43% 2,75% 2,75% 2,97% 2,91% 2,75% 
 Bron: MBO factsheet convenantjaar 2016-2017 voorlopige cijfers- versie 1 uitgave: maart 2018 

Tabel 2.3: vsv 2017-2018 

VSV DUO 2017-2018 

Niveau 1 30,5% 

Niveau 2 plus    8,9 % * 
Bron kwaliteitskaart ROC de Leijgraaf 2017-2018/ intern niet definitief 
 

* Betreft: opleidingen crebo BOL  

 
Uit tabel 2.2 blijkt dat er in 2016-2017 veel minder vsv’ers waren op niveau 1 en 2 dan in de jaren 
daarvoor. Als we dit cijfer vergelijken met de kwaliteitskaart van ROC de Leijgraaf voor 2017-2018 
(tabel 2.3) dan zien we met name een stijging bij de entreeopleiding (van 18.5% naar 30,5%). Dit 
betreft nog een voorlopig cijfer. Daarnaast zien we dat het vsv-cijfer voor de niveaus 3 en 4 stijgen. In 
het vsv-programma is hiervoor extra aandacht in de vorm van extra begeleiding en meer aandacht 
voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). 

2.3 Indicator kwetsbare instroom 
Tabel 2.4: Instroom van 2016-2017 naar 2017-2018 van jongeren tot 23 jaar in een kwetsbare positie, ROC de Leijgraaf 

 KWETSBARE INSTROOM 2017-2018 

onderwijs in 2016-2017 

MBO1 
AANTAL 

% MBO1 
MBO2 

AANTAL 
% MBO2 TOTAAL % TOTAAL 

mbo1 10 14% 69 24% 79 22% 

pro 34 47% 13 5% 47 13% 

vmbo-BBL 13 18% 193 67% 206 57% 
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vso-arbeidsmarkt 8 11% 3 1% 11 3% 

vso-vervolgonderwijs 7 10% 10 3% 17 5% 

totaal 72 100% 288 100% 360 100% 
Bron: MBO factsheet convenantjaar 2016-2017 voorlopige cijfers- versie 1 uitgave: maart 2018 

 

Tabel 2.5: Instroom van 2016-2017 naar 2017-2018 van jongeren tot 23 jaar in een kwetsbare positie, landelijk 

 KWETSBARE INSTROOM 2017-2018 

onderwijs in 2016-2017 

MBO1 
AANTAL 

% MBO1 
MBO2 

AANTAL 
% MBO2 TOTAAL % TOTAAL 

mbo1 1580 26% 4399 17% 5979 19% 

pro 1742 28% 1240 5% 2982 10% 

vmbo-BBL 1702 28% 18358 73% 20060 64% 

vso-arbeidsmarkt 598 10% 189 1% 787 3% 

vso-vervolgonderwijs 563 9% 964 4% 1527 5% 

totaal 6185 100% 25150 100% 31335 100% 
Bron: MBO factsheet convenantjaar 2016-2017 voorlopige cijfers- versie 1 uitgave: maart 2018 

In de tabellen 2.4 en 2.5 zijn de cijfers opgenomen van de instroom van jongeren tot 23 jaar in een 

kwetsbare positie. Te zien is dat bij ROC de Leijgraaf de instroom jongeren in kwetsbare positie hoger 

is dan het landelijk gemiddelde.  

2.4 Arbeidsmarktperspectief 
Analyse kwantitatief: Arbeidsrendement niveau 2-opleidingen 

De onderstaande niveau 2-opleidingen biedt ROC de Leijgraaf aan. Uit “Studie in Cijfers” zijn de 

volgende gegevens opgehaald met betrekking tot arbeidsmarktperspectief. 

Tabel 2.6: Arbeidsmarkt perspectief niveau 2 opleidingen ROC de Leijgraaf 

opleiding bc code kans op werk  CBS >12 uur ROA>12 uur ROA niveau 

Chauffeur wegvervoer bc047  96% geen cijfers geen cijfers 

Medewerker ICT bc080  0% 77% 69% 

Kok bc089  77% 90% 70% 

Particuliere beveiliging bc165  88% 88% 65% 

Medewerker secretariaat en receptie bc279  35% 52% 66% 

Medewerker financiële administratie  bc279  45% 71% 66% 

Procesoperator A bc280  100% 98% 81% 

Medewerker facilitair bc301  0% 74% 61% 

Medewerker sport en recreatie bc301  37% 85% 61% 

Helpende bc301  62% 73% 71% 

Machinaal houtbewerker bc311  geen cijfers geen cijfers geen cijfers 

Gastheer/gastvrouw bc314  91% 84% 66% 
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Constructiewerker bc324  87% 83% 76% 

Metselaar bc325  geen cijfers geen cijfers geen cijfers 

Meubelmaker (scheeps-)interieurbouw bc326  71% 87% 71% 

Timmerman bc355  100% 97% 71% 

Verkoper bc359  72% 77% 57% 

Monteur elektrotechnische installaties bc371  100% 90% 78% 

Monteur werktuigkundige installaties bc372  100% 87% 65% 

Montagemedewerker industrieel 
produceren met hout bc381  geen cijfers geen cijfers geen cijfers 

Autotechnicus bc382  57% 81% 72% 

Monteur mechatronica bc413  geen cijfers 87% 88% 

Monteur elektrotechnische systemen bc413  geen cijfers 94% 67% 

Logistiek medewerker bc416  84% 68% 58% 

 

Legenda sterren: 

 geringe kansen 

 matige kansen 

 voldoende kansen 

 ruim voldoende kansen 

 goede kansen 

 
In de bijlage bij regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 is het speerpunt ‘Jongeren in een 
kwetsbare positie’ opgenomen. Hiervoor is het analyse-element ‘Analyse van niveau 2 opleidingen 
met matig of slecht arbeidsmarktperspectief’ ontwikkeld. Dit betreft opleidingen (bc-code) die onder 
de 70% signaalwaarde van de indicator arbeidsmarktperspectief scoren. Voor ROC de Leijgraaf zijn 
dit de volgende opleidingen: 
 
Tabel 2.7: Niveau 2 opleidingen met een matig of slecht arbeidsmarktperspectief 
 

opleiding bc code kans op werk  CBS >12 uur 

Medewerker ICT bc080  0% 

Medewerker secretariaat en receptie bc279  35% 

Medewerker financiële administratie bc279  45% 

Medewerker facilitair bc301  0% 

Medewerker sport en recreatie bc301  37% 

Helpende bc301  62% 

Autotechnicus bc382  57% 
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Voor deze opleidingen hebben we op bc-code met de cijfers uit het Internet Schooldossier (ISD) het 

volgende in beeld gebracht: 

 Jaarresultaat  

 Diplomaresultaat 

 Opstroom 

 Starterssucces  

 
Grafiek 2.1.a: ICT support  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 2.1.b: Dienstverlening
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Grafiek 2.1.c: Ondersteunende administratieve beroepen 

 
 

Grafiek 2.1.d:Voertuigen en mobiele werktuigen 

 

 

De bovenstaande opleidingen worden alle, met uitzondering van autotechnicus, uitgevoerd in de 

niveau 2 plus opleiding. Deze is gevormd op basis van de behoefte van het werkveld 

(arbeidsmarkrelevantie) en het meer kansrijk maken van de studenten. Naast de vakspecifieke 

lessen, worden de studenten breder opgeleid dan hun kwalificatiedossiers (KD) voorschrijft. Er is 

onder meer veel aandacht voor werknemersvaardigheden in de opleiding. Het doel van deze 

beweging is studenten meer mogelijkheden en kansen te bieden om door te stromen naar een hoger 

niveau, betere aansluiting bij niveau 3. Al ruim voor diplomering besteden we aandacht aan de 

uitstroom naar werk. In de maatregel pilot met de gemeente naar werk halen we de gemeente in 

huis om samen studenten voor te bereiden op werk. Het doel van de maatregel begeleiding jongeren 

in kwetsbare positie is om de doorstroom naar een hoger niveau te bevorderen. Ondanks een slecht 

arbeidsmarktperspectief zien we dat onze studenten er vaker wel dan niet in slagen om passend 

werk te vinden. Zie hiervoor ook tabel 2.8. 
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In onderstaande tabel zijn de gegevens te zien van de gediplomeerden in de jaren 2012/13, 2013/14 

en 2014/15 1 jaar na schoolverlaten. Hierbij zijn ook de zzp-ers meegenomen in de berekening van 

het aandeel werkenden. Voor de berekening van het aandeel werkenden zijn de gegevens over de 

drie jaar bij elkaar opgeteld. 

N.B Een aantal van deze opleidingen zijn in 2016-2017 opgenomen in de niveau 2 plus opleiding en 

worden bij ROC de Leijgraaf niet meer apart aangeboden. 

Tabel 2.8: Gediplomeerde schoolverlaters op de arbeidsmarkt 

Bron: CBS 

 

2.5 Maatregelen 
Concreet zijn de volgende maatregelen voor jongeren in een kwetsbare positie opgenomen: 

 Gedifferentieerd maatwerk in de klas en in steunlessen bij vavo 
Instroom bij vavo betreft per definitie een groep kwetsbare jongeren. De lange zomerperiode en het 

grote niveauverschil tussen de studenten vormen voor studenten en docenten een grote uitdaging 

om binnen de gestelde tijd een diploma te behalen. De overgang van vo naar vavo is groot en vereist 

van de studenten een grote mate van zelfstandigheid, discipline en motivatie. Dat is veel gevraagd 

van deze jongeren. De maatregel richt zich op maatwerk (differentiëren in niveau en tempo). Dit 

heeft tot doel om studenten kansrijker te maken binnen de gestelde tijd hun diploma te behalen met 

een hoger cijfer en de doorstroming naar een vervolgopleiding te vergemakkelijken.  
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Voor wat betreft duurzaamheid is de projectleider verantwoordelijk voor het ontwikkelen en 

implementeren van de nieuwe werkwijze en het vastleggen in het teamplan. Jaarlijks evalueren we 

de doelstelling en we stellen die bij indien nodig (opgenomen in de PDCA). 

 Loopbaanbegeleiding voor studenten niveau 1 en 2 in de bpv 
Bij deze doelgroep is aandacht en begeleiding de sleutel tot succes. De afgelopen jaren heeft dit 

geleid tot een daling van het vsv-cijfer. Deze trend willen we laten doorzetten door extra coaching en 

begeleiding in te zetten tijdens de BPV. 

Op het gebied van duurzaamheid gaat het om de begeleiding op basis LOB. De projectleider 

evalueert jaarlijks de inzet intern en met bpv-bedrijven. Dit is als zodanig opgenomen in de PDCA. 

 Extra coaching voor studenten van niveau 1, 2 en vavo 
Instroom bij entree, niveau 2 en vavo betreft zoals gezegd per definitie een groep kwetsbare 

jongeren. De overgang van vo naar mbo en vavo is groot en vraagt veel aanpassingsvermogen. Bij 

een flink aantal jongeren is er sprake van een bepaalde of zelfs multiproblematiek. Om uitval te 

voorkomen en doorstroom (of uitstroom naar passend werk) te bevorderen is het nodig extra 

coaching in te zetten. 

Om een resultaat met duurzaamheid te realiseren legt de projectleider de nieuwe werkwijze vast in 

het teamplan. Het plan wordt besproken en jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld indien nodig 

(opgenomen in PDCA). 

 Uitvoering convenant  
Een convenant in de regio 36b, opgesteld met ketenpartners, draagt zorg voor een sluitende aanpak 

om vsv te voorkomen. Het richt zich op een duurzame arbeidsplek, passende dagbesteding en 

afname van het vsv-cijfer ten opzichte van de voorgaande jaren. Bovendien behoort het 

optimaliseren van de doorstroom vo-mbo in samenwerking met de vo-scholen in regio 36b tot de 

doelstelling. 

Doorstroomcoördinatie met inzet van Intergrip en het inrichten van maatwerkbesprekingen en 

begeleiding. Overstap van alle studenten is in beeld en risico overstappers krijgen maatwerk 

begeleiding voor, tijdens en na de overstap. Preventieve gesprekken vinden plaats met vo om 

maatwerk te kunnen bieden. 

Het convenant loopt tot december 2020. Voor wat betreft duurzaamheid hebben ROC de Leijgraaf 

en onze ketenpartners de intentie om het convenant ook voort te zetten na 2020.  

 Inrichten doorlopende leerlijnen pro-Entree en vmbo basis-N2 
Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden pro/vo-scholen en inrichten van doorlopende 

leerlijnen. 

De duurzaamheid komt tot uiting in de duurzame samenwerking met vo, gemeenten, RMC Oss en 

Den Bosch, Koning Willem I College en AgriFood Capital. De projectleider rapporteert formeel 

halfjaarlijks over de voortgang aan de eigenaar van het thema en de betrokken partijen. De 

projectleider is verantwoordelijk voor het inrichten van de overlegstructuur en het inrichten van de 

processen. Deze processen zijn geborgd in de PDCA. 

 Herpositioneren en kwaliteitsverbetering Route X 
Bestaande maatregel ter voorkoming van uitval van studenten die niet meer weten of de opleiding 

bij hen past. Advies en plan van aanpak voor monitoren in-en doorstroom studenten, de aanpak 

evalueren en bijstellen. Coaching en bijscholen coaches. 
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De projectleider garandeert de duurzaamheid van deze maatregel door te zorgen voor een jaarlijkse 

evaluatie met alle deelnemende partijen. We stellen de aanpak waar nodig bij. De resultaten worden 

jaarlijks besproken met de eigenaar van het thema en deze rapporteert in het MT. Is onderdeel van 

de PDCA. 

 Vroegsignalering verzuim en warme overdracht jongeren bij uitstroom naar arbeidsmarkt 
Met leerplicht RMC en regio36b door inzet van een preventie en uitstroom begeleider per Leijgraaf 

regio. Warme overdracht uitbreiden naar kwetsbare studenten niveau 3 en 4. Aanpak en functie 

evalueren en verduurzamen in functiebouwhuis, professionaliseren docenten/coaches 

arbeidsmarktgericht begeleiden en opleiden.  

De duurzaamheid borgen we doordat de projectleider ieder half jaar de aanpak evalueert. Dit is 

eveneens onderdeel van de PDCA-cyclus. Na het einde van het project en bij goedkeuring door het 

MT nemen we de aanpak op in het functiebouwhuis. 

 Sluitende aanpak bij arbeidstoeleiding kwetsbare studenten 
Preventief samenwerken met gemeente bij arbeidstoeleiding studenten entree en niveau 2. Pilot 

arbeidstoeleiding: samenwerking met gemeenten tijdens de opleiding voor sollicitatievaardigheden, 

extra focus op werknemersvaardigheden en studentbesprekingen. 

De projectleider zorgt voor duurzaamheid door ieder half jaar de aanpak te evalueren en te 

rapporteren aan de eigenaar van het thema. De resultaten bespreken we in het MT. 

Deze maatregelen lichten we verder toe in bijlage 2-A 
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3. Gelijke kansen 
Landelijk speerpunt: Het creëren van soepele overgangen binnen krachtig beroepsonderwijs zodat 

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

een vervolgopleiding of baan die past bij hun ambities en talenten. 

3.1 Analyse 
Uit onderzoek dat we voorafgaand aan ons strategisch plan uitvoerden, blijkt dat er een grote 

behoefte is vanuit de regio aan krachtig beroepsonderwijs. ROC de Leijgraaf draagt hieraan bij door 

een actieve samenwerking te zoeken en te onderhouden met alle partners in de regio. Dit zijn onder 

meer de gemeenten, UWV, RMC, vo-scholen, de bedrijven in de regio en Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Door op alle vier de niveaus onderwijs te verzorgen dat is 

afgestemd met de partners, zorgt ROC de Leijgraaf voor een belangrijke bijdrage aan het regionale 

aanbod van opleidingen. Het aanbod van stage en werk op niveau 1 en 2 is laag en dit vereist van ons 

extra inspanning op het gebied van het leggen van contacten en het exploreren van de 

mogelijkheden samen met bedrijven. Verder zullen we door goede begeleiding en ondersteuning 

studenten die dit aankunnen motiveren om door te stromen naar een hoger niveau. De nieuwe 

indeling in de regiostructuur, Oss - Land van Cuijk  en Veghel Meierijstad , zal deze manier van 

werken kunnen ondersteunen.  

Met het project Loopbaan Leren hebben we de afgelopen 5 jaar (kwaliteitsplan 2015-2018) goede 

resultaten bereikt. Dit project gaat vooral over bewustwording van de loopbaanwensen en 

mogelijkheden van de student. Studenten maken hierdoor vaker en bewuster een keuze voor 

vervolgonderwijs. Dit succes is de aanleiding om ook de komende jaren veel aandacht aan LOB in het 

onderwijs te besteden 

Om deze opbrengst te borgen zetten we in de kwaliteitsagenda 2018-2022 ook weer flink in op LOB. 

Door verdere professionalisering van onze medewerkers op het gebied van LOB willen we 

bewustwording creëren voor de instromers uit de internationale schakelklas (ISK). Gebleken is dat 

het starterssucces onder deze jongeren bij ROC de Leijgraaf groot is, maar dat zij na het behalen van 

hun diploma doorstromen naar andere mbo-instellingen.  

De ervaringen en good practices opgedaan in het loopbaancentrum willen we delen met de collega's 

van het beroepsonderwijs. Zo kunnen we de doorstroom van de ISK-studenten naar ons eigen mbo-

onderwijs vergroten. Als het taalniveau de reden is voor belemmering in de doorstroom, kijken we 

naar andere manieren om de vaardigheden van studenten in kaart te brengen en te vergroten. 

Studenten die vanuit de praktijkscholen (Fioretti, Hooghuis en Elde) doorstromen naar ROC de 

Leijgraaf worden warm overgedragen. Er is echter geen doorlopende leerlijn. In de realisatie van de 

kwaliteitsagenda 2019-2022 willen we onderzoek doen naar de mogelijkheden en effecten van meer 

doorlopende leerlijnen, met name voor de kwetsbare leerlingen. 

Het overzicht in tabel 2.8 laat zien dat het startersresultaat over het algemeen goed is. 
Aandachtspunten zijn de niveau 2-opleidingen en de BBL-groepen. Ook de vmbo-uitstromers zonder 
diploma behoeven aandacht. Opvallend is dat de vmbo G studenten met diploma bij ons lager scoren 
dan bij de gemiddelde ROC. 

 

3.1.1 Doorstroom HBO 
In schooljaar 2016-2017 was de doorstroom naar het HBO bij ROC de Leijgraaf 44,7%. Dit percentage 

ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 36,1%. Tussen 2013 en 2014 is er zowel bij de Leijgraaf 
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als landelijke en stijging zichtbaar, waarnaar er bij ROC de Leijgraaf sprake is van een twee jaar 

durende daling. Landelijk duurt deze daling een jaar, maar in 2016 ligt het landelijke percentage 

ongeveer gelijk aan dat van ROC de Leijgraaf. Opvallend is de stijging bij de Leijgraaf tussen 2016 en 

2017 met een percentage van 8,9%, terwijl landelijk de stijging tussen 2015 en 2016 in 2017 juist 

stagneert. Onze ambitie is om deze stijging te laten doorzetten tot 50%. 

Grafiek 3.2: Doorstroom HBO 

 

Bron: Benchmark MBO 2017 

3.1.2 Doorstroom hbo op opleidingsniveau 
De bijlage 3-B (hbo-doorstroom) geeft de doorstroompercentages naar het  hbo van alle niveau 4-
opleidingen (op bc-code) weer van ROC de Leijgraaf. Die zijn vergeleken met de landelijke 
doorstroompercentages. De meest opvallende scores beschrijven we in deze paragraaf. 
ROC de Leijgraaf scoort bij 5 opleidingen lager dan het landelijk gemiddelde. Dit fluctueert tussen de 
-3% tot -6%, met als uitzondering de opleiding Manager retail, waar 20% minder studenten 
doorstromen naar het HBO. Voor 11 opleidingen van De Leijgraaf zijn de percentages hoger dan 
landelijk, bij een opleiding is het percentage gelijk. Opvallende verschillen zijn de doorstroom bij 
verpleegkundige BOL. De doorstroom is bij ROC de Leijgraaf 3% kleiner dan landelijk, de doorstroom 
bij BBL studenten van deze opleiding is daarentegen 13% groter. De opleidingen van ROC de Leijgraaf 
die de grootste verschillen in doorstroom laten zien ten opzichte van de landelijke cijfers zijn: Travel, 
leisure en hospitality, Middenkader engineering, Ondernemer horeca/bakkerij en Ondernemerschap 
retail. Zij hebben een veel hogere doorstroom van respectievelijk 37%, 25%, 17% en 13%. 
 

3.1.3 Doorstroom mbo-hbo 
Om de doorstroom van mbo naar hbo te bevorderen werkt ROC de Leijgraaf intensief samen met 
hbo-opleidingen en andere ROC's. Samen met Avans, ROC Tilburg en KW1C is er een Associate 
Degree (AD)-traject ontwikkeld. Dit voeren we ook samen uit. De resultaten tot dusver zijn 
opgenomen in een evaluatie van het studiesucces.  

Bij Avans is 50% in het studiejaar 2017/2018 doorgestroomd naar leerjaar twee. Deze studenten 
hebben gemiddeld 54 European Credits (EC) behaald. Van de zes studenten die doorgingen hebben 
twee de propedeuse in een keer gehaald met de bijbehorende 60 EC. Opvallend is de verblijfsduur 
van de studenten die niet zijn doorgestroomd naar leerjaar twee. Deze bedraagt 2,25 maand en in 
die tijd hebben ze geen EC behaald. 
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Bij Fontys zijn in leerjaar 2016 72 studenten ingestroomd. In het eerste leerjaar zijn er 11 gestopt, 

waarvan er 2 met een diploma zijn uitgestroomd. 

We zien een wat grillig beeld ten aanzien van de doorstroom naar het hbo (fig. 7). De samenwerking 
met de hbo-instellingen op het gebied van AD-trajecten en het keuzedeel doorstroom hbo zou een 
mogelijke verklaring kunnen zijn van de stijging in 2017. Met projecten als doorstroomcafé, LOB en 
het keuzedeel doorstroom naar HBO hopen we de doorstroom naar het hbo verder te stimuleren en 
te ondersteunen.  

3.2 Startersresultaat 
Het startersresultaat van ROC de Leijgraaf lag in 2013 12% onder het landelijk gemiddelde. De 

grootste stijging vond plaats tussen 2013 en 2014 met een stijging van 11,7%. Na nog een stijging van 

2,8% tussen 2014 en 2015, is het startersresultaat gestabiliseerd. Het ligt daarna tussen 85% en 

85,5%. Landelijk is er sprake van een lichte stijging tussen 2013 en 2015 van 82,9% naar 84,5%, 

waarna het cijfer is gestabiliseerd. ROC de Leijgraaf scoort vanaf 2015 rond 1% boven het landelijk 

gemiddelde. 

 

Grafiek 3.3: Startersresultaat ROC de Leijgraaf  

  

Bron: Studie in cijfers 

 

3.2.1 Startersresultaat op opleidingsniveau 
In de bijlage is een overzicht opgenomen met daarin een overzicht van de drie jaarcijfers van alle 

opleidingen op bc-code van ROC de Leijgraaf. Met kleur is aangegeven of deze cijfers voldoen aan de 

norm die hiervoor landelijk is vastgesteld. Voor de opleidingen op niveau 2 is dit 79%, voor de 

opleidingen op niveau 3 en 4 is 82% de norm.  

Hieronder een weergave met daarin per niveau de 2 slechtst en de 2 best scorende opleidingen 

gebaseerd op het driejaargemiddelde uit 2014-2017. 
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Grafiek 3.4.a: Startersresultaat op opleidingsniveau 

 

Bron: Studie in cijfers 

 

 

De opleidingen op niveau 2 uit de grafiek laten een dalende trend zien, de opleiding Pedagogisch 

werk niveau 3 laat in het driejaargemiddelde 2014-2017 ook een daling zien. Daarentegen is er bij de 

slechts scorende niveau 4-opleidingen wel een stijging te zien in het laatste driejaargemiddelde. Dit 

gemiddelde voldoet echter nog niet aan de norm. 

Grafiek 3.4.b: Startersresultaat op opleidingsniveau 

 

Bron: Studie in cijfers 

Zowel de opleiding Ondernemerschap retail N4 als de opleiding Metselen N2 laten een stijgende lijn 

zien, waarbij voor beide opleidingen geldt dat de score onder de gestelde norm is omgebogen naar 

een score boven die norm. De overige opleidingen scoren over de jaren heen boven de norm, hierbij 

laten de opleidingen Industrieel produceren met hout N2 en Machinaal houtbewerken het meest 

stabiele beeld zien. 
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Tabel 3.1: Startersresultaat per niveau, leerweg, vooropleiding en leeftijd 

 
 

ROC de 
Leijgraaf 

Gem. ROC 
score 

Niveau 1 82,3% 80,8% 

2 83,0 % 83,9% 

3 86,9% 84,0% 

4 87,8% 85,7% 

Leerweg BBL 82,8% 84,9% 

BOL-voltijd 87,8% 84,4% 

VO-vooropleidings- 
categorie 

praktijkonderwijs 93,8% 81,3% 

vmbo zonder diploma 74,8% 74,9% 

havo/vwo zonder diploma 88,6% 82,7% 

vmbo B met diploma 85,9% 83,8% 

vmbo K met diploma 86,6% 85,6% 

vmbo G met diploma 87,6% 89,1% 

vmbo T met diploma 89,5% 86,7% 

havo/vwo met diploma 87,8% 85,2% 

vooropleiding vo onbekend 77,8% 83,5% 

Leeftijdscategorie jonger dan 23 jaar 86,5% 84,6% 

23 jaar en ouder 81,9% 84,1% 
Fig. 6: Bron: Benchmark MBO 2017, instellingsrapportage 

 

 

3.3 Ambities 
In samenwerking met vo-scholen wil ROC de Leijgraaf de overstap naar het mbo binnen de 
beroepskolom optimaliseren. Voorbeeld hiervan is dat leerlingen uit het 4e jaar van het vo het 
profielwerkstuk in het mbo uitvoeren.  

Studenten met een achterstand op het gebied van taal en rekenen kunnen in ons centrum taal en 
rekenen (CTR) extra ondersteuning krijgen op hun eigen niveau. Gebleken is dat de studenten die van 
deze ondersteuning gebruikmaken niet alleen sneller hun achterstand inhalen, maar zelfs beter 
scoren dan hun klasgenoten die geen achterstand hadden. In de uitwerking van het kwaliteitsplan 
2015-2018 hebben we het CTR meer toegankelijk gemaakt voor de BBL-studenten. Ook zij maken 
gelukkig veel gebruik van deze ondersteuning. We zien in het huidige aanbod van studenten dat de 
rekenvaardigheden groter zijn. Maar op het gebied van taal blijft er nog een grote uitdaging. Zeker 
omdat we zien dat vaardigheden als begrijpend lezen vaak samengaan met rekenvaardigheid. Door 
het opzetten van een Summer school willen we studenten de mogelijkheid bieden om in de 
zomervakantie te werken aan hun reken- en taalvaardigheden. Dit gebeurt op kleine schaal en is zeer 
laagdrempelig ingericht. In de realisatie van de kwaliteitsagenda 2019-2022 willen we de 
ondersteuning van het CTR verder uitbreiden naar onder meer de instromers vanuit het 
loopbaancentrum, de ISK-jongeren en de inburgeraars. 

Bij 11 opleidingen is de doorstroom naar het hbo hoger dan het landelijk gemiddelde.  Bij 5 ligt dit 
onder het landelijk gemiddelde. Wij willen voor deze 5 opleidingen dat het verschil t.o.v. het landelijk 
gemiddelde ten minste kleiner of gelijk wordt. 

In deze kwaliteitsagenda ligt de ambitie op dit thema vooral op de aansluiting bij de individuele 
behoefte van onze studenten. We willen de kansen van studenten vergroten, niet alleen voor de 
regio, maar ook voor het individu.  

 



27 
Kwaliteitsagenda ROC de Leijgraaf  

3.4 Maatregelen 
Concreet zijn de volgende maatregelen voor gelijke kansen opgenomen in deze kwaliteitsagenda: 

 Doorlopende leerlijnen 
Het verder verbeteren van de doorlopende leerlijnen doen we op vier verschillende onderdelen: 

- Instroomtraject van niveau 2 naar niveau 3/4 vormgeven met schakelmodules en 

professionaliseren mbo-docenten op lesgeven aan anderstaligen (best practices CTR). 

- In- en doorstroom ISK/inburgering en combitrajecten entree/ISK/inburgering. 

- Doorstroomtraject entree naar niveau 2 door middel van een warme overdracht, 

ontwikkelen doorlopende leerlijn LOB en coaching van 1 tot eind niveau 2.  

- Ontwikkelen en uitvoeren doorlopende leerlijn voor regiobewoners (statushouders) in 

kwetsbare positie inclusief summerschool 

 

De duurzaamheid van deze maatregel borgen we door de voortgang te monitoren. Jaarlijks 

evalueren de projectleiders de maatregel door. Projectleiders rapporteren halfjaarlijks de voortgang 

aan de eigenaar. De eigenaar rapporteert in het MT. Bijstellen waar nodig. Opnemen in de PDCA. 

 Activiteitenlijn Burgerschap 
Deze lijn voeren we uit in de vorm van vijf burgerschapsdagen. Tijdens deze dagen gaan de studenten 

op een praktische wijze aan de slag met de burgerschapsdimensies. De nadruk ligt op de regio. 

Iedere student woont vijf burgerschapsdagen bij tijdens zijn of haar studie. 

Om de duurzaamheid van de maatregel te garanderen worden de burgerschapsdagen door de 

projectleider geëvalueerd met inbreng van studenten, gastsprekers, bedrijven en docenten. Na 

iedere periode wordt het programma geëvalueerd en bijgesteld. Ieder jaar wordt het programma 

geactualiseerd indien nodig. 

 Excellentie 
Voortzetting van excellentieprogramma's als Trots theater, Skills Heroes en Leijgraaf Lift. Deze 

programma's zijn erop gericht om studenten hun talenten te laten ontdekken en (door)ontwikkelen. 

De duurzaamheid van Trots borgen we door samenwerking met vo-scholen, gemeenten en lokale 

culturele stichtingen. Skills Heroes is onderdeel van het curriculum en als zodanig opgenomen in de 

PDCA. Leijgraaf Lift is een vast onderdeel van het Leijgraafaanbod. 

We lichten deze maatregelen verder toe in bijlage 3-A. 
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4. Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 
Landelijk speerpunt: verbetering van het arbeidsmarktperspectief van mbo-studenten. Dit gebeurt 

door aanpassingen in het onderwijsaanbod, beïnvloeding van de studiekeuze, inhoudelijke 

vernieuwing van opleidingen en het versterken van de verbinding met de beroepspraktijk. 

4.1 Analyse 
Onze regio heeft te kampen met een demografische krimp. Bovendien trekken veel jongeren naar de 

stad. Dit leidde tot een terugloop in het aantal studenten. Tegelijkertijd liet de regionale 

arbeidsmarkt een groei zien. Wij vinden het belangrijk om jongeren uit de regio in dezelfde regio op 

te leiden. Zo blijven ze immers behouden voor de regionale arbeidsmarkt. 

Toch richten we ons ook op de landelijke en internationale ontwikkelingen. Wij zien dat een groot 

deel van onze techniekstudenten ook buiten de regio werk vindt. Bijvoorbeeld in de labtechniek. In 

onze regio is een aantal bedrijven sterk internationaal gericht. Ook hier willen wij met onze 

opleidingen bij aan blijven sluiten. Internationalisering is dan ook een vast onderdeel in het 

curriculum van de opleidingen. Hoewel uit de analyse arbeidsmarktrelevantie blijkt dat de kans op 

arbeid voor een student Sport en Bewegen (S&B) gering is, zien wij dat in onze regio deze studenten 

juist wél een baan vinden. Werkgevers waarderen de vaardigheden en kennis die deze studenten 

inbrengen. Dit is de reden dat ROC de Leijgraaf voor S&B een specifieke, op de regio gerichte 

uitstroomrichting wil realiseren. De ontwikkelingen in onze regio Meierijstad vragen om 

maatwerkopleidingen op het gebied van food en gastvrijheid. Het project Noordkade is met name op 

deze vraag gebaseerd. 

In het samenwerkingsverband Kennispact Brabant is het thema Leven Lang Ontwikkelen (LLO) als 

speerpunt en gezamenlijk doel opgenomen. In alle jaarplannen van de Brabantse mbo-instellingen is 

een doelstelling rondom het thema LLO opgenomen. Daarnaast staat in vrijwel alle jaarplannen een 

KPI ten aanzien van uitbreiding van leerlingenaantallen. De uitwerking LLO is zeer verschillend te 

noemen; één ROC heeft een goed uitgewerkte best practice, een aantal instellingen heeft nog geen 

stappen gezet op dit gebied en zijn zich aan het oriënteren. Ook de inrichtingskeuzes zijn divers. 

Er is een versnippering in 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. Er is 

bovendien ruis als het gaat om het “vissen in elkaars vijver”. 

De arbeidsmarktregio’s zijn hierin de verbindende factor. Deze regio’s hebben in hun programma’s al 

vaak mooie uitwerkingen op dit thema voorhanden. Zij zijn goed op de hoogte van de wensen ten 

aanzien van het aanbod voor opleidingen en kunnen voor de mbo-instellingen een vertaalslag vanuit 

de werkgeversrichting 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. 

Momenteel krijgt LLO op alle fronten 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. 
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4.2 Ambitie  
Met Kennispact MBO Brabant is er één groot samenwerkingsverband, waarin we komen tot één 

Brabant-breed aanbod. Dit aanbod divergeren we vervolgens 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 mbo-instellingen, die vanuit het 

bedrijfsleven komen, delen we in een expertisecentrum Leven Lang Ontwikkelen. Hier werken we 

gefaseerd naartoe. 

We hebben een met regionale accenten ingekleurde samenwerkingsvorm. Hierdoor zijn dus ook 

kleine opleidingen/niches/maatwerk mogelijk.  

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. Het is dus geen 

zelfstandige uitvoeringsorganisatie, maar een zogenaamd “White label”. 

Naast de doelen gesteld in het Kennispact heeft ROC de Leijgraaf ook een aantal eigen doelen 

gesteld. In de maatregelen hieronder zijn deze ambities opgenomen. 

4.3 Maatregelen 
Concreet zijn de volgende maatregelen voor opleiden voor beroepen/arbeidsmarkt van de toekomst 

opgenomen: 

 Opleidingen richten op toekomstgerichte regionale arbeidsmarkt 
Wij gaan opleidingen regionaal gericht ontwikkelen dan wel ombuigen. Dit kan onder meer door 

toekomstgerichte vaardigheden toe te voegen en aan te sluiten bij de omscholingswensen in de 

regio. Verder verrijken we de opleidingen met praktijkopdrachten voor studenten in samenwerking 

met samenwerkingsverbanden en bedrijven. Hiervan is STEAM een goed voorbeeld. Verder gaan we 

praktijkverklaringen onderzoeken en opzetten. Ook richten we ons op het ontwikkelen van e- 

learning modules. 

Wat betreft duurzaamheid geldt dat duurzaam samenwerken met de bedrijven in de regio wordt 

vastgelegd in een samenwerkingsverband/overeenkomst. De projectleider is verantwoordelijk voor 

de jaarlijkse voortgangrapportage waarin de waarnemingen en ervaringen van bedrijven uit het 

samenwerkingsverband en studenten staan.  

 Ontwikkelen visie en beleid op LLO ROC de Leijgraaf 
Centraal hierbij staan het onderzoeken en beschrijven van een LLO-visie en concept voor ROC de 

Leijgraaf. Daarbij horen het intern opzetten van een front- en backoffice, het ontwerpen en 

implementeren van portfolio voor LLO (zie ook Kennispact Brabant LLO) en het inrichten van de 

interne organisatie en het ontwikkelen van e-learning modules. 

Wat duurzaamheid betreft geldt dat we het beleid implementeren en evalueren. We nemen dit op 

als beleid LLO. 

 Techniekonderwijs in de regio 
Wij gaan een vernieuwd technisch onderwijsconcept ontwikkelen met kernen als Technology (niveau 

4) en Technisch Ambacht (niveau 2,3,4). Aansluitende leeromgevingen zijn modulair en flexibel. Het 

concept bevat een didactische mix van leeromgevingen: klassikaal, individueel, blended learning met 

vergaande SMART-elementen en IT en interne en externe leermomenten bij bedrijven binnen onze 

regio. Het onderwijsconcept sluit aan bij innovaties; de begeleiding stemmen we af op de didactische 

en pedagogische route. 
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Wat duurzaamheid betreft geldt dat het nieuwe onderwijs straks deel uitmaakt van het 

opleidingenportfolio van ROC de Leijgraaf. We nemen het ook op in de PDCA. De projectleider is 

verantwoordelijk voor een jaarlijkse voortgangsrapportage. 

 Intern BPV-leerbedrijf 
Deze maatregel behelst het doorontwikkelen van het Intern BPV-leerbedrijf (PIT) en onderzoeken of 

het Business Leerbedrijf Ondernemerschap haalbaar is. 

Wat de duurzaamheid betreft: het onderzoek staat op de agenda van het MT-overleg. Het is een 

onderdeel van het managementcontract (PDCA).  

 Kennispact Brabant LLO 
Wij gaan een scenario, zoals beschreven in de adviesnotitie LLO, verder uitwerken en concretiseren 

tot een zogenaamd "White Label" voor de Brabantse ROC's. Startschot is een pilot met de 

Techniekcoalitie. 

Wat betreft de duurzaamheid geldt dat we per jaar beschrijven welk resultaat er dient te zijn. Het 

uiteindelijke effect is verduurzaming van de samenwerking tussen de Brabantse mbo-instellingen op 

het gebied van LLO en een verbeterde samenwerking met de bedrijven in de verschillende regio's. Dit 

meten we in de opeenvolgende jaren. 

Deze maatregelen lichten we verder toe in bijlage 4-A.  
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5 Continuïteit (eigen speerpunt) 
 

5.1 Analyse 
Het middelbaar beroepsonderwijs is verplicht ervoor te zorgen dat beroepsopleidingen aansluiten op 

de arbeidsmarkt. In een ministeriële regeling staan grens- en streefwaarden om te toetsen of een 

opleiding hieraan voldoet. In het licht van de drievoudige kwalificatie heeft de instelling de plicht 

ervoor te zorgen dat de aansluiting met de arbeidsmarkt voldoet aan deze gestelde grens- en 

streefwaarden. Niet alle aangeboden opleidingen in Brabant blijken te voldoen. Daarnaast is het 

gezien de te verwachte daling van het aantal initiële studenten niet doelmatig om opleidingen op 

diverse plekken in Brabant aan te bieden.  

Samengevat: 

1. Niet alle beroepsopleidingen voldoen aan de gestelde grens- en streefwaarden ten aanzien van 

aansluiting op de arbeidsmarkt. 

2. Bij daling van de populatie ontstaat er versnippering van het aanbod. 
 

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. Bij toegankelijkheid gaat het vooral om de bereikbaarheid en een doelmatige 

ruimtelijke spreiding van het aanbod over de arbeidsmarktregio(’s). 

Om een goede aansluiting met de snel veranderende arbeidsmarkt te verzekeren, is het cruciaal het 

opleidingsaanbod aan te passen aan de veranderende vraag van bedrijven, instellingen en 

overheden. Het opleidingsaanbod is voor een aantal opleidingen Brabant-breed bezien versnipperd 

en zowel kwantitatief als kwalitatief onvoldoende afgestemd op de vraag in de verschillende 

arbeidsmarktregio’s. Voor de verdere concretisering, zie het “Vooronderzoek macro-doelmatigheid 

mbo-Brabant” van Frank Cörvers en Ardi Mommers (ROA 2017).  

5.2 Ambitie 
Brabant kent een macrodoelmatig opleidingsaanbod dat in horizontale afstemming tot stand is 

gekomen. Binnen een professionele cultuur kan de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit niet meer 

louter in de handen van zelfstandig opererende docenten liggen. De complexiteit vraagt om een 

samenwerkend team met complementaire vaardigheden. Binnen ROC de Leijgraaf richten we de 

teams (opnieuw) in de regiostructuur in. Teamontwikkeling en kwaliteitscultuur zijn daarbij punten 

van aandacht. Die teamontwikkeling vraagt per ontwikkelfase en teamsamenstelling om 

verschillende activiteiten die de deskundigheid bevorderen. Alle teams kiezen de komende 

planperiode een verbetermethodiek die bij hen past. Met deze methodiek werken zij aan 

professionaliteit en kwaliteitscultuur. Uitganspunt hierbij is dat een goed functionerend team, met 

de basiskwaliteit op orde, beter onderwijs kan bieden. 

Om het ontwikkelen van nieuw onderwijs – gericht op de arbeidsmarkt van de toekomst – te 

bevorderen, heeft ROC de Leijgraaf in samenwerking met de HAN het Ixperium opgericht. Na een 

succesvolle projectfase willen we het Ixperium verder uitrollen en implementeren in het onderwijs. 

Hiertoe is het van belang dat het Ixperium voor iedereen, dus voor studenten én docenten in de 

gehele regio, toegankelijk is. Om ICT in het onderwijs te bevorderen, is het van belang dat alle 
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docenten en instructeurs inzicht hebben in hun eigen digitale vaardigheden. Hierdoor kunnen zij zich 

waar nodig professionaliseren op dit vlak. Ook voor nieuwe medewerkers is het van belang dat zij 

zicht hebben op hun digitale vaardigheden en dat zij geïnformeerd zijn over het belang dat ROC de 

Leijgraaf hecht aan het hebben en inzetten van deze vaardigheden voor het onderwijs. 

Het huidige begeleidingsmodel dateert uit 2015. Het is echter niet in alle onderdelen van het 

onderwijs volledig geland dan wel geïmplementeerd. Hierdoor is er binnen ons ROC geen eenheid 

van begeleiding. Bovendien is begeleidingsmodel achterhaald door nieuwe wet- en regelgeving. Om 

uitvoering aan de strategie te geven, is het van groot belang dat de begeleiding van onze studenten 

goed op orde is. Een nieuw begeleidingsmodel moet afgestemd zijn op de regiostructuur en de 

laatste ontwikkelingen rondom toelatingsbeleid. Hierdoor kan het onderwijs beter aansluiten bij de 

student en zijn ontwikkelvragen; de student zal zich ook gezien en gehoord voelen. Dit zal de 

betrokkenheid van de student bij zijn opleiding en bij school verhogen; de kans op verzuim en uitval 

neemt af. Voordat we het begeleidingsmodel aanpassen, evalueren we eerst het huidige model. De 

werkgroep die dit op zich gaat nemen, zal voor een deel bestaan uit studenten. Ook bij de 

implementatie van het model gaan we studenten betrekken. 

Wij zien het als opdracht om onze studenten voor te bereiden op de rest van hun leven. Hierbij past 

de extra aandacht voor de studenten om hen waar mogelijk te helpen bij het ontwikkelen van 

aanvullende vakvaardigheden en het ontdekken en verder ontwikkelen van hun talenten. 

Onderdelen als Trots theater, Leijgraaf Lift en de vakwedstrijden van Skills zijn mooie voorbeelden 

van programma's die helpen studenten te laten excelleren op hun talenten. 

5.3 Maatregelen 
Concreet hebben we de volgende maatregelen voor continuïteit opgenomen: 

 Macrodoelmatigheid Kennispact Brabant 
Deze maatregel behelst het realiseren van een betere aansluiting van het opleidingsaanbod op de 

arbeidsmarkt en een doelmatigere spreiding van het opleidingsaanbod. De uitwerking van een 

samenwerkingsvorm voor dit scenario geschiedt in samenwerking met alle betrokken mbo-

instellingen vertegenwoordigd in het Brabants Bestuurlijk Overleg. 

Wat betreft de duurzaamheid geldt dat de projectleider Macrodoelmatigheid binnen Kennispact 3.0 

verantwoordelijk is voor het organiseren van de betrouwbare en valide arbeidsmarktinformatie, het 

inrichten van het proces, het inrichten van de Commissie Macrodoelmatigheid en het laten 

ontwikkelen van de handelingscyclus. Na een periode van 4 jaar dient dit geborgd te zijn voor de 

deelnemende instellingen. 

 Professionaliseren met ICT 
Een designteam gaat met inzet van ICT nieuwe activerende didactiek ontwerpen om de 

toepasbaarheid van ICT in het onderwijs te vergroten. 21st century skills zijn een vast onderdeel van 

het curriculum. Dit wordt een samenwerkingsproject met andere mbo-instellingen (deelnemers van 

overkoepelend NRO-project “onderzoekwerkplaats leren en ICT”), de HAN en enkele vo-scholen. 

Wat betreft de duurzaamheid gaan we de teams die de x-ray2 hebben ingevuld monitoren. Daarbij 

gaan we de effecten op docentniveau meten in periodieke enquêtes en onderzoeken van de HAN. 

Verder gaan we met behulp van designteams de innovatiestrategie 'onderzoekend ontwerpen' 

verduurzamen.  

                                                           
2 x-ray, digitaal instrument ontwikkeld door de HAN om digi-vaardigheden in beeld te brengen. 
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 Kwaliteitscultuur 
Bij deze maatregel staat het verhogen van de kwaliteitscultuur binnen ROC de Leijgraaf centraal. Dit 

doen we door ieder team een verbetermethodiek te laten kiezen en hen te ondersteunen deze te 

implementeren in hun dagelijkse manier van werken.  

Wat betreft de duurzaamheid geldt dat de methodiek een vast onderdeel van de PDCA wordt. 

Hierdoor kunnen we de continue verbeteraanpak blijven vasthouden. Kwaliteitscultuur is een vast 

onderdeel van de interne audit. De taskforce Kwaliteit bewaakt de kwaliteitscultuur. 

 Nieuw begeleidingsmodel afgestemd op de strategie en de regiostructuur 
De nieuwe strategie en regiostructuur vragen om een evaluatie en aanpassing van het 

begeleidingsmodel. 

Wat betreft de duurzaamheid: onder leiding van de directeur Student Services stellen we een nieuw 

beleid op en implementeren dit. Het beleid wordt onderdeel van de strategie.  

 

Deze maatregelen worden verder toegelicht in bijlage 5-A 
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Bijlage 1-A 

DESTEP-analyse ROC de Leijgraaf (2018) 

Demografische ontwikkelingen 
“De Brabantse bevolking groeit tot begin jaren ’40 nog met ruim 130.000 mensen, tot bijna 2,65 
miljoen inwoners. Daarna neemt het bevolkingsaantal iets af. Tegen het einde van de jaren ’20 krijgt 
het landelijk gebied als geheel te maken met bevolkingskrimp. In het stedelijk gebied blijft de 
bevolking nog lange tijd groeien, al neemt de groei ook hier sterk af” (bron: Provincie Noord-Brabant 
2017). 
 
Wat voor de provincie Noord-Brabant geldt, is niet helemaal van toepassing op het werkingsgebied 
van De Leijgraaf, de regio Noordoost-Brabant3. In deze regio is er in de periode 2015 t/m 2024 sprake 
van een bevolkingsgroei van > 0,5% in de gemeenten Gemert en Boekel, een lichte groei in de 
grotere gemeenten Oss, Meijerijstad en Uden van 0,25 - 0,5% en een stabilisatie of afname in de 
overige gemeenten. 
 
Als we voor de planperiode (meting 2018 t/m/ 2022) inzoomen op de groep waar de meeste van 
onze potentiële studenten (BOL) uit voortkomen – 15 t/m 19 jaar – dan zien we in ons 
werkingsgebied een forse krimp in deze leeftijdsgroep van zo’n 8,1 %. Het verschil tussen de 
gemeenten is weliswaar groot (Gemert ⁻⁄₋ 1,1% tot Sint Anthonis ⁻⁄₋ 15,8%), maar ook de grotere 
kernen Oss en Meijerijstad kennen een forse krimp van respectievelijk 8,6% en 9,5% (bron: Provincie 
Noord-Brabant 2017). Kijkend naar de steden in Noord-Brabant, zien we in een vergelijkbaar 
onderzoek daar juist een groei in de periode 2010 -2025 bij de groep 12 t/m 17-jarigen. Een sterke 
groei van meer dan 10% in Den Bosch en Eindhoven en een groei van 2,5 tot 10% in Breda, Tilburg en 
Helmond (bron: Planbureau voor de Leefomgeving, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3  Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Gemert, Grave, Landerd, Meijerijstad, Mill & St. Hubert, Oss, Sint Anthonis 
en Uden 
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Bijlage 1-B 
Marktaandeel De Leijgraaf 

Het marktaandeel van De Leijgraaf onder de leerlingen van de omringende scholen voor voortgezet 

onderwijs4 kent de volgende ontwikkeling (bron: Stick Together, 2017) 

 Cohort 2014 - 2015 Cohort 2015 - 2016 Cohort 2016 – 2017 

    

De Leijgraaf 27,2% 27,8% 22,7% 

KW1C 19,3% 16,6% 16,6% 

Nijmegen 12,2% 12,3% 13% 

Summa 7,2% 9,3% 10,6% 

Gilde 5,7% 4,2% 5,1% 

Helicon 5,5% 4,5% 4,0% 

Havo 5,3% 7,5% 6,9% 

Vmbo hoger niveau 2,3% 3,2% 4% 

Overige 15,3% 14,6% 17,1% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Commanderij College, Elde College, Elzendaal College, Fioretti College, Het Hooghuis, Maasland College, 
Merlet College, SG Metameer, Udens College. 
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Bijlage 1-C 
Daling marktaandeel vo-scholen 

Potentiële studenten kiezen vaker voor andere mbo-instellingen en doorstuderen op havo of vmbo. 
Andere oorzaken liggen dus ten grondslag aan deze daling. Voor zover we de oorzaken van de daling 
kennen zijn ze nogal divers en hebben ze een in- en een externe oorsprong. 
 
Interne oorzaken 
Eén van de interne oorzaken is het aspect kwaliteit, een aantal van onze opleidingen biedt niet de 
kwaliteit die wij willen leveren waardoor potentiële studenten voor andere instellingen kiezen. Het 
gegeven dat we dit niet altijd tijdig onderkennen, geeft aan dat onze kwaliteitscultuur sterke 
verbetering behoeft! Naast deze kwaliteit- en cultuurissues zijn we de laatste jaren ook niet effectief 
geweest in de communicatie naar potentiële studenten en hebben wij bij sommige van hen een 
imagoprobleem. Een andere rol speelt het gegeven dat wij vanwege macrodoelmatigheid wel een 
breed, maar geen diep opleidingsportfolio hebben. 
 
Externe oorzaken 
Extern zien we dat sinds de invoering van de ov-jaarkaart voor mbo’ers, het aantal BOL-
aanmeldingen bij De Leijgraaf drastisch is verlaagd. Hoewel sinds 2009 het aantal BOL-studenten 
gestaag is afgenomen, is de grootste afname duidelijk te zien in 2017. Uit gesprekken met potentiële 
studenten en directies vmbo en de landelijke mbo-monitor maken we op dat steeds meer jongeren 
in de stad willen studeren, zeker als de ROC’s in die steden hun kwaliteit wel op orde hebben en 
meeliften op het economische ecosysteem van die stad. 
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Bijlage 1-D 
Sociaal-culturele ontwikkelingen 
 
Onze samenleving kent een enorme dynamiek. Niet iedereen weet in deze dynamische samenleving 

zijn weg goed te vinden. Het leren omgaan met onzekerheden is een must zeker omdat de context 

van relaties aan verandering onderhevig lijkt. We zien onder andere dat de thuissituatie van onze 

studenten in veel gevallen niet stabiel is. Van ons als onderwijsinstelling vraagt dit dat we veel 

aandacht hebben voor onze pedagogische taak. Dit komt terug in intensieve loopbaanbegeleiding en 

een goede begeleidingsstructuur zonder dat we daarin doorslaan. De Leijgraaf heeft bij een gedeelte 

van de buitenwacht immers al het beeld er vooral te zijn voor “zorgleerlingen”. Buiten het feit dat dit 

feitelijk onjuist, zouden we hiermee bijdragen aan een verdere groei van de door de 

Onderwijsinspectie benoemde kansenongelijkheid.  

Imago 
Een andere ontwikkeling in het kader van kansenongelijkheid zit in het imago van het 
beroepsonderwijs. “Vandaag zei Minister Slob een einde te willen maken aan het beeld van het vmbo 
als” vergaarbak” en “restonderwijs” (NOS, 09-02-2018). De maatschappelijke druk om kinderen op 
een zo hoog mogelijk niveau te laten studeren, is groot. Het vmbo en in het verlengde daarvan het 
mbo, lijden onder een slecht imago. Ouders sturen hun kinderen – ook al hebben ze een vmbo-
profiel – liever naar de havo waarbij hoogopgeleide ouders indien nodig, gemakkelijker de weg 
weten te vinden naar specialistische zorg en ondersteuning. Deze zogeheten “AVO-isering” zet ook in 
onze regio door. Waar in het verleden op het regionale voortgezet onderwijs de verhouding vmbo 
versus havo/vwo 60:40 was, is die inmiddels veranderd naar 45:55. Ondanks de promotie van 
“vakmanschap” en het gegeven dat er voor veel hbo-studies weinig arbeidsmarktrelevantie is – en 
veel uitvallers –, lijkt deze trend sterk door te zetten. Als de doorstroom uit het vmbo opdroogt, kent 
het mbo ook een groot probleem. Interessant is om te bezien – zeker gezien de grote uitval in de 
technische studies op het hbo – of we kunnen komen tot een instroom vanuit de havo naar mbo of 
door samen met de havo te komen tot een “beroepshavo”. 
 
Leven Lang Ontwikkelen 
Een andere kans komt voort uit de groeiende maatschappelijke roep om Leven Lang Ontwikkelen. 
Overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties omarmen inmiddels de beweging in de richting 
van permanente educatie, die het beroepsonderwijs al langer geleden heeft ingezet. Gezien de 
dynamiek op de arbeidsmarkt zijn allerlei vormen van bij-, her- en omscholing noodzakelijk om 
relevant te blijven op die arbeidsmarkt. De rapporten van de Sociaal-Economische Raad (SER) 
“toekomstgericht beroepsonderwijs” en de commissie Sap “mbo doorleren werkt” hierover geven 
politiek en maatschappelijk richting. Een richting die de mbo-sector als geheel wil omarmen en 
waarin De Leijgraaf ervaring heeft en zeker verdere mogelijkheden ziet. 
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Bijlage 1-E 
Draagvlak intern en extern 

 
Denktank: vijf bijeenkomsten in de periode september 2017 – februari 2018 
Een groep medewerkers van De Leijgraaf – onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel – 
heeft zich onder begeleiding van “Brand Doctors” gebogen over de toekomst van ROC de Leijgraaf. 
Zowel op het gebied van positionering als op regiogericht toekomstbestendig onderwijs. 
De ideeën uit deze sessies zijn getoetst bij een aantal bedrijven, besturen van 
ondernemersverenigingen, medewerkers met een lange staat van dienst en ongeveer zestig 
studenten. De opgehaalde resultaten vormden de basis voor de vervolgsessie. 
 
Interne consultatie: bijeenkomsten periode februari 2018 – maart 2018 
In lunch- en ontbijtsessies en bijeenkomsten aan het eind van de (werk)dag, zijn alle medewerkers in 
de gelegenheid gesteld om na een presentatie hun vragen te stellen en inzichten te delen over de 
contouren van de strategie en de bijbehorende nieuwe structuur. Deze sessies zijn georganiseerd in 
Oss, Meierijstad, Cuijk en Uden. 
 
Regionale consultatie externe stakeholders: periode februari 2018 – april 2018 
Presentatie van de contouren van het strategische bedrijfsplan aan: 

- het bestuur van AgriFood Capital (bestuur economische drager Noordoost-Brabant); 
- breed portefeuillehoudersoverleg Noordoost-Brabant (alle wethouders arbeidsmarktregio 

36b); 
- strategische en operationeel hofleveranciersoverleg (alle vo-scholen in de regio); 
- strategisch beraad AgriFood Capital (AFC). Gesprekken met vertegenwoordigers van triple 

helix in samenwerkingsverband AFC; 
- Platform Ondernemers Meierijstad; 
- burgemeesters Oss en Meijerijstad en verantwoordelijke wethouders van die gemeenten. 

 
Regionale consultatie toeleverende scholen: periode mei 2018 – juli 2018 
Met de bestuurders/rectoren van de toeleverende scholen is naast het “hofleveranciersoverleg” een 
bilateraal overleg gehouden om onze voorgenomen koers te toetsen en waar nodig tot bilaterale 
afspraken te komen. 
 
Consultatie onderwijsportfolio in – en extern: periode juni 2018 – juli 2018 
In driemaal drie sessies (3* Meierijstad, 3* Oss, 3* Cuijk) is gesproken over het gewenste 
onderwijsportfolio voor het schooljaar 2019 – 2020 en een aanzet voor de jaren daarna. De eerste 
sessie werd ingeleid door beleidsambtenaren van de drie gemeenten in aanwezigheid van UWV. 
Sessie twee was met vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven/instellingen en sessie drie 
was gericht op besluitvorming. Naast externe stakeholders waren ook medewerkers van De Leijgraaf  
betrokken. 
 
Tweedaagse breed Managementteam: periode augustus 2018 
Bij de start van het schooljaar is het voltallige management van De Leijgraaf bijeen geweest om het 
concept strategisch bedrijfsplan door te nemen en te bespreken wie welke inspanningen moet 
leveren. Dit gaat leiden tot een roadmap die in de maand oktober 2018 zal worden opgesteld. 
 
Interne consultatie: periode september 2018 
In drie sessies (hoofdlocaties) zijn de missie, visie, kernwaarden en onderwijsvisie met medewerkers 
gedeeld, getoetst en aangevuld en is commitment opgehaald. 
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Formele interne gremia: periode september 2017 – oktober 2018 
De RvT, de OR en de SR zijn in deze periode voortdurend geïnformeerd en geconsulteerd over de 
voortgang van het strategisch bedrijfsplan en de kwaliteitsagenda. 

 
Stuurgroep vsv: periode 2016 – 2018 
Binnen de regionale stuurgroep vsv ligt de focus op het convenant vsv. Vier keer per jaar komt de 
stuurgroep bijeen om te monitoren en nieuw beleid voor te bereiden. De Leijgraaf heeft een 
afvaardiging (voorzitter CvB) in deze stuurgroep. Afgesproken is het convenant op te nemen in de 
kwaliteitsagenda. 
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Bijlage 2-A Maatregelen Jongeren in kwetsbare positie 
 

Maatregelen landelijk speerpunt Jongeren in kwetsbare positie 
 
Thema-eigenaar: regiodirecteuren, directeur student services 
 

Interne en externe 
analyse 

Ambities en beoogde 
eindresultaten 

Maatregelen  Intern draagvlak en externe 
betrokkenheid 

1. Maatwerk in 
ondersteuning en 
onderwijs 
Studenten komen 
steeds kwetsbaarder 
binnen in Entree en 
N2 en de behoefte aan 
begeleiding wordt 
groter, zowel bij het 
onderwijsdeel als bij 
het bpv-deel. Daarbij 
is de arbeidsmarkt 
voor N2 beperkt. 
Daarom is deze 
opleiding niet alleen 
gericht op begeleiding 
naar passend werk, 
maar ook op 
doorstroom voor alle 
studenten waarvoor 
dit mogelijk is. Voor 
een groot deel van 
deze studenten geldt 
dat zij extra 
begeleiding nodig 
hebben. De vsv-cijfers 
zijn de afgelopen jaren 
teruggelopen bij 
Entree en N2. Deze 
trend kan doorzetten 
wanneer we extra 
coaching inzetten.  

Een goede begeleiding van 
jongeren in een kwetsbare 
positie zorgt voor meer rust in 
klassen, minder 
ziekteverzuim, hogere 
tevredenheid docenten en 
leerlingen, minder uitval en 
een goede doorstroom binnen 
De Leijgraaf of naar de 
arbeidsmarkt. 
 
Vavo-gedifferentieerd 
maatwerk in de klas en in 
steunlessen. 
 
Resultaat: 2020 
Inzetten maatwerk. Evalueren 
en bijstellen 
KPI : cijfer schoolexamen en 
CE stijgt met 0,05 
 
Resultaat: 2022 
KPI: cijfer schoolexamen en 
CE is gestegen met 0,2 
Inzetten maatwerk is geborgd 
in interne processen (PDCA). 

Vavo-gedifferentieerd 
maatwerk in de klas en in 
steunlessen. 

Projecteigenaar: Neske Schoonenberg 
 
Intern is er draagvlak, plannen zijn vastgelegd 
en besproken met onderwijsmanagers, 
onderwijsteams. Om te borgen en 
standaardiseren worden alle managers in de 
ontwikkelingen meegenomen, zij sturen aan 
en moeten indien nodig faciliteren. Er wordt 
veel aandacht besteed aan het 
professionaliseren en coachen van docenten 
en coaches, zij zijn immers de preventieve spil 
in de begeleiding van studenten en het 
voorkomen van uitval. Daarnaast zal de 
communicatie intern en extern 
geïntensiveerd worden, met speciale 
aandacht voor de regionale ketenpartners 
zoals de bpv-bedrijven. 

 
Duurzaamheid maatwerk vavo: de 
projectleider is verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen en implementeren van de 
nieuwe werkwijze en de vastlegging in het 
teamplan. De werkwijze wordt jaarlijks 
geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. 
(opgenomen in PDCA). 

 
Duurzaamheid loopbaanbegeleiding: 
begeleiding op basis LOB wordt jaarlijks door 
de projectleider geëvalueerd intern en met 
bpv-bedrijven en als zodanig opgenomen in 
de PDCA. 

 
Duurzaamheid extra coaching: de nieuwe 
werkwijze wordt door de projectleider 
vastgelegd in het teamplan. Dit wordt als 
zodanig besproken en jaarlijks geëvalueerd en 
bijgesteld indien nodig (opgenomen in PDCA). 

 

Loopbaanbegeleiding voor 
studenten van niveau 1 en 2 
in de bpv (begeleiding, extra 
bezoeken, verslaglegging) 
 
Resultaat: 2020 
Inzetten extra 
loopbaanbegeleiding. 
Evalueren en bijstellen 
De relatie met bpv-bedrijven 
is verbeterd met een 0,25 
cijfer. 
KPI: cijfer vsv daalt met 0,5%. 
 
Resultaat: 2022 
Inzetten extra 
loopbaanbegeleiding is 
geborgd in interne processen 
(PDCA). 
Relatie bpv bedrijven is 
verbeterd met cijfer 0,50 
KPI: cijfer VSV is gedaald met 
1%. 
 

Loopbaanbegeleiding voor 
studenten van niveau 1 en 2 
in de bpv (begeleiding, extra 
bezoeken, verslaglegging) 

Extra coaching voor studenten 
van niveau 1, 2 en vavo om 
uitval te voorkomen. 
 
Resultaat: 2020  
Inzetten extra begeleiding. 
Evalueren en bijstellen. 
 
Resultaat: 2022 

Extra coaching voor 
studenten van niveau 1, 2 
en vavo om uitval te 
voorkomen. 
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Inzetten extra begeleiding is 
geborgd in interne 
processen(PDCA). 
KPI: zie hierboven. 

2. Sluitende aanpak 
In de regio Noordoost-
Brabant is vanuit 
AgriFood Capital een 
convenant opgesteld 
met ketenpartners ten 
behoeve van het 
voorkomen van 
voortijdig 
schoolverlaten en de 
aanpak voor jongeren 
in een kwetsbare 
positie.  
De looptijd van het 
convenant is tot eind 
december 2020. ROC 
de Leijgraaf heeft het 
interne beleid en de 
regionale 
samenwerking met 
ketenpartners 
vormgegeven vanuit 
de uitgangspunten uit 
dit convenant 
 

Alle jongeren in kwetsbare 
positie hebben een duurzame 
arbeidsplek, een passende 
dagbesteding en het aantal 
nieuwe vsv’ers is in het 
schooljaar 2019-2020 
afgenomen ten opzichte van 
de  voorgaande schooljaren. 
 
Uitvoeren convenant 
regionale uitwerking en 
afstemming in werkgroep met 
ketenpartners. 
 
Resultaat: 2020 
Uitvoering vormgeving intern 
beleid en samenwerking 
ketenpartners. Verduurzamen 
aanpakken/initiatieven. 
Plannen maken met regionale 
werkgroep voor aanpak na 
2020. 
 
Resultaat: 2022 
Nieuwe ambitie 2020-2024 
wordt geformuleerd in 2020. 
 

Uitvoeren convenant 
regionale uitwerking en 
afstemming in werkgroep 
met ketenpartners. 
 

Projecteigenaar: Marloes v.d Camp 
Een vsv-projecteider is vanuit de afdeling 
onderwijs en ontwikkeling van De Leijgraaf 
aangesteld. Deze persoon is 
regiocontactpersoon waardoor de 
communicatielijnen binnen de regio maar ook 
landelijk kort zijn. De vertaling wordt op deze 
manier gemaakt van de regio naar de interne 
organisatie (en weer terug) in directe 
afstemming met de directeur studenten 
services (STS) van de Leijgraaf. Om te borgen 
en standaardiseren worden via de directeur 
STS de directeuren van de regiocolleges van 
De Leijgraaf meegenomen. Zij sturen aan 
richting onderwijsmanagers en teams en 
moeten waar nodig faciliteren. De 
projectleider vsv, creeert draagvlak, jaagt aan 
en monitort periodiek de voortgang van de 
beschreven activiteiten/plannen en 
rapporteert hierover, in afstemming met de 
directeur STS. Aanjagen gebeurt door 
periodiek en ad hoc overleg met de directeur 
studenten services, de onderwijsmanagers en 
presentaties/agendapunten in het 
management team overleggen.  
 
Samenwerking met ketenpartner: 
gemeenten/RMC Oss/DB, KW1C en AgriFood 
Capital 
 

 
Duurzaamheid doorlopende leerlijnen pro-
Entree: 
de projectleider rapporteert formeel 
halfjaarlijks over de voortgang aan de 
eigenaar van het thema en de betrokken 
partijen. De projectleider is verantwoordelijk 
voor het creëren van draagvlak, inrichten van 
de overlegstructuur en het inrichten van de 
processen. Processen zijn geborgd in de 
PDCA. 

 
Duurzaamheid route X: de projectleider zorgt 
voor een jaarlijkse evaluatie bij alle 
deelnemende partijen en organiseert 
eventuele bijstelling. De resultaten worden 
jaarlijks besproken met de eigenaar van het 
thema en deze rapporteert in het MT. Dit is 
onderdeel van de PDCA. 

 
Duurzaamheid vroegsignalering verzuim: de 
aanpak wordt halfjaarlijks geëvalueerd en 
bijgesteld door de projectleider (PDCA) en de 
functie wordt na afloop van het project en bij 
goedkeuring door het MT opgenomen in het 
functiebouwhuis. 

 
Duurzaamheid verzuim en warme 
overdracht: de aanpak wordt halfjaarlijks en 
ad hoc geëvalueerd met alle betrokkenen 
door de projectleider en gerapporteerd aan 
de eigenaar van het thema. Resultaten 
worden in het MT besproken. 

 

Overstap van alle studenten 
vo/vso/pro naar mbo is in 
beeld en risico-overstappers 
krijgen maatwerkbegeleiding 
voor, tijdens en na overstap. 
Preventieve gesprekken 
vinden plaats met vo om 
maatwerk te kunnen bieden 
bij instroom risico-
overstappers. 
 
Optimaliseren doorstroom vo-
mbo in samenwerking met vo 
scholen regio 36b 
 
Resultaat: 2020 
Doorstroomcoördinatie m.i.v. 
Intergrip en inrichten 
maatwerkbesprekingen en - 
begeleiding. 
 
Resultaat: 2022 
Werkwijze is geborgd in 
interne processen (PDCA). 
 

Optimaliseren doorstroom 
vo-mbo in samenwerking 
met vo scholen regio 36b 

Optimale doorstroom van 
pro/vmbo naar Entree en N2. 
Inrichten doorlopende 
leerlijnen pro-Entree en vmbo 
basis-N2 
 
Resultaat: 2020 
Samenwerkingsmogelijkheden 
onderzoeken. Doorlopende 
leerlijnen inrichten 
 
Resultaat: 2022 
Arrangementen/doorlopende 
leerlijnen inrichten en borgen 

Optimale doorstroom van 
pro/vmbo naar Entree en 
N2. Inrichten doorlopende 
leerlijnen pro-Entree en 
vmbo-basis-N2 
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in processen ROC de Leijgraaf 
en pro/vo-scholen 
 

Voorkomen uitval van 
studenten die niet meer 
weten of de opleiding bij hen 
past. Herpositioneren en 
kwaliteitsverbetering Route X 
 
Resultaat: 2020 
Studenten (gemiddeld 110) 
volgen een loopbaantraject bij 
Route X. Er is een advies en 
plan van aanpak voor 
positionering en 
kwaliteitsverbetering. 
Monitoren in- en doorstroom 
studenten, aanpak evalueren 
en bijstellen. Coaching en 
bijscholing coaches. 
 
Resultaat: 2022 
Studenten (gemiddeld 110) 
volgen een loopbaantraject bij 
Route X. Monitoren in- en 
doorstroom studenten, 
aanpak evalueren en 
bijstellen. Coaching en 
bijscholing coaches. 

Herpositioneren en 
kwaliteitsverbetering Route 
X 

Vroegsignalering verzuim en 
warme overdracht jongeren 
bij uitstroom naar 
arbeidsmarkt 
 
Preventief samenwerken bij 
verzuim en warme overdracht 
(met Leerplicht en RMC-regio 
36b) door inzet van een 
presentie- & 
uitstroombegeleider op alle 
niveaus. 
 
Resultaat: 2020 
Presentie en 
uitstroombegeleider werkt 
samen met leerplicht en RMC. 
Er zijn 3 overlegmomenten 
gerealiseerd. 
 
Resultaat: -2022 
Preventief samenwerken 
heeft geresulteerd in een 
regulier overleg waarin vroeg 
signalering van verzuim en 
warme overdracht naar de 
arbeidsmarkt  wordt 
besproken. Studenten met 
hoger verzuim zijn eerder in 
beeld en bij uitstroom naar de 
arbeidsmarkt worden zij 
warm overgedragen. 
 
 

Preventief samenwerken bij 
verzuim en warme 
overdracht (met Leerplicht 
en RMC-regio 36b) door 
inzet van een presentie- & 
uitstroombegeleider op alle 
niveaus. 
 
 
 
 

Sluitende aanpak bij 
arbeidstoeleiding kwetsbare 
studenten 
 
Preventief samenwerken bij 
verzuim en warme overdracht 
(met Leerplicht en RMC-regio 
36b) door inzet van een 

Sluitende aanpak bij 
arbeidstoeleiding kwetsbare 
studenten 
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presentie- & 
uitstroombegeleider per 
Leijgraafregio 
 
Resultaat: 2020 
Aanstellen begeleider. 
Coaching en scholen. Aanpak 
en functie evalueren en 
doorontwikkelen. Warme 
overdracht uitbreiden naar 
kwetsbare studenten van N3 
en N4.  
 
Resultaat: 2022 
Verduurzamen en borgen 
functie. Coachen en scholen  
 
 
 
Professionalisering 
coaches/docenten 
arbeidsmarktgericht 
begeleiden en opleiden 
 
Resultaat: 2020 
Training on the job van 
docenten/coaches.  
 
Resultaat: 2022 
Training on the job van 
docenten/coaches.  
 
Preventief 
samenwerken/overleg met 
gemeenten bij 
arbeidstoeleiding studenten 
Entree en N2. 
 
Resultaat: 2020 
Pilot arbeidstoeleiding: 
samenwerking met 
gemeenten tijdens de 
opleiding voor 
sollicitatievaardigheden, extra 
focus op 
werknemersvaardigheden en 
studentbesprekingen. Pilot 
evalueren, verbeteracties 
doorvoeren.  
 
Resultaat: 2022 
Monitoren uitstroom 
studenten, aanpak evalueren 
en bijstellen. Aanpak ook 
implementeren voor 
studenten N3 en N4 die 
uitstromen naar werk. 
 
Onderzoeken mogelijkheden 
voor monitoren mbo-
studenten N2 na diplomering 
(pilot Kwint regio 36b), in 
samenwerking met 
gemeenten/RMC. 
 
Resultaat: 2020 
Ingrado onderzoekt  
de stand van zaken en 
Leijgraaf formuleert 
verbeteracties. Verbeteracties 
doorvoeren. 
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Resultaat: 2022 
Monitoren of uitstroomproces 
correct wordt ingezet, 
evalueren en bijstellen. 
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Bijlage 3-A Maatregelen Gelijke kansen 
 

Maatregelen Landelijk speerpunt Gelijke kansen 
 
Thema-eigenaar: regiodirecteuren, directeur student services 
 

Interne en externe 
analyse 

Ambities en beoogde 
resultaten 

Maatregelen  
 

Intern draagvlak en externe 
betrokkenheid 

1 Ontwikkeltempo 
Er zitten grote verschillen 
tussen ontwikkeltempo van 
studenten in niveau 2. Een 
deel kan sneller en beter 
doorstromen naar niveau 3 
of de arbeidsmarkt wanneer 
zij gebruik kunnen maken 
van een intensieve leerlijn. 
 
 

Concept Niveau 2 Plus: 
intensieve leerlijn. 
Hieronder plaatsen wij: 
-concept Niveau 2 Plus: 
intensieve leerlijn 
 
Resultaat: 2020 
De Niveau 2 Plus-opleiding is 
ontwikkeld en start 2020-
2021 in reguliere en 
intensieve lijn. 
 
Resultaat: 2022 
Een regionaal georiënteerde 
opleiding N2P in een 
reguliere en intensieve 
variant die leerlingen 
kansrijker maakt in 
doorstroom naar niveau 3/4 
of op de arbeidsmarkt.  
 
KPI: tevredenheid 
bedrijfsleven stijgt met 0,2% 
per jaar 
 

 Doorlopende leerlijnen 
 
 

Projecteigenaar: Ellen van 
Veenendaal 
Draagvlak: 
De ambities en projecten zijn 
besproken in de teams en 
vastgelegd in de A3 formats die 
gebruikt worden voor interne 
monitoring. De maatregelen zijn 
besproken met de  
volgende externe partijen: 
- bestuurdersoverleg Z&W NO 
Brabant; 
-S-BB 
- bpv-bedrijven; 
- gemeenten;    
- defensie; 
- SEC; 
- Cello; 
- Dichterbij; 
- IBN. 
 

 
Duurzaamheid: voortgang 
monitoren (A3) en jaarlijks 
evalueren van de maatregel door 
de projectleiders. Projectleiders 
rapporteren halfjaarlijks de 
voortgang aan de eigenaar. De 
eigenaar rapporteert in het MT. 
Bijstellen waar nodig. Opnemen 
in de PDCA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Instroming in niveau 3  
Instroom in niveau 3 (uit 2) 
geeft vaak nog problemen; 
studenten worden niet 
toegelaten of vallen 
voortijdig uit. Een groot deel 
kiest een opleiding buiten 
ons ROC waardoor 
arbeidskrachten voor de 
eigen regio verloren gaan. 
 
 

 

Interne doorstroom van 
niveau 2 naar 3/4  
 
Resultaat: 2020 
Docenten CTR hebben 
docenten mbo meegenomen 
in de good practices van NT2-
onderwijs. 
 
KPI: doorstroom van niveau 2 
naar niveau 3/4 stijgt met 
10% ten opzichte van de 
huidige situatie. 
Resultaat: 2022 
Minimaal 60% van de niveau 
2-studenten die doorstromen 
naar een niveau 3/4-
opleiding die wij aanbieden 
maken de keuze voor een 
interne doorstroom binnen 
ROC de Leijgraaf 
 

Doorlopende leerlijnen 
 
Instroomtraject vormgeven met 
schakelmodules. CTR inzetten met 
good practices. Professionaliseren 
docenten op lesgeven aan 
anderstaligen. 

Draagvlak: 
 
Intern overleg tussen docenten 
niveau 2 plus, centrum taal en 
rekenen en docenten 
aanverwante lijnen niveau 3/4. 
En extern met gemeente, RMC 
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KPI: doorstroom niveau 2 
naar niveau 3/4 is in totaal 
20% gestegen. 
 
 

3. Taalachterstand 
anderstaligen 
Anderstaligen die instromen 
in het mbo hebben vaak nog 
een taalachterstand. Mbo-
opleidingen zijn 
onvoldoende uitgerust om 
hierop en op de culturele 
verschillen in te spelen 
waardoor er minder 
instroom is dan mogelijk 
door deze doelgroep en de 
uitval is hoger. 

 
 

 

In- en doorstroom ISK-
inburgering. 
 
Resultaat: 2020 
Diplomarendement 
(monitoring etnische 
categorie) laat stijgende lijn 
zien. 
 
KPI: doorstroom stijgt met 
20% ten opzichte van huidige 
situatie. 
 
Resultaat: 2022 
Diplomarendement van 
anderstaligen wordt gelijk 
aan het gemiddelde 
diplomarendement van 
vergelijkbare groepen. 

Doorlopende leerlijnen 
 
Ontwikkelen van instroomtraject 
vanuit ISK/inburgering en 
combitrajecten entree/ISK-
inburgering. 

Projectleider: Thea de Ruiter 
 
Draagvlak: overlegstructuur 
docenten NT2 en docenten mbo 

opleidingen ( aanverwant)  

4. Doorstroom van niveau 1 
naar niveau 2 
Deze doorstroom is voor 
studenten nog een grote 
stap doordat de 
opleidingsprogramma's niet 
met elkaar verbonden zijn. 
Dit geeft onnodige 
uitstroom. 

 

Doorlopende leerlijn van 
niveau 1 naar niveau 2 
 
Resultaat: 2020 
KPI: doorstroom stijging 
gerealiseerd van 15%. 
KPI: vsv daalt met 10% per 
jaar (vier jaar op rij). 
 
Resultaat: 2022 
KPI: aantal N2-studenten is 
met 10% gestegen, vsv op 
niveau 1 daalt ten opzichte 
van het (landelijk niveau). 
 

Doorlopende leerlijnen 
 
Warme overdracht van niveau 1 
naar niveau 2, ontwikkelen 
doorlopende leerlijn voor LOB en 
coaching van niveau 1 tot eind 
niveau 2. Bij binnenkomst op 
niveau 1 tussen- en 
einddoelstellingen met student 
bespreken en vastleggen 

Projectleider: Neske 
Schoonenberg 
 
Draagvlak: regio zorg overleg 
structuur, gemeente RMC, team 
entree en niveau2 plus 

5. Leerlijnen voor mensen 
in een kwetsbare situatie 
Er is in de regio veel vraag 
naar leerlijnen voor mensen 
in een kwetsbare situatie: 
statushouders. 

Doorlopende leerlijnen. 
Summerschool taal en 
rekenen 
Resultaat:2020 
80 deelnemers in alle 
doorlopende leerlijnen 
 
Resultaat:2022 
200 deelnemers in alle 
overkoepelende doorlopende 
leerlijnen. 

Doorlopende leerlijnen 
 
Ontwikkelen en uitvoeren 
doorlopende leerlijn voor 
regiobewoners in kwetsbare 
positie. 
Inclusief summerschool om aan de 
taal en reken achterstand te 
werken 
 
 

Projectleider: Helma Nelissen 
 
Draagvlak: gemeente, RMC, 
UWV. NT2 docenten. 

6. Burgerschap 
Momenteel geeft ieder 
team een eigen invulling aan 
burgerschap. Niet ieder 
team kiest voor een 
praktische component in het 
burgerschapsonderwijs. 
 
Zaken als het regelen van 
gastsprekers, het zoeken 
van passend en 
aansprekend lesmateriaal 
en het organiseren van 
excursies zijn tijdrovend en 
vragen veel van de 
individuele docent. 
Sommige activiteiten zijn te 
duur om voor een beperkte 
groep studenten in te 
zetten. 

Er wordt een activiteitenlijn 
voor burgerschap ontwikkeld. 
Deze lijn wordt uitgevoerd in 
vijf burgerschapsdagen 
Tijdens deze dagen gaan 
studenten op een praktische 
manier aan de slag met de 
burgerschapsdimensies. 
Hierbij wordt nadrukkelijk de 
verbinding met de regio 
gezocht: studenten gaan op 
excursie, voeren projecten uit 
voor de gemeenschap, of 
krijgen les van gastsprekers 
uit de regio. 
Iedere student woont tijdens 
zijn of haar studie vijf 
burgerschapsdagen bij. 
 
Studenten zijn hierdoor op 
een praktische manier bezig 

Activiteitenlijn burgerschap  
 
 
 

Projecteigenaar: Annemarie 
Staaks 
 
Draagvlak: overleg structuur  
docenten uit alle teams met 
aandachtveld burgerschap 
sluiten aan en zorgen voor 
informeren en meenemen van de 
teams.  
Extern: bpv bedrijven sluiten aan 
en spelen een rol bij de 
organisatie en uitvoering. 
 
Na iedere burgerschapsdag 
wordt een evaluatie gehouden 
met inbreng van studenten, 
gastsprekers en docenten. 
 

 
Duurzaamheid: gedurende het 
traject wordt na iedere periode 
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met elk van de dimensies van 
burgerschap. Ze zijn tevreden 
over de inhoud en organisatie 
van de burgerschapsdagen. 
Er is voldoende capaciteit aan 
uren en financiële middelen 
om voor iedere student een 
kwalitatief aanbod op maat 
te maken. 
 
 
Resultaat: 2020 
Voor alle studenten uit 
leerjaar 1 vier maal per jaar: 
Voorbereiding 
burgerschapsdag  
Uitvoeren burgerschapsdag 
Evaluatie burgerschapsdag  
 
- Studenten zijn tevreden 
over aanbod, inhoud en 
organisatie.  
- Docenten zijn tevreden over 
aanbod, inhoud, organisatie 
en hun belasting.   
- Gastsprekers zijn tevreden 
over de organisatie. 
 
Resultaat: 2022 
Programma bijstellen/ 
actualiseren: 
Voor alle studenten leerjaar 1 
en 2 vier maal per jaar: 
Voorbereiding 
burgerschapsdag  
Uitvoeren burgerschapsdag 
Evaluatie burgerschapsdag 
  
- Studenten zijn tevreden 
over aanbod, inhoud en 
organisatie. 
- Docenten zijn tevreden over 
aanbod, inhoud, organisatie 
en hun belasting. 
- Gastsprekers zijn tevreden 
over de organisatie. 

het programma geëvalueerd en 
bijgesteld. Ieder jaar wordt het 
programma geactualiseerd indien 
nodig. 

 

7. Excellentie 
 
Theatergroep Trots 
Naast aandacht voor 

maatschappelijke 

problematiek en de 

uitdaging van jongeren biedt 

“Trots” een kans voor 

Leijgraaf-studenten die 

excelleren op het gebied van 

muziektheater. Trots geeft 

ruimte aan dit talent en 

biedt een podium ervoor. 

Zoveel mogelijk jongeren 

krijgen een positieve 

ervaring in het theater. 

Hierbij is er aandacht voor 

problematiek van alle 

jongeren en in het bijzonder 

kwetsbare jongeren. 

 

Trots 
- Een vaste positie in de regio. 
- Duurzaam samenwerken 
met vo, gemeente en lokale 
culturele stichtingen. 
- Realiseren van 
cofinanciering. 
 
Resultaat: 2020 
- Seizoen 4 en 5. 
- 3000/4000 bezoekers (vo). 
- Studenten vo maken deel 
uit van Trots. 
- Cofinanciering gerealiseerd. 
 
Resultaat: 2022 
- Seizoen 6. 
- 4000/5000 bezoekers (vo). 
- Studenten vo maken deel 
uit van Trots. 
- Overeenkomst op uitvoering 
en bekostiging (stichting). 
 
 
 

Excellentie Projecteigenaar: 
Jesse van den Elsen 
 
Draagvlak: vo scholen, gemeente 
en culturele podia werken samen 
in dit project. Op verzoek van vo 
scholen wordt het programma 
gecontinueerd. 

 
 

Duurzaamheid Trots: duurzaam 
samenwerken met vo scholen, 
gemeenten en lokale culturele 
stichtingen 
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Skills Heroes 
Skills Heroes is een 
onderdeel van het 
bedrijfsplan van ROC de 
Leijgraaf. 
Wij bereiden de studenten 
uit de regio niet alleen voor 
op een loopbaan, maar ook 
op een plek als mens in de 
samenleving. Dat gaat 
verder dan vakmanschap 
alleen. Actief burgerschap 
en ondernemerszin zijn net 
zo belangrijk. Het 
bedrijfsplan is gecreëerd 
vanuit een gezamenlijk 
traject met onze 
medewerkers, studenten en 
de regio. Dit traject houdt 
nooit op. We blijven met 
elkaar in gesprek en passen 
ons bedrijfsplan aan als de 
omgeving hierom vraagt. 
 
 

Skills Heroes 
 
Meer studenten laten 
kennismaken met het 
fenomeen Skills en hen 
enthousiasmeren om deel te 
nemen aan de 
vakwedstrijden. 
 
 
Resultaat: 2020 
- Twintig studenten nemen 
deel aan de vakwedstrijden.  
- Resultaten worden 
opgenomen in portfolio. 
- Evaluatie leidt tot 
aanpassing/verbetering 
traject. 
- Inzet vakdocenten en 
begeleiders is geregeld. 
 
 
Resultaat: 2022 
- Veertig studenten nemen 
deel aan de vakwedstrijden. 
- Resultaten worden 
opgenomen in portfolio. 
- Evaluatie leidt tot 
aanpassing/verbetering 
traject. 
- Inzet 
vakdocenten/begeleiders is 
geregeld. 
 

Excellentie Projecteigenaar: 
Ben van Berkel 
 
Draagvlak 
Skills is een bekend fenomeen 
binnen ROC de Leijgraaf. 
Docenten worden in de 
gelegenheid gesteld de 
studenten te begeleiden. Dit is 
opgenomen in de jaartaak en 
onderdeel van de PDCA. 
 
Extern: S-BB, BPV bedrijven 
 

 
Duurzaamheid Skills Heroes: 
Skills Heroes is onderdeel van het 
curriculum (Leijgraaf aanbod) en 
is opgenomen in de PDCA.  

 

Leijgraaf Lift 
Studenten hebben vaak 
verborgen talenten. Deze 
talenten komen soms 
spontaan bovendrijven maar 
vaak ook tijdens de 
loopbaangesprekken. 
Sommige studenten hebben 
de weg gevonden om deze 
talenten verder uit te 
bouwen. Anderen hebben 
hier ondersteuning bij 
nodig. Leijgraaf Lift biedt 
studenten die een talent 
verder willen onderzoeken 
en of ontwikkelen een 
mogelijkheid om dit samen 
met een buddy te doen. 
Deze buddy is vaak geen 
docent maar een specialist 
op maat.  

Resultaat: 2022 
- Per jaar: 15 studenten 
hebben 1 jaar lang 
begeleiding van een buddy. 
 
 
 

Excellentie Projectleiders: 
Hannah Siepman en 
Rene van den Heuvel  
 
Draagvlak: Teams worden 
regelmatig geïnformeerd over de 
stand van zake deelnemers Lift en 
uitgedaagd studenten aan te 
laten melden. Grootste gedeelte 
management heeft zich 
beschikbaar gesteld als 
maatje/begeleider/coach. 
 

 
Duurzaamheid Leijgraaf Lift: 
Leijgraaf Lift is een vast 
onderdeel van het Leijgraaf-
aanbod. 
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Bijlage 3-B Doorstroom HBO 
 

 

bc_id beroepsopleiding Landelijk

bc113_BBL4 Mbo-Verpleegkundige-BBL 18% 5%

bc113_BOL4 Mbo-Verpleegkundige-BOL 25% 28%

bc113_TOT4 Mbo-Verpleegkundige 23% 18%

bc281_BBL4 Analisten-BBL - - 13%

bc281_BOL4 Analisten-BOL 46% 43%

bc281_TOT4 Analisten 45% 42%

bc292_BOL4 Financiële dienstverlening-BOL - - 59%

bc292_TOT4 Financiële dienstverlening - - 55%

bc299_BOL4 Financieel administratieve beroepen-BOL 65% 55%

bc299_TOT4 Financieel administratieve beroepen 65% 54%

bc300_BOL4 Travel, leisure & hospitality-BOL 73% 36%

bc300_TOT4 Travel, leisure & hospitality 73% 36%

bc303_BOL4 ICT- en mediabeheer-BOL 44% 47%

bc303_TOT4 ICT- en mediabeheer 44% 44%

bc310_BBL4 Maatschappelijke Zorg-BBL - - 4%

bc310_BOL4 Maatschappelijke Zorg-BOL 34% 30%

bc310_TOT4 Maatschappelijke Zorg 30% 24%

bc313_BBL4 Management retail-BBL - - 11%

bc313_BOL4 Management retail-BOL - - 43%

bc313_TOT4 Management retail 6% 26%

bc318_BOL4 Marketing, communicatie en evenementen-BOL 54% 57%

bc318_TOT4 Marketing, communicatie en evenementen 54% 57%

bc328_BOL4 Middenkader engineering-BOL 67% 45%

bc328_TOT4 Middenkader engineering 67% 42%

bc333_BBL4 Ondernemerschap retail-BBL - - 23%

bc333_BOL4 Ondernemerschap retail-BOL 62% 49%

bc333_TOT4 Ondernemerschap retail 62% 49%

bc334_BOL4 Ondernemer horeca/bakkerij-BOL 53% 36%

bc334_TOT4 Ondernemer horeca/bakkerij 53% 36%

bc337_BOL4 Pedagogisch werk-BOL 53% 49%

bc337_TOT4 Pedagogisch werk 53% 47%

bc346_BOL4 Secretariële beroepen-BOL 29% 35%

bc346_TOT4 Secretariële beroepen 29% 33%

Opleiding
(incl vergelijk 

landelijk)
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Bron: Benchmark MBO 2017 

 

 

  

bc350_BOL4 Sport en bewegen-BOL 58% 51%

bc350_TOT4 Sport en bewegen 58% 51%

bc367_BBL4 Patisserie-BBL - - 4%

bc367_TOT4 Patisserie - - 3%

bc382_BBL4 Voertuigen en mobiele werktuigen-BBL - - 4%

bc382_BOL4 Voertuigen en mobiele werktuigen-BOL - - 31%

bc382_TOT4 Voertuigen en mobiele werktuigen - - 16%

bc388_BOL4 Commercie-BOL - - 61%

bc388_TOT4 Commercie - - 59%

bc405_BBL4 Werkvoorbereiden/uitvoeren-BBL - - 6%

bc405_TOT4 Werkvoorbereiden/uitvoeren - - 8%

bc409_BOL4 Middenkader bouw en infra-BOL 50% 57%

bc409_TOT4 Middenkader bouw en infra 50% 56%

bc412_BBL4 Mechatronische systemen-BBL - - 7%

bc412_TOT4 Mechatronische systemen - - 21%

bc417_BBL4 Supervisors logistiek-BBL 17% 6%

bc417_TOT4 Supervisors logistiek 17% 23%

bc423_BBL4 Ondernemerschap op basis van vakmanschap-BBL - - 4%

bc423_BOL4 Ondernemerschap op basis van vakmanschap-BOL - - 39%

bc423_TOT4 Ondernemerschap op basis van vakmanschap - - 26%

bc425_BOL4 Applicatieontwikkeling-BOL 64% 60%

bc425_TOT4 Applicatieontwikkeling 64% 59%
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Bijlage 3-C Startersresultaat 
 

bc_id naam_bc Niveau 
Starters- 
resultaat 
' 12-'15 

Starters- 
resultaat 
' 13-'16 

Starters- 
resultaat 
' 14-'17 

bc047 Goederenvervoer 2 96,2% 96,4% 87,5% 

bc080 ICT support 2 86,8% 79,0% 81,0% 

bc080 ICT support 3 93,4% 91,5% 88,5% 

bc089 Keuken 2 78,1% 81,1% 82,9% 

bc089 Keuken 3 - 75,0% 100,0% 

bc099 Supervisors logistiek 4 75,0% 61,1% - 

bc113 Mbo-Verpleegkundige 4 76,2% 76,0% 79,1% 

bc165 Particuliere beveiliging 2 82,0% 83,3% 87,5% 

bc165 Particuliere beveiliging 3 - 88,6% 89,7% 

bc217 Veiligheid en vakmanschap 2 80,3% 81,1% - 

bc217 Veiligheid en vakmanschap 3 82,9% - - 

bc223 Verzorgende IG 3 80,2% 86,4% 87,2% 

bc279 Ondersteunende administratieve beroepen 2 76,6% 81,4% 80,4% 

bc280 Industriële processen 2 77,8% 75,9% 72,0% 

bc280 Industriële processen 3 89,0% 88,8% 88,2% 

bc281 Analisten 3 81,4% 81,6% 81,4% 

bc281 Analisten 4 86,2% 84,5% 84,1% 

bc282 Applicatieontwikkeling 4 84,8% 85,8% - 

bc292 Financiële dienstverlening 4 84,0% - - 

bc294 Creatief Vakmanschap 4 - - - 

bc298 Precisietechniek 2 90,5% - - 

bc298 Precisietechniek 3 71,4% - - 

bc299 Financieel administratieve beroepen 3 100,0% - - 

bc299 Financieel administratieve beroepen 4 86,0% 87,8% 90,8% 

bc300 Travel, leisure & hospitality 3 - - - 

bc300 Travel, leisure & hospitality 4 61,6% 72,4% 79,7% 

bc301 Dienstverlening 2 85,8% 87,8% 88,8% 

bc303 ICT- en mediabeheer 4 84,5% 83,3% 84,5% 

bc306 Werkvoorbereiden/uitvoeren 4 - - - 

bc307 Haarverzorging 2 100,0% 100,0% - 

bc307 Haarverzorging 3 95,0% 94,7% - 

bc310 Maatschappelijke Zorg 3 88,2% 88,8% 88,3% 

bc310 Maatschappelijke Zorg 4 85,2% 82,7% 84,5% 

bc311 Machinaal houtbewerken 2 75,0% - 100,0% 

bc311 Machinaal houtbewerken 3 - 100,0% 100,0% 

bc313 Management retail 4 78,5% 80,6% 81,9% 

bc314 Bediening 2 93,2% 93,8% 89,1% 

bc314 Bediening 3 97,4% 96,6% 92,3% 
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bc318 Marketing, communicatie en evenementen 4 88,0% 89,1% 87,0% 

bc324 Metaalbewerken 2 86,6% 94,2% 94,0% 

bc324 Metaalbewerken 3 90,9% 91,7% 92,1% 

bc325 Metselen 2 66,7% 80,0% 100,0% 

bc325 Metselen 3 75,0% 85,7% 85,7% 

bc326 Meubels en (scheeps)interieurs maken 2 97,1% 96,2% 88,9% 

bc326 Meubels en (scheeps)interieurs maken 3 - 88,0% 90,2% 

bc328 Middenkader engineering 4 92,6% 93,0% 95,0% 

bc333 Ondernemerschap retail 4 70,0% 75,0% 95,5% 

bc334 Ondernemer horeca/bakkerij 4 89,5% 88,9% 83,3% 

bc337 Pedagogisch werk 3 81,3% 82,1% 77,9% 

bc337 Pedagogisch werk 4 89,8% 88,4% 87,4% 

bc342 Vers: vakmanschap & industrie 3 - - - 

bc346 Secretariële beroepen 3 100,0% - - 

bc346 Secretariële beroepen 4 89,2% 93,4% 90,6% 

bc350 Sport en bewegen 3 88,0% 86,0% 88,7% 

bc350 Sport en bewegen 4 66,7% 66,7% 77,8% 

bc355 Timmeren 2 90,0% 84,6% 89,7% 

bc355 Timmeren 3 100,0% 94,9% 95,7% 

bc356 Publieke veiligheid 3 86,7% 87,0% 86,4% 

bc358 Advies en leiding in de verkoop 3 82,0% 82,5% 82,7% 

bc359 Verkoop 2 69,6% 77,7% 77,4% 

bc370 Technisch tekenen 4 - - - 

bc371 Elektrotechnische installaties 2 85,7% 88,4% 86,5% 

bc371 Elektrotechnische installaties 3 - 66,7% 81,8% 

bc372 Werktuigkundige installaties (montage) 2 90,4% 97,1% 90,9% 

bc372 Werktuigkundige installaties (montage) 3 88,9% 100,0% 100,0% 

bc377 Mechatronische systemen 4 100,0% 100,0% - 

bc379 Logistiek 2 43,8% 64,5% - 

bc379 Logistiek 3 93,8% 92,3% - 

bc381 Industrieel produceren met hout 2 100,0% 100,0% 100,0% 

bc381 Industrieel produceren met hout 3 - 100,0% - 

bc382 Voertuigen en mobiele werktuigen 2 89,6% 84,2% 73,0% 

bc382 Voertuigen en mobiele werktuigen 3 77,8% 86,7% 84,4% 

bc382 Voertuigen en mobiele werktuigen 4 - 87,5% 95,2% 

bc388 Commercie 3 100,0% - - 

bc388 Commercie 4 - - 91,1% 

bc395 Mechatronica 2 85,2% 87,0% - 

bc395 Mechatronica 3 94,4% 91,7% - 

bc400 Middenkader bouw en infra 4 88,5% 87,7% - 

bc401 Procestechniek 4 - 77,8% - 

bc405 Werkvoorbereiden/uitvoeren 4 - - - 

bc409 Middenkader bouw en infra 4 - - - 

bc412 Mechatronische systemen 4 - - - 

bc413 Mechatronica 2 - - - 
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bc413 Mechatronica 3 - - - 

bc416 Logistiek 2 - - - 

bc416 Logistiek 3 - - - 

bc417 Supervisors logistiek 4 - - - 

bc423 Ondernemerschap op basis van vakmanschap 4 - - - 

bc425 Applicatieontwikkeling 4 - - - 
Bron: Studie in Cijfers (Internet Schooldossier) 
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Bijlage 4-A Maatregelen Opleiden voor beroepen/arbeidsmarkt van de 

toekomst 
 
Maatregelen Landelijk speerpunt: opleiden voor beroepen/ de arbeidsmarkt van de toekomst 
 
Thema-eigenaar: regiodirecteuren, directeur Student Services 
 

Interne en externe 
analyse 

Ambities en beoogde resultaten Maatregelen  
 

Intern draagvlak en 
externe 
betrokkenheid 

Opleidingen richten zich 
nog onvoldoende op de 
nieuwe regiostructuur 
en kunnen derhalve 
onvoldoende maatwerk 
voor zowel BOL als BBL 
leveren.  

Ambitie: 
De volgende onderdelen plaatsen we 
hieronder: 
 
- Vormgeven onderwijs gerelateerd aan de 
Regio/Meierijstad/Oss/Noordkade: Food 
(waaronder ambachtelijke horeca, 
Basisopleiding dienstverlening, 
gastvrijheidsopleiding, Koksopleiding, 
Horeca Ondernemer Manager, Business, 
etc. 
- Maatwerktrajecten BBL 3/4 ZW 
- Nieuw traject niv.2 gericht op regio 
- Doorontwikkelen zorgtechnologie 
- nieuw aanbod in Oss VZ/MZ en 
toekomstbestendige combi VZ/MZ 
- Defensieopleiding (maatwerk) 
- Dagbesteding vert. beperkten 
- Kinderopvang en po uitbouwen 
- S&B richten op de regio 
- Regionaal uitrol contextrijk leren 
- Leijhuis/Leijthuis 
- Bpv matching verbeteren en borgen 
- Praktijkleren met praktijkverklaring 
- VIO vitaal in Oss 
 
 Resultaat 2020 
- Opleiding Food ontwikkeld voor de 
Noordkade 
- Opleiding Business doorontwikkeld voor 
Oss, Meierijstad 
- Opleidingen Horeca ontwikkeld voor 
Meierijstad/Noordkade 
- Verkenning gereed hospitality/food 
academy voor Meierijstad in samenwerking 
met regionaal bedrijfsleven en vo 
- 30% van zorgstudenten kiest keuzedeel 
met domotica/robotica 
- Nieuwe opleiding voor 
defensiemedewerkers 
- Kinderopvang: mn. 3 bedrijven als 
opleidingsbedrijf 
- Contextrijk leren /duurzaam werken met 
arbeidsregio scoort 7,0 
- 150 studenten werken aan opdrachten 
Leijh/Leijth 
- Bpv matching tevredenheid bedrijven 
scoort 7 
- Traject praktijkverklaring wordt ingericht 
- VIO: 3 studenten participeren 
 
 Resultaat 2022 
- Opleidingen zijn geëvalueerd en door 
deelnemende studenten op onze KPI 
beoordeeld (tevredenheid studenten 7,0). 
Door 10 bedrijven worden we beoordeeld 
met een 7.0.  

Opleidingen richten op 
toekomstgerichte regionale 
arbeidsmarkt 
 
- Opleidingen regionaal gericht 
ontwikkelen.  
- Waar nodig toekomstgerichte 
vaardigheden en beroeps- 
onderdelen toevoegen (zoals 
smart, big data, blockchain, 
connectivity, et cetera 
- Aansluiten bij de regio voor 
omscholingswensen, 
bedrijfsscholen, maatwerk 
voor bedrijven en particulieren 
- Opleidingsbedrijven 
doorontwikkelen en verder 
opzetten, binnen business en 
technology 
- Samenwerken met de regio 
gericht op opdrachten voor 
studenten in de praktijk. Dit 
gebeurt met bedrijven en in 
samenwerkingsverbanden  
- Mogelijkheden van onder 
meer praktijkverklaring 
onderzoeken en realiseren  
- Realisatie van externe 
bedrijfsopdrachten (STEAM) 
-ontwikkelen van e-learning 
modules 
 
 

Projectleider: Jim 
Broeren 
 
 
Intern is er draagvlak, 
projecten zijn vastgelegd 
en besproken met 
teams. 
 
Samenwerking met en 
betrekken van externe 
partijen:  
- bpv-bedrijven 
- vo en hbo 
- Collega mbo-

scholen 
- S-BB 
 
 
Duurzaamheid: 
Duurzaam samenwerken 
met de bedrijven in de 
regio is vastgelegd in 
samenwerkingsverband/
overeenkomst. De 
projectleider is 
verantwoordelijk voor de 
jaarlijkse 
voortgangrapportage 
waarin de 
waarnemingen en 
ervaringen van bedrijven 
uit 
samenwerkingsverband 
en studenten worden 
opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
Kwaliteitsagenda ROC de Leijgraaf  

-  Er is betrokkenheid van 4 bedrijven en 2 
vo-scholen bij Opleidingen. 
- De KPI instroom van 1 volledige klas 
VZ/MZ is gerealiseerd. 
- Defensie beoordeelt het traject met een 7. 
- De student beoordeelt de dagbesteding 
met een 7. 
- S&B min. 15 % kiest uitstroom profiel regio 
- Contextrijk leren/duurzaam werken met 
arbeidsregio scoort 7,2 
- 200 studenten werken aan opdrachten 
Leijh/Leijth. 
- Bpv matching tevredenheid bedrijven 
scoort 7,2. 
- Traject praktijkverklaring is ingericht met 
trajecten passend bij de regie; 
‘tevredenheid scoort een 7 (stud + 
bedrijven). 
- VIO 3 studenten participeren. 
 
 

 
 
 

 
1.Ontwikkelen van een Leijgraafbrede 
visie, koers, beleid en Leijgraafportfolio 
voor de ‘Leven Lang Ontwikkelen’-markt.  
 
Hierbinnen krijgen alle onderdelen een 
plaats vanuit de bedrijfsopleidingen en de 
maatwerktrajecten, voor zowel bedrijven, 
instellingen als individuele deelnemers 
(intern en extern). 
 
 Resultaat 2020 
- In 2019 is de visie beschreven, de interne 
organisatie ontwikkeld. 
- De front-office en back-office is ingericht. 
- Het basis Portfolio is ontwikkeld. 
- Koers is en wordt onderschreven door 
minimaal 15 verschillende bedrijven uit 3 
verschillende sectoren. 
- De visie is ontwikkeld en gedeeld in de 
regio, door middel van diverse media-
uitingen (waaronder de website, e-mailing, 
et cetera). 
 
 Resultaat 2022 
- De organisatie Bedrijfsopleidingen draait 
- Delen van het portfolio zijn geëvalueerd 
met alle deelnemers. 
- De deelnemers beoordelen ons met een 
7,5. 
 
 

 
Ontwikkelen visie en beleid op 
LLO binnen ROC de Leijgraaf 
 
 
- Onderzoeken en beschrijven 
van ons LLO-visie en concept 
- Intern opzetten van 
frontoffice en backoffice 
organisatie, ontwerpen en 
implementeren van portfolio 
voor LLO 
- Verkennen van 
samenwerkingspartners 
(allianties) 
- Inrichten van interne 
organisatie (manager, 

projectleider/coördinator) 
- Ontwikkelen van e-learning 
modules 
 
 

 
Projectleider: Berdine 
Heijmans 
 
Draagvlak: diverse 
afdelingen zijn betrokken 
bij de 
bedrijfsopleidingen. 
vanuit die gremia wordt 
een groepje 
samengesteld om de 
visie op LLO binnen de 
Leijgraaf te ontwikkelen. 
Wanneer deze gereed is 
wordt hij in de 
organisatie gedeeld. 
 
Extern:  
- Bedrijven in de regio 
- S-BB 

 
Duurzaamheid: 
Beleid implementeren en 
evalueren. Opgenomen 
als beleid LLO. 

 

2.Ontwikkeling van Technisch onderwijs 
aansluitend bij Sterk Techniekonderwijs en 
bij de vraag naar technici in de regio.  
 
Kern van de ontwikkeling op BOL Niveau 4 
op smart, energietransitie, technologie en 
crossover-opleidingen, blended learning, et 
cetera. 
 
 Resultaat 2020 
- Ontwikkelen hernieuwd technisch 
onderwijs concept i.o.m. vo en bedrijven  
- Projectplan gereed juli 2019 
- Onderzoek naar blended learning 
mogelijkheden 
- Onderzoek aangaan van technische 
alliantie met andere opleider (eventueel 

Techniek onderwijs in de regio 
 
- Ontwikkelen van vernieuwd 
Technisch onderwijsconcept 
met kernen als Technology (niv 
4) en technisch ambacht (niv 
2,3,4)  
- Aansluitende 
leeromgevingen; modulair, 
flexibel en tot leer-
arrangementen te vormen. 
- Een didactische mix van 
leeromgevingen: klassikaal, 
individueel, blended learning, 
vergaande SMART-elementen 
en I- elementen, intern en 
externe leermomenten, binnen 
onze regio, bij onze bedrijven. 

Projectleider: 
- Paul Bekkers 
- Anneke Bouma 
 
Intern is er draagvlak, 
projecten zijn vastgelegd 
en besproken met 
teams. 
 
Externe partijen:  
- Bpv-bedrijven 
- Vo-scholen  
- Gemeenten 
- Opleidingspartner  
-S-BB 
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een commerciële partij) is eind 2019 
gereed. 
- In januari 2020 is het portfolio 
geherdefinieerd voor Oss, Meierijstad en 
Cuijk. 
- Er zijn onderzoeken gehouden naar de 
mogelijkheden voor een RIF-aanvraag smart 
N4 opleiding ism ROC/Bedrijven. 
- In augustus 2020 starten we met een 
hernieuwd technisch onderwijsconcept. 
- We organiseren betrokkenheid bij het vo 
en bedrijven. 
- We organiseren doorlopende leerlijnen 
met vo i.s.m. Sterk Techniek Onderwijs VO. 
 
 Resultaat 2022 
 - Voor leerjaar 1 & 2 is nieuw technisch 
onderwijs op niveau 2,3,4 gereed. 
- Leerjaar 1 & 2 is geëvalueerd en bijgesteld. 
- Leerjaar 3 & 4 is in ontwikkeling, i.s.m. vo, 
hbo en bedrijven. 
- Er lopen onderzoeken naar een Techno 
experience centrum voor en i.s.m. po, vo en 
bedrijven. 
 
 

Aansluiten bij de innovaties, 
begeleiding afstemmen op 
didactische en pedagogische 
route. 
 

Duurzaamheid:  
Nieuw onderwijs maakt 
deel uit van het 
opleidingenportfolio ROC 
de Leijgraaf en wordt 
opgenomen in de PDCA. 
De projectleider is 
verantwoordelijk voor 
jaarlijkse 
voortgangsrapportages. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.Intern opleidingsbedrijf:  
 
Ondernemerschap, o.a 21st century skills, 
PIT (door ontwikkeling als intern bpv-
bedrijf). 
 
 Resultaat 2020 
- Het Businessplan 2019-2020 is ontworpen. 
- In augustus 2020 is het Intern leerbedrijf 
PIT operationeel in Meierijstad en Oss. 
- PIT is de plaats voor uitvoer van 
opdrachten uit de regio.  
- PIT is de plaats voor uitvoeren 21st 
century skills. 
- Er is samenwerking met interne andere 
leerbedrijven als Leijhuis/Leijthuis. 
- PIT haalt per maand 2 externe opdrachten 
binnen voor de opleiding Business. 
- Er zijn onderzoeken naar het samengaan 
Leijhuis/Leijthuis en PIT tot 1 nieuw concept 
(augustus 2020). 
- De evaluatie van het Businessplan 2019-
2020 is in december 2020 gereed. 
- Het ontwerp van het Businessplan 2020-
2022 is in december 2020 gereed 
 
 Resultaat 2022 
- PIT haalt per maand 4 externe opdrachten 
binnen voor de opleidingen business. 
 
 

Intern bpv-leerbedrijf 
 
Intern bpv-leerbedrijf door-
ontwikkelen en onderzoeken 
Business Leerbedrijf 
(ondernemerschap). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projectleider: Jim 
Broeren  

 
Draagvlak: PIT heeft al 
veel draagvlak intern via 
diverse teams en 
Opleidingen die 
meewerken aan het 
programma en extern in 
de regio waar vanuit PIT 
veel activiteiten worden 
georganiseerd. 
 
Extern: bpv bedrijven en 
bedrijven uit de regio 
sluiten aan en verzorgen 
gastlessen.  
 
 
Duurzaamheid: 
Onderzoek wordt 
besproken in MT-
overleg. Het wordt een 
onderdeel van het 
managementcontract 
(PDCA). 
 
 
 
 

Kennispact Brabant 
Als instellingen in 
Brabant weinig synergie 
hebben op het aanbod 
LLO, ontstaat 
versnippering van het 
aanbod en 
onduidelijkheid voor 
onze stakeholders. We 
creëren onze eigen 
concurrentie in het 
aanbod, waardoor 
sommige instellingen 

Gezamenlijke Ambitie: 
 
Een “White label”, waarbij we gebruik 
maken van een beproefd systeem van één 
van de samenwerkende ROC’s, de huidige 
backofficestructuur, inclusief een 
servicecenter. 
 
1. 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” 

Leven Lang Ontwikkelen 
Kennispact Brabant 
 
 
 
 
 
 
Het verder uitwerken en 
concretiseren van een scenario 
zoals beschreven in de 
adviesnotitie LLO voor de 
Brabantse ROC’s, met als 

Projectleider: Francisca 
van Kessel 
 
Draagvlak intern: 
Maatregel is besproken 
binnen MT. en 
bedrijfsopleidingen en 
staat regelmatig op de 
agenda. 
 
Extern: 
De uitwerking van een 
samenwerkingsvorm 
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aanbod verliezen en 
anderen winnen. Dit kan 
grote gevolgen hebben 
voor de organisatie. 
Daarnaast is ons aanbod 
verschillend van 
kwaliteit en leren we 
niet van elkaar. Dit is 
weinig effectief en 
efficiënt en maakt dat 
bij onze stakeholders 
verwarring ontstaat over 
kennis en expertise per 
instelling. 
 
 
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. 
 

nader uitgewerkt. 
 
 
 Resultaat 2020 
- Er is een regievoerder voor de 
implementatie van het scenario aangesteld 
- Er ligt een meerjarig implementatieplan 
 
 Resultaat 2022 
- De 1e fase van het implementatie plan 
wordt uitgevoerd. 
- Evaluatie van implementatieplan en 
eventuele bijstelling. 
- Duurzame samenwerkingsvorm LLO is 
ingevoerd. 
 
 
Na uitwerking gaan we dit verder 
vormgeven en implementeren we de 
gekozen denkrichting. 

 

 

eerste start een pilot met de 
Techniekcoalitie 
  

voor dit scenario gebeurt 
in samenwerking met 
alle betrokken mbo-
instellingen 
vertegenwoordigd in het 
Brabants Bestuurlijk 
Overleg. 
 
 
 
Duurzaamheid: 
Per jaar staat beschreven 
welk resultaat er dient te 
zijn, Het uiteindelijke 
effect is verduurzaming 
van de samenwerking 
tussen de Brabantse 
mbo-instellingen op het 
gebied van LLO en een 
verbeterde 
samenwerking met 
bedrijven in de 
verschillende regio’s. Dit 
wordt gemeten in de 
opeenvolgende jaren. 
 
 
 
 
Borgen: 
De projectleider Leven 
Lang Ontwikkelen binnen 
Kennispact MBO Brabant 
borgt de uitwerking van 
het gekozen scenario in 
samenwerking met de 
werkgroep LLO van 
Kennispact MBO 
Brabant. Daarnaast zorgt 
de projectleider voor de 
overdracht naar de 
regievoerder LLO die de 
uiteindelijke 
implementatie verder 
vorm gaat geven. Na een 
periode van 4 jaar dient 
dit geborgd te zijn voor 
de Brabantse 
instellingen.  
Het borgen gebeurt 
middels de 
infrastructuur, 
procesbeschrijving en 
handelingscyclus.                                                                  
 

2. Er ligt een uitgewerkt en geconcretiseerd 
acquisitiemodel volgens de gekozen 
denkrichting van een “White Label” 
constructie. 
 
 Resultaat 2020 
 - 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. 
 
 Resultaat 2022 
- Aanbod adviesgroep LLO en Brabants 
Bestuurlijk Overleg wordt opgenomen in 
acquisitiemodel. 
- Er is vormgegeven aan de “White Label”-
constructie. 
- Er is een 1e aanzet van de 
visieontwikkeling LLO Brabantse mbo-
instellingen in samenwerking met 
bedrijfsleven. 

Implementeren van 
samenwerkingsvorm voor 
acquisitie waarin alle 
instellingen vertegenwoordigd 
zijn. 

3. 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. 
 
 Resultaat 2020 
- 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. 
 
 Resultaat 2022 

Vanuit deze 
samenwerkingsvorm worden 
opdrachten besproken. Dit 
gebeurt primair per sub 
regio/mbo-instelling. Waar 
nodig geschiedt dit regio-
overstijgend in het kader van 
macrodoelmatigheid. 
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- 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.  
- 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. 
 
 

4. Het Brabantse Bestuurlijk Overleg heeft 
het uitgebrachte advies besproken en de 
overgenomen adviezen uitgevoerd. 
 
 Resultaat 2020 
Het Brabants Bestuurlijk Overleg heeft de 2 
uitgebrachte adviezen besproken en de 
overgenomen adviezen uitgevoerd. 
 
 Resultaat 2022 
Het Brabants Bestuurlijk Overleg heeft de 2 
uitgebrachte adviezen besproken en de 
overgenomen adviezen uitgevoerd. 
 

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. 
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Bijlage 5-A Maatregelen Continuïteit  
 

 

Eigen Maatregelen Continuïteit: 
 
Thema-eigenaar: regiodirecteuren, directeur Student Services 
 

Interne en externe 
analyse 

Ambities en beoogde resultaten Maatregelen  
 

Intern draagvlak en externe 
betrokkenheid 

Kennispact Brabant 
 
Als instellingen in Brabant 
zelf te weinig regie 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. 
 
Gap: 
Uit de analyses blijkt dat 
niet alle opleidingen die in 
Brabant worden 
aangeboden vallen binnen 
de gehanteerde grens- en 
streefwaarden. 

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 (exclusief 
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%. 
 

Kennispact Brabant 
Macro doelmatigheid 

Projectleider: Francisca van 
Kessel ( i.o.v. CvB ) 
 
Draagvlak intern: De maatregel 
is besproken in het MT en staat 
regelmatig op de agenda. 
 
De uitwerking van een 
samenwerkingsvorm voor dit 
scenario wordt gedaan in 
samenwerking met alle 
betrokken mbo-instellingen 
vertegenwoordigd in het 
Brabants Bestuurlijk Overleg. 
 
 
 
Duurzaamheid: 
De projectleider 
macrodoelmatigheid binnen 
kennispact 3.0 is 
verantwoordelijk voor het 
organiseren van de 
betrouwbare en valide 
arbeidsmarktinformatie, het 
inrichten van het proces, het 
inrichten van de commissie 
macrodoelmatigheid en het 
laten ontwikkelen van de 
handelingscyclus. Na een 
periode van 4 jaar dient dit 
geborgd te zijn voor de 
Brabantse instellingen.  
Borgen gebeurt door 
infrastructuur, 
procesbeschrijving en 
handelingscyclus. 
 
 
Borgen: 
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, verbeterd is. Dit 
wordt gemeten in de 
opeenvolgende jaren. 

 1. Er is structureel betrouwbare en valide 
informatie beschikbaar over de mate waarin 
alle opleidingen in Brabant aansluiten op de 
arbeidsmarkt. 
 
 Resultaat 2019-2022 
- Er is sprake van continu verbeteren. 

Er is structureel 
adequate informatie 
beschikbaar (zowel 
kwantitatief als 
kwalitatief) ten aanzien 
van de 
macrodoelmatigheid 
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van de mbo-
opleidingen in Brabant. 
(Brabantse 
arbeidsmarktmonitor, 
kortweg Bram) 

 2. De concept handelingscyclus en 
procesbeschrijving is beschikbaar en 
minimaal 2 keer getest. 
 
 Resultaat 2020 
- De handelingscyclus is geëvalueerd en 
bijgesteld.  
- Er is een definitieve handelingscyclus en 
een procesbeschrijving beschikbaar.  
- Er is sprake van kennisdeling met de 
diverse onderwijsteams over het 
verbeteren van de aansluiting met het 
werkveld. Dit gebeurt bij minimaal 5 
opleidingen waarbij de aansluiting matig is.  
 
 Resultaat 2022 
In het kader van de verduurzaming is er net 
als in 2020 sprake van kennisdeling met de 
diverse onderwijsteams over het 
verbeteren van de aansluiting met het 
werkveld. Dit gebeurt bij minimaal 5 
opleidingen waarbij de aansluiting matig is. 
 
 

Er is een 
handelingscyclus en 
procesbeschrijving 
beschikbaar voor de 
beoordeling van de 
macrodoelmatigheid 
van zowel bestaande 
als nieuw te starten 
mbo-opleidingen in 
Brabant. 

 

 3. Er is een Brabantse commissie 
macrodoelmatigheid ingericht. Deze 
commissie heeft minimaal 1 advies 
uitgewerkt op basis van de beschikbare 
informatie en concepthandelingscyclus. 
 
 Resultaat 2020 
- 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. 
 
- 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. 
 
 Resultaat 2022 
-De commissie is 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 
 

De benodigde kennis is 
aanwezig en geborgd in 
een Brabantse 
Commissie 
Macrodoelmatigheid. 
Deze geeft een 
onderbouwd advies aan 
de Brabantse 
bestuurders om de 
macrodoelmatigheid 
van het 
opleidingsaanbod te 
verbeteren. 
 
 
 

 

 4.Het Brabantse besturenoverleg heeft het 
uitgebrachte advies besproken en de 
overgenomen adviezen uitgevoerd. 
 
 Resultaat 2020 
Het Brabantse besturenoverleg heeft de 2 
uitgebrachte adviezen besproken en de 
overgenomen adviezen uitgevoerd. 
 
 Resultaat 2022 
Er is sprake van verduurzaming, zowel van 
het proces als van de inhoud. 

Er is bestuurlijk 
voldoende draagvlak 
om de overgenomen 
adviezen uit te voeren. 
Er zijn afspraken 
gemaakt over de wijze 
waarop consequenties 
samen gedragen 
worden. 
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Interne en externe 
analyse 

Ambities en beoogde resultaten Maatregelen  
 

Intern draagvlak en externe 
betrokkenheid 

Professionaliseren met ICT 
Tot nu toe heeft de Leij-
Academie een aanbod met 
daarin onder andere 
didactische werkvormen en 
smartboardtrainingen.  
Docenten melden zich hier 
zelf voor aan. Probleem 
hierbij is dat het aantal 
aanmeldingen achter blijft 
bij de verwachtingen.  
 
Uit onderzoek onder 
docenten (HAN, 2016) blijkt 
dat docenten van zichzelf 
vinden dat ze te kort 
schieten in ICT-
geletterdheid en de inzet 
van ICT en social media in 
de klas. Ze durven wel 
didactisch te 
experimenten, maar 
durven dat minder als het 
gaat om inzet van ICT in de 
klas. Ze zijn wel in hoge 
mate bereid zich hierop te 
scholen. 

Het professionaliseren van docenten op ICT-
vaardigheden met als doel docenten state 
of the art te maken op het gebied van ICT-
geletterdheid, het werken met en aan 21e -
eeuwse vaardigheden, met name 
activerende didactiek, mediawijsheid en 
computational thinking en het inzetten van 
ICT en social media in didactische 
werkvormen in de klas. 
 
 Resultaat 2020 
- Alle teams hebben de x-ray ingevuld. 
- Alle teams hebben professionalisering op 
ICT in hun teamplan opgenomen. 
- Er is één designteam ingericht dat nieuwe 
activerende didactiek met inzet van ICT 
ontwerpt.  
- De opbrengst is onderdeel van de leerlijn 
ICT-geletterdheid. 
- Docententeams zijn bewust bezig met ICT 
in het onderwijs. 
- De HAN voert opnieuw een ICT-scan uit 
om opbrengsten vanaf 2016 in kaart te 
brengen. 
 
 
 Resultaat 2022 
- Het inrichten van drie designteams die 
nieuwe activerende didactiek met inzet van 
ICT ontwerpen. 
- De opbrengst is onderdeel van de leerlijn 
ICT-geletterdheid. 
-In alle teamplannen is professionalisering 
op gebied van ICT opgenomen. 
- Docenten zetten ICT-middelen in om hun 
onderwijs aantrekkelijker te maken. 
- De X-ray maakt deel uit van het 
introductieprogramma voor nieuwe 
docenten/instructeurs. 
-In ieder curriculum is aandacht voor 21ste -
eeuwse vaardigheden; docenten én 
studenten herkennen dit. 

Professionaliseren 
met ICT 
 
Een designteam 
ontwerpt met inzet van 
ICT nieuwe activerende 
didactiek om 
toepasbaarheid van ICT 
in het onderwijs te 
vergroten. 21st 
century-vaardigheden 
zijn onderdeel van het 
curriculum 
 
Ixperium en 
LeijAcademie/P&O 
werken intensief samen 
op het gebied van 
vergroten ICT-
vaardigheden van 
docenten. 
 
 

Projectleider: Francisca van 
Kessel en John Schobben vanuit 
NRO 
 
Draagvlak: Onderwijs is 
aangesloten en betrokken 
middels designteam en scholing 
via de LeijAcademie 
 
De procesbegeleiding, het 
begeleidend onderzoek en de 
cross-validatie in dit project 
vallen buiten de scope van de 
kwaliteitsgelden. Ze zijn 
onderdeel van het NRO-project 
“onderzoekswerkplaats leren 
en ICT”. 
 
Samenwerking met: 
- deelnemende mbo-
instellingen  
- De HAN, leerstoel leren met 
ICT 
- deelnemende vo-scholen 
 
Borgen: 
Effecten op docentniveau op de 
doelstelling worden gemeten in 
de periodieke enquêtes en 
onderzoeken van de HAN (0-
meting 2016).  
Overig onderzoek valt buiten de 
scope van de kwaliteitsgelden 
onder het NRO-project 
“onderzoekswerkplaats Leren 
en ICT”. 
 
Duurzaamheid: 
We verduurzamen de 
innovatiestrategie 
“onderzoekend ontwerpen” 
met behulp van designteams. 
 
We verduurzamen de 
implementatiestrategie 
“planmatig innoveren” met 
behulp van mediacoaches en 
trainers van de Leijacademie. 
 

Kwaliteitscultuur 
 
De kwaliteitscultuur is 
binnen ROC de Leijgraaf 
nog niet op orde. Wel 
werken er verschillende 
teams met 
verbetermethodieken als:  
- Stichting LeerKracht 
- MBO beter (lean) 
- scrum 
- Hack je les 
- pedagogical 
empowerment. 
 

1. Ieder team heeft een eigen 
verbetermethodiek gekozen en omarmd en 
werkt volgens deze methodiek in lijn met de 
Leijgraaf kwaliteit PDCA aan de 
kwaliteitscultuur. 
 
 
 Resultaat 2020 
 
- 80% van de teams heeft een 
verbetermethodiek omarmd en is gestart 
met professionalisering hierin. 
- Ieder team werkt met 1 methodiek aan de 
kwaliteit PDCA. Dit gebeurt onder 
begeleiding (werken en leren). 
 

kwaliteitscultuur Projectleider: Francisca van 
Kessel 
 
Draagvlak: Teams zijn 
betrokken bij het ophalen van 
en de vraag naar een 
verbetermethodiek.  
 
Duurzaamheid: 
- De teams kiezen zelf de 
methodiek uit waarmee ze 
willen werken. 
- De teams worden gedurende 
een langere periode 
ondersteund om de methodiek 
goed ingebed te krijgen.  



62 
Kwaliteitsagenda ROC de Leijgraaf  

We constateren dat het 
lastig is voor teams om een 
continue verbeteraanpak 
te blijven vasthouden, 
waardoor na een initieel 
enthousiasme en goede 
resultaten een en ander 
verloren gaat in de “waan 
van de dag”. 
 
 

 Resultaat 2022 
- We evalueren de verbetermethodiek en 
borgen het actieplan.  
- De verbetermethodiek heeft geleid tot een 
verbeterde teamsamenwerking en 
zichtbare/merkbare kwaliteitscultuur en is 
ingebed in de dagelijkse manier van 
werken). 
- Er wordt een Interne audit gehouden. 
 

- We monitoren de teams die 
de x-ray hebben ingevuld. 
Daarbij meten we de effecten 
op docentniveau in periodieke 
enquêtes en onderzoeken van 
de HAN. We verduurzamen de 
innovatiestrategie 
“onderzoekend ontwerpen” 
met behulp van designteams.  
 
 
 
 
Borgen: 
-De methodiek wordt 
opgenomen in de PDCA. 
- De methodiek is onderdeel 
van de interne audit. 
 

Begeleidingsmodel 
 
De nieuwe strategie en 
regiostructuur vragen om 
een aanpassing van het 
begeleidingsmodel 

Huidige begeleidingsmethodiek wordt 
geëvalueerd en aangepast onder leiding van 
de directeur Student Services 
 
 Resultaat 2020 
- Er is een werkgroep geformeerd; deze 
werkgroep heeft een voorstel voor een 
nieuw model gereed. 
- Studenten maken onderdeel uit van de 
werkgroep. 
- Er zijn op iedere locatie 
werksessies/bijeenkomsten gerealiseerd om 
het model te bespreken en te toetsen. 
- Het model is bij diverse stakeholders 
besproken en getoetst. 
- Het model is n.a.v. bijeenkomsten 
bijgesteld en in MT formeel vastgesteld. 
 
 Resultaat 2022 
- Het nieuwe model is bij de teams 
geïmplementeerd. 
- Alle teams/docenten zijn bekend met het 
model en handelen ernaar 
- Deelnemers herkennen in de dagelijkse 
praktijk het begeleidingsmodel. 
- Deelnemerstevredenheid over de 
begeleiding scoort Leijgraafbreed een 7 of 
hoger (DTO en JOB). 

Nieuw 
begeleidingsmodel 
wordt afgestemd op de 
strategie en de regio 
structuur. 

Projectleider: Hans Burgmans  
 
Draagvlak: o.l.v. de 
projectleider wordt input 
opgehaald vanuit de team en 
deskundigen op het gebied van 
LOB binnen onze organisatie. 
 
Duurzaamheid:  
Onder leiding van de directeur 
Student Services wordt een 
nieuw beleid opgesteld en 
geïmplementeerd. Dit beleid 
wordt gedeeld in alle teams en 
is een onderdeel van de 
strategie. 
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Bijlage 6  Begroting 
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Bijlage Definities 
 
Definities behorende bij de cijfers uit het Internet Schooldossier (ISD): 
Jaarresultaat (JR) 
Het jaarresultaat drukt het percentage gediplomeerde studenten uit van een cursusjaar ten opzichte 
van alle instellingsverlaters en gediplomeerde doorstromers. 
 
Bijvoorbeeld het JR 2016-2017: 
aantal gediplomeerden 16-17  
-------------------------------------------------------------------------------------------- x 100  
aantal gediplomeerden 16-17 + aantal ongediplomeerde instellingsverlaters 16-17  
 
Diplomaresultaat (DR) 
Het diplomaresultaat drukt het percentage gediplomeerde instellingsverlaters uit ten opzichte van 
alle instellingsverlaters in een cursusjaar. Eerder behaalde diploma’s tellen ook mee.  
 
Bijvoorbeeld het DR 2016-2017: 
aantal gediplomeerde instellingsverlaters 16-17  
------------------------------------------------------------------------------ x 100  
aantal gediplomeerde en ongediplomeerde instellingsverlaters 16-17  
 
Opstroom (OP) 
Opstroom wordt berekend over de doorstroompopulatie. Met andere woorden: alle studenten uit 
niveau 2 en 3 met een inschrijving op 1-10 binnen de eigen instelling tellen mee in de noemer van 
deze indicator. De studenten die doorstromen naar een hoger niveau vormen de teller van de 
indicator voor opstroom. 
 
Bijvoorbeeld opstroom 2016-2017:  
 
aantal studenten op 1-10 t met hoger niveau dan op t-1  
---------------------------------------------------------------------------- x 100  
aantal studenten niveau 2 en 3 in de instelling op 1-10 t-1  
 
Startersresultaat (SR) 
Het startersresultaat vormt het omgekeerde van eerstejaarsuitval. Het startersresultaat is het 
aandeel van de nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen 
instelling of is uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling. 
 
Bijvoorbeeld startersresultaat 2016-2017  
 
aantal gediplomeerde instellingsverlaters van de nieuwe instromers +  
aantal in de instelling gebleven studenten van de nieuwe instromers  
-------------------------------------------------------------------------------------------x 100  
nieuwe instromers in de instelling 16-17  
 

 

 

 

 


