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Inleiding 
 
Voor u ligt de kwaliteitsagenda 2019-2022 van Summa College welke opgesteld is in het kader van de regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022. In deze 

kwaliteitsagenda beschrijven we de activiteiten die de teams bij Summa de komende jaren uitvoeren om de kwaliteit van het onderwijs op een nog hoger en 

aansprekend niveau te brengen. De kwaliteitsagenda is opgesteld in de periode waarin Summa ook werkt aan een nieuw strategisch perspectief en haar visie op 

leren door ontwikkelt. Naast de landelijke thema’s van de minister vormen dit strategisch perspectief en onze visie op leren de basis voor de activiteiten in deze 

kwaliteitsagenda. Als je de kwaliteit van onderwijs wilt verhogen vraagt die niet alleen een pedagogisch didactische impuls, maar onlosmakelijk hiermee is er ook 

expliciete aandacht nodig voor het personeel en de ondersteunende hulpmiddelen en systemen en de processen. Ook deze aspecten krijgen aandacht in deze 

kwaliteitsagenda.  

 

Bij de totstandkoming van de kwaliteitsagenda is een analyse gemaakt van interne en externe ontwikkelingen en zijn vele stakeholders betrokken geweest. Dit is 

gecombineerd met het proces om tot een nieuw strategisch perspectief te komen. Middels empathisch onderzoek zijn studenten, medewerkers, vertegenwoordigers 

van bedrijven, Gemeenten en de Brainport regio, vmbo en hbo-instellingen en oud studenten en oud medewerkers betrokken. Door verschillende medewerkers van 

Summa zijn vele interviews afgenomen en er is een empathy day geweest waar focusgroepen gesproken hebben over strategische vraagstukken. Zo is opgehaald wat 

onze stakeholders van ons verwachten. Via een data download zijn de honderden antwoorden op de vragen verwerkt tot drie strategische kernproposities die 

vervolgens uitgewerkt zijn in thema’s.  

 

Naast de strategische speerpunten is eind schooljaar 2017/2018 onze visie op leren, een doorontwikkeling van onze visie op onderwijs, gelanceerd. In deze visie 

geven we een antwoord op de vraag hoe onze studenten, en ook wijzelf, tot de beste leerprestaties komen. Vanuit verschillende wetenschappelijke theorieën zijn 

we tot 6 pijlers gekomen die in onderlinge interactie de effectiviteit van leren bepalen. Een zeer diverse werkgroep heeft deze visie op gesteld. Het 

implementatietraject is schooljaar 2018/2019 gestart; we trekken er 5 jaar voor uit. De implementatie van onze visie op leren is, zoals al aangegeven, een 

belangrijke activiteit in deze kwaliteitsagenda. 

 

Leeswijzer: 

In hoofdstuk 1 is een interne en externe analyse opgenomen welke het profiel van Summa aangeeft en Summa typeert in de omgeving 

Hoofdstuk 2 bevat de nulmeting met een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de kwaliteit bij Summa. Hierin worden ook de kansen en bedreigingen 

beschreven. In het hoofdstuk zijn ambities opgenomen die we geformuleerd hebben in de Summa Story. Deze ambities betreffen de bestemming van de student en 

de indicatoren hierbij.  

Voor de resultaatafhankelijke beloning hebben we gekozen om een ‘mandje’ met prestatie-indicatoren te formuleren. Dit mandje is te vinden in hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 4 zijn de ambities en beoogde resultaten beschreven die geformuleerd zijn op basis van hoofdstuk 1 en 2. 

De indicatieve meerjarenbegroting is opgenomen in hoofdstuk 7 

In hoofdstuk 5 en 6 zijn de organisatie van de uitvoering en het draagvlak beschreven. 
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1. Interne en externe gegeven  

 

1.1. Profiel instelling 

Het Summa College bestaat uit: 

• 24 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs met circa 200 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus; 

• het Montessori College voor mavo en havo; 

• het Ster College voor vavo, educatie en inburgering; 

• Summa Plus (tot 1 aug School 23 geheten) biedt onderwijs- en begeleidingstrajecten aan voor studenten die iets extra’s nodig hebben, een plus. 

• vier ondersteunende diensten en twee stafbureaus. 

 

Wij onderscheiden ons door een actieve, persoonlijke begeleiding van studenten. De keuze voor een passende opleiding en het op bestemming brengen van onze 

studenten staan daarbij centraal. Iedereen die zijn talenten wil ontwikkelen, is van harte welkom. Ongeacht leeftijd. Immers: mensen die succesvol zijn in werk en 

privéleven, blijven zich ontwikkelen. Daarom ook leveren we maatwerk aan bedrijven. 

Onze docenten maken het verschil; zij bepalen in hoge mate het succes van onze studenten. In onderwijsteams zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het onderwijs. 

 

Missie (waar wij voor staan) 

Wij zijn een toonaangevende organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs in Brainport regio Eindhoven waar jongeren en volwassenen zich thuis voelen. In hechte 

samenwerking met bedrijven en instellingen leveren wij uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 

Wij staan voor een succesvolle studie en carrière van onze studenten, gebaseerd op vakmanschap en persoonlijke groei, voor nu en in de toekomst. Daarmee bouwen 

wij aan de welvaart in de regio. 

 

Visie (waar wij voor gaan) 

Met onze passie en professionaliteit maken wij het mogelijk dat studenten voortdurend hun grenzen verleggen en persoonlijke topprestaties leveren. 

 

Strategische speerpunten 2019 - 2022 

Summa heeft onlangs voor 2019-2022 de volgende drie strategische speerpunten bepaald: 

1. Summa als aantrekkelijke werkgever 

2. De student in de veranderende omgeving 

3. Bij Summa een leven lang ontwikkelen 
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Visie op leren 

Eind van schooljaar 2017/2018 is onze nieuwe visie op leren gepresenteerd. In deze visie hebben we gedefinieerd dat leren effectief is als: 

• …… de lerende intrinsiek gemotiveerd is 

• …… het actief is 

• ….. het gesitueerd is 

• ….. het constructivistisch is 

• ….. het zelfregulerend is 

• ….. het gepersonaliseerd is 

 
 
 
Werkgebied Summa College  

Summa College is gevestigd in Zuidoost-Brabant en is de hofleverancier van vakmensen voor de 

Brainport regio Eindhoven, een van de meest dynamische en succesvolle regio’s van Nederland. 

De regio strekt zich uit tot Tilburg, ‘s-Hertogenbosch, Veghel en de grenzen van Limburg (zie 

kaartje). In de regio zijn diverse onderwijsinstellingen gevestigd. Summa ziet zich omringt door 

technische universiteit Eindhoven, Fontys als grote HBO-instelling, diverse andere MBO 

instellingen (Ter Aa, Helicon, Rooi Pannen en Sint Lucas) en een groot aantal VO scholen.    

 

 

 

 

 

Onze studenten: aantal en leeftijdsgroep 

Bij Summa studeren op 1 oktober 2018 16.334 MBO studenten (zie verder demografische 

ontwikkelingen). De andere onderwijsvormen bij Summa telden per 1 oktober ’18 samen 

2170 studenten (Montessori VO: 775, anderstaligen VO/AT: 188, VAVO: 531, VIA: 31, IB 138, 

WEB 695).  

Onze grootste populatie studenten wordt gevormd door studenten die een bol opleiding 

volgen: 71% tov 29% bbl. Het aandeel bol studenten is licht toegenomen tov 2013 (3%). De 

meeste studenten zijn tussen de 18- 23 jaar (64%), maar we hebben ook een substantiële 

groep jonger dan 18 jaar. Tellen we deze groepen bij elkaar op dat is 87% jonger dan 23 jaar.  

 

 

Herkomst van onze studenten 

Peildatum 1-10-2013 1-10-2018 

Lftijd cat BBL BOL BBL BOL 

< 18 jr 3% 24% 4% 29% 

18 tm 23 14% 42% 14% 40% 

24 tm 35 8% 3% 7% 2% 

36 > 7% 0% 4% 0% 

  32% 68% 29% 71% 
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Summa staat primair opgesteld voor studenten uit de Brainport regio, echter, we zien een toenemende stroom studenten van buiten het werkgebied. Niet alleen 

voor de opleidingen die we voor een breder werkgebied aanbieden, ook opleidingen die in aanpalende regio’s aangeboden worden. Kwam in 2015 nog 72% van onze 

studenten uit de regio, in 2018 was dit gedaald tot 62%. Noord-Limburg en Noordoost Brabant zijn de grootste leveranciers van studenten buiten de regio. Een van de 

verklaringen is de aantrekking van de stad Eindhoven in combinatie met de invoering van de OV kaart voor alle MBO’ers in 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Regio # std.

Eindhoven 5.408     
Veldhoven 3.028     
Helmond 2.137     
Weert 1.556     
Uden 1.294     
Venlo 884        
Den Bosch 564        
Tilburg 496        
Zaltbommel 245        
Venray 195        
Echt 119        
Dongen 114        
Overig 756        

Totaal 16.796    

0-10 10-25 25-100 100-1000 1000+
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Ons personeel 

Op 1 oktober 2018 telt Summa 1867 medewerkers, dit is inclusief een flexibele en tijdelijke 

schil van 454 medewerkers. Het aantal fte bedraagt 1431 (276 flexibel en tijdelijk).  

 

De gemiddelde leeftijd is bijna 47 jaar. In de tabel hiernaast is de verdeling over de 

leeftijden te zien. 35% van het personeel is 55 jaar of ouder. Dit betekent dat er de 

komende jaren sprake zal zijn van een grote uitstroom door pensionering. Dit stelt ons voor 

de uitdaging om, in combinatie met de toename van onze studentenpopulatie en afname 

van nieuwe instroom op de arbeidsmarkt van docenten, ons personeelsbestand kwantitatief 

en kwalitatief op niveau te houden. 
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1.2. Interne en externe ontwikkelingen 

Ontwikkelingen in de regio 
Het CBS geeft in haar paper ‘het industriële landschap van Nederland (aug ’18) aan dat het 

zwaartepunt van de industrie in Nederland meer dan ooit ligt in Zuidoost-Brabant. Het 

klimaat kenmerkt zich door de aanwezigheid van mondiale spelers zoals ASML, FEI, DAF, 

VDL, NXP en Philips, die weer veel toeleveranciers aantrekken, de vele start-ups die volop 

bijdragen aan het karakter en een sterk midden en klein bedrijf. High tech en design gaan 

hand in hand met topkwaliteit productie (maakindustrie) en ondernemerschap. Dit vraagt 

veel van de beroepsbevolking. Na tijden van recessie, stijgt de werkgelegenheid sinds 2015 

gestaag, in 2017 kwamen er 11.000 nieuwe banen bij, een stijging van 2,8% tov een 1,5% 

landelijk (LISA, febr ’18). De grafiek hieronder geeft aan in welke sectoren de vraag het 

grootst was (monitor Brainport Network). De daling van de werkloosheid zet sterk door, van 

4,5% in 2017  naar 3,3% in 2021. Het onderwijs heeft een belangrijke rol om het 

kenmerkende karakter van de regio te verwerven. Brainport Regio geeft in haar visie over 

onderwijs aan dat naast vakkennis, de 3 O’s (Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend) 

en 21st century skills (zoals kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ICT-

basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid) 

voorop moeten staan. Zodoende bereiden scholen hun leerlingen beter voor op toekomstige 

beroepen. Inmiddels is ook duidelijk dat de reguliere uitstroom niet toereikend is om in de 

vraag aan vakmensen te voorzien. Er zal op creatieve wijze gezocht moeten worden naar 

andere doelgroepen.  Potentiele nieuwe doelgroepen zijn kwetsbare jongeren en 

volwassenen en kenniswerkers uit het buitenland. Dit vraagt een nieuwe koers van de 

onderwijsinstellingen.    

 

Het kabinet Rutte III heeft in het regeerakkoord Brainport als Mainport opgenomen en genoemd als één van de zes specifieke regionale opgaven in het kader van de 

Regio Envelop. De (inter)nationale opgaven op het vlak van gezondheid, energie en mobiliteit worden gekoppeld aan de kennis en kunde van Brainport. 

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de knelpunten in Brainport, met name het groeiend tekort aan talent en het vestigingsklimaat dat achterblijft bij de internationale 

concurrentiepositie. In het oplossen van deze knelpunten wordt met de Brainport Nationale Actieagenda in geïnvesteerd. In de Brainport Nationale Actieagenda 

’Samen maken we de toekomst van Nederland’ is te lezen dat Brainport Eindhoven de sterkste concentratie van kennisintensieve maakindustrie van Nederland heeft. 

Kennis en talent vormen de brandstof voor technologische innovatie en nieuwe business. Om de hevige concurrentie met andere technologieregio’s aan te kunnen is 

een flinke impuls nodig. Summa is een van de partners in de gezamenlijke actieagenda. Een van de uitdagingen die gesteld is in de agenda is de groei van het aantal 

MBO’ers dat opgeleid wordt. Daarnaast is er een sterkere internationale oriëntatie nodig om talenten uit het buitenland naar de regio te trekken. Voor Summa ligt 

hier de uitdaging om het aantal Engelstalige opleidingen te vergroten en meer over de grens te kijken. 
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Een dynamische regio vraagt om een hoog voorzieningenniveau. Niet alleen op technisch vlak zijn goed gekwalificeerde vakmensen nodig, ook in de dienstverlening, 

zorg, retail, horeca, welzijns- en vrije tijdssector zijn deze nodig. Op alle fronten levert Summa hier gediplomeerden voor af.  

 

 

Ontwikkeling studentenaantallen 

Na een daling van het aantal studenten laat, in tegenstelling tot hetgeen verwacht werd 

o.b.v. demografische ontwikkelingen, het aantal studenten bij Summa vanaf 2016 een 

sterke groei zien. Dit is zowel in de leerweg BOL als BBL. In onze prognoses gaan we uit van 

een lichte stijging bij een gelijkblijvende instroom. De prognoses van DUO geven echter al 

vanaf 2018 een structurele jaarlijkse daling aan. 

 
Leerweg 2014 2015 2016 2017 2018 

BOL 10055 9702 10319 10947 11768 

BBL 3468 3489 3913 4116 4793 

Totaal 13523 13191 14232 15063 16544* 

BOL0

20000

2014 2015 2016 2017 2018

aantal studenten

BOL BBL Totaal
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Prognoses DUO                     Prognoses Summa 

 

Demografische ontwikkelingen en onze populatie studenten  

Onze grootste populatie studenten wordt gevormd door de groep >18- 23 jarigen, 79%. Als we dit afzetten tegen de demografische ontwikkelingen dan is de tendens 

een terugloop in het aantal jongeren in deze leeftijdscategorieën. De prognoses bevolkingsontwikkeling van de Provincie Noord-Brabant geven aan dat de categorie 

15-19 jarigen nu zijn piek heeft bereikt (45.225) en gaat dalen tot 2032 naar 38.360 ofwel met 15%. In de leeftijdscategorie 20-24 is de piek in 2024 bereikt (48.520) 

en daalt het aantal tot in 2037 tot 41.405 (15%). De leeftijdscategorie 25-29 jarigen neemt nog toe tot 2020 (50.630), waarna het tot 2042 afneemt (44.485). Op 

basis van deze ontwikkeling zal, om aan de vraag naar personeel te kunnen voorzien, er in de Brainport regio Eindhoven een nieuw arsenaal doelgroepen gevonden 

moeten gaan worden. Dit vraagt van Summa een herpositionering t.a.v. onze doelgroep. Ook de acties rondom leven lang ontwikkelen vragen om deze 

herpositionering.  

 

Uit het onderzoek EU Labour Force Survey (Monitor Brainport Network) blijkt al een flinke toename van de deelname van 25-64 jarigen in Zuid-Nederland aan 

onderwijs of training. In de onderstaande grafiek is het aantal uren scholing dat gevolgd is in de vier weken voorafgaande aan de meting te zien.  

 

In juni (2018) hebben de partners in Brainport Network de ‘New Deal’ voor de arbeidsmarkt  

in Zuidoost Nederland getekend.  
 
Hierin onderschrijven de partners de noodzaak tot het verder vormgeven van een stelsel van 

wederkerig perspectief door opleiding, scholing, mobiliteit en informatievoorziening, waardoor 

werkgevers hun marktpositie en mensen hun arbeidsmarktpositie kunnen blijven behouden en 
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doorontwikkelen. Talent in onze regio’s wordt uitgedaagd om regie te nemen en wordt ondersteund met scholing, opleiding en bemiddeling om aan de slag te 

kunnen blijven in een veerkrachtige arbeidsmarkt en economie. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar de contractvorm die werkenden kennen en zetten we 

ons in voor alle soorten werkzoekenden. New Deal richt zich eerst op ‘een Leven Lang Ontwikkelen’, duurzaam en met focus op de gevraagde competenties van de 

toekomst. Er zijn 5 actielijnen opgezet waaronder het helpen opzetten en benutten van regionale scholings- en investeringsfondsen waarmee ‘een leven lang 

ontwikkelen’ wordt gestimuleerd en mogelijk gemaakt. Hier ligt voor Summa een belangrijke rol weggelegd. 
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2. Kwalitatieve en kwantitatieve analyse (nulmeting) en uitgangssituatie landelijke speerpunten 

In dit hoofdstuk is een kwantitatieve en kwalitatieve analyse gemaakt op verschillende indicatoren voor de kwaliteit van het onderwijs. 

 

2.1. Tevredenheid van studenten, gediplomeerden, medewerkers en bedrijven 

Studententevredenheid 

Onze studenten zijn de laatste jaren tevredener geworden, het percentage steeg van 56% naar 63%. Deze tendens is bij alle ROC’s waar te nemen. In vergelijking 

met andere ROC’s was de stijging bij Summa minder sterk. Het oordeel dat studenten geven over hun opleiding en hun school bleef gelijk en ligt op het niveau van 

het landelijke cijfer.  

In de landelijke keuzegids stegen we van een 21e plaats in 2015 naar een 

8e plaats in 2018, met 8 opleidingen die het predicaat topopleiding 

mogen dragen. 

 

Het is onze ambitie om in 2020 bij de top 5 te staan (Summa Story) 

 

We hebben ook onderzocht hoe gediplomeerde oud studenten terugkijken 

op Summa (DUO onderzoek). Uit het onderzoek blijkt meer dan 75% van 

de studenten tevreden is over inhoud van hun opleiding, de zinvolheid, 

de aansluiting van de theorie, de persoonlijke begeleiding en de 

examinering. De oud studenten zijn duidelijk minder tevreden over hoe 

ze voorbereid zijn op het zoeken van werk.  

 

Het is onze ambitie dat 70% een baan heeft gevonden een jaar na 

afstuderen (Summa Story).  

 

Tevredenheid over de BPV bij bedrijven en studenten 

Met behulp van de BPV monitor van het SBB houden we vanaf augustus 2018 de tevredenheid van 

bedrijven en studneten over de BPV bij. Tot die tijd had Summa College een eigen monitor.  

 

We zien dat de tevredenheid over de BPV hoog is Beide scores zijn ook precies gelijk met het 

landelijke gemiddelde. 

 

Het is onze ambitie om bij de top 5 ROC’s van Nederland te horen (Summa Story) 
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Tevredenheid medewerkers 

De werknemers bij Summa zijn bij de meting van 2017 tov landelijk bovengemiddeld tevreden, al 

is de tevredenheid iets gedaald t.o.v. de vorige meting.  

Positief is het personeel over de studentgerichtheid van Summa, de ontwikkelingsmogelijkheden 

binnen Summa en de visie & doelen van Summa. Verbeterpunten liggen er bij de interne 

communicatie binnen Summa, de samenwerking binnen Summa en de faciliteiten & middelen 

binnen Summa. 

 

Hoewel de tevredenheid goed is, zien we dat van de uitstroom van medewerkers 30% korter dan 

3 jaar in dienst is. Het is niet in beeld wat de oorzaak hiervan is. 

 

Het is onze ambitie om boven het landelijk gemiddelde te scoren en in 2020 bij de top 5 van Nederland te horen (Summa Story).  

 

 

Imago 

Nadat de jaarlijkse landelijke meting van naamsbekendheid en imago al in 2016 een aanzienlijke verbetering liet zien, werd die prestatie in 2017 overtroffen. Het 

onderzoek meet de naamsbekendheid en het imago van 74 MBO-instellingen onder derde- en vierdejaars VMBO-leerlingen. Summa College neemt een tweede plaats 

in, na het Hoornbeeck College. Wat betreft het imago weet het Summa College zich onder VMBO’ers ten opzichte van de andere aanbieders in onze regio en directe 

omgeving met name te onderscheiden op de aspecten ‘Goede sfeer/plek waar je je fijn voelt’, ‘Goede, gespecialiseerde docenten die veel kennis hebben en weten 

waar ze het over hebben’, ‘opleidingen bieden een goede kans op een baan’, ‘persoonlijke begeleiding door docenten’, ‘haalt het beste uit mezelf’ en ‘daagt me 

uit’. 

 

 

2.2. Onderwijskwaliteit 

Onderwijsrendementen, studiesucces 

Een manier om naar de kwaliteit van het onderwijs te kijken is door naar 

de onderwijsrendementen te kijken die de Inspectie hanteert. Hiernaast 

staan de resultaten van de afgelopen jaren. Het jaarresultaat, 

diplomaresultaat en startersresultaat zijn allen voldoende.  In dit 

overzicht zijn nog drie andere indicatoren uit de benchmark MBO 
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studiesucces 2017 meegenomen. De ontwikkeling van de afgelopen jaar zijn hier naast elkaar gezet. De score van Summa voor wat betreft jaarresultaat, 

diplomaresultaat, studieresultaat, passende plaatsing en kwalificatiewinst boven het landelijke gemiddelde. Alleen de doorstroom naar het HBO ligt wat lager.  

 

 
 

Inspectietoezicht 

Het laatste Inspectietoezicht in eind 2016 Staat van de Instelling is positief, de Inspectie ziet geen risico’s voor de onderwijskwaliteit en beoordeelt de 

kwaliteitsborging met goed. De twee herstelacties zijn inmiddels ook positief afgesloten.  

In schooljaar 2017/2018 zijn we gestart met een carrousel van zelfevaluaties en interne audits. Elk team heeft in een periode van drie jaar een zelfevaluatie 

Onderwijs, een zelfevaluatie Examinering en een audit op alle gebieden uitgevoerd. Hiermee krijgen we beter zicht op de onderwijskwaliteit en kunnen hier ook 

meer gericht verbeteracties op inzetten. 

 

Het is onze ambitie om in 2020 een goed oordeel op alle thema’s te behalen (Summa Story). 

2.3. Uitgangssituatie ten aanzien van landelijke speerpunten 

 
In de onderstaande analyse is gebruik gemaakt van de cijfers die aangeleverd zijn door DUO, 
aangevuld met eigen cijfers. 

 

Aantal studenten per leerweg/niveau en aandeel bbl  
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BBL BBL BBL BBL

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

% aandeel BBL

% Aandeel BBL 2014 %  Aandeel BBL 2015 %  Aandeel BBL 2016

BBL BOL totaal BBL BOL totaal BBL BOL totaal

niveau 1 82 168 250 56 148 204 42 156 198

niveau 2 861 1256 2117 835 1211 2046 855 1277 2132

niveau 3 1706 2085 3791 1969 2092 4061 2119 2118 4237

niveau 4 1084 6458 7542 1171 6913 8084 1334 7565 8899

totaal 3733 9967 13700 4031 10364 14395 4350 11116 15466

2015 2016 2017
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Eerder is al aangegeven dat het studentenaantal ondanks de prognoses die duiden op terugloop, blijft stijgen. De aantrekkingskracht van Eindhoven in combinatie 

met de OV kaart voor het MBO en het goede imago van Summa, zijn de mogelijke oorzaken. Consequenties heeft het onder andere voor de huisvesting. We zien een 

lichte toename van het aantal bbl studenten op niveau 3 en 4. De aantrekkende economie maakt dat bedrijven weer meer leerplaatsen beschikbaar stellen. 

 

VSV cijfers 

Het lukt Summa nog onvoldoende om het percentage VSV’ers terug 

te dringen. We halen de norm vooralsnog alleen voor niveau 1. De 

verwachting voor 2017/2018 is dat we ook dan de norm wederom 

niet behalen. De nieuwe toelatingswet, waarbij we iedereen 

moeten toelaten, heeft mogelijk impact hierop. Dat betekent dat 

we ten aanzien van het verminderen van het aantal voortijdige 

schoolverlaters nog een slag kunnen maken al merken we dat het 

steeds moeilijker is om dit te realiseren 

 

Een nadere analyse van waar VSV zich met name voordoet, levert geen significante verschillen op bij het niveau van de opleiding en regio van herkomst. Op alle 

niveaus, uitgezonderd niveau 1 wordt de norm niet gehaald. Als we kijken naar de herkomst van de studenten, dan blijkt dat het geen invloed te hebben of de 

student binnen of buiten de eigen regio (37) woonachtig is. Met DUO zijn we gestart met een big data project om de analyse te verdiepen. 

 

 % VSV 2014 % VSV 2015 % VSV 2016 % VSV 2017 

(voorlopige 

cijfers OCW) 

norm 17/18 

niveau 1 38,9% 24,0% 26,4% 26,4% 27,50% 

Totaal 2 10,2% 10,2% 9,9% 10,89% 9,40% 

Totaal 3 2,9% 4,2% 4,4% 4,66 % 3,50% 

Totaal 4 3,1% 3,1% 3,3% 3,97% 2,75% 

Eindtotaal 5,0% 4,7% 4,8% 5,38%  
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Een derde aspect wat geanalyseerd is, is of er branches zijn waar VSV zich meer voordoet. Dit blijken de onderstaande branches te zijn: 

- Business 
- Horeca 
- Facilitaire dienstverlening 
- Transport & Logistiek 
- Vrije tijd 
- Sport 
- HTV  
- Zakelijke dienstverlening 

Bestemming van onze schoolverlaters 

In de volgende tabellen geven we aan hoe de doorstroom van gediplomeerde studenten is 

binnen Summa, naar het HBO en naar de arbeidsmarkt. Uit het alumni onderzoek, dat we 

jaarlijks uitvoeren blijkt dat 20% van de gediplomeerden intern doorstroomt (zonder 

doorstroom naar HBO) en 80% het Summa verlaat. Landelijk ligt dit anders, gemiddeld stroomt 

15% door in het eigen ROC en verlaat 85% het ROC. 

 

Van de diplomeerden die Summa verlaten gaat: 

• 60 % werken  

• 11% combineert werk met een studie 

• 24% leert door buiten Summa  

• 3% is werkloos 

Aantal VSV

NIVEAU Regio 37 ja nee Eindtotaal

mbo niveau 1 ja 27% 73% 100%

nee 23% 77% 100%

Totaal mbo niveau 1 26% 74% 100%

mbo niveau 2 ja 11% 89% 100%

nee 10% 90% 100%

Totaal mbo niveau 2 11% 89% 100%

mbo niveau 3 ja 5% 95% 100%

nee 3% 97% 100%

Totaal mbo niveau 3 5% 95% 100%

mbo niveau 4 ja 4% 96% 100%

nee 3% 97% 100%

Totaal mbo niveau 4 4% 96% 100%

Eindtotaal 5% 95% 100%
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Deze cijfers liggen vrijwel gelijk met de landelijke gemiddelden. 

Van degenen die zijn gaan werken, heeft 7% een baan in een andere sector, 78% blijft binnen dezelfde beroepsgroep De werkende gediplomeerden van het Summa 

College werken voor het merendeel in de provincie Noord-Brabant (82%). Daarnaast werkt een relatief groot deel in de provincie Limburg (13%). Werkende 

gediplomeerden werken het vaakst bij bedrijven in de gemeente Eindhoven (29%) en de gemeenten Veldhoven en ‘s-Hertogenbosch (beide 4%). Van degenen die 

gaan doorleren kiest toch nog 19% een opleiding buiten de sector, landelijk is dit zelfs 33% 

 

 

(DUO Onderwijsonderzoek en advies, gediplomeerden 2017, augustus  2018). 

Het is onze ambitie dat  

• 
inder werkloze MBO-ers van Summa dan gemiddeld ( =   

Zuidoost-Brabant en aangrenzende regio’s) en voldoen van alle 

opleidingen aan Beleidsregel macrodoelmatigheid:  

• 
0% of meer van de gediplomeerden van de betreffende 

beroepsopleiding heeft ruim een jaar na afstuderen een baan 

gevonden; 

• 
0% of meer van de werkende gediplomeerden heeft ruim een jaar na 

afstuderen een baan gevonden op het niveau van de opleiding. 

(Summa Story) 
 
 

 

Doorstroom 

2014 

Doorstroom 

2015 

Doorstroom 

2016 

Niveau 1 BBL 43% 20% 39% 

Niveau 1 BOL 51% 70% 80% 

Totaal 1 49% 53% 71% 

Niveau 2 BBL 36% 36% 44% 

Niveau 2 BOL 51% 57% 58% 

Totaal 2 44% 49% 52% 

Niveau 3 BBL 21% 22% 19% 
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Naast het DUO onderzoek, hebben we ook gekeken naar onze eigen cijfers waardoor we kunnen 

inzoomen op de doorstroom per niveau en leerweg (incl niveau 4). We zien dat voornamelijk BOL 

studenten doorstromen (tabel rechts). En hierbij is de doorstroom van niveau 1 en 2 

gediplomeerden het grootst. Bij de vormgeving van de opleiding is het van belang rekening te 

houden met dit gegeven. Met name bij niveau 2 opleidingen is het zinvol om te overwegen de 

opleiding die gericht is op de doorstroom korter te programmeren en keuzedelen aan te bieden 

die meerwaarde hebben voor de doorstroom.  

 

De studenten die doorstromen doen dit met wisselend succes. In de tabel hieronder is per niveau te zien wat het studiesucces van deze doorstromers na 1 jaar is. 

Het gaat hierbij om doorstromers binnen Summa. Opgenomen zijn het percentage studenten dat nog actief is, dat geswitcht is, dat een diploma heeft behaald en 

dat de opleiding beëindigd heeft. Over de jaren heen is de tendens waar te nemen dat de doorstromers op niveau 3 het meest succesvol zijn. Het percentages 

uitvallers ligt onder de 20%. Op niveau 2 gaat dit de laatste 2 jaar richting de 30% en op niveau 1 is dit 25%, met in 2015/2016 een uitschieter naar 33%. Niveau 4 is 

in een aparte tabel opgenomen. 

 
Gediplomeerden  Status vervolg na 1 jaar in % 

 Niveau Diplomajaar Actief Geswitcht Diploma Beëindigd 

Niveau 1 2014/2015 66% 10% 8% 15% 

 2015/2016 58% 11% 8% 22% 

 2016/2017 66% 10% 9% 15% 

Niveau 2 2014/2015 70% 7% 12% 11% 

 2015/2016 55% 13% 16% 16% 

 2016/2017 55% 11% 17% 17% 

Niveau 3 2014/2015 51% 5% 36% 8% 

 2015/2016 64% 6% 21% 9% 

 2016/2017 60% 5% 22% 13% 

 
 
 
 
 
 
Doorstroom naar HBO 

Niveau 3 BOL 44% 42% 44% 

Totaal 3 33% 33% 31% 

Niveau 4 BBL 7% 8% 8% 

Niveau 4 BOL 44% 45% 43% 

Totaal 4 36% 37% 36% 

Eindtotaal 38% 39% 39% 
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36% van de gediplomeerde niveau 4 studenten stroomt door naar het HBO. Uitgesplitst naar leerweg is dit 
43% bij de BOL studenten en 7% bij de BBL gediplomeerden. De doorstroom naar het HBO is het grootst bij 
de sectoren economie en welzijn. Vanuit de BBL is dit 7%.In de volgende tabel is te zien hoe zij het hier 
doen. Het aantal gediplomeerden op het HBO dat er na een jaar nog zit, stijgt de laatste jaren  licht. Er is 
veel geïnvesteerd in een betere doorstroom in de vorm van doorstroomkeuzedelen (ook in de voorgaande 
kwalificatiestructuur).  
 
Het is onze ambitie dat het succes van onze studenten op het HBO hoger dan gemiddeld is (= ROC’s 
Zuidoost-Brabant en aangrenzende regio’s) (Summa Story) 
 
 

Als we kwetsbare groepen definiëren in de zin van studenten die een extra traject nodig hebben, 
dan geeft de tabel hiernaast inzicht in de omvang. Uit de diagnose blijkt dat de kwetsbare 
studenten vooral studenten zijn met studenten met ASS, ADHD en ADD. De tabel laat zien welke 
trajecten deze kwetsbare groepen doorliepen. 
Er kan ook gekeken worden naar het aantal studenten dat een individueel ontwikkelingsplan heeft 
(tabel linksonder). Dat aantal nam de afgelopen jaren in aantal toe van 587 naar 862.  We hebben 
ook gekeken naar de uitval van de gestarte studenten met een IOP in 2017/2018 (zie tabel 
rechtsonder). Deze bedraagt zo’n 19% waarbij met name de uitval uit niveau 2 groot is (28%) 

 

 

 

LEERWEG 
succes 1e 
jaar 2014 

succes 1e 
jaar 2015 

succes 1e 
jaar 2016 

BBL 68,1% 89,6% 82,6% 

BOL 72,0% 74,6% 76,9% 

 totaal 71,8% 75,4% 77,2% 

Kwetsbare groepen 
 

Schooljaar Aantal Percentage tov 

studentenaantal 

2014-2015 587 4% 

   

2015-2016 737 5,3% 

2016-2017 855 5,8% 

2017-2018 862 5,6% 

Aantal Status  

 Niveau Actief Diploma beëindigd Eindtotaal 

Niveau 2 60% 11% 29% 100% 

Niveau 3 74% 15% 11% 100% 

Niveau 4 68% 15% 16% 100% 

Eindtotaal 67% 14% 19% 100% 
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2.4. Het opleidingsportfolio van Summa  

Het opleidingsportfolio van Summa voor komend studiejaar 19//20 bestaat uit 304 opleidingen. Het aanbod bij Summa is breed. Er zijn 174 bol en 165 bbl 

opleidingen. De verdeling over de niveaus is als volgt: 

Niveau 1:  18 opleidingen. 

Niveau 2:  67 opleidingen 

Niveau 3:  94 opleidingen 

Niveau 4: 125 opleidingen 

 

Als we het portfolio 19/20 vergelijken met het huidige schooljaar dan valt op: 

• Een toename van het aantal bbl opleidingen (21). De verbetering van situatie de arbeidsmarkt kan hier een reden voor zijn. 

• De groei doet zich voornamelijk voor op niveau 3 en 4. De arbeidsmarkt vraagt hoger opgeleide medewerkers 

• De instroom in een hoger leerjaar neemt toe (zij-instroom in versnelde trajecten 56). Studenten verhogen hun niveau om een sterkere positie op de 

arbeidsmarkt te verkrijgen en toename van werkenden die alsnog een diploma willen halen. 
 

Bij de totstandkoming van het opleidingsportfolio voor een bepaald studiejaar wordt de laatste jaren de macrodoelmatigheid zwaar meegewogen. Daarbij wordt 

gelet op de arbeidsmarktrelevantie en de aanwezigheid van de opleidingen in de regio. In bijlage 1 is bij elke opleidingen die Summa aanbiedt inzichtelijk wat de 

kans op werk is (SBB gegevens) en wat de spanningsindicator is. Het CvB bespreekt het opleidingsportfolio structureel in de reviewgesprekken met de 

onderwijsdirecteuren. Daarbij komt de vraag naar voren of bepaalde opleidingen gestopt of gestart dienen te worden, gelet op de arbeidsmarkt. De 

onderwijsdirecteuren en teamleiders volgen de regionale ontwikkelingen via arbeidsmarktgegevens en in direct contact met het bedrijfsleven. 

 
Als op basis van ontwikkelingen of signalen vanuit het regionale bedrijfsleven er de wens is een nieuwe opleiding te starten wordt een proces opgestart. Dit start 

voor de bol 1,5 jaar en de bbl 1 jaar voor aanvang van de opleiding. Er wordt een businesscase opgesteld waarin een analyse is opgenomen van de arbeidsmarkt, 

andere aanbieders, betrokkenheid van bedrijfsleven, doorstroomkansen, aanwezigheid bpv plaatsen en financiële en personele aspecten waaronder ook de 

huisvesting. Bij deze Businesscases trachten we steeds meer de lange termijn te doorgronden. Dit omdat het commitment van het werkveld bij het starten van 

nieuwe opleidingen afgelopen jaren slechts een korte termijn volhield. Het CvB besluit op basis van de businesscase of een opleiding gestart kan worden. Via deze 

route borgt het CvB de macrodoelmatigheid van de opleiding en daarmee de afstemming op de behoefte van de arbeidsmarkt.  
 

Naast het starten van nieuwe opleidingen wordt ook gekeken of de bestaande opleidingen nog aansluiten bij de behoefte op de arbeidsmarkt. Via het alumni-

onderzoek verkrijgen we inzicht in de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt. Daarnaast vindt een analyse plaats van het opleidingsportfolio waarbij 

gekeken wordt naar de relevantie (zie bijlage 1). Hierbij worden ook de kleine opleidingen onder de loep genomen. Ook dit is onderwerp van het gesprek van het 

CvB met de onderwijsdirecteuren. Er is in de kwaliteitsagenda een maatregel opgenomen om tot een macrodoelmatig opleidingsaanbod te komen (ambitie 9) 
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2.5. Kansen en risico’s  

Op basis van de bovenstaande interne en externe analyse kunne we concluderen dat de basis kwaliteit bij Summa op de meeste onderdelen goed is. We zien de 

volgende kansen en risico’s 

 

Kansen: 

1. Een sterke regio, met een groeiende arbeidsmarkt, een enorme aantrekkingskracht op jongeren en kenniswerkers van buiten Nederland, welke vraagt om een 

permanente instroom van goedgekwalificeerd personeel en kansen biedt voor de huidige kwetsbare groepen. 

2. De onderwijskwaliteit bij Summa heeft een stevig fundament wat verdere uitbouw naar excellente onderwijskwaliteit mogelijk maakt. Onze nieuwe visie op 

leren wordt door de teams omarmd en geeft richting om volop aan de kwaliteit van onderwijs te werken. 

3. Een nieuw strategisch perspectief die samen met de omgeving tot stand is gekomen. 

4. Een betrokken werkveld, waar innovatieve vormen van in gezamenlijkheid opleiden kansrijk zijn en opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst hoog in het 

vaandel staan (vb de technische opleidingen op de Brainport Industrie Campus, de opleiding LVD op Airport Eindhoven, automotive opleidingen op de automotive 

campus in Helmond) 

 

Risico’s: 

1. Snelle veranderingen en de gespannen situatie op de arbeidsmarkt, dit vraagt om flexibel onderwijs dat permanent inspeelt op de veranderingen. Op dit moment 

doet zich groenpluk waardoor nog niet gediplomeerde studenten gaan werken. Risico is dat zij bij een laagconjunctuur een grotere kans op uitval hebben. Wat 

we ook niet kunnen inschatten is het effect van robotisering, gaat dit verdringing op de arbeidsmarkt betekenen, of juist een nieuwe vraag. 

2. Op de markt van leven lang ontwikkelen zijn naast ROC’s nog vele spelers meer. De vraag is of wij al ROC in staat zijn om even flexibel als deze instellingen in te 

spelen op de vraag. 

3. De vergrijzing van het personeelsbestand en de aantrekkingskracht van andere sectoren op ons personeel. Lukt het ons om hen te binden en boeien.  

4. De veranderende student die een groot beroep doet op de veranderkracht van onze docenten. 
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3. De prestatie-indicatoren voor de periode van de kwaliteitsagenda 

Met deze kwaliteitsagenda willen we in de periode 2019 – 2022 de onderstaande prestaties-indicatoren realiseren. In hoofdstuk 4 zijn 13 ambities beschreven die we 

hiertoe ondernemen. Per ambitie is aangegeven welke prestatie-indicator we willen bereiken 

1. Verhogen doorstroom naar het HBO: in de benchmark studiesucces scoort de doorstroom naar het HBO bij Summa onder het landelijk gemiddelde. In de 

Brainport Regio Eindhoven is de behoefte aan HBO opgeleiden groot. Daarom is een van de prestatie-indicatoren de stijging van de doorstroom naar HBO tot 1% 

boven het landelijke gemiddelde (benchmark studiesucces) in 2022. In 2020 zitten we tenminste op het landelijk gemiddelde. Daarnaast stijgt het aantal niveau 

4 bol studenten dat doorstroomt naar het HBO met 43% naar 45% 

Nul-situatie: Huidige score is 0,4% onder landelijk gemiddelde van 36,1%.. 

2. Vergroten succes interne doorstroom: 38% van de gediplomeerde studenten stroomt door binnen Summa (bron: beschikbaar gestelde gegevens DUO). Het 

succes van de interne doorstroom na een jaar (= nog actief en gediplomeerd) is in 2022 op de niveaus 1 en 2 met tenminste 5% verbeterd t.o.v 2016/2017 

(eigen gegevens). In 2020 is het percentage per niveau gestegen met 2%. Op niveau 3 is het succes interne doorstroom 88%, dit consolideren we de komende 

jaren. 

Nul-situatie: Succes interne doorstroom niveau 1 in 16/17 bedroeg 75% en voor niveau 2 72% 

3. Stijging aantal bbl studenten: uitgaande van de huidige situatie op de arbeidsmarkt streven we naar een stijging van ons aantal bbl studenten. Hiermee 

leveren we een bijdrage aan de vraag naar personeel. De toename denken we te kunnen realiseren door meer trajecten voor kwetsbare jongeren en 

volwassenen uit te voeren. We willen uitkomen op een jaarlijkse groei van omstreeks 100 studenten waarmee we in 2020/2021  uitkomen op 5.000 en in 

2022/2023 op 5.200 studenten.  

Nul-situatie: aantal bbl studenten op 1 oktober 2018 is 4.818  

4. Aantal VSV’ers consolideren met als inzet reductie tot het niveau van 2016: ondanks de vele inspanningen slagen we er niet in om de landelijke normen voor 

VSV te realiseren, sinds 2014 stijgt het VSV percentage. Voor de planperiode van deze kwaliteitsagenda is het doel te consolideren met als inspanningsinzet het 

aantal VSV’ers weer terug te brengen naar het resultaat in 2016 (zie pagina 17 voor VSV cijfers).  

Nul-situatie: n1: 26,42%, n2: 10,89%, n3: 4,66%, n4: 3,97% 

5. Beter toekomstperspectief voor kwetsbare jongeren: dit gaan we meten door het aantal studenten met een individueel opleidingsplan af te zetten tegen het 

aantal dat na een jaar voortijdig de opleiding beëindigd. Dit aantal is in 2022 niet meer dan 14% waarbij niveau 2 gedaald is naar 20%. 

Nul-situatie: in 2017/2018 verliet 19% van de IOP’ers de opleiding voortijdig, waarbij met een uitschieter op niveau 2 met 28%  

Hiernaast beschikken we vanaf 2018/2019 over een lijst van DUO met studenten die de status kwetsbaar hebben. Deze studenten gaan we volgen, evenals de 

studenten die in latere cohorten instromen. Omdat het instroomcohorten betreft is er geen nul-situatie te formuleren. 

6. Arbeidsmarktrelevantie opleidingen op niveau: gelet op het grote belang van MBO afgestudeerden op de arbeidsmarkt in Brainport regio Eindhoven voldoen 

de opleidingen aan de landelijke normering (70% heeft een baan na 1 jaar en 50% heeft een baan op het niveau van de opleiding na 1 jaar). 

Nul-situatie: Het aandeel werkende gediplomeerden van het Summa College van 2017 dat een baan heeft die binnen dezelfde beroepsgroep valt als de 

gevolgde opleiding is 78% (cijfers DUO onderzoek 2017). Er zijn pas komend jaar gegevens beschikbaar over situatie na 1 jaar.  
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4. Ambities en beoogde resultaten 

In de onderstaande tabel zijn de ambities en maatregelen beschreven die moeten leiden tot de hierboven beschreven prestatie indicatoren. Per maatregel zijn de 

beoogde resultaten beschreven, de planning en op welke wijze de maatregel bijdraagt aan duurzaamheid. De maatregelen zijn gerubriceerd naar de 3 landelijke 

thema’s en de 3 thema’s van de strategie van Summa: 

 

1. Landelijk thema 1: kwetsbare jongeren:  

2. Landelijk thema 2: gelijke kansen:  

3. Landelijk thema 3: opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst:  

4. Strategisch thema Summa 1: Summa als aantrekkelijk werkgever 

5. Strategisch thema Summa 2: de student in de veranderende wereld 

6. Strategisch thema Summa 3: bij Summa een leven lang ontwikkelen 

 

Ambities Maatregelen, doelgroep en 

partners 

KPI en nul-

situatie (zie 

blz 22) 

Beoogde resultaat in 2022 Tussentijdse mijlpalen  

2020 

Planning The

ma 

Duurzaamheid  

1. Overbelaste jongeren uit de regio 

naar een startkwalificatie toe te 

leiden 

Uitvoering geven aan de 

Plusvoorziening voor Eindhoven en 

omgeving, zijnde een 

opvangvoorziening. Het budget van de 

regionale voorziening is niet 

toereikend om de gehele doelgroep te 

bedienen. 

Partners: vo-scholen, MBO-scholen, 

vso-scholen, pro-scholen, regionale 

VSV-werkgroep, ketenpartners 

(jeugdhulpverlening, leerplicht etc.) 

2, 4, 5 % 60-70% van de studenten gaat 

een naar een vervolgopleiding 

% 20-30% van de studenten 

stroomt door naar werk 

% 10-20% van de studenten 

wordt bemiddeld naar een 

hulpverleningstraject  

Zie 2022, beoogde 

resultaat is jaarlijkse 

mijlpaal 

Doorlopende 

activiteit  

1

5 

 

 

De Plusvoorziening biedt 

jongeren brede 

werknemerscompetenties, 

loopbaanvaardigheden en 21-

eeuwse vaardigheden 

waarmee ze in werk en 

vervolgopleiding verder 

kunnen. Doel is jongeren 

binnenboord te houden (VSV) 

en ze zo hoog mogelijk op te 

leiden. 

2. Voorkomen van uitval jongeren 

met psychosociale problematiek 

a.  experts GGZE voor individuele 

studenten en teams 

4 VSV blijft op niveau van 

2017/2018. 

Ongeoorloofd verzuim daalt van 

7,2% in 2017/2018 naar 6,5% 

VSV blijft op niveau van 

2017/2018.  

Ongeoorloofd verzuim 

daalt van 7,2% in 

Doorlopende 

activiteit 

1 De maatregel is er voor 

bedoeld om studenten 

binnenboord te houden 

(voorkomen van VSV). 
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Ambities Maatregelen, doelgroep en 

partners 

KPI en nul-

situatie (zie 

blz 22) 

Beoogde resultaat in 2022 Tussentijdse mijlpalen  

2020 

Planning The

ma 

Duurzaamheid  

b. Schoolmaatschappelijk werk (smw) 

wordt ingezet om schoolverzuim 

te voorkomen en richt zich op 

leerlingen met problemen van 

psychosociale aard en/of 

problemen in de thuissituatie die 

het functioneren in de schoolse 

situatie nadelig beïnvloeden of 

belemmeren.  

 2017/2018 naar 7% Doorlopende 

activiteit 

1 De maatregel is er voor 

bedoeld om het 

schoolverzuim te voorkomen 

(Passend onderwijs) en 

studenten binnenboord te 

houden (voorkomen VSV). 

3. Bieden van kansen op een baan 

door het creëren van 

participatiebanen binnen Summa 

College voor (eigen) kwetsbare 

jongeren en volwassenen  

 

 

Creëren van 35 participatiebanen 

binnen Summa College met 

ondersteuning van het 

participatiebedrijf/Ergon. Er worden 

assessments afgenomen om te 

bepalen of iemand in aanmerking 

komt voor de baan. 

 

Verdere partners: Praktijkschool 

Eindhoven (vanwege afname 

assessments). 

5 • 2019: 5 participatiebanen 

• 2020: 15 participatiebanen 

• 2021: 25 participatiebanen 

• 2022: 35 participatiebanen 

 

• 20-25-assessments op 

jaarbasis 

In 2020 zijn de functies 

belegd in het 

functiebouwwerk en 

hebben we een eigen 

begeleidingssystematiek 

opgezet voor deze 

doelgroep.  

Gehele 

looptijd 

1

3 

Het creëren van 

participatiebanen voor 

kwetsbare doelgroepen met 

het onderwijs als werkgever. 

Vanuit deze banen wordt 

geprobeerd op termijn 

(enkele) jongeren ook door te 

plaatsen naar een reguliere 

baan. 

4. Consolideren VSV, basis op orde 

zodat we onze studenten op de 

juiste bestemming krijgen. 

De onderwijsteams voeren 

verschillende activiteiten uit voor 

studenten die dreigen  uit te vallen: 

• Opvang/ondersteunings-/transitie-, 

succesklassen 

• Verzuimopvolging/coach 

• Begeleidingsuren 

• Examentraining 

• SLW klassen (ism Servicepunt Leren 

4, 5 VSV blijft op niveau van 

2017/2018 

Ongeoorloofd verzuim daalt van 

7,2% in 2017/2018 naar 6,5% 

VSV op niveau 2017/2018 

Ongeoorloofd verzuim 

daalt van 7,2% in 

2017/2018 naar7% 

Gehele 

looptijd 

1

2

5 

Studenten die een traject 

volgen vallen niet uit 

waardoor ze meer succesvol 

de toekomst in gaan.  
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partners 
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situatie (zie 

blz 22) 

Beoogde resultaat in 2022 Tussentijdse mijlpalen  

2020 

Planning The

ma 

Duurzaamheid  

en werken) 

• Peerbegeleiding (studenten 

begeleiden studenten) 

• Traject didactisch coachen 

• Klassenmanagement 

• Ondersteuningslessen rekenen en 

Nederlands  

• Basisjaar voor studenten AG 

• Straatcultuur juridische beroepen 

• Bibliotheekproject voor 

taalzwakkere studenten 

• Implementatie NT2 in MBO 

opleidingen tbv anderstalige 

studenten 

5. Niveau 2 trajecten die passen bij de 

vraag vanuit studenten, 

arbeidsmarkt en doorstroom en de 

kwetsbare groep studenten die hier 

vaak aan deelnemen 

Op basis van de uitkomst van het 

ontwerpevent niveau 2 met 

studenten, bedrijven en docenten, 

VMBO ontwikkelen de onderwijs 

teams de verschillende niveau 2 

waaronder: 

• Brede en smalle trajecten 

• 1 en 2 jarige trajecten 

• bbl trajecten  

• vakmanschap-route ism VMBO,  

• wijkleerbedrijven/ lokaal+ ism 

zorginstellingen, met aandacht 

voor studenten met afstand tot 

arbeidsmarkt 

2, 5, 6 In 2022 is het aantal 

gediplomeerden op niveau 2 

gestegen tot 70%. Hoewel we 

met 65% boven de norm van 

61% liggen, willen we dit aantal 

verhogen. 

 

In 2020 zijn de trajecten 

gestart die uit het 

ontwerpevent zijn 

gekomen 

Gehele 

looptijd 

1

2

3

5

6 

Op niveau 2 zit een zeer 

heterogene groep studenten. 

Door hen een passend traject 

te bieden bereiken meer 

studenten een passende 

bestemming 
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partners 

KPI en nul-

situatie (zie 

blz 22) 

Beoogde resultaat in 2022 Tussentijdse mijlpalen  

2020 

Planning The

ma 

Duurzaamheid  

6. Het MBO is een belangrijke route 

naar een goede toekomst op de 

arbeidsmarkt en in de 

maatschappij. Niet alleen voor 

VMBO’ers, ook voor anderstaligen, 

waaronder vluchtelingen, willen wij 

de doorstroom optimaliseren.  

 

 

 

 

 

 

a. Loopbaanprogramma voor 

leerlingen VOAT met doel de 

doorstroom naar de MBO 

opleiding te versoepelen. 

2,4 60-70% van de jongeren stroomt 

door naar een vervolgopleiding 

van eerste keuze 

Doorstroom in 17/18 bedroeg 

52% *85 van de 162) 

Elk jaar zijn er in november 

rendementsoverzichten 

waarin duidelijk is wat de 

doorstroom was. 

Gehele 

looptijd 

2 Overgang naar 

vervolgopleidingen (vooral 

MBO) versoepelen door 

vooraf een goede 

beroepskeuze te 

bewerkstelligen. Daarnaast 

loopbaanvaardigheden 

aanleren waarin zij in de 

toekomst steeds een beroep 

op kunnen doen in het 

(vinden van) werk. 

b. De samenwerking met het VMBO 

wordt verstevigd door diverse 

activiteiten: 

• Extra voorlichting 

• Teams gaan aan de slag met 

het creëren van soepele 

overgang (Olympia en Stedelijk 

College, vakmansschapsroute, 

‘100 miljoen techniek’)  

• Uitwisselingsgesprekken 

directies vmbo scholen door 

directeuren Summa 

VMBO instromers en scholen 

geven aan tevreden te zijn over 

de overgang van VMBO naar 

MBO (tenminste een  7) 

Tevredenheid van de 

VMBO instromers op 6,5 

Gehele 

looptijd  

2 Een soepele overgang is 

kevert een bijdrage aan het 

voorkomen van uitval 

7. Studenten moeten het beste uit 

zichzelf kunnen halen. Voor de 

studenten waarvoor een HBO 

diploma een mogelijkheid is, willen 

we een soepele overgang van het 

MBO naar het HBO maken 

Teams realiseren ism HBO instellingen 

een soepele overgang naar het HBO 

voor MBO afgestudeerden 

1. Havo vakken 

2. Doorstroom keuzedelen 

3. AD trajecten ism HBO  

1 In 2022 is het succes van 

doorstromers naar het HBO 

vergroot naar 1% boven het 

landelijk gemiddelde 

Het succes van onze studenten 

op het HBO is hoger dan 

In 2022 is het succes van 

doorstromers naar het 

HBO vergroot 0,5% boven 

het landelijk gemiddelde 

 

Gehele 

looptijd 

2 Studenten worden beter op 

hun bestemming gebracht, 

hierdoor worden talenten 

benut en uitval voorkomen 
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partners 

KPI en nul-

situatie (zie 

blz 22) 

Beoogde resultaat in 2022 Tussentijdse mijlpalen  

2020 

Planning The

ma 

Duurzaamheid  

 4. Keuzedeel embrace tec 

5. Betere voorlichting op MBO over 

HBO 

gemiddeld (ambitie Summa 

Story) 

8. Duurzame inzetbaarheid van 

mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt 

Volwassenen zonder startkwalificatie 

met een afstand tot de arbeidsmarkt 

(o.a. statushouders/overige 

bijstandsgerechtigden, 

laaggeletterden, ww’ers) opleiden in 

het kader van een LLO.  

We bieden in het programma 

Duurzame Inzetbaarheid dubbel 

maatwerk. Dit maatwerk omvat 2 

elementen: 

1. maatwerk vanuit het 

arbeidsmarktvraagstuk in de regio 

Zuidoost Brabant (Brainport 

arbeidsmarktregio)  

2. maatwerk voor de diverse 

doelgroepen die vragen om 

andere partners en begeleiding 

tijdens het onderwijsprogramma 

  

De bedrijven leveren actief hun 

bijdrage om het onderwijsprogramma 

op maat te maken voor hun sector 

voor deze doelgroep. We werken 

vanuit de vraagzijde. 

 

2, 3 In 2022 zijn 800 mensen middels 

scholing duurzaam op vacatures 

geplaatst.  

- Jaar 1: 100 mensen in 3 

sectoren: logistiek, 

techniek en zorg 

- Jaar 2: 200 mensen in 

diverse sectoren 

- Jaar 3: 250 mensen in 

diverse sectoren 

- Jaar 4: 250 mensen in 

diverse sectoren 

 

Van deze 800 mensen behalen 

er minimaal 200 mensen een 

diploma op MBO niv. 2,  

minimaal 350 mensen een 

assistent-diploma entree (niv. 1) 

en  

250 overige deelnemers behalen 

één of meerdere 

branchecertificaten.  

 

 

In 2020 zijn er 300 mensen 

opgeleid in drie sectoren. 

 

Er zijn 9 opleidingen 

ontwikkeld.  

Entree-opleidingen voor 

zorg, voor logistiek (evt 

ook opleiding bestuurder) 

voor techniek en 

procestechniek  

Daarnaast opleidingen op 

niveau 2 voor zorg (1x), 

voor logistiek (1x) en voor 

techniek 2x  

Gehele 

looptijd.  

Een 

operationele 

planning 

wordt in 

december 

opgesteld 

2

6 

Het onderwijs wordt in co-

creatie met bedrijven geschikt 

gemaakt voor volwassenen 

zonder startkwalificatie en 

structureel ingebed. Deze 

groep verbetert zo hun positie 

op de arbeidsmarkt 

structureel (een betaalde 

baan hebben/houden) en 

voor  bedrijven lost het een 

capaciteitsvraagstuk op. . We 

bouwen zo aan duurzaam 

onderwijs waarbij het 

bedrijfsleven en de deelnemer 

maximaal op bestemming 

worden gebracht.  
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partners 

KPI en nul-

situatie (zie 

blz 22) 

Beoogde resultaat in 2022 Tussentijdse mijlpalen  

2020 

Planning The

ma 

Duurzaamheid  

Partners zijn: onderwijs (Summa oa 

Logistiek, Entree, Zorg, Techniek CBO), 

VSO/PRO, bedrijfsleven, publieke 

partijen UWV, 14 gemeenten, 

Werkbedrijven, sociale wijkteams 

/WIJEindhoven en koepelorganisaties 

van werkgevers zoals MKB Eindhoven, 

VNO-NCW en het KOP. 

9. Het opleidingsaanbod van Summa 

is afgestemd op de behoefte van de 

arbeidsmarkt (macrodoelmatig 

opleidingsportfolio). Er is een 

goede match tussen de inhoud van 

de opleidingen en de vraag, oa door  

opleidingen en keuzedelen te 

ontwikkelen voor nieuwe 

beroepen, in meer 

opleidingsvarianten en meerdere 

doelgroepen. We maken een leven 

lang ontwikkelen mogelijk. Daarbij 

is niet alleen vakinhoud van belang, 

ook bildung (21 eeuwse 

vaardigheden) is een essentieel 

onderdeel van de opleiding. We 

spelen daarbij in op het 

internationale karakter  van 

Brainport regio Eindhoven. Onze 

docenten kennen het werkveld en 

we baseren ons op onderzoek naar 

de ontwikkelingen op de 

a. Opstellen van een macrodoelmatig 

opleidingsportfolio. Hiervoor 

brengen we de doelmatigheid van 

elke opleiding in beeld. Natuurlijke 

partner hierbij is het bedrijfsleven. 

Ook de andere ROC’s (oa verenigd 

in Kennispact Brabant en in Noord-

Limburg) zien wij als partner in 

hierbij.  

3, 6 In 2022 hebben we een 

opleidingsportfolio dat aansluit 

bij de behoefte op de regionale 

arbeidsmarkt. Dit is afgestemd 

met de andere ROC’s in onze 

omgeving (Kennispact Brabant, 

Noord-Limburg) 

In 2020 is de 

doelmatigheid van alle 

opleidingen inzichtelijk.  

Gehele 

looptijd 

3

5

6 

Door te voorkomen dat er 

opleidingen aangeboden 

worden zonder relevantie 

wordt voorkomen dat 

studenten zonder perspectief 

uitstromen en wordt 

aangesloten bij de vraag 

vanuit de arbeidsmarkt 

b. Er worden voor studenten met 

verschillende achtergronden (ook 

werkenden, afstand tot 

arbeidsmarkt)  en behoeftes 

opleidingstrajecten  ontwikkeld 

voor toekomstige beroepen.  

 

Er komen meerdere 

opleidingsvarianten welke ism onze 

partners uit het 

bedrijfsleven/werkveld ontwikkeld 

worden *cross-overs, certificeerbare 

trajecten) 

De volgende opleidingen zijn in 

2022 gestart: 

- Ketenverpleegkundige 

- Combi MZ/VP 

- Nieuwe zorgconcepten 

- Vitaliteitsbegeleider 

- Beautyprofessionals in de 

zorg 

- Embedded specialist (MKE 

en ICT) 

- Airport medewerker 

- Optiek, medisch pedicure, 

wellness & lifestyle 

In 2020 zijn 5 nieuwe 

opleidingen gestart die 

aasluiten bij de 

ontwikkelingen en vraag 

op de arbeidsmarkt 

Gehele 

looptijd 

2

3

6 
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Beoogde resultaat in 2022 Tussentijdse mijlpalen  

2020 

Planning The

ma 

Duurzaamheid  

arbeidsmarkt. - Trajecten voor werken ism 

bedrijven (GGZE Boei Hestia, 

Microcentrum 

- Webshoponderwijs 

- Ervaringsonderwijs ism 

ASML, KMWE, Siemens 

(probleemoplossend leren) 

- oefenfirma 

c. Er wordt praktijkgericht onderzoek 

uitgevoerd, oa binnen practoraten 

en onderwijs ingericht voor 

toekomstige beroepen 

In 2022 zijn er 3 practoraten: 

- Samen slim zorgen 

thuis 

- Logistiek (huis van 

logistiek) 

- Nog te bepalen 

 

In 2020 zijn er twee 

practoraten operationeel 

Gehele 

looptijd 

3

5

6 

Door onderzoek worden de 

veranderingen sterker 

verankerd in de opleidingen 

d. Er worden opleidingen 

ontwikkelen of zodanig aanpassen 

zodat deze inspelen op het 

internationale karakter van de 

regio: 

• Uitbouwen van huidige aanbod 

Engelstalige opleidingen van 2 

naar 5 ism internationaal 

georiënteerde bedrijven 

• Engels op alle niveaus  

• Internationale stages voor 

studenten en docenten 

In 2022 zijn er tenminste 5 

Engelstalige opleidingen binnen 

Summa 

Studenten kunnen op alle 

niveaus Engels kiezen als 

keuzedeel. 

4 % van onze studenten volgt 

een stage in het buitenland 

In 2020 zijn er 3 

Engelstalige opleidingen 

gestart 

50% van de opleidingen 

biedt Engels als keuzedeel 

aan. 

1% van onze studenten 

volgt een stage in het 

buitenland 

Gehele 

looptijd 

3

5 

Door studenten af te leveren 

met een (gedeeltelijk ) 

Engelstalige opleiding of de 

Engelse taal goed beheersen 

dragen we bij aan de vraag 

naar internationaal 

georiënteerde vakkrachten in 

de regio.      
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Beoogde resultaat in 2022 Tussentijdse mijlpalen  

2020 

Planning The

ma 

Duurzaamheid  

e. Ontwikkelen maatwerktrajecten 

voor zij-instromers en opstromers 

(van werk naar werk), nieuwe 

Nederlanders en lager opgeleiden. 

Partners: UWV, bedrijven 

Brainport regio 

- Vaste lijnen met UWV, 

minimaal 2 

scholingstrajecten per jaar 

voor zij-instromers, minimaal 

2 scholingstrajecten per jaar 

met Nieuwe Nederlanders, 

in samenwerking met 

bedrijven BIC jaarlijks 20 

leerbanen voor genoemde 

doelgroepen. 

- in de techniek ism met 

bedrijfsleven in de 

Brainportregio  

- ism Transvorm, COAP, VV&T 

worden werknemers direct 

toegeleid naar de 

ouderenzorg 

(overheidscampagne ik zorg) 

20 leerbanen i.s.m. BIC 

bedrijven 

Een nog nader te bepalen 

aanbod 

maatwerktrajecten  

Gehele 

looptijd 

2

6 

De trajecten voor zij-

instromers dragen bij aan het 

voorzien in de behoefte aan 

goed opgeleid personeel 

f. Er zijn docentenstages bij onze 

partners uit het bedrijfsleven. 

In 2022 heeft 40% van onze 

docenten tenminste een week 

stage gelopen. 

In 202 heeft 10% van onze 

docenten stage gelopen. 

Gehele 

looptijd 

3

 

4 

Door docenten kennis te laten 

nemen zijn zij op de hoogte 

van de nieuwste 

ontwikkelingen in het 

werkveld. 

g. Studenten worden voorbereid op 

een leven lang ontwikkelen door 

het verwerven van 21 eeuwse 

vaardigheden, waaronder ook 

ondernemend gedrag, 

digivaardigheden en 

burgerschapscompetenties. Het 

In 2022 maakt bildung van alle 

opleidingen onderdeel uit. 

In 2020 is bildung in 50% 

van de opleiding terug te 

vinden 

Gehele 

looptijd 

2

3

5

6 
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Beoogde resultaat in 2022 Tussentijdse mijlpalen  

2020 

Planning The

ma 

Duurzaamheid  

curriculum is zo opgezet deze 

vaardigheden aan bod komen. Dit 

kan op verschillende manieren 

invulling krijgen. 

h. Afstemming in de regio over 

maatwerktrajecten: met de 

partners in de omgeving 

(Kennispact Brabant, ROC’s in 

noord-Limburg) zal afstemming 

plaats vinden over het aanbod van 

trajecten in het kader van een 

leven lang ontwikkelen 

In 2022 worden de gemaakte 

afspraken nageleefd 

In 2020 zijn er afspraken 

tav het aanbod gemaakt 

met andere aanbieders in 

de omgeving. 

Gehele 

looptijd 

3

6 

Efficiënt inzetten van 

middelen 

i. Er worden diverse alumni-

activiteiten opgezet met als doel 

onze opleidingen actueel te 

houden 

In 2022 hebben we het 

activiteitenplan in uitvoering 

De alumni zijn in beeld 

Er is jaarlijks onderzoek 

naar de tevredenheid van 

alumni 

Er is een activiteiten plan 

Gehele 

looptijd 

6 Door een langdurige relatie 

aan te gaan met oud 

studenten blijven de 

opleidingen actueel 

 j. De instroom in de technische 

opleidingen bol4 opleidingen 

neemt toe oa door: 

- 100 mjl vmbo activiteiten 

- Fablab+ voor basisscholen 

- Opleiding embedded 

specialist 

- Wervingscampagne ouders 

en decanen over kansen in 

regio in techniek 

De instroom in bol4 opleidingen 

is gestegen met 5% 

De instroom in bol4 

opleidingen is gestegen 

met 2% 

Gehele 

looptijd 

3 Bijdragen aan de structurele 

vraag om technisch personeel 

in de Brainport regio 

10. De kwaliteit van ons onderwijs 

wordt voor het grootste deel 

a. Strategische personeels-

ontwikkeling (SPO) is speerpunt. 

Aan deze 

ambitie is 

• Alle teams hebben de 

benodigde ontwikkeling, in- 

• 20% van de 

leidinggevenden 

Gehele 

looptijd  

4

5 

Kwalitatief goed personeel dat 

met plezier werkt en een 
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Beoogde resultaat in 2022 Tussentijdse mijlpalen  

2020 

Planning The

ma 

Duurzaamheid  

gemaakt door onze docenten. 

Daarom is het onze ambitie om 

inzicht te hebben  in de 

ontwikkeling van elke medewerker, 

een aantrekkelijke werkgever te 

zijn in het ecosysteem Brainport, 

ons te onderscheiden in de 

arbeidsmarkt als aantrekkelijk 

werkgever. Daarnaast wordt de 

zelfsturing van medewerkers 

bevorderd 

Elke leidinggevende gaat ism de HR 

adviseurs hiermee aan de slag. 

Daartoe wordt een eenvoudige 

methodiek ontwikkeld, gebaseerd 

op externe good practices.   

geen KPI 

gekoppeld, de 

ambitie is 

voorwaardelijk 

voor het 

kunnen 

realiseren van 

goed 

onderwijs. 

 

De nul-situatie 

is waar 

relevant bij de 

beoogde 

resultaten 

tussen haakjes 

opgenomen  

door – uitstroom van 

personeel in beeld zodat zij 

de visie op leren kunnen 

uitvoeren en het gewenste 

kwaliteitsniveau kunnen 

realiseren (2018: nog geen 

beeld becshikbaar) 

• Medewerkers kennen hun 

kwaliteiten, en 

ontwikkeldoelen. 

• Nieuwe talentvolle 

docenten bij Summa blijven 

minimaal 5 jaar in dienst 

(2018: 3 jaar). 

is  gestart met een 

werkwijze SPO.  

• Methodieken zijn 

beschikbaar 

 

 

 

 

goede collega is omdat er 

samen met collega’s wordt 

geleerd. 

b. Summa heeft inzicht in de 

medewerkersbeleving. Teams 

(incl. leidinggevende) nemen 

actie om het werkklimaat binnen 

het team te versterken. 

Daarnaast worden Summa brede 

maatregelen genomen. 

Tweejaarlijks inzicht in 

medewerkertevredenheid m.b.t. 

aantrekkelijk werkgeverschap. 

Summa scoort minimaal 10% 

beter op de onderwerpen:  

• beleving van werkdruk 

(49% vond deze bij de MO 

2017 goed) 

• inzicht in verticale én 

horizontale 

ontwikkelmogelijkheden 

(score MO 2017: 5,8 bij 

mogelijkheid om door te 

groeien). 

• Score is 5% beter op 

de onderwerpen 

werkdruk en 

ontwikkelmogelijk-

heden 

c. Aantrekkelijk werkgeverschap 

vormgeven 

• Onderzoek naar wat er moet 

verbeteren aan de recruitment 

(werving en selectie) van 

• De respons op vacatures 

neemt toe met 10% 

• De respons op vacatures is 

voldoende om kwalitatief 

goed personeel aan te 

• Op grond van het 

onderzoek worden 

mijlpalen bepaald. 
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Beoogde resultaat in 2022 Tussentijdse mijlpalen  

2020 

Planning The

ma 

Duurzaamheid  

docenten. 

• Inspireren van potentiele zij-

instromers voor het MBO. 

• Er worden hybride docenten 

ingezet. 

nemen. 

• De zij-instroom is met 10% 

toegenomen t.o.v 

2017/2018  

• Toename aantal hybride 

docenten met 10% 

d. Verbetering instroom nieuwe 

docenten 

• De inwerkperiode, 

begeleiding en opleiding van 

nieuwe docenten wordt 

verbeterd. Hiervoor komen 

tools beschikbaar 

• Intensivering contacten met 

docentenopleidingen. 

• Nieuwe docenten blijven 

minimaal 5 jaar in dienst 

• Beginnende docenten zijn 

tevreden over de opleiding 

en begeleiding (nog niet 

gemeten, gewenst cijfer 7) 

• De ongewenste uitstroom 

van docenten en 

instructeurs kort-in-dienst 

is met 50% verminderd. 

• Nieuwe docenten 

blijven langer in 

dienst t.o.v. 17/18 

• De ongewenste 

uitstroom van 

docenten en 

instructeurs kort-in-

dienst is met 25 % 

verminderd. 

Blijvend boeien van goed 

opgeleide talentvolle vitale 

docenten 

11. De zelforganiserende teams binnen 

Summa groeien continu in hun 

professionalisering zodat de 

onderwijskwaliteit nu en in de 

toekomst op hoog niveau is en de 

teams aansluiten bij de 

arbeidsmarkt. 

• Op grond van het 

medewerkersonderzoek, visie op 

leren, onderwijsaudit, KIT, KIO, 

RI&E, onderlinge leansessies,  

gaan teams op hun eigen manier, 

individueel en als groep, aan de 

slag met de voor hen relevante 

onderwerpen, zoals: 

onderwijsvernieuwing, werkdruk 

hanteerbaar maken, verbindend 

gezag, didactiek, organisatie van 

het werk, etc. Zij kiezen daar zelf 

hun interne of externe 

begeleiding bij. 

Zie opmerking 

bij 11 

 Op dit 

moment 

hebben teams 

nog geen 

teamontwikke

lplan 

50% van de teams heeft een 

teamontwikkelplan dat jaarlijks 

wordt geactualiseerd. 

• 20% van de teams 

heeft een 

teamontwikkelplan, 

met daarin 

nadrukkelijk aandacht 

voor: elkaars talenten 

kennen en 

professioneel 

aanspreken. 

 

Gehele 

looptijd 

4

5 

De teams zijn zelf-

organiserend op de inhoud 

van het werk én op hun 

ontwikkeling als team. 



 

 

 

 

 

 

 Pagina:  35 van 49 

    

 

Ambities Maatregelen, doelgroep en 

partners 

KPI en nul-

situatie (zie 

blz 22) 

Beoogde resultaat in 2022 Tussentijdse mijlpalen  

2020 

Planning The

ma 

Duurzaamheid  

12. Ons onderwijs is innovatief en zo 

ingericht dat het leren van onze 

studenten effectief is. Dit doen we 

op we op basis van onze visie op 

leren en praktijkgericht onderzoek. 

Daarbij worden de excellente 

docenten ingezet om tools te 

ontwikkelen en krijgen teams de 

kans om nieuwe vormen van 

onderwijs te ontwikkelen. 

a. Nieuwe visie op leren 

implementeren: 

• Professionaliseren van 

docenten (introductiemodule 

en PIT traject) 

• Kennisdeling dmv 

werkbezoeken 

• Inspiratie- en 

verdiepingssessies 

• Dag van het leren 

• Innovatieplatform met 

expertdocenten 

• Educational Experience (EDEX) 

ruimte 

 

De visie op leren is voor al het 

personeel bij Summa van belang. Het 

gaat niet alleen om het leren van de 

studenten, maar ook om het leren als 

professional. 

 

Naast het ondersteuningsaanbod 

werken teams aan de invoering van de 

visie op leren. Daarbij richten zij hun 

onderwijs in vanuit een of meerdere 

van de pijlers. Hierbij worden 

studenten betrokken en bedrijven 

betrokken: 

- Gepersonaliseerd leren 

- Gesitueerd (hybride en integraal) 

1,2,5,6 In 2022 heeft 80% van onze 

docenten  deelgenomen aan de 

PIT (in schooljaar 2022-2023, vijf 

jaar na start, is dit 100%) 

Alle teams hebben in 2022 

deelgenomen aan de 

introductiemodule 

Alle teams hebben het 

onderwijs vanuit een  of 

meerdere pijlers ingericht. 

De designteams hebben tbv de 

teams tools ontwikkeld die hen 

ondersteunen de visie op leren 

te implementeren. 

 

Impact op de 

studententevredenheid:  

• Het rapportcijfers dat 

studenten de opleiding 

geven stijgt van 7,25 naar 7,5 

• De tevredenheid over de 

docenten stijgt van een 3,7 

naar een 4 

 

 

Impact op studiesucces: 

Het studiesucces stijgt van 64% 

naar 70% 

 

80% van de teams heeft in 

2020 deelgenomen aan de 

introductiemodule 

In 2020 heeft 25% van het 

personeel deelgenomen 

aan de PIT. 

De designteams hebben in 

beeld welke tools 

ontwikkeld moeten 

worden en hebben een 

gedeelte hiervan 

ontworpen 

 

 

 

Impact op de 

studententevredenheid:  

• Het rapportcijfers dat 

studenten de opleiding 

geven stijgt van 7,25 

naar 7,35 

• De tevredenheid over 

de docenten stijgt van 

een 3,7 naar een 3,8 

 

Impact op studiesucces: 

Het studiesucces stijgt van 

64% naar 66% 

 

 

Gehele 

looptijd 

Ingevoerd is 

gepland in 

22/23. 

 

1

2

5 

Als het leren van studenten 

effectief is, gaat er geen 

leertijd verloren en verbetert 

het plezier in en resultaat  van 

het leren. 
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Ambities Maatregelen, doelgroep en 

partners 

KPI en nul-

situatie (zie 

blz 22) 

Beoogde resultaat in 2022 Tussentijdse mijlpalen  

2020 

Planning The

ma 

Duurzaamheid  

leren 

- Activerend leren  

- Zelfregulerend leren  

- Intrinsieke motivatie 

- Constructivistisch leren 

 

b. De opzet van 

Loopbaanontwikkeling is passend 

bij de visie op leren: 

• LOB design event en 

ontwikkelen lob programma 

op basis van visie op leren, 

samen met studenten en 

bedrijven. 

• Implementatie door teams 

De loopbaanbegeleiding heeft 

een duidelijke plaats in het 

programma en de 

studententevredenheid over:   

De begeleiding stijgt van een 

3,52 naar een 4.  

 

In 2020 is helder hoe 

loopbaanbegeleiding 

wordt ingericht 

Gehele 

looptijd 

2 Een goede LOB leidt tot een 

beter resultaat en op 

bestemming brengen van 

studenten 

c. Teams hebben de mogelijkheid om  

nieuwe vormen van leren te 

ontwerpen. Er wordt jaarlijks een 

innovatiebudget vrijgemaakt voor 

de ontwikkeling van nieuwe 

methodes en hulpmiddelen in het 

kader van de visie op leren om in 

te zetten in het onderwijs (voor 

docenten en studenten). 

Jaarlijks zijn er tenminste 25 

innovatieve projecten (2017: 10 

projecten) 

In 2020 zijn er jaarlijks 15 

innovatieve projecten  

Gehele 

looptijd 

5  

d. Ontwikkelen van een nieuwe 

digitale leer- en werkomgeving ism 

docenten en studenten 

In 2022 is de nieuwe DLO 

volledig operationeel  

In 2021 is de een nieuwe 

digitale werkomgeving 

deels voor studenten 

ingevoerd 

Gehele 

looptijd 

5 Een digitale leeromgeving 

maakt het leren van 

studenten minder tijd, plaats 

en docent afhankelijk.  
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Ambities Maatregelen, doelgroep en 

partners 

KPI en nul-

situatie (zie 

blz 22) 

Beoogde resultaat in 2022 Tussentijdse mijlpalen  

2020 

Planning The

ma 

Duurzaamheid  

e. Practoraat activerende didactiek 

waarin excellente docenten en 

masterdocenten participeren en 

we samen met op 

onderwijsinnovatie gerichte 

ondernemers werken aan 

practices based activerende 

didactiek. Het practoraat vervult 

een belangrijke rol bij de invoering 

van de nieuwe visie op leren bij 

Summa 

In 2022 is activerende didactiek 

gemeengoed in het onderwijs en 

studenten beoordelen dit 

positief 

 

De tevredenheid van studenten 

over de afwisseling in de 

manieren waarop ze leskrijgen 

stijg van een 3,3 naar een 3,8 

In 2020 is de tevredenheid 

van studenten hierover 

gestegen van een 3,3 naar 

een 3,5 

Gehele 

looptijd 

5 Door middel van onderzoek 

de innovaties onderbouwen 

en daarmee een langduriger 

effect realiseren. 

13. Studenten het beste uit zichzelf te 

laten halen door extra 

mogelijkheden aan te bieden 

(talentontwikkeling) 

Voor studenten die excelleren bieden 

we extra mogelijkheden zoals: 

• Vakwedstrijden  

• Excellentietrajecten  

• Internationale stages 

Bij deze trajecten werken we samen 

met het bedrijfsleven 

1, 2. 6 In 2022 nemen we bij tenminste 

20 opleidingen deel aan de Skills 

wedstrijden (dit onder 

voorbehoud van de wijze van 

voortzetting van Skills (in 2018 

doen 9 studenten mee aan de 

Skills finales) 

50% van onze opleidingen biedt 

een excellentietraject aan (2018: 

20% van de teams)  

4 % van onze studenten volgt 

een stage in het buitenland 

In 2020 zijn er tenminste 

12 wedstrijden waaraan 

Summa deelneemt  

25% van de opleidingen 

biedt een 

excellentietraject aan. 

Gehele 

looptijd 

2

5 

Door studenten het beste uit 

zichzelf te laten halen worden 

talenten ontwikkeld. 
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5. Organisatie van de uitvoering 

De verantwoordelijkheid voor de realisatie van de kwaliteitsagenda ligt in de lijn. De teams zijn verantwoordelijk voor de geformuleerde acties en het behalen van 

de resultaten. Er is niet gekozen voor een aparte verantwoordingslijn voor de kwaliteitsagenda. Deze wordt onderdeel van onze PDCA cyclus en de 

reviewsystematiek. In de kaderbrief worden jaarlijks de prioriteiten aangegeven die de teams vervolgens opnemen in hun teamplan. Zij geven daarbij aan wat ze 

nodig hebben voor de realisatie van de prioriteiten. Ondersteunende diensten ontwerpen en leveren het instrumentarium dat teams ondersteunt bij de realisatie van 

de doelstellingen. Ook zij nemen dit op in hun teamjaarplannen en verantwoorden zich hierover in de reguliere PDCA cyclus en reviewsystematiek. Stakeholders zijn 

betrokken bij de uitvoering van de activiteiten en worden via tevredenheidsonderzoeken en andere evaluatiemomenten bevraagd over de voortgang van de 

activiteiten.  

 

Voor de interne verdeling van de rijksbijdrage OCW hanteert Summa het principe “geld volgt de student”. Dit principe wordt ook voor het grootste deel van de 

middelen voor de kwaliteitsagenda toegepast. Alleen voor de financiering van de maatregelen behorend bij ambitie 1 t/m 3 wordt een uitzondering gemaakt. De 

maatregelen bij deze ambities zijn belegd bij enkele specifieke onderwijsteams, die daarvoor ongeveer 5% van de beschikbare middelen krijgen. De overige 95% van 

de middelen wordt conform de systematiek van OCW toegerekend aan de onderwijsteams, voor 2/3e naar rato van het totaal aantal studenten en voor 1/3e naar rato 

van het aantal niveau 2 studenten.  

 

Stakeholders zijn betrokken bij de uitvoering van de activiteiten en worden via tevredenheidsonderzoeken en andere evaluatiemomenten bevraagd over de 

voortgang van de activiteiten. In ons jaardocument wordt verslag gedaan van de voortgang op onze kwaliteitsagenda. 

 

 

6. Draagvlak en samenwerking  

In de inleiding is al aangegeven dat de kwaliteitsagenda gebaseerd is op de nieuwe strategie van Summa College en op de visie op leren. De strategie is tot stand 

gekomen met een groot aantal interne en externe stakeholders. Met hen zijn de thema’s bepaald voor de komende vier jaar en deze zijn opgenomen in deze 

kwaliteitsagenda. We zijn voornemens om jaarlijks een empathie day te organiseren om met de stakeholders te bespreken of we nog altijd op de goede weg zijn. 

 
In Noord-Brabant werken de Brabantse ROC’s samen binnen Kennispact Brabant. Binnen dit verband is er een algemeen bestuurlijk overleg wat gesprekspartners is 

van de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast worden er gezamenlijke activiteiten uitgevoerd gericht op de arbeidsmarkt van de toekomst. Vanuit Kennispact zijn 2 

projecten geformuleerd welke door een aantal van de partners integraal overgenomen zijn in hun kwaliteitsagenda. Het gaat om de thema’s doelmatigheid van het 

opleidingsaanbod en leven lang ontwikkelen. Summa College heeft de projecten niet integraal opgenomen. Dat betekent niet dat we geen samenwerking en 

afstemming nastreven, maar de gekozen invulling die naar onze mening teveel het karakter van institutionalisering op Brabants niveau heeft, ondersteunen wij niet. 

Daar komt bij dat een belangrijk deel van onze studenten uit Noord-Limburg komt en afstemming zich t.a.v. de 2 thema’s niet beperkt tot de regio ten westen van 

Eindhoven.  
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7. Indicatieve meerjarenbegroting 

De door Summa College te ontvangen subsidie voor de kwaliteitsafspraken in 2019 bedraagt volgens een door OCW verstrekte indicatie € 10,7 mln. Dat is 2,8% van 

het landelijke budget 2019 van € 381.300.000. Uitgaande van hetzelfde percentage van 2,8% én een positieve eindbeoordeling zou de vergoeding voor Summa m.b.t. 

de daaropvolgende jaren 2020 t/m 2022 € 12,07 mln. per jaar bedragen. In totaal komt de verwachte vergoeding daarmee voor de periode 2019-2022 uit op € 46,9 

mln. Hiermee kan grotendeels onderstaande indicatieve begroting van in totaal € 47 mln. gefinancierd worden. 

 
Ambitie Thema 2019  

x € 1000 
2020  

x € 1000 
2021 

x € 1000 
2022 

x € 1000 

1. Plusvoorziening: opvangvoorziening om overbelaste jongeren uit de regio naar een startkwalificatie toe 
te leiden 

1, 5 

             50               50               50               50  
2. Voorkomen van uitval jongeren met psychosociale problematiek 1 

           420             420             420             420  
3. Het creëren van participatiebanen binnen Summa College voor (eigen) kwetsbare jongeren en 
volwassenen 

1, 3 
           100             100             100             100  

4. Consolideren VSV, basis op orde zodat we onze studenten op de juiste bestemming krijgen. 1, 2, 5 
        1.360          1.360          1.360          1.360  

5. Niveau 2 trajecten die passen bij de vraag vanuit studenten, arbeidsmarkt en doorstroom 1, 2, 3, 
5            973          1.049          1.509          1.749  

6. Doorstroom naar mbo 2 

           556             536             536             536  
7. Studenten moeten het beste uit zichzelf kunnen halen. Voor de studenten waarvoor een hbo diploma een 
mogelijkheid is, willen we een soepele overgang van het mbo naar het hbo maken 

2 
           319             319             319             319  

8. Duurzame inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 2, 6            240             240             240             240  
9. Het opleidingsaanbod van Summa is afgestemd op de behoefte van de arbeidsmarkt (macrodoelmatig 
opleidingsportfolio).  

2, 3, 4, 
5, 6            940             940             940             940  

10. Inzicht in de ontwikkeling van elke medewerker, een aantrekkelijke werkgever zijn in het ecosysteem 
Brainport, onderscheiden in de arbeidsmarkt als aantrekkelijk werkgever en bevordering van de zelfsturing 
van medewerkers. 

4, 5 

        1.020          1.020          1.020          1.020  
11. De zelforganiserende teams binnen Summa groeien continu in hun professionalisering zodat de 
onderwijskwaliteit nu en in de toekomst op hoog niveau is en de teams aansluiten bij de arbeidsmarkt. 

4, 5 

           896          1.120          1.120          1.120  
12. Ons onderwijs is innovatief en zo ingericht dat het leren van onze studenten effectief is. Dit doen we 
op we op basis van onze visie op leren en praktijkgericht onderzoek.  

1, 2, 5 

        3.840          3.840          3.840          3.840  
13. Studenten het beste uit zichzelf te laten halen door extra mogelijkheden aan te bieden 
(talentontwikkeling) 

2, 5 

           536             536             536             536  

Totaal         11.250        11.530        11.990        12.230  
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Onderstaande tabel maakt de aansluiting van de begroting op de landelijke speerpunten inzichtelijk. De geplande besteding aan de landelijke speerpunten is 

jaarlijks ongeveer 45% van de totale begroting.  

 

 
 

  

Ambitie Aansluiting op 

landelijke 

speerpunten

2019 

x € 1000

2020 

x € 1000

2021

x € 1000

2022

x € 1000

1. Plusvoorziening: opvangvoorziening om overbelaste jongeren uit 

de regio naar een startkwalificatie toe te leiden

Jongeren in een 

kwetsbare positie           50 50          50          50          

2. Voorkomen van uitval jongeren met psychsociale problematiek Jongeren in een 

kwetsbare positie         420 420        420        420        

3. Het creëren van participatiebanen binnen Summa College voor 

(eigen) kwetsbare jongeren en volwassenen

Jongeren in een 

kwetsbare positie         100 100        100        100        

4. Consolideren VSV, basis op orde zodat we onze studenten op de 

juiste bestemming krijgen.

Gelijke kansen

     1.360      1.360      1.360      1.360 

5. Niveau 2 trajecten die passen bij de vraag vanuit studenten, 

arbeidsmarkt en doorstroom

Gelijke kansen

        499         499         499         499 

6. Inzetten van wijkleerbedrijven (Lokaal+) Gelijke kansen         474 550        1.010     1.250     

7. Doorstroom naar mbo Gelijke kansen         556         536         536         536 

8. Studenten moeten het beste uit zichzelf kunnen halen. Voor de 

studenten waarvoor een hbo diploma een mogelijkheid is, willen we 

een soepele overgang van het mbo naar het hbo maken

Gelijke kansen

        319         319         319         319 

9. Duurzame inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt

Opleiden voor 

arbeidsmarkt van 

de toekomst         240 240        240        240        

11. Inzicht in de ontwikkeling van elke medewerker, een 

aantrekkelijke werkgever zijn in het ecosysteem Brainport, 

onderscheiden in de arbeidsmarkt als aantrekkelijk werkgever en 

bevordering van de zelfsturing van medewerkers.

Opleiden voor 

arbeidsmarkt van 

de toekomst

1.020     1.020     1.020     1.020     

Begrote besteding aan landelijke speerpunten 5.038    5.094    5.554    5.794    

Totale begroting 11.250  11.530  11.990  12.230  

Besteding aan landelijke speerpunten in % van totale begroting 45% 44% 46% 47%
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Bijlage 1 arbeidsmarktanalyse opleidingsportfolio per opleiding  
 

Niveau Leerweg CREBO Opleiding Kans op werk Spanningsindicator 

(waar bekend) 

Niveau 3 BOL 25239 Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Goed  

Niveau 4 BOL 25240 Verkoopmanager mobiliteitsbranche Voldoende  

Niveau 3 BOL 25244 Eerste autotechnicus Voldoende Zeer krap 

Niveau 4 BOL 25249 Technisch specialist personenauto's Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25297 Technicus Automotive Engineering Ruim voldoende  

Niveau 2 BBL 25220 Assemblagetechnicus Voldoende  

Niveau 2 BBL 25242 Autotechnicus Matig Zeer krap 

Niveau 2 BOL 25242 Autotechnicus Matig Zeer krap 

Niveau 2 BBL 25243 Bedrijfsautotechnicus (i.s.m. Truck Academy) Ruim voldoende  

Niveau 3 BBL 25244 Eerste autotechnicus (3 jarig) Voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25245 Eerste bedrijfsautotechnicus (3 jarig) Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 4 BBL 25248 Technisch Specialist Bedrijfsauto's Ruim voldoende  

Niveau 4 BBL 25249 Technisch specialist personenauto's Ruim voldoende  

Niveau 2 BBL 25225 Autoschadehersteller Goed  

Niveau 3 BBL 25226 Eerste Autoschadehersteller Goed  

Niveau 2 BBL 25228 Autospuiter Goed Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25229 Eerste Autospuiter Goed Zeer krap 

Niveau 3 BOL 25399 Allround kapper Matig  

Niveau 2 BOL 25400 Kapper Matig  

Niveau 3 BBL 25399 Allround kapper Matig  

Niveau 4 BBL 25401 Ondernemend Kapper (zij-instroom) Voldoende  

Niveau 4 BOL 25401 Salonmanager Voldoende  

Niveau 4 BOL 23159 Allround Schoonheidsspecialist Matig  

Niveau 3 BOL 25404 Schoonheidsspecialist Matig  

Niveau 4 BOL 23159 Allround Schoonheidsspecialist Matig  

Niveau 4 BOL 23160 Voetzorg (Medisch Pedicure, Pedicure) Geen uitspraak mogelijk 

Niveau 4 BOL 25055 Opticien Ruim voldoende  

Niveau 4 BBL 25055 Opticien Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25405 Medisch Pedicure Geen uitspraak mogelijk 
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Niveau 4 BOL 23030 Analisten Matig  

Niveau 3 BOL 25044 Allround laborant Matig  

Niveau 4 BOL 25045 Biologisch medisch analist Matig  

Niveau 4 BOL 25046 Chemisch-fysisch analist Matig  

Niveau 4 BOL 25297 Engineering for society Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25297 Technicus mechatronica Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25297 Technicus industrieel product ontwerpen Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25297 Technicus werktuigbouwkunde Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25297 Summa International / Engineering Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25132 (Junior) accountmanager Ruim voldoende  

Niveau 3 BOL 25134 Commercieel medewerker Voldoende  

Niveau 4 BOL 25137 Vestigingsmanager groothandel Matig  

Niveau 4 BOL 23067 Marketing, communicatie en evenementen: marketing en communicatie, 

evenementenorganisatie 

Matig  

Niveau 4 BOL 25147 Medewerker evenementenorganisatie Gering  

Niveau 4 BOL 25148 Medewerker marketing en communicatie Matig  

Niveau 3 BBL 25153 Eerste Verkoper Voldoende  

Niveau 4 BBL 25162 Manager retail Geen uitspraak mogelijk 

Niveau 2 BBL 25167 Verkoper Ruim voldoende  

Niveau 3 BOL 25153 Eerste Verkoper Voldoende  

Niveau 2 BOL 25167 Verkoper Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25166 Ondernemer retail Voldoende  

Niveau 4 BOL 25133 Summa International Business - Engelstalige opleiding Gering  

Niveau 4 BOL 25133 Summa International Business –tweetalige opleiding Gering  

Niveau 3 BBL 25023 Onderhoud en Verbouw(klus) Voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BOL 25023 Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf Voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25023 Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf Voldoende  

Niveau 2 BBL 25024 Servicemedewerker gebouwen Ruim voldoende  

Niveau 2 BOL 25024 Servicemedewerker gebouwen Ruim voldoende  

Niveau 3 BBL 25029 Gezel schilder Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 2 BBL 25030 Schilder Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25037 Gezel stukadoor Goed Zeer krap 

Niveau 2 BBL 25038 Stukadoor Ruim voldoende Zeer krap 
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Niveau 4 BOL 25104 Middenkaderfunctionaris bouw Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25118 Allround timmerman Goed Zeer krap 

Niveau 4 BBL 25119 Uitvoerder bouw/infra Goed Zeer krap 

Niveau 2 BBL 25128 Timmerman Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 4 BBL 25165 Vakman-ondernemer Geen uitspraak 

mogelijk 

Zeer krap 

Niveau 4 BBL 25263 Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit Goed Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25304 Eerste monteur energietechniek service en onderhoud Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25304 Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25331 Eerste monteur elektrotechniek  industriële installaties en systemen Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BOL 25331 Eerste monteur elektrotechniek  industriële installaties en systemen Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25332 Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25332 Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit (Defensie) Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BOL 25332 Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 2 BBL 25333 Monteur elektrotechnische installaties Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 2 BBL 25333 Monteur elektrotechnische installaties (defensie) Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 2 BOL 25333 Monteur elektrotechnische installaties Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25339 Eerste monteur elektrotechnische systemen Goed Zeer krap 

Niveau 3 BOL 25339 Eerste monteur elektrotechnische systemen Goed Zeer krap 

Niveau 2 BBL 25341 Monteur elektrotechnische systemen Goed Zeer krap 

Niveau 2 BOL 25341 Monteur elektrotechnische systemen Goed Zeer krap 

Niveau 4 BBL 25124 Werkvoorbereider werktuigkundige installaties Goed Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25307 Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties Goed  

Niveau 2 BBL 25308 Monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties Ruim voldoende  

Niveau 3 BBL 25348 Eerste monteur werktuigkundige installaties utiliteit Goed  

Niveau 3 BBL 25349 Eerste monteur werktuigkundige installaties woning Goed  

Niveau 3 BBL 25349 Eerste monteur werktuigkundige installaties woning (Defensie) Goed  

Niveau 2 BBL 25350 Monteur werktuigkundige installaties Ruim voldoende  

Niveau 2 BBL 25350 Monteur werktuigkundige installaties (Defensie) Ruim voldoende  

Niveau 4 BBL 25309 Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie Goed  

Niveau 3 BBL 25340 Eerste monteur mechatronica Ruim voldoende  

Niveau 2 BBL 25342 Monteur mechatronica Goed  

Niveau 4 BBL 25343 Technicus elektrotechnische systemen Goed  
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Niveau 4 BBL 25344 Technicus mechatronica systemen Voldoende  

Niveau 3 BBL 25286 Allround constructiewerker Goed Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25287 Allround lasser Voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25289 Allround plaatwerker Goed Zeer krap 

Niveau 2 BBL 25290 Basislasser Voldoende Zeer krap 

Niveau 2 BBL 25291 Constructiewerker Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 2 BBL 25293 Plaatwerker Goed Zeer krap 

Niveau 4 BBL 25161 Technisch Leidinggevende Goed  

Niveau 1 BBL 25256 Assistent procestechniek Geen uitspraak mogelijk 

Niveau 4 BBL 25303 Operator C Voldoende  

Niveau 2 BBL 25335 Mechanisch operator A Ruim voldoende  

Niveau 3 BBL 25336 Mechanisch operator B Ruim voldoende  

Niveau 2 BBL 25337 Procesoperator A Ruim voldoende  

Niveau 3 BBL 25338 Procesoperator B Goed  

Niveau 3 BBL 25298 Allround verspaner Goed Zeer krap 

Niveau 2 BBL 25302 Verspaner Voldoende Zeer krap 

Niveau 4 BBL 25507 Verspaningstechnoloog (i.s.m. Teclab) Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 4 BBL 25172 Leidinggevende bakkerij Voldoende  

Niveau 4 BOL 25172 Leidinggevende bakkerij Voldoende  

Niveau 2 BOL 25173 Uitvoerend bakker Voldoende  

Niveau 2 BBL 25173 Uitvoerend bakker Voldoende  

Niveau 3 BOL 25174 Zelfstandig werkend bakker Matig  

Niveau 3 BBL 25174 Zelfstandig werkend bakker Matig  

Niveau 4 BOL 25183 Patissier Voldoende  

Niveau 4 BBL 25183 Patissier Voldoende  

Niveau 2 BBL 25168 Gastheer/-vrouw Ruim voldoende  

Niveau 2 BOL 25168 Gastheer/-vrouw Ruim voldoende  

Niveau 4 BBL 25170 Leidinggevende bediening Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25170 Leidinggevende bediening Ruim voldoende  

Niveau 3 BBL 25171 Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Goed  

Niveau 3 BOL 25171 Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Goed  

Niveau 2 BBL 25180 Kok Voldoende  

Niveau 2 BOL 25180 Kok Voldoende  
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Niveau 4 BBL 25181 Leidinggevende keuken Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25181 Leidinggevende keuken Ruim voldoende  

Niveau 3 BBL 25182 Zelfstandig werkend kok Ruim voldoende  

Niveau 3 BOL 25182 Zelfstandig werkend kok Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25526 Junior stylist (Fashion design) Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25527 Junior productmanager fashion (Fashion management) Goed  

Niveau 2 BOL 25159 Basismedewerker mode (Fashion makers) Gering  

Niveau 3 BOL 25163 Allround medewerker mode/maatkleding (Fashion makers) Matig  

Niveau 4 BOL 25164 Specialist mode/maatkleding (Fashion makers) Gering  

Niveau 4 BOL 25497 Metal Factory Matig  

Niveau 4 BOL 25497 Rock City Institute Matig  

Niveau 3 BBL 25007 Allround montagemedewerker industrieel produceren met hout Goed  

Niveau 2 BBL 25008 Montagemedewerker industrieel produceren met hout Goed  

Niveau 4 BBL 25009 Werkvoorbereider industrieel produceren met hout Voldoende  

Niveau 3 BBL 25015 Allround machinaal houtbewerker Ruim voldoende  

Niveau 2 BBL 25016 Machinaal houtbewerker Goed  

Niveau 3 BBL 25017 Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer Voldoende Zeer krap 

Niveau 2 BOL 25018 Meubelmaker/(Scheeps)interieurbouwer Voldoende Zeer krap 

Niveau 2 BBL 25018 Meubelmaker/(Scheeps)interieurbouwer Voldoende Zeer krap 

Niveau 4 BOL 25019 Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer Voldoende Zeer krap 

Niveau 4 BBL 25019 Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer Voldoende Zeer krap 

Niveau 4 BBL 25020 Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 4 BOL 25020 Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 4 BOL 25052 Ontwerpend meubelmaker Geen uitspraak 

mogelijk 

Zeer krap 

Niveau 4 BOL 25158 Interieuradviseur Matig  

Niveau 4 BOL 25187 Applicatie- en mediaontwikkelaar Matig Zeer krap 

Niveau 4 BBL 25189 ICT-beheerder Voldoende Zeer krap 

Niveau 4 BOL 25189 ICT-beheerder Voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BOL 25191 Medewerker beheer ICT Voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25191 Medewerker beheer ICT Voldoende Zeer krap 

Niveau 2 BOL 25192 Medewerker ICT Matig  

Niveau 4 BOL 25175 Facilitair leidinggevende Voldoende  
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Niveau 4 BBL 25175 Facilitair leidinggevende Voldoende  

Niveau 2 BBL 25499 Medewerker facilitaire dienstverlening Gering  

Niveau 2 BOL 25499 Medewerker facilitaire dienstverlening Gering  

Niveau 4 BOL 25363 Luchtvaartdienstverlener Gering  

Niveau 2 BBL 25371 Logistiek medewerker Voldoende Zeer krap 

Niveau 2 BOL 25371 Logistiek medewerker Voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25372 Logistiek teamleider Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BOL 25372 Logistiek teamleider Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 4 BOL 25379 Manager transport en logistiek Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 4 BBL 25388 Logistiek supervisor Voldoende Zeer krap 

Niveau 2 BBL 25549 Chauffeur wegvervoer Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 2 BBL 25549 Chauffeur wegvervoer (Masterclass) Ruim voldoende Zeer krap 

Niveau 3 BBL 25475 Begeleider gehandicaptenzorg (combi) Goed  

Niveau 3 BBL 25476 Begeleider specifieke doelgroepen (Combi) Ruim voldoende  

Niveau 3 BBL 25491 Combi-opleiding Verzorgende IG & Maatschappelijke zorg Ruim voldoende  

Niveau 3 BBL 25491 Verzorgende-IG Ruim voldoende  

Niveau 3 BOL 23181 Maatschappelijke Zorg niveau 3 Goed  

Niveau 3 BOL 25475 Begeleider gehandicaptenzorg Goed  

Niveau 3 BOL 25476 Begeleider specifieke doelgroepen Ruim voldoende  

Niveau 3 BOL 25491 Combi-opleiding Verzorgende IG & Maatschappelijke zorg Ruim voldoende  

Niveau 3 BOL 25491 Verzorgende-IG Ruim voldoende  

Niveau 3 BBL 25053 Medewerker steriele medische hulpmiddelen Goed  

Niveau 1 BBL 25251 Assistent dienstverlening en zorg Geen uitspraak mogelijk 

Niveau 3 BBL 25491 Verzorgende IG (Maatwerk) Ruim voldoende  

Niveau 2 BBL 25498 Dienstverlener zorg en welzijn (Maatwerk) Matig  

Niveau 2 BBL 25498 Helpende Zorg en Welzijn Matig  

Niveau 2 BOL 25498 Helpende Zorg en Welzijn Matig  

Niveau 2 BOL 25498 Dienstverlener Zorg en Welzijn (vakmanschapsroute) Matig  

Niveau 4 BOL 23181 Maatschappelijke Zorg niveau 4 Ruim voldoende  

Niveau 4 BBL 25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Ruim voldoende  

Niveau 4 BBL 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen / ervaringsdeskundige Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Ruim voldoende  
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Niveau 4 BBL 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25471 Apothekersassistent Voldoende  

Niveau 4 BBL 25471 Apothekersassistent Voldoende  

Niveau 4 BOL 25473 Doktersassistent Voldoende  

Niveau 4 BOL 25490 Tandartsassistent Voldoende  

Niveau 4 BBL 25480 Mbo-Verpleegkundige Ruim voldoende  

Niveau 4 BBL 25480 Mbo-Verpleegkundige (Limburg) Ruim voldoende  

Niveau 3 BBL 25491 Verzorgende IG (Limburg) Ruim voldoende  

Niveau 4 BBL 25480 Mbo-Verpleegkundige Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25480 Mbo-Verpleegkundige Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25480 Mbo-Verpleegkundige Ruim voldoende  

Niveau 4 BOL 25485 Onderwijsassistent Gering  

Niveau 4 BBL 25485 Onderwijsassistent Gering  

Niveau 4 BBL 25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Voldoende  

Niveau 4 BOL 25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Voldoende  

Niveau 3 BBL 25486 Pedagogisch medewerker kinderopvang Matig  

Niveau 3 BOL 25486 Pedagogisch medewerker kinderopvang Matig  

Niveau 4 BOL 25488 Sociaal-cultureel werker Gering  

Niveau 4 BOL 25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Gering  

Niveau 4 BBL 25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Gering  

Niveau 4 BOL 23163 Sport en bewegen Gering  

Niveau 4 BOL 25411 Coördinator buurt, onderwijs en sport Gering  

Niveau 4 BOL 25412 Coördinator sport- en bewegingsagogie Gering  

Niveau 4 BOL 25413 Coördinator sport, bewegen en gezondheid Voldoende  

Niveau 4 BOL 25414 Coördinator sportinstructie, training en coaching Gering  

Niveau 3 BBL 25415 Sport- en bewegingsleider Matig  

Niveau 3 BOL 25415 Sport- en bewegingsleider Matig  

Niveau 4 BOL 25351 Leidinggevende Leisure & Hospitality Matig  

Niveau 3 BOL 25353 Zelfstandig medewerker Leisure & Hospitality Gering  

Niveau 2 BOL 25500 Medewerker sport en recreatie (2 jaar) Gering  

Niveau 1 BOL 23110 Entree Geen uitspraak mogelijk 

Niveau 1 BBL 25250 Assistent bouwen, wonen en onderhoud Geen uitspraak mogelijk 

Niveau 1 BBL 25251 Entree - Assistent dienstverlening en zorg Geen uitspraak mogelijk 
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Niveau 1 BBL 25252 Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie Geen uitspraak mogelijk 

Niveau 1 BBL 25253 Assistent installatie- en constructietechniek Geen uitspraak 

mogelijk 

Zeer krap 

Niveau 1 BBL 25254 Assistent logistiek Geen uitspraak mogelijk 

Niveau 1 BBL 25257 Assistent verkoop/retail Geen uitspraak mogelijk 

Niveau 4 BOL 25160 Leidinggevende team/afdeling/project Voldoende  

Niveau 2 BBL 25407 Beveiliger Voldoende  

Niveau 2 BOL 25407 Beveiliger Voldoende  

Niveau 3 BBL 25408 Coördinator beveiliging Matig  

Niveau 3 BOL 25408 Coördinator beveiliging Matig  

Niveau 3 BOL 25409 Handhaver toezicht en veiligheid Matig  

Niveau 3 BOL 25409 Publieke veiligheid (Handhaver toezicht en veiligheid) Matig  

Niveau 3 BOL 25245 VeVa - Aankomend onderofficier Veiligheid en Vakmanschap 

Bedrijfsautotechnicus 

Ruim voldoende  

Niveau 2 BOL 25416 Aankomend medewerker grondoptreden Goed  

Niveau 3 BOL 25418 Aankomend onderofficier grondoptreden Goed  

Niveau 3 BOL 25340 Eerste monteur mechatronica Ruim voldoende  

Niveau 2 BOL 25342 Monteur mechatronica Goed  

Niveau 3 BOL 25023 Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf Voldoende  

Niveau 4 BOL 25480 VeVa - Aankomend onderofficier Veiligheid en Vakmanschap Zorg 4 Ruim voldoende  

Niveau 3 BOL 25491 VeVa - Aankomend medewerker Veiligheid en Vakmanschap Zorg 3 Ruim voldoende  

Niveau 2 BOL 23068 Ondersteunende administratieve beroepen Matig  

Niveau 2 BOL 25149 Medewerker (financiële) administratie Matig  

Niveau 2 BOL 25150 Medewerker secretariaat en receptie Matig  

Niveau 4 BOL 23065 Financieel administratieve beroepen Voldoende  

Niveau 4 BOL 25138 Bedrijfsadministrateur Voldoende  

Niveau 4 BBL 25138 Bedrijfsadministrateur Voldoende  

Niveau 3 BOL 25139 Financieel administratief medewerker Voldoende  

Niveau 3 BBL 25139 Financieel administratief medewerker Voldoende  

Niveau 4 BBL 25140 Junior assistent-accountant Voldoende  

Niveau 4 BOL 25544 Klantmedewerker Bancaire Diensten Geen uitspraak mogelijk 

Niveau 4 BOL 23066 Juridisch-administratieve beroepen Voldoende  

Niveau 4 BOL 25145 Juridisch-administratief dienstverlener Matig  
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Niveau 4 BBL 25145 Juridisch-administratief dienstverlener Matig  

Niveau 4 BOL 25146 Medewerker Human Resource Management (HRM) Voldoende  

Niveau 4 BBL 25146 Medewerker Human Resource Management (HRM) Voldoende  

Niveau 4 BOL 25151 Managementassistent/Directiesecretaresse Matig  

Niveau 4 BBL 25151 Managementassistent/Directiesecretaresse Matig  

Niveau 3 BOL 25152 Secretaresse Ruim voldoende  

Niveau 3 BBL 25152 Secretaresse Ruim voldoende  

 
 


