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BIJLAGE: SAMENVATTEND OVERZICHT VAN MAATREGELEN

De kwaliteitsagenda 2019-2022 van het Da Vinci College is als volgt opgebouwd. We starten 
met een beschrijving van onze onderwijsinstelling en onze regio, waarbij we terug- en 
vooruitblikken. Dit hoofdstuk wordt gevolgd door zes themahoofdstukken. We geven per thema 
aan welke ambities we hebben en welke maatregelen we treffen om die ambities te realiseren. 
Vervolgens benoemen we de resultaten die we nastreven en hoe we een en ander willen 
verduurzamen. De verantwoording van de totstandkoming, een samenvattend 
overzicht van de maatregelen vormen de afrondende hoofdstukken. 
De begroting wordt separaat aan de commissie gestuurd, hetzelfde 
geldt voor ons nieuwe strategisch beleidsplan 2019 - 2022 
‘Grensdoorbrekend Onderwijs’.

LEESWIJZER
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Het Da Vinci College is genoemd naar Leonardo 
da Vinci, die de geschiedenis is ingegaan als een 
van de meest veelzijdige personen ooit. Hij vond 
uit, ontwierp, creëerde, schreef, onderzocht, 
schilderde, studeerde, doceerde, componeerde en 
filosofeerde. In onze dagelijkse onderwijspraktijk, 
maar ook in onze visie op hoe het Da Vinci 
College zich verder zal ontwikkelen, laten wij ons 
inspireren door zijn nieuwsgierigheid naar de 
wereld om hem heen, zijn veelzijdigheid en zijn 
durf om buiten de gebaande paden te treden. In 
onze opdracht om ieder van onze studenten zo 
goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling, 
die centraal staat in alles wat we doen, en dat 
zoveel mogelijk in aansluiting op de ambities van 
onze regio, kijken we dan ook bewust over de 
muren van onze onderwijsinstelling heen. De 
afgelopen jaren hebben vooral in het teken 
gestaan van het realiseren van onze onderwijsvisie, 
van het versterken van onze responsiviteit naar de 
arbeidsmarkt en de samenleving en van het 
inspelen op de arbeidsmarkt van de toekomst. 
‘Goed vakmanschap, sterke regio’, strategisch 
beleidsplan 2015-2018 vormde ons kompas. De 
beweging die we hebben ingezet omvat onze 
curriculumvernieuwing, ons opleidingenportfolio, 
onze samenwerkingsvormen met onze omgeving 
en ook onze eigen organisatie-inrichting en cultuur. 
En dat alles met veel aandacht voor ieder van 
onze studenten.
 
De komende jaren zetten we vervolgstappen op 
het fundament dat is gelegd. Het nieuwe 
strategische beleid zet dan ook vooral in op 
verdiepen, verder uitbouwen en borgen van de 
ingeslagen weg. Dat doen we met een open oog 
voor de vragen vanuit de arbeidsmarkt en 
samenleving die de komende jaren op ons af 
komen, mede onder invloed van technologische en 
demografische ontwikkelingen en zoveel mogelijk 
samen met onze partners in de regio. Het 
antwoord daarop hebben we voor ons als 
onderwijsinstelling en als werkorganisatie 
‘Grensdoorbrekend onderwijs’ genoemd. Dat is 
ook de titel van het strategische beleidsplan 
2019-2022. De kern daarvan is dat voor 
aansprekend beroepsonderwijs voor onze 
studenten en voor het beantwoorden van de 

INLEIDING
vraagstukken en trends die op ons afkomen, het 
noodzakelijk is dat wij over de grenzen van onze 
instelling en institutie heen verregaand 
samenwerken in de beroepskolom maar ook met 
het bedrijfsleven en de samenleving. We zullen 
nog actiever inzetten op het ‘doorbreken’ van 
grenzen: tussen onderwijssystemen, tussen 
onderwijs en bedrijfsleven, tussen sectoren, in ons 
werkgeverschap, tussen formeel en informeel leren 
en tussen individuen en hun leefwerelden. En dat 
doen we met beide benen op de grond en met 
onze partners in de regio. In die verregaande 
samenwerking blijven wij een onderwijsinstelling 
met een pedagogische opdracht waarin onze 
studenten een centrale plek innemen.

Deze kwaliteitsagenda is een uitwerking op 
onderdelen van het nieuwe strategische 
beleidskader en bouwt voort op de stappen die de 
afgelopen jaren met succes zijn gezet. Voor het 
formuleren van ons strategische beleid en voor de 
uitwerking van de kwaliteitsagenda hebben we 
gebruik gemaakt van de groeiagenda’s van de 
regio, de plannen van de Economic Development 
Board Drechtsteden en de ontwikkelingen van het 
Leerpark als campus. We zijn betrokken geweest 
bij de onderwijs- en arbeidsmarktparagrafen van 
de coalitieakkoorden in de regio en op meerdere 
manieren op alle niveaus verbonden met vele 
initiatieven, stuurgroepen, werkoverleggen et 
cetera in de regio. De maatregelen die in dit plan 
staan vermeld, bouwen voort op het beleid dat in 
de regio is ontwikkeld. Ook hebben we 
nadrukkelijk gekeken naar de ontwikkelingen in de 
omliggende regio’s en naar de plannen van het 
kabinet en van de Europese Commissie. Onze 
stakeholders, waaronder onze eigen medewerkers, 
die waardevolle input hebben geleverd vanuit hun 
expertise, hebben ons geïnspireerd. Met de 
Ondernemingsraad, de Studentenraad en in 
onderwijscafe’s en themadagen zijn onderdelen 
van dit plan en de strategische agenda besproken. 
Hun input is geconcretiseerd en hun enthousiasme 
heeft ons gesterkt in onze ambitie. Ambitieus, 
betrokken en professioneel, gaan wij deze 
volgende stap als Da Vinci College succesvol 
zetten. Samen!
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ALGEMENE BESCHRIJVING 

De Stichting Regionaal Opleidingencentrum 
Zuid-Holland Zuid is een instelling voor middelbaar 
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie die 
haar activiteiten uitvoert onder de naam Da Vinci 
College. Statutair is het Da Vinci College gevestigd 
aan de Leerparkpromenade 100, 3312 KW te 
Dordrecht. Het doel van de stichting is het 
verzorgen van beroepsonderwijs, educatie en 
activiteiten op contractbasis in de regio 
Zuid-Holland Zuid, met als zwaartepunt de steden 
Dordrecht en Gorinchem. In 2012 is in de 
organisatie een volledige scheiding aangebracht 
tussen de private en publieke activiteiten nadat in 
2011 hiervoor al de structuur was ingericht en het 
vermogen van de instelling werd gesplitst. De 
moederstichting Regionaal Opleidingencentrum 
Zuid-Holland Zuid kent vanaf die datum naast het 
Da Vinci College (publieke activiteiten) diverse 
private activiteiten. Het college van bestuur en de 
raad van toezicht van de moederstichting vormen 
het bestuur van en het toezicht op alle publieke en 
private activiteiten. 

In 2013 is de Coöperatie KIEN in het leven 
geroepen, ter verzelfstandiging van de dienst ICT 
van het Da Vinci College, met als doel een 
kwalitatief hoogwaardige ICT-voorziening tot stand 
te brengen voor het Da Vinci College en de met de 
dienst ICT samenwerkende partnerscholen. Zeven 
besturen in primair, voortgezet onderwijs en mbo 
zijn inmiddels lid van de coöperatie. Verwacht 
wordt dat op korte termijn nog drie besturen 
toetreden. Naast een hoogwaardige 
ICT-infrastructuur voorziet KIEN haar leden in 
toenemende mate in ondersteuning op het gebied 
van AVG en in ICT-geletterdheid van het personeel 
van de betrokken scholen.

HET DA VINCI COLLEGE

In 2014 zijn de hoger onderwijs-activiteiten 
ondergebracht in de Stichting Hoger Onderwijs Da 
Vinci nadat deze in dat jaar is erkend als 
zelfstandige Rechtspersoon Hoger Onderwijs 
volgens de WHW. Deze stichting voert haar 
activiteiten uit onder de naam HBO Drechtsteden. 
Het college van bestuur van de Stichting Regionaal 
Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid vormt 
tevens het bestuur van deze stichting. 

In oktober 2016 is Ospitalità BV opgericht. 
Ospitalità BV heeft het Grand Café Bellissimo op 
het Leerpark overgenomen. Het merendeel van 
de voorheen bij de sociale werkvoorziening 
Drechtwerk werkzame medewerkers is 
gedetacheerd bij het Da Vinci College. Mede 
met deze overname geeft het Da Vinci College 
vorm aan haar maatschappelijke rol en wordt 
voldaan aan een deel van de taakstelling van  
de Participatiewet.

Het Da Vinci College vormt sinds 2003 samen met 
de gemeente Dordrecht de Coöperatie Leerpark. 
De coöperatie is indertijd opgericht om het 
Leerpark tot stand te brengen, de bouwactiviteiten 
te coördineren en de visie die ten grondslag ligt 
aan het Leerpark te bewaken. Thans werkt deze 
coöperatie aan de doorontwikkeling van het 
Leerpark met onder andere een maakfabriek en 
een station tot een campus, aan de vestiging van 
HBO op het Leerpark waardoor de hele 
beroepskolom vanuit een gedeeld onderwijsvisie 
aanwezig is en samenwerkt en aan de verbinding 
inhoudelijk en fysiek van het Leerpark met het 
aanpalende Zorgpark.
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ORGANOGRAM

RAAD VAN TOEZICHT

COLLEGE VAN BESTUUR

CONCERN CONTROL

ONDERWIJSSECTOREN

TECHNIEK & MEDIA

GEZONDHEIDSZORG  
& WELZIJN

ECONOMIE & 
ONDERNEMERSCHAP

PARTICIPATIE 

PRIVÉ BEDRIJVEN

AUDIT DIENST

DIENSTEN

CONCERN 
ADMINISTRATIE

DA VINCI FLEX BV

DA VINCI  
OPLEIDINGEN BV

DA VINCI EDUCATIE BV

OSPITALITÀ BV

FACILITAIR & 
HUISVESTING

HRM

PR & COMMUNICATIE

DIENST 
ONDERWIJSSTRATEGIE

& KWALITEIT

BESTUURSSECRETARIAAT

STICHTING REGIONAAL
OPLEIDINGENCENTRUM
ZUID-HOLLAND ZUID

VERBONDEN  
PARTIJEN,

DEELNEMINGEN

COÖPERATIE KIEN
IT SERVICES

ROC DA VINCI COLLEGE HOLDING BV ROC-ZHZ STICHTING
HOGER ONDERWIJS

SCIENZA BV

OPNIEUW & CO



8 Da Vinci College



9Kwaliteitsagenda 2019 - 2022

Het Da Vinci College is het regionaal 
opleidingencentrum voor Zuid-Holland Zuid. Ruim 
8600 mbo-studenten staan bij ons ingeschreven1. 
Die studenten kunnen kiezen uit ongeveer 200 
verschillende beroepsopleidingen op mbo-niveau, 
verdeeld over drie sectoren: Economie & 
Ondernemerschap, Gezondheidszorg & Welzijn en 
Techniek & Media. Daarnaast beschikken we over 
de sector Participatie waarin het Entreeonderwijs, 
het Vavo en de Educatie- en de 
inburgeringsopleidingen zijn ondergebracht. Ook 
verzorgen we bedrijfsopleidingen en trainingen voor 
volwassenen. Onze jongste loot aan de boom is 
HBO Drechtsteden. Dit private, zich van andere 
hbo-instellingen onderscheidende hbo biedt 
(geaccrediteerde) bachelor- en post-bachelor 
hbo-opleidingen aan op het gebied van techniek, 
management, ondernemerschap en zorg en welzijn. 
HBO Drechtsteden kent inmiddels ongeveer 1.000 
studenten. Onze opleidingen kennen een optimale 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, 
waarbij bedrijven en organisaties participeren in de 
vormgeving en ontwikkeling van het onderwijs.

HET DA VINCI COLLEGE  
IN EEN NOTENDOP

1  zie voor een gedetailleerder overzicht van onze populatie ons Geïntegreerd Jaardocument 2017:  
http://e.issuu.com/embed.html#2342015/64136994 (blz. 85).

De vestigingen van het Da Vinci College

We hebben onze hoofdlocaties in Dordrecht en 
Gorinchem, maar bieden ons onderwijs op 
diverse locaties in de regio aan. Het hart van de 
organisatie vormt het Leerpark Dordrecht. Hier is 
het merendeel van de opleidingen gevestigd 
waardoor het mogelijk is om over de grenzen van 
individuele opleidingen samen te werken. Net zo 
karakteristiek is de vestiging in Gorinchem. Dit 
moderne gebouw kent een golvend dak 
(verwijzend naar het rivierrijke gebied) en vele 
ramen zodat een open blik naar de regio 
waarvoor we opleiden gegarandeerd is.

http://e.issuu.com/embed.html#2342015/64136994
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De vestigingen die we hebben, tonen goed aan 
voor welke regio we opleiden. Deze strekt van de 
Hoeksche Waard in het westen tot de regio 
Albasserwaard/Vijfheerenlanden in het oosten. 
Tussenin liggen de Drechtsteden. 
De Hoeksche Waard is een subregio (ruim 85.000 
inwoners) met een overwegend agrarisch profiel, 
gekenmerkt door een sterke en innovatieve 
landbouwsector en een innige interne 
gemeentelijke samenhang. De Drechtsteden 
vormen een regio van zeven gemeenten, met ruim 
289.000 inwoners waarmee zij gezamenlijk de 
vijfde ‘stad’ van Nederland zijn. De regio 
karakteriseert zich met name op het gebied van 
innovatie, de (maritieme) maakindustrie en de 
logistiek. Het water is de verbindende factor: na 
Amsterdam en Rotterdam zijn de Drechtsteden 
derde maritieme knooppunt van Nederland. De 
regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (met 
ongeveer 130.000 inwoners) kent drie 
karakteristieke stuwende, technische economische 
sectoren: de water- en deltatechnologie, de 
maritieme maakindustrie en agrifood en ligt 
ingeklemd tussen de provincies Noord-Brabant, 
Utrecht en Gelderland2. 

ONS WERKGEBIED

De samenstelling binnen de regio waarvoor wij 
opleiden is zeer heterogeen3.Dit vertaalt zich in 
verschillende uitdagingen per subregio. De 
uitdagingen op sociaaleconomisch vlak zijn het 
grootst in Zwijndrecht en Dordrecht, die samen een 
eigen meer stedelijke regio vormen, met bijbehorende 
(groot)stedelijke problematiek en culturele diversiteit. 
Dit zien wij vanzelfsprekend ook terug in onze 
studentenpopulatie. Zo ligt de arbeidsparticipatie 
lager dan het Nederlands gemiddelde, hetzelfde 
geldt voor het besteedbaar inkomen4 en de 
werkloosheid is hoger dan gemiddeld in Nederland5. 
Ook op andere sociaaleconomische indicatoren 
scoren deze gemeentes minder. Een blik op de gehele 
regio leert dat het opleidingsniveau lager ligt dan 
gemiddeld. Zie hiervoor onderstaande tabel. 
Dit wordt verder versterkt door de ‘bible-belt’ die 
dwars door de regio loopt. Studenten van 
gereformeerde huize kiezen doorgaans zelden voor 
een roc als het onze op buitengewoon neutrale 
grondslag, maar reizen doorgaans naar instellingen 
zoals het Hoornbeeck College. Bijgevoegde 
afbeelding6 toont de ligging van de bible-belt op basis 
van de indicatie waar de aanhang van de SGP woont 
zoals blijkt uit uitslagen van verkiezingen. 

2 Gemeente Gorinchem, Regiodeal ‘Werken aan Hollands vakmanschap voor de dag van morgen’ 
3 Berenschot, Opgavenprofielen Drechtsteden-gemeenten, Drechtsteden, ZHZ en Randstedelijke Zuidflank, februari 2018.
4 Idem.
5 www.waarstaatjegemeente.nl
6  Bron: ANP.
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ANDERE ROC’S IN DE REGIO 
Het Da Vinci College is het enige roc in de regio 
Zuid-Holland Zuid. In de periferie van deze regio zijn 
echter wel andere roc’s actief. In de regio Rotterdam 
gaat het met name om het Albeda College, Zadkine 
en het Scheepvaart en Transportcollege (STC) en aan 
de Oostkant om roc Rivor . Aan de noordkant van 
onze regio hebben we te maken met de roc’s uit de 
regio Utrecht zoals MBO Utrecht en roc Midden 
Nederland en onder de rivieren treffen we onze 
zuidelijke collega’s, zoals ROC West-Brabant, de 
Rooi Pannen en Koning Willem I College. Uiteraard 
werken we met diverse roc’s samen, onder meer in 
de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) en 
publiek-private samenwerkingen (PPS). Zo werken we 
samen met het STC en een bijbehorend netwerk van 
bedrijven in het CIV Maritiem, met MBO Rijnland 
(voorheen het ID College) in de PPS Smart 
Technology. Op de locatie in Barendrecht hebben we 
met het Albeda College, Lentiz en de Focus 
Beroepsacademie de handen ineen geslagen om 
samen middelbaar beroepsonderwijs in de regio te 
realiseren. Om de aansluiting op het hbo te 
verbeteren is samen met het Albeda College, 
Zadkine, het STC, de Hogeschool Inholland en 
Hogeschool Rotterdam het servicedocument 
Keuzedeel Voorbereiding hbo geschreven, een 
regionale vertaling voor de regio Rijnmond/
Drechtsteden van het landelijk ontwikkelde Keuzedeel 
Voorbereiding hbo. We werken tevens met beide 
voornoemde hogescholen samen op het gebied van 
AD-opleidingen. Ook vinden wij de samenwerking 
met het Albeda College, Zadkine en de Hogeschool 
Rotterdam in de Opleidingsschool Mbo Rotterdam en 
Drechtsteden (OSMRD). In dit samenwerkingsverband 
slaan we de handen ineen om studenten van de 
lerarenopleiding gezamenlijke op te leiden tot 
docenten voor het mbo.
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ONZE ONDERWIJSVISIE: BASIS VOOR RESPONSIEF  
EN CONTEXTRIJK ONDERWIJS

ERKENNING VAN DE ONDERWIJSVISIE 
VAN HET DA VINCI COLLEGE
• De Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
gaf in 2016 in een onderwijsstudie aan dat 
hybride onderwijsconcepten zoals die van 
het Da Vinci College de krachtigste 
voedingsbodem zijn voor het aanleren van 
nieuwe vaardigheden. Door aan projecten 
deel te nemen, werken de studenten onder 
andere aan hun 21e eeuwse vaardigheden, 
zoals samenwerken, problemen oplossen 
en kritisch- en creatief denken. De projecten 
zijn tevens een krachtige voedingsbodem 
om maatschappelijke verantwoordelijkheid 
waar te maken.

• De Europese Commissie heeft het Da Vinci 
College in november 2017 beloond met de 
Innovative VET Award voor onze innovatieve 
onderwijsvisie vanwege de verbinding van 
het onderwijsconcept met een hybride 
leeromgeving en de krachtige responsiviteit 
naar de arbeidsmarkt.

• Dagblad Trouw kwalificeerde eveneens in 
november 2017 de onderwijsvisie van het 
Da Vinci College als hét voorbeeld voor het 
onderwijs in Nederland hoe de 
samenleving de school binnenkomt en zich 
daarmee verbindt.

• De Duurzaamheidsfabriek mag zich sinds 
november 2016 officieel Fieldlab Smart 
Industry noemen.

De onderwijsvisie van het Da Vinci College is 
gestoeld op een hybride leeromgeving waarin 
school en beroepspraktijk in elkaar schuiven in één 
onderwijsontwerp waarin het werkende leren in de 
beroepspraktijk direct verbonden wordt met 
expliciete kennis en waarin de theorie wordt 
benaderd vanuit de praktijk. De uitgangspunten zijn:
 
1 een verregaande integratie van leren op school 

en op de werkplek, waarbij formele kennis op 
school, kennis van werkprocessen en praktische 
kennis worden geïntegreerd in één benadering 
en met een daarop aangepast curriculum. 

2 een hybride leeromgeving waarin leren op 
school en op de werkplek op een natuurlijke 
manier in elkaar over gaan. Les, opdrachten en 
training in simulatie-omgevingen op school gaan 
samen met authentieke taken en projecten 
aangeleverd door bedrijven en met stages en 
leerplaatsen in bedrijven. Leren en innoveren 
worden op die manier samengebracht.

3 samenwerking met diverse start ups die het 
leerklimaat versterken en ondersteunen met 
nieuwe vormen van innovatie en 
ondernemerschap.

4 En de relaties die we daarin leggen dwars door 
de hele beroepsonderwijskolom en met onze 
omgeving. Goed en modern beroepsonderwijs 
maak je samen met je omgeving. 

Op deze manier bereiden we onze studenten voor 
op een baan op de arbeidsmarkt van de toekomst, 
integreren we 21e eeuwse vaardigheden op een 
natuurlijke manier in ons concept, verbinden en 
versterken we het regionale netwerk van leren en 
innoveren in de economische infrastructuur van de 
regio en vormen we een springplank naar leven 
lang ontwikkelen. Ook realiseren we op deze 
manier dat ons onderwijs actueel is en responsief 
naar ontwikkelingen binnen bedrijven en op de 
arbeidsmarkt. 
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De afgelopen jaren hebben we langs de lijnen 
van ons strategische beleidsplan 2015-2018 
‘goed vakmanschap, sterke regio’ op veel fronten 
gelijktijdig maatregelen genomen om de 
kwaliteit, de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid naar diverse doelgroepen, 
de toekomstgerichtheid van de opleidingen en 
de responsiviteit van het beroepsonderwijs te 
vergroten. Dit beleid is in een krachtige dialoog 
met de regio tot stand gekomen en uitgevoerd, 
daarbij onder andere geïnspireerd door de 
richtinggevende brief van de minister van OCW 
over ‘een responsief beroepsonderwijs voor 
hoogwaardig vakmanschap’. De kern van dit 
beleidsplan is onderwijs dat aansprekend is, dat 
in een hybride context plaatsvindt, responsief is 
en een hoge betrokkenheid kent van de partners 
in de regio. Gedurende de looptijd van het 
strategisch beleidsplan hebben we een stevige 
basis weten te leggen: 

• We hebben het hybride onderwijs ontwikkeld 
en steeds breder uitgerold, waarbij we oog 
hielden voor verschillen in bedrijfstakken en 
ontwikkelingsfase van teams. Het hybride 
onderwijs stelt ons in staat om samen met de 
regio in een netwerk te functioneren en samen 
verantwoordelijk te zijn voor de economische 
structuur (onder meer in publiek-private 
projecten die we in alle sectoren tot stand 
hebben gebracht). Dat heeft mooie 
samenwerkingen én wederzijds vertrouwen met 
het bedrijfsleven teweeggebracht waar ons 
onderwijs in aansprekende projecten en 
leeromgevingen van profiteert. Waar relevant 
hebben we die projecten samen met het 
toeleverende of afnemende onderwijs gedaan 
om op een natuurlijke manier 21e eeuwse 
vaardigheden te trainen. De moderne hybride 
leeromgevingen hebben we op al onze 
locaties geleidelijk uitgerold.

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2015-2018:  
EEN MEER DAN STEVIGE BASIS

• Onze responsiviteit komt niet alleen tot 
uitdrukking in de samenwerking met het 
bedrijfsleven voor de arbeidsmarkt, maar ook 
in de samenwerking met de ‘stad’ waar het 
gaat om onze open houding naar kwetsbare 
doelgroepen en de maatschappelijke projecten 
waar we een bijdrage aan leveren, mede in 
het licht van de ontwikkeling van onze 
studenten tot maatschappelijk verantwoorde 
burgers. We hebben ons onverminderd 
toegankelijk getoond om alle studenten in de 
regio, ook die mogelijk minder kansrijk geacht 
worden, een toekomstperspectief te bieden. 
We hebben geïnvesteerd in ons Student 
Servicecentrum, Loopbaancentrum, de 
werkcoaches en het ZOW-concept (Zorg 
Onderwijs Werk7). Daarnaast hebben we veel 
nieuwe samenwerkingspartners voor Entree en 
niveau 2 aan ons gebonden en educatie 
verbonden aan het beroepsonderwijs.

• We hebben onze opleidingen aangepast aan 
de nieuwe kwalificatiestructuur en keuzedelen 
in lijn met ons onderwijsconcept vormgegeven. 
We hebben meerdere onderwijslogistieke 
systemen geïmplementeerd om dit te 
ondersteunen. Daarnaast vernieuwden we ons 
opleidingenportfolio gericht op de toekomstige 
arbeidsmarkt, zoals de brede opleidingen in 
zorg/welzijn, bedrijfskunde en de brede 
niveau 2-opleidingen. 

7 Jongeren die in het onderwijs dreigen vast te lopen of die vanuit de jeugdhulpverlening de weg 
naar het onderwijs willen maken, kunnen besproken worden in het wekelijks gevoerde 
casuïstiekoverleg van het ZOW. In dit overleg wordt besproken of de jongere 
geplaatst kan worden in een van de trajecten van het ZOW of dat een traject bij 
een van de partners betere mogelijkheden biedt. De vaste partners in het 
casuïstiekoverleg zijn: Evides (voorheen Trivium Lindenhof), Leerplicht/
RMC en het Da Vinci College.
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• Er is veel geïnvesteerd in pedagogisch-
didactisch handelen op een veelheid van 
terreinen gericht op ons onderwijs, in het 
leerklimaat en de leerloopbaan van de student. 
Op niveau 1 en 2 zijn we bezig met de 
organisatiebrede implementatie van de 
BAG-methode8. Om de leerloopbaan van onze 
studenten te versterken, hebben we 
excellentieprogramma’s ontwikkeld en 
uitgevoerd, werk gemaakt van interculturalisatie 
dwars door de organisatie heen en onze 
studenten én medewerkers in staat gesteld 
internationale ervaringen op te doen.

• Om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken is 
ook onze organisatie verder ontwikkeld. 
Onderwijsteams zijn sterker gepositioneerd door 
deze onderdeel van een sector uit te laten maken 
en zijn versterkt door aan ieder team 
curriculumexperts toe te voegen. Daarnaast zijn 
er kortere lijnen gecreëerd door sterk aan 
onderwijs gerelateerde activiteiten van diensten 
onder te brengen bij sectoren en is een breed 
door de organisatie gedragen risicomanagement 
geïmplementeerd. Verder lopen we een 
cultuurtraject naar een organisatie die kracht 
zoekt in samenwerking en verbinding en die 
daarbinnen professionele ruimte laat aan en 
verantwoordelijkheid vraagt van iedereen. 
Hierbij is geïnvesteerd in het onderwijskundig 
leiderschap in de organisatie in lijn met ons 
hybride onderwijsconcept en werken we aan een 
versnelling van de transitie van een vooral 
dienstengestuurde organisatie naar een 
organisatie waar onderwijs in de lead is.

Op deze basis willen en kunnen we de komende 
jaren voortbouwen.

8 De BAG-methode wordt uitgelegd bij het thema 
Kwetsbare Doelgroepen verderop in de Kwaliteitsagenda.
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ONZE REGIO VERANDERT EN WIJ VERANDEREN MEE

Technologische, demografische en 
maatschappelijke ontwikkelingen veranderen de 
arbeidsmarkt ingrijpend en fundamenteel. De 
samenleving vergrijst en in sommige sectoren 
ontstaan nieuwe en andere banen. In andere 
sectoren is sprake van krimp en sommige beroepen 
verdwijnen zelfs geheel. Daarbij zal de 
arbeidsmarkt de komende jaren steeds meer onder 
druk komen te staan, wat zich kenmerkt door 
tekorten aan personeel op alle terreinen en op alle 
niveaus. Het is daarom van belang dat iedereen 
zich langer blijft ontwikkelen en dat iedereen – ook 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – 
actiever deel uitmaakt van de beroepsbevolking , 
hetzij in een betaald beroep, hetzij in een setting 
van vrijwilligerswerk. Dit zal toegespitste scholing 
vergen. Daarbij wordt de arbeidsmarkt ook steeds 
internationaler. Dit betekent dat vaker dan 
voorheen studenten en werknemers – ook op 
mbo-niveau – zich breder zullen oriënteren en 
zullen kijken naar loopbaanmogelijkheden in 
andere landen dan Nederland en vice versa. In 
deze paragraaf beschrijven we in welke context de 
regio zich bevindt, welke uitdagingen er zijn per 
subregio en welke initiatieven worden ontplooid 
om die uitdagingen het hoofd te bieden. 
 

ZUID-HOLLAND
De provincie Zuid-Holland, waartoe onze regio ook 
behoort, kampt met het grootste tekort aan vakmensen 
in Nederland in de sectoren ICT, Land- en tuinbouw, 
handel, vervoer en opslag en industrie. Tevens is de 
arbeidsmarkt in Zuid-Holland versnipperd en stappen 
werknemers niet snel over naar andere sectoren. 
Daarbij komt ook nog dat de provincie in de 
achterhoede staat (nummer 10 van de 12) in het 
activeren van onbenut arbeidspotentieel. Zuid-Holland 
is daardoor ongeveer 30% minder veerkrachtig dan 
Utrecht, waar dit probleem minder groot is. Dat is een 
groot risico in het licht van alle transities die op de 
regio afkomen en voor veel dynamiek op de 
arbeidsmarkt gaan zorgen9. De Economic Board 
Zuid-Holland zet in op een regionaal ‘human capital’ 
akkoord met drie interventieroutes met daaraan 
gekoppeld stevige ambities: 1) Zuid-Holland wordt 
koploper in leven lang ontwikkelen; 2) Zuid-Holland 
wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van 
Nederland; en 3) Zuid-Holland schuift op naar de 
middenmoot van presterende provincies activeren 
onbenut potentieel. Onderzoeks- en adviesbureau 
Birch calculeert dat realisatie van deze ambities de 
provincie ongeveer 6 miljard euro aan extra 
economische groei oplevert en dat van bedrijven de 
concurrentiekracht in de regio toeneemt. In 
onderstaand schema wordt inzichtelijk gemaakt welke 
doelen aan de ambities worden gekoppeld en welke 
waarde daarmee gegenereerd wordt.

9 Resultaten onderzoeks- en adviesbureau Birch in opdracht van Economic 
Board Zuid-Holland, september 2018.
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DRECHTSTEDEN 
De Drechtsteden, met name Zwijndrecht en 
Dordrecht, kennen een aantal serieuze 
uitdagingen. De ontwikkeling van het gebied blijft 
achter en er wordt nog onvoldoende geprofiteerd 
van het economische herstel, getuige de 
achterblijvende vraag naar woningen, de 
leegstand, de lage werkgelegenheidsontwikkeling 
in combinatie met de bovengemiddelde 
sociaaleconomische problematiek die de regio 
van oudsher kent.
Arbeidsmarktbeleid en economische structuur zijn 
de belangrijkste pijlers van de Groeiagenda 
2030 van de Drechtsteden, het meest 
richtinggevende document met betrekking tot het 
ruimtelijk-economische domein van de 
Drechtsteden. De Groeiagenda komt voort uit de 
constatering dat het herstel na de crisis in de 
Drechtsteden minder goed op gang is gekomen 
dan andere regio’s in de Randstad, met als 
grootste probleem dat steeds minder hoger 
opgeleiden in de regio willen wonen. Daarom 
zijn drie kernopgaven benoemd: 1) ‘goed wonen’ 
met een beter voorzieningenniveau, 2) ‘goede 
bereikbaarheid’, en 3) ‘goed werken’: het 
versterken van de economische positie door het 
aantrekken van nieuwe hoogwaardige 
bedrijvigheid en verbreding van het eenzijdige 
maritieme profiel naar maakindustrie, logistiek, 
leisure en zorg. Aan deze drie kernopgaven zijn 
een vijftal ‘spotlightprojecten’ gekoppeld die 
moeten bijdragen aan het behalen van de 

doelen.10 Een van deze spotlightprojecten betreft 
de campusontwikkeling van het Leerpark in 
Dordrecht. In het verlengde van de groeiagenda 
heeft de Economic Development Board 
Drechtsteden (EDB) opdracht gegeven voor een 
ruimtelijke verkenning11. De bevindingen van die 
verkenning bevestigen de weg die met de 
groeiagenda is ingeslagen. In het rapport van de 
EDB wordt specifiek de potentie benoemd om de 
synergie tussen bedrijven en onderwijs in de 
Drechtsteden uit te bouwen, waarbij het Leerpark 
(“een belangrijke innovatie hotspot”) wordt 
genoemd.

De verwachte grootste groei in werkgelegenheid 
in de regio Drechtsteden zal in de sectoren 
techniek, logistiek, zorg & welzijn, ICT en 
zakelijke dienstverlening zijn12. 

Daarnaast is in de begroting 2019 met de 
veelzeggende naam ‘Handen uit de Mouwen’ 
vastgesteld. Naast de investeringen die gemeente 
vrijmaakt voor de doorontwikkeling van het 
Leerpark, is ook afgesproken om binnen vier jaar 
4000 extra banen te creëren en dat mbo- en 
hbo-opleidingen moeten aansluiten op de vraag 
naar technische mensen of mensen in de zorg. 
Wij ondersteunen deze doelstellingen door het 
uitbreiden van de zogenaamde TOT-routes (Talent 
Ontwikkeling Techniek) vanuit Barendrecht en 
Ridderkerk en de verschillende technasiums te 
laten aansluiten op de Duurzaamheidsfabriek. 

10 Groeiagenda 2030 – Goed leven in de Drechtsteden.
11 Economic Development Board Drechteden, Drechtsteden Waterrijk, juli 2018.
12 Presentatie gemeente Dordrecht, ‘Werkgelegenheidsontwikkeling 2016 - 2030 naar sectoren’, mei 2017.
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13 Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Regionaal Maatschappelijke Agenda, februari 2018.
14 Raadpleegbaar via https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/wp-content/uploads/2016/07/Visie-2030.pdf 
15  https://www.ad.nl/hoeksche-waard/eigen-mbo-opleiding-voor-hoeksche-waard~aefb25bc/ 
16 Regioprogramma “Hoeksche Waard werkt: dé voedingsbodem voor de Randstad”,  

juni 2017.
17 Onderzoekscentrum Drechtsteden, Factsheet bevolkingsprognose 2016-2040.
18 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/06/

extra-geld-voor-alle-vmbo-scholen-met-een-techniekprofiel

ALBLASSERWAARD-VIJFHEERENLANDEN 
Ook deze regio kent uitdagingen om de regionale 
economie krachtig te houden. Een belangrijk element 
hiervan betreft het behouden/versterken van een 
voldoende geëquipeerde beroepsbevolking. Deze 
opgaven zijn opgenomen in de Regionaal 
Maatschappelijke Agenda13 en de ‘Visie 2030 
Alblasserwaard-Vijfheerenland’14. De regio is echter 
zelfbewust, wil op eigen benen kunnen staan en wil 
in 2025 5.700 werknemers aan de slag hebben (op 
een totale beroepsbevolking van 82.200). Om dit te 
bewerkstellingen, moeten mensen ofwel zelf opgeleid 
worden en/of vanuit de regio worden aangetrokken. 
Hierin ziet de regio vanzelfsprekend een voorname 
rol voor het onderwijs weggelegd. De regio wil 
ruimte bieden voor opleidingsmogelijkheden op 
middelbaar- als op hbo-niveau in de technische 
sector én een kenniscentrum van duurzaamheid en 
innovatie op terrein van de agrarische, toeristische en 
maritieme sector ontwikkelen. De wens vanuit de 
regio is om dit kenniscentrum op de vestiging van het 
Da Vinci College aan de Mollenburgseweg in 
Gorinchem te vestigen. De aanvraag in het kader van 
de ‘regiodeal’ ondersteunt deze ambitie.

DE HOEKSCHE WAARD
De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard hebben 
te maken met uitdagingen wat betreft de continuïteit 
van de voorzieningen en de leefbaarheid van de 
kernen, mede ingegeven door ontgroening en 
vergrijzing. Die uitdaging wordt mede versterkt door 
de afwezigheid van een mbo, zo blijkt uit 
economische studies, waardoor jongeren 
gestimuleerd worden om de Hoeksche Waard te 
verlaten. Het Da Vinci College wil hier verandering 
in brengen en heeft per augustus 2018 in 
samenwerking met het Actief College de deuren 
geopend van de eerst mbo-bouwopleiding in de 
Hoeksche Waard15. In samenwerking met de 
provincie hebben de gemeenten binnen de 
Hoeksche Waard een vijftal thema’s 

geïdentificeerd16. De thema’s zijn 1) duurzame 
landbouw, 2) energie, 3) bereikbaarheid, 4) natuur 
en recreatie en 5) demografische ontwikkelingen.

Samengevat kent de regio waarmee we 
samenwerken en waar we voor opleiden een zeer 
‘verbrokkelde’ samenstelling met eigen 
uitdagingen. De denominatie en de culturele 
diversiteit spelen hierin een belangrijke rol. Er zijn 
echter ook gemeenschappelijkheden. De 
bevolkingsgroei van de hele regio blijft achter bij 
de rest van Nederland. De bevolkingsgroei in de 
afgelopen 25 jaar ligt met 11,3% onder het 
landelijk gemiddelde van 14%. Ook de beoogde 
groei die wordt voorzien tot 2040 is lager dan het 
landelijk gemiddelde. Alle gemeenten in de regio 
hebben in sterke mate te maken met vergrijzing, 
wat op termijn de voorzieningen verder onder druk 
zal zetten. Daarnaast neemt de beroepsbevolking, 
het aantal 20-65 jarigen, af17.

Vanwege de verwachte arbeidsmarkttekorten in de 
gehele regio, wordt inclusie langs alle lijnen 
aangemoedigd. Met betrekking tot de 
arbeidsmarktbehoefte is te constateren dat die 
behoefte met name betrekking heeft op de zorg- en 
technieksector. In dat verband merken we graag 
op dat we met vrijwel alle vmbo-scholen in de 
regio intentieverklaringen hebben afgesloten over 
samenwerking met het Da Vinci College op het 
gebied van techniek in het kader van de extra 
financiële injectie voor goed techniekonderwijs18. 
Daarnaast is de wens groot om in de eigen regio 
AD-trajecten beschikbaar te hebben, zodat 
studenten in en voor de eigen regio behouden 
blijven. Om die wensen te realiseren investeert de 
regio in samenspraak met de Economic 
Development Board én het Da Vinci College de 
komende jaren miljoenen in de verdere 
ontwikkeling van het Leerpark, onder andere in de 
vorm van de maakfabriek en het HBO-gebouw.
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AAN DE VOORAVOND VAN EEN  
NIEUWE STRATEGISCH BELEIDSPLAN 

‘verticaal’ samenwerken binnen de 
onderwijskolom als horizontaal tussen sectoren 
en in publiek-private constructies die ruimte 
bieden aan co-creatie tussen onderwijs, 
bedrijven en instellingen. Ook doen we dit om 
een bijdrage te leveren aan het leven lang 
ontwikkelen en een vitale arbeidsmarkt in onze 
regio. We willen ons de komende jaren steeds 
nadrukkelijker profileren als grensdoorbrekend 
kennis- en opleidingscentrum van en voor onze 
regio, met een landelijke uitstraling en de ambitie 
om ook internationaal van betekenis te zijn. 
Onze maatschappelijke opdracht nemen we 
serieus. Ons uitgangspunt is dat we er voor 
iedereen en altijd zijn en gelijke kansen bieden, 
zeker in onze regio. Wij maken ons sterk om 
onderwijs aan te bieden aan kwetsbare 
groepen. Ook hen begeleiden we naar een 
passende plek en we investeren in een sfeer 
waarin iedereen zich bij ons thuis voelt. Respect 
voor elkaar en voor de omgeving staat centraal.

GROTE AMBITIES IN EEN COMPLEXE 
OMGEVING: STERKTE-ZWAKTE
We zijn een onderwijsinstelling met een grote 
innovatiekracht, waarbinnen we door ons stevig 
verankerde onderwijsconcept sturen op 
vernieuwing van het onderwijs vanuit een visie op 
de toekomst van de beroepen waarvoor wordt 
opgeleid en de urgentie om die beroepen te laten 
aansluiten bij de continu veranderende 
arbeidsmarkt. Dat gebeurt in nauwe samenspraak 

De voorgaande paragraaf beschrijft de context 
waarin wij ons bevinden. In de komende 
paragraven beschrijven we hoe we daarin onze rol 
willen pakken om bij te dragen aan het 
beantwoorden van de uitdagende vraagstukken 
die onze regio kent. We gaven al eerder aan dat 
het nog lopende strategisch beleidsplan ons een 
stevig fundament heeft gebracht om op voort te 
bouwen. In het nieuwe strategisch beleidsplan dat 
zal lopen van 2019-2022 (op 17 oktober 2018 
door de raad van toezicht goedgekeurd), pakken 
we op deze basis door, maar verdiepen, verbreden 
en vernieuwen we vanzelfsprekend ook. We 
hebben ons nieuwe strategisch beleidsplan heel 
bewust de veelzeggende titel ‘Grensdoorbrekend 
Onderwijs’ meegegeven, omdat we stellig van 
mening zijn dat we de grenzen tussen onderwijs en 
bedrijfsleven, tussen vmbo, mbo en hbo, tussen 
leren en werken, tussen reëel en virtueel, moeten 
doorbreken. We menen dat we op veel terreinen 
nadrukkelijk over institutionele grenzen heen 
moeten samenwerken in ons werkgeverschap 
(hybride teams), in de beroepskolom van het 
reguliere onderwijs, in de internationale dimensie 
van ons onderwijs en arbeidsmarkt, in de 
aansluiting van regulier onderwijs met leven lang 
ontwikkelen, in de inclusieve samenleving, en niet 
te vergeten ook in onze pedagogiek. 
1 We vernieuwen en verdiepen ons hybride 

onderwijs met de dimensies ‘innoveren’ en 
‘ondernemerschap’, twee cruciale competenties 
in de 21e eeuw. Dit is wat de arbeidsmarkt en de 
samenleving van ons vragen en waar we onze 
nek voor uitsteken. Een belangrijke rol hierbij 
speelt het samenwerken met start ups. 

2 Ten tweede willen we een substantiële speler 
worden op de markt voor leven lang 
ontwikkelen. Twee lijnen staan hierin centraal: in 
de eerste plaats het binden van (voormalig) 
studenten via alumnibeleid. En in de tweede 
plaats de samenwerking met bedrijven en 
bedrijfstakken zodat leven lang ontwikkelen niet 
alleen een aanbod- maar ook een vraaggestuurd 
instrument is.

3 De derde vernieuwing is de verregaande 
samenwerking over alle grenzen heen. Dat doen 
we voor het behoud van een sterke 
onderwijsinfrastructuur, waarbij we zowel 

Werken/
ondernemen

Innoveren

Leren



19Kwaliteitsagenda 2019 - 2022

en samenwerking – ook op teamniveau – met 
instellingen en bedrijven in de regio. Het is voor 
ons én voor onze regio van cruciaal belang om 
een innovatief profiel te hebben, de uniciteit ervan 
te behouden en te stimuleren zodat het 
bedrijfsleven het voordeel van onze relatieve 
kleinschaligheid ten opzichte van de ons 
omringende roc’s benut en gebruik maakt van onze 
daarmee gepaard gaande innovatiekracht en 
kwaliteit. Het bedrijfsleven in onze regio herkent 
die kansen wel degelijk, getuige de grote 
investeringen die het wil doen ten aanzien van de 
campusvorming en de samenwerking binnen ons 
HBO Drechtsteden. Daarnaast constateren onder 
meer onderzoeksbureau Birch en Berenschot dat 
de samenwerking tussen het bedrijfsleven in de 
regio nog te versplinterd van karakter is. Wanneer 
het lukt om die samenwerking verder te versterken, 
liggen er meer kansen in het verschiet.

Het Da Vinci College kent vanzelfsprekend ook 
risico’s. Om onze verregaande ambities te 
realiseren, hebben we veel maatregelen 
tegelijkertijd genomen, deels in het verlengde van 
het overheidsbeleid, maar vooral als gevolg van 
eigen ambitie en visie. Het is niet altijd iedereen 
gegeven om hier in de hectiek van iedere dag 
uitvoering aan te geven. Zo moest men leren de 
diversiteit en kwaliteit in horizontale relaties die het 
hybride onderwijs vraagt, te combineren met de 
eisen van de verticale sturing in de organisatie. Dat 
vraagt veel wendbaarheid, niet alleen van 
leidinggevenden maar zeker ook van onze 
medewerkers op alle plekken in de organisatie. 
Ook zij hebben zichzelf door de cumulatie van 
deze ontwikkelingen de afgelopen jaren meerdere 
keren opnieuw ‘moeten uitvinden’ en nieuwe 
verbindingen moeten maken. We zijn er ons van 
bewust dat we heel veel hooi op de vork nemen en 
genomen hebben en dat er ook nadelen 
verbonden zijn aan het voor de troepen uit lopen. 
We moeten op alle niveaus in de organisatie 
voldoende oog houden op het transitieproces dat 
wordt gelopen voor de onderwijskundige 
bedrijfsvoering en het onderwijskundig leiderschap 
laten meegroeien. Dit constateerde de 
Onderwijsinspectie eveneens naar aanleiding van 
het vierjaarlijkse onderzoek in de zomer van 2018. 

Zij waarschuwde ons om te zorgen voor borging 
om te voorkomen dat de positieve ontwikkelingen 
omslaan in een risico. Dit speelt temeer aangezien 
we een forse transitie binnen ons 
medewerkersbestand ondergaan. Als gevolg van 
pensionering zal de komende jaren een fors deel 
van ons personeel uitstromen. In reactie op de 
bevindingen van de inspectie zijn vanuit de 
organisatie drie lijnen geformuleerd waarlangs de 
kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur worden 
versterkt; passend bij de organisatie ontwikkeling 
die we doormaken en ambities van ons 
strategische beleidsplan.
-  Verbetering van de cyclische sturing op en tussen 

de verschillende besturingslagen door de 
invoering van een verantwoordings- en 
gesprekscyclus volgens het “achtbaan” model  
(zie ook het hoofdstuk verduurzaming). 

-  Verbinding op inhoud vanuit ambities op 
instellingsniveau door inzet van netwerken en 
focusgroepen die gezamenlijk werken aan 
thema’s uit Strategisch beleidsplan en 
kwaliteitsagenda 

-  Professionalisering en onderwijskundig 
leiderschap door inzet van een Management 
Development Programma.

Deze hoofdlijnen zijn beschreven in een 
herstelplan mede naar aanleiding van de Inspectie, 
waarvan de voortgang scherp wordt gemonitord. 
De inspanning die we gaan leveren om de 
geconstateerde achterstand op het gebied van 
kwaliteitsborging in te halen, biedt ons een extra 
uitdaging gelet op de ambities die we in de 
kwaliteitsagenda willen realiseren. In het hoofdstuk 
over Verduurzaming gaan we nader in op de 
vraagstelling hoe we de inzet voor én borging van 
de basiskwaliteit én ambities uit de 
kwaliteitsagenda met elkaar in balans brengen.

Zie voor een uitgebreide risicoanalyse, hoe deze is 
opgenomen in de planning- en controlcyclus en het 
risicomanagementtraject dat we doorlopen hebben 
(begeleid door adviesbureau Grant Thornton) de 
risicomatrix 2018 in het Geïntegreerd 
Jaardocument 201719. http://e.issuu.com/embed.
html#2342015/64136994 (blz. 120)

19 De risicomatrix 2018 in het Geïntegreerd Jaardocument 2017 is op 14 
juni 2018 door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd.
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MACRODOELMATIGHEID EN 
PORTFOLIOBELEID 
Met het oog op macrodoelmatigheid voert het Da 
Vinci College een terughoudend beleid met betrek-
king tot het starten van nieuwe opleidingen. Waar 
nodig worden onrendabele opleidingen afgebouwd 
en bij smalle opleidingen wordt waar nodig en 
mogelijk verbreed. Dit laatste is op dit moment een 
expliciete opdracht waar de opleidingen in de sector 
Economie en Ondernemerschap aan werken. 
Uitgangspunt is altijd dat opleidingen aansluiten op 
de behoefte van de regionale arbeidsmarkt van 
vandaag en die van morgen en dat ze in verbinding 
moeten staan met het toeleverende en afnemende 
onderwijs in onze regio. Dit uitgangspunt maakt 
expliciet onderdeel uit van ons nieuwe strategisch 
beleidsplan. De spreiding van opleidingen over 
locaties is afhankelijk van de vraag van de arbeids-
markt, het toeleverende onderwijs, de economische 
structuur van de regio, en de doelmatigheid. In onze 
regio met een versnipperde arbeidsmarkt kiest het 
Da Vinci de positie van een breed college dat met 
een zo uitgebreid mogelijk portfolio de regio 
bedient. Met het oog op een gezonde bedrijfsvoe-
ring organiseren we ons onderwijs zodanig dat ook 
kleine opleidingen aangeboden kunnen blijven 
worden als dat voor de regio van belang is. Het 

opleidingenportfolio is hierbij geen statisch gegeven, 
maar is dynamisch en beweegt mee met regionale 
ontwikkelingen. Afwegingen m.b.t. het al dan niet 
aanbieden van opleidingen vinden in regionaal 
verband in sectorale platforms (werkveldcommissies, 
bedrijvenkringen)  plaats en leiden jaarlijks tot vast-
stelling van het opleidingenportfolio in het strategisch 
overleg van het Da Vinci College. Een herkenbaar 
eigen onderwijsvisie is in dat kader belangrijk. 
Macrodoelmatigheid is regelmatig onderwerp van 
gesprekken met partners in de regio en daarbuiten. 
Ons portfoliobeleid toetsen we samen met onze 
stakeholders, maar ook met werkgevers-verenigingen 
en Economic Development Boards aan regionale 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Een voor het  
Da Vinci College kenmerkende strategische verbin-
ding zijn de publiek-private samenwerkingen waarin 
we gezamenlijk met het bedrijfsleven projecten 
ontwikkelen en uitvoeren die gericht zijn op innovatie 
zoals Smart Industries en Smart Technology om zo 
ons opleidingenportfolio up-to-date te houden. Dit 
manifesteert zich onder andere in crossovers tussen 
opleidingen en nieuwe opleidingen in antwoord op 
de vragen van de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld: 
bedrijfskunde in het economisch beroepsonderwijs, 
integratie van zorg en welzijn in VIG/MZ, smart 
technology integratie van ICT en techniek).

Groei studentenaantallen
Mbo (in % ten opzichte van een jaar eerder op peildatum 1 oktober) 2,6 1,2 2,5 -0,5
Educatie (in % ten opzichte van een jaar eerder op peildatum 1 oktober) -22,4  -7,4 -37,6 -15,2
Inburgering (in % ten opzichte van een jaar eerder op peildatum 1 oktober) 23,6 58,0 45,2 -2,1
Contractactiviteiten (in % ten opzichte van een jaar eerder op peildatum 9,6 21,2  9,0 6,2
1 oktober)
Onderwijsrendement
Voortijdig schoolverlaters (in % van het aantal schoolverlaters) 6,7 6,4 5,9 5,8
Deelnemerssucces Educatie (in % van het aantal deelnemers dat de 90,2 91,5 95,9 91,1
Educatie verlaat)
Diplomaresultaat
• Gehele instelling 72,7 69,6 69,3 68,8
• Niveau 1 77,3 66,6 85,4 82,7
• Niveau 2 64,7 60,8 61,7 62,7
• Niveau 3 70,3 69,8 61,7 58,8
• Niveau 4 79,9 77,5 77,5 75,0
Tevredenheid studenten en medewerkers
Mbo 7,0  6,8 6,8 7,0
Educatie 8,3  8,6        xx 7,6
HBO    7,8
Medewerkerstevredenheid (in verband met een nieuwe opzet van het 
onderzoek geldt 2012 als een nulmeting) 7,0  7,0

PRESTATIE INDICATOREN 2014 2015 2016  2017
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TOELICHTING OP DE TABEL

Het aantal bekostigde mbo-studenten is in 2017 licht 
gedaald naar bijna 8400 (teldatum 1 oktober 2017). 
De bbl-opleidingen zijn met 130 studenten gegroeid. 
Daar staat krimp tegenover bij de bol opleidingen van 
174 studenten. De groei bij bbl is vooral het gevolg van 
de aantrekkende economie. De lichte daling van het 
aantal bekostigde studenten wordt vooral veroorzaakt 
door de stijging van het aantal niet bekostigde 
studenten. In 2017 ging het om circa 280 studenten. De 
cascade bekostiging in combinatie met de opstroom 
van studenten vanuit de lagere niveaus en een steeds 
complexere doelgroep is hiervan de oorzaak. In 2017 
telde het Da Vinci College ongeveer 8700 bekostigde 
en niet bekostigde mbo studenten. Het aantal 
deelnemers aan contractactiviteiten is in 2017 opnieuw 
gestegen, vooral door de stevige groei van HBO 
Drechtsteden. Het aantal educatiedeelnemers is verder 
afgenomen. De stevige groei aan cursussen voor 
inburgering van de laatste jaren is enigszins afgezwakt. 
Het aantal Vavo-studenten is gegroeid van 274 naar 
355, vooral door een stijging van het aantal 
contractdeelnemers.
Het percentage schoolverlaters dat het Da Vinci 
College met een diploma verlaat, is licht gedaald naar 
68,8% (vorig jaar 69,3%). Deze daling laat zich 
grotendeels verklaren uit de ontwikkeling van de 
studentenpopulatie. De groei van studentenaantallen 
doet zich vooral voor op niveau 4. In combinatie met 
het beleid om studenten zoveel mogelijk bij de start van 
de opleiding op hun niveau te plaatsen, betekent dit 
een verschuiving van diplomering naar latere jaren. Dit 
is grotendeels een eenmalig effect als gevolg van 
verandering van studentenstromen naar niveau. Door 
de nacalculatie die in november 2018 heeft 
plaatsgevonden, is duidelijk geworden dat er voor de 
VSV in 2016/2017 geen dalende lijn is zoals eerder 
aangenomen, maar dat er juist een stijging heeft 
plaatsgevonden naar 7.1 % in plaats van de 5,8% in 
de voorlopige realisatie. Op basis van uitgebreid 
dossieronderzoek is hier nader naar gekeken. De 
redenen  zijn divers en deels van administratieve aard. 
Het is ons streven, gegeven onze ambitie om een 
toegankelijke instelling te zijn voor alle doelgroepen,  
om dit percentage komende periode weer verder naar 
beneden te brengen. De beoogde maatregelen in de 
kwaliteitsagenda sluiten hierbij aan. 
Het overall cijfer voor de tevredenheid van 
mbo-studenten is een 7,0. (Dat is een stijging ten 
opzichte van 2016 van 0,2%-punt). Bij de landelijke Job 

benchmark van het percentage studenten dat expliciet 
aangeeft tevreden te zijn ( d.w.z. een score van 4 of 5 op 
een schaal van 5) scoren we > 5 % onder het landelijk 
gemiddelde. In het strategische beleidsplan is de ambitie 
uitgesproken hier ten minste gemiddeld op te scoren.
Afgelopen maanden hebben we een analyse uitgevoerd 
om de dalende tendens voor de indicatoren van 
studiesucces – jaarresultaat en diplomaresultaat te duiden. 
Op beide indicatoren kent het DVC een daling sinds 2014 
(na een stijging ten opzichte van 2013) en scoort het ook 
onder het landelijk gemiddelde. Uit de analyse blijkt dat 
er per opleiding verschillende factoren een rol spelen en 
dat er niet een dominante factor aanwezig is. 
We duiden vier lijnen die een hoofdrol spelen bij deze 
dalende tendens:
1 De pedagogisch didactische aanpak in de teams is niet 

altijd adequaat voor de leerlingen die net van het vmbo 
komen en/of studenten met meervoudige problematiek.  

2 Door de manier waarop we bepaalde 
onderwijslogistieke processen hebben ingericht ( eerste 
inschrijving op opleidingen, -ongediplomeerde- 
doorstroom naar een hoger niveau) zijn ongewenste 
effecten ontstaan, die de rendementen negatief 
beïnvloeden.

3 De studentpopulatie verandert; de zorgvraag is 
toegenomen voor zowel studenten passend onderwijs 
als studenten met andersoortige problematiek. 
Daarnaast veel ‘draaideur problematiek’. Studenten die 
zich aanmelden, op grond van toelatingsrecht 
toegelaten moeten worden en na korte tijd weer 
verdwijnen. 

4 Economische factoren: tussentijds stoppen van diverse 
bedrijfsgroepen om economische redenen door 
bedrijven en terugtrekken van studenten, hetgeen  
meerjarig het rendement neerwaarts beïnvloedt;

 
Op basis van deze duiding hebben we een aantal 
verbeterpunten benoemd, die ook terug  keren in de 
maatregelen die we in de kwaliteitsagenda  benoemen. 
Het gaat daarbij om verbeterpunten op het gebied van 
ondersteuning bij de studiekeuze van studenten, de 
pedagogische werkwijze in teams, versterking van de 
intake- begeleidings- en zorgstructuur, ondersteuning 
van studenten met een anderstalige 
achtergrond ( NT2).
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REFLECTIE OP LANDELIJKE SPEERPUNTEN

KWETSBARE DOELGROEPEN 
Kwetsbare groepen zijn voor ons groepen voor wie 
een diploma, een duurzame plek op de 
arbeidsmarkt en economische zelfstandigheid geen 
vanzelfsprekendheid is. Zonder de inzet van extra 
onderwijs, begeleiding, ondersteuning en zorg is 
de kans groot dat ze afhaken. We onderscheiden 
daarin jongeren uit het praktijkonderwijs en het 

voortgezet speciaal onderwijs, jongeren uit de 
basisberoepsgerichte leerweg en leerwerktrajecten, 
jongeren uit de Entree –opleiding en niveau 2 
opleidingen, nieuwkomers, volwassenen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt en studenten op 
alle niveaus in het mbo die door persoonlijke 
kenmerken en complexe problematiek meer moeite 
hebben om de opleiding met succes te vervolgen.

  Totaal aantal 8.178 8.333 8.501 8.746 8.735
Niveau niveau 1 434 430 393 353 380
 niveau 2 2.282 2.250 2.151 1.988 1.797
 niveau 3 2.633 2.607 2.733 2.879 2.710
 niveau 4 2.829 3.046 3.224 3.526 3.848

VERDELING STUDENTEN NAAR MBO-NIVEAU  2013 2014 2015 2016  2017

We zien dat verhoudingsgewijs het aantal studenten 
op niveau 1 en 2 terugloopt en dat het aantal 
studenten op niveau 4 stijgt. Dit is in lijn met de 
tendens die we ook zien in het vmbo, waar leerlingen 

gestimuleerd worden om door te gaan naar een hoger 
niveau in het vmbo. Overigens blijkt uit de laatste 
cijfers voor het schooljaar 2018-2019 dat het aantal 
studenten niveau 1 weer is toegenomen ( naar 457). 

INSTROOM POPULATIE KWETSBARE DOELGROEPEN IN NIVEAU 1 EN 2

SAMENSTELLING INSTROOM IN ENTREE
Vooropleiding 2015-2016 % 2016-2017 % 2017-2018 %
Vmbo zonder diploma 104 48% 84 33% 94 35%
Praktijkonderwijs 38 18% 62 25% 58 22%
Overig 50 23% 54 21% 51 19%
27+ 19 9% 44 17% 27 10%
Educatie 5 2% 6 2% 37 14%
Havo/vwo zonder diploma   3 1% 2 1%
Voortgezet speciaal onderwijs                       16       7% 9 3% 13       5% 
Totaal 216  253  269 

SAMENSTELLING INSTROOM IN NIVEAU 2
Vooropleiding 2015-2016 % 2016-2017 % 2017-2018 %
Vmbo bbl 487 52% 403 53% 404 58%
Vmbo zonder diploma 76 8% 81 11% 67 10%
Vmbo kbl 102 11% 68 9% 33 5%
MBO niveau 1 63 7% 58 8% 60 9%
Overig 58 6% 56 7% 37 5%
Praktijkonderwijs 39 4% 27 4% 50 7%
Vmbo tl 53 6% 33 4% 15 2%
Vmbo gl 29 3% 18 2% 14 2%
27+ 8 1% 19 2% 10 1%
Havo/vwo zonder diploma 9 1% 2 0% 5 1%
Havo/vwo 4 0%   1 0%
Totaal 928  765  696
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VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN
Niveau 2014-2015 2015-2016 2016-2017
 Start Aantal % Start Aantal % Start Aantal %
 populatie vsv  populatie vsv  populatie vsv
Niveau 1 236 77 32,6% 228 53 23,2% 226 62 27.4%
Niveau 2 1.794 191 10,6% 1.682 175 10,4% 1.441 165 11.5%
Niveau 3 1.973 71 3,6% 2.048 89 4,4% 2.155 119 5.5% 
Niveau 4 2.352 79 3,4% 2.481 65 2,6% 2.697 115 4.3%
Totaal 6.355 418 6,6% 6.439 382 5,9% 6.519 461 7.1%

De instroom in niveau 1 bestaat de afgelopen 2 
schooljaren voor zo’n 25% uit studenten met 
een achtergrond in het Praktijkonderwijs. In 
niveau 2 zien we daarin een stijgende lijn naar 
7% in 2017/2018. Ook zien we in 2017/2018 
een forse toename naar 14 % van de instroom 
vanuit de Educatie in de Entree; toe te schrijven 
aan de inzet op combinatietrajecten van 

Op de peildatum 1 oktober 2017 waren in totaal  
1419  studenten Passend Onderwijs geregistreerd,  
waarvan  velen meer dan één ondersteuningsbe-
hoefte hebben. Dat zijn er ruim 200 meer dan 
een jaar eerder. Ook zien we een toename van 
studenten met een cumulatie aan ontwikkelings-  

De zorgplicht arbeidsmarktperspectief geeft als 
signaalwaarde aan dat 70%  van de gediplo-
meerden een jaar na afstuderen werk heeft voor 
minimaal 12 uur per week.
Gegevens uit 2016 van het CBS laten t.a.v. schoolver-
laters uit 2015/2016 zien dat er in niveau 2 onder de 

educatie en mbo om met name vluchtelingen 
sneller bij een diploma te krijgen. Daarnaast is 
opvallend dat in niveau 2 het aandeel studenten 
met een hogere opleiding (vmbo kader, GL, TL) 
daalt. Al met al ondersteunt dit het beeld dat de 
niveau 1 en 2 opleidingen in toenemende mate 
de meest kwetsbare doelgroepen in het 
beroepsonderwijs bedienen. 

en  gedragsproblemen  die  dreigen vast te lopen 
in het onderwijs. In  2017  zijn  er  voor 129 
studenten die dreigden vast te lopen specifieke 
begeleidingstrajecten afgesproken in het casuïs-
tiek overleg van het ZOW.

70 % wordt gescoord voor opleidingen in de particu-
liere beveiliging, Ondersteunende administratieve 
beroepen, verspanen, ICT support en verkopen. 
We combineren dit beeld met analyse van de kans 
op werk van de SBB voor studenten die in 
2017/2018 beginnen aan een opleiding niveau 2.

KWETSBARE JONGEREN OP ALLE NIVEAUS IN HET MBO

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF NIVEAU 2

De uitval is het hoogst bij sectoren met veel niveau 1 
en niveau 2 opleidingen ( Participatie en Economie& 
Ondernemerschap). Op niveau 1 en 2 is de uitval 

het hoogst, maar we zien dat ook bij niveau 3 en 4 
de uitval boven de streefnormen komt. 
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Opleiding CBS % 2016 werk meer Kans op werk SBB 
 dan 12 uur per week  2017/2018
Particuliere beveiliging 69% Gering tot matig
Onderst. administratieve beroepen 40% Gering tot matig
ICT support 0% Gering
Verkoper 62% Voldoende tot ruim voldoende
Precisietechniek ( verspanen) 0% Goed

We zien hier dat zeker voor de opleidingen ondersteu-
nende administratieve beroepen en ICT support de 
arbeidsmarktrelevantie consistent laag is.Vooralsnog 
hebben deze beide opleidingen op niveau 2 een 
aantrekkingskracht op een flinke groep zwakke leer-
lingen vanuit het vmbo. Deze opleidingen hebben strikt 
genomen beperkt arbeidsmarkt perspectief, maar 
blijven we vooralsnog toch als Da Vinci College 
aanbieden op grond van de volgende overwegingen:
-  door de praktische manier van werken en met 

veel aandacht voor persoonlijke, generieke vaar-
digheden weten deze opleidingen een flinke 
groep zwakke studenten bij een startkwalificatie 
te brengen, 

-  in regionaal portfolio overleg met stakeholders is 
het belang van deze opleidingen afgewogen en 
dat wordt jaarlijks herijkt,

-  studenten voor wie dit haalbaar is, stimuleren we 
om door te gaan naar opleidingen op niveau 3 
met meer arbeidsmarktperspectief

GELIJKE KANSEN 

Startersresultaat

2013 2014 2015 2016 2017
n	Eigen score n	Trend mbo

86%
85%
84%
83%
82%
81%

Benchmark Eigen gem. mbo
  score score
 2013 82,8% 82,9%  
 2014 85,6% 83,8% 
 2015 85,1% 84,5% 
 2016 84,0% 84,5% 
 2017 83,2% 84,5% 

We zien vanaf 2014 een lichte daling in het star-
tersresultaat, welke na 2016 ook enigszins onder 
het landelijke gemiddelde scoort. In 2017 zien we 
dat in vergelijking met het landelijke gemiddelde 
niveau 1 8 procentpunten hoger scoort (88%) en 
niveau 3 juist 3.5 procentpunten lager (80.5%).  

Daarnaast zien we lagere percentages in het star-
tersresultaat voor  oudere studenten (> 23 jaar), 
niet westerse allochtonen, studenten zonder 
afgerond VO diploma en praktijkonderwijs. De 
kwetsbaarheid van deze groepen komt dus ook in 
het startersresultaat tot uiting.
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2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

n	Eigen score n	Trend mbo

n	Eigen score n	Trend mbo

100%
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45%
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35%
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25%
20%
15%
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5%
0%

Benchmark Eigen gem. mbo
  score score
 2013 78,1% 82,7%  
 2014 80,0% 83,3% 
 2015 79,2% 84,5% 
 2016 80,4% 85,6% 
 2017 84,5% 87,0% 

Benchmark Eigen gem. mbo
  score score
 2013 29,1% 38,7%  
 2014 30,1% 39,1% 
 2015 29,2% 34,3% 
 2016 36,0% 35,9% 
 2017 30,2% 36,1% 

Kwalificatiewinst  

Doorstroom naar hbo
Percentage van mbo niveau 4 studenten dat is door-
gestroomd naar hbo

Door de jaren heen zien we dat de kwalificatiewinst 
voor het Da Vinci College stijgt; een toename van 
ruim 6% tussen 2013 en 2017. We zijn blijkbaar 
steeds meer in staat om studenten bij het diploma te 

Er is een terugloop t.a.v. 2016 en we lopen iets 
achter op de landelijk gemiddelde.
- Sector Techniek & media: het percentage gediplo-

meerden van een beroepsopleiding dat door-
stroomt naar het hbo ligt maximaal rond de 50%.

- Sector Economie & Ondernemerschap: marketing 
is koploper. Daarnaast grote verschillen per 
beroepsopleiding in doorstroom naar hbo.

- Sector Gezondheidszorg & Welzijn: sociaal werk 
is koploper. Daarnaast grote verschillen per 
beroepsopleiding in doorstroom naar hbo.

brengen dat volgens hun vooropleiding mag worden 
verwacht. Evenwel blijft het percentage achter bij het 
landelijk gemiddelde.  We streven ernaar om de 
stijgende lijn door te zetten.

Ook gezien de toegenomen behoefte op de arbeids-
markt aan hooggeschoolde medewerkers zien we de 
noodzaak om het doorstroomresultaat naar het hbo 
te gaan verbeteren. We zien genoeg ruimte in de 
sectoren voor verbetering. We werken daaraan door 
actieve loopbaanbegeleiding, inzet van keuzedeel 
voorbereiding hbo, samenwerkingsrelaties met hbo in 
de regio en het stimuleren van AD-opleidingen.
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Succes eerstejaars hbo
Gediplomeerden van mbo 4 die in 2016-2017 zijn 

Techniek & Media 2016-2017
Mediavormgeving 52%
ICT- en mediabeheer 58%
Applicatieontwikkeling 60%
Middenkader engineering 72%
Middenkader bouw en infra 73%

Gezondheidszorg & Welzijn 2016-2017
Mbo-Verpleegkundige 71%
Maatschappelijke Zorg 73%
Pedagogisch werk 77%
Doktersassistent 80%
Sociaal werk 80%
Tandartsassistent 85%

Economie & Ondernemerschap 2016-2017
Secretariële beroepen 43%
Management retail 46%
Ondernemerschap retail 58%
Financieel administratieve beroepen 59%
Juridisch-administratieve beroepen 68%
Supervisors logistiek 71%
Commercie 75%
Marketing, communicatie en evenementen 79%
Travel, leisure & hospitality 83%

De cijfers geven een wisselend beeld waar het succes 
in het hbo betreft van studenten uit verschillende mbo 
richtingen. Het sterkt ons in onze overtuiging dat 

extra ondersteuning bij de voorbereiding op doorstro-
ming naar het hbo noodzakelijk blijft.

begonnen met HBO en in 2017-2018 nog staan inge-
schreven of een diploma hebben behaald.(Bron: DUO)

OPLEIDEN VOOR DE ARBEIDSMARKT VAN DE TOEKOMST

Arbeidsmarkperspectief
De zorgplicht arbeidsmarktperspectief geeft als 
signaalwaarde aan dat 70% van de gediplomeerden 
een jaar na afstuderen werk heeft voor minimaal 12 
uur per week. Volgens gegevens van het CBS uit 

2016 zien we dat een aantal opleidingen onder deze 
70% scoort. 
We hebben voor deze opleidingen ook gekeken wat 
de kans op werk is voor studenten die in 2017/2018 
beginnen met de opleiding (SBB).
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We leren hieruit dat we als school te maken hebben met conjuncturele bewegingen op de arbeidsmarkt; een 
opleiding als bijvoorbeeld verkoper heeft nu juist de komende tijd weer voldoende arbeidsmarktperspectief. 
Een aantal opleidingen scoort consistent laag; Travel Leisure en Hospitality, Ondersteunende administra-
tieve beroepen, ICT op de lagere niveaus.  Dit komt aan de orde in de jaarlijkse heroverweging van ons 
opleidingenportfolio in regionaal verband; rekening houdend met wensen van vmbo scholen en leer-
lingen en de arbeidsmarkt. 
Andere middelen die we hierbij inzetten, zijn:
- reële informatie bieden bij intake en beroepsoriëntatie op scholen
 - intern doorstromen naar andere, hogere niveaus met meer perspectief

(*) In de sector Gezondheidszorg & Welzijn scoren alle opleidingen boven de signaalwaarde.

TECHNIEK & MEDIA
Beroepsopleiding / dossier Niv. Aandeel werkende Kans op werk SBB
  in 2016 (>12 uur) 2017/2018
DTP 3 0% voldoende
ICT support 2 0% gering
Meubels en (scheeps)interieurs maken 2 0% gering tot voldoende
Precisietechniek 2 0% voldoende
Applicatieontwikkeling 4 64% voldoende
ICT support 3 69% gering

ECONOMIE & ONDERNEMERSCHAP
Beroepsopleiding / dossier Niv. Aandeel werkende Kans op werk SBB
  in 2016 (>12 uur) 2017/2018
Sport en bewegen 3 0% voldoende
Travel, leisure & hospitality 3 0% Gering tot matig
Ondersteunende administratieve beroepen 2 40% gering
Schoonheidsverzorging 3 45% Gering tot matig
Travel, leisure & hospitality 4 58% Gering tot matig
Verkoop 2 62% voldoende
Juridisch-administratieve beroepen 4 63% voldoende
Particuliere beveiliging 3 63% matig
Particuliere beveiliging 2 69% matig
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Grofweg zien we dat de top 10 voor het grootste gedeelte bestaat uit opleidingen in de sector Techniek, 
zowel in de Drechtsteden als in Gorinchem e.o. Deze meting ondersteunt het beeld dat er veel vraag is naar 
technisch geschoolde werknemers. Onze inspanningen zijn er dan ook op gericht om het techniekonderwijs in 
de regio stevig te positioneren door onder meer de Duurzaamheidsfabriek en de Bouwcampus.    

BBL deelname
Het percentage studenten dat deelneemt aan BBL opleidingen neemt toe. Dat is op 1 oktober 2018 29%. Is in 
de loop van de tijd gestegen onder meer door natuurlijke achteruitgang van het aantal studenten in de BOL.

TOP 10 KANSRIJKE BANEN 2017/2018 SBB

TOP 10 DRECHTSTEDEN
Mbo-niveau 2 Mbo-niveau 3 Mbo-niveau 4
Monteur elektrotechnische installaties Verzorgende IG Technicus engineering
Aankomend medewerker grondoptreden Begeleider gehandicaptenzorg Opticien
Matroos binnenvaart Procesoperator B Technicus service en onderhoud 
  elektrotechniek en instrumentatie
Monteur werktuigkundige installaties Eerste monteur elektrotechnische Gespecialiseerd kok
 industriële installaties en systemen 
Constructiewerker Zelfstandig werkend kok Leidinggevende team/
  afdeling/project
Kok Allround constructiewerker Middenkaderfunctionaris Bouw
Meubelmaker/ Schipper binnenvaart Leidinggevende bediening
(scheeps)interieurbouwer
Chauffeur openbaar vervoer Eerste monteur elektrotechnische Technicus mechatronica systemen
 systemen
Timmerman Aankomend onderofficier Technicus elektrotechniek
 grondoptreden
Schilder Eerste monteur mechatronica Allround operationeel technicus

TOP 10 GORINCHEM E.O.
Mbo-niveau 2 Mbo-niveau 3 Mbo-niveau 4
Timmerman Verzorgende IG Mbo-Verpleegkundige
Medewerker groen en cultuurtechniek Vakbekwaam hovenier Technicus engineering
Chauffeur wegvervoer Begeleider gehandicaptenzorg Middenkaderfunctionaris Bouw
Constructiewerker Allround timmerman Technicus mechatronica systemen
Procesoperator A Zelfstandig werkend kok Vakexpert veehouderij
Matroos binnenvaart Zelfstandig werkend Technicus elektrotechnische 
 gastheer/-vrouw  systemen
Bedrijfsautotechnicus Vakbekwaam medewerker Uitvoerder bouw/infra
 veehouderij
Aankomend medewerker grondoptreden Allround constructiewerker Opticien
Uitvoerend bakker Procesoperator B Technicus service en onderhoud 
  elektrotechniek en instrumentatie
Schilder Eerste Bedrijfsautotechnicus Kleur- en interieuradviseur
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In het voorgaande hoofdstuk Het Da Vinci College 
hebben we ons profiel en onze visie neergezet en 
in grote lijnen een overzicht geboden van interne 
en externe ontwikkelingen die van grote invloed 
zijn op strategische keuzes die wij in de context 
van onze regio maken. De strategische keuzes 
hebben we vastgelegd in ons nieuwe strategisch 
beleidsplan 2019-2022. De kwaliteitsagenda is 
een uitwerking op onderdelen van dit nieuwe 
strategische beleidskader en bouwt voort op de 
stappen die afgelopen jaren met succes zijn gezet.

In de kwaliteitsagenda zijn onze op de regio 
afgestemde ambities in het kader van landelijke 
speerpunten verwoord en vertaald naar 
maatregelen. De uitkomst van deze maatregelen 
zullen we verantwoorden in de benoeming van te 
bereiken resultaten in 2020 en 2022. De ambities 
en maatregelen groeperen we in een aantal 
thema’s, namelijk:
• Kwetsbare doelgroepen
• Gelijke kansen
• Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
• Leven Lang Ontwikkelen
• Modern werkgeverschap
• Innovatie en onderzoek

De kwalitatieve onderbouwing van elke maatregel 
geeft ons zicht op reeds bestaande initiatieven en 
ontwikkelingen die prima passen bij de ambities 
die we hebben. Reeds bestaande initiatieven die 
uitvoering geven aan onze ambities zullen we in 
deze kwaliteitsagenda opnemen om ze te 
behouden en verder te ontwikkelen. Daarmee 
realiseren we continuïteit in onze 
ontwikkelingslijnen, zetten we verbeteringen door 
en maken we dingen af. Ambities in bijvoorbeeld 
het thema Leven lang Ontwikkelen of innovatie en 
onderzoek zullen juist weer meer vragen om 
maatregelen met een innovatief karakter. In deze 
kwaliteitsagenda beogen we een goede balans te 
vinden tussen verandering en vernieuwing; een 
balans tussen reeds bestaande maatregelen die we 
verder ontwikkelen en maatregelen die een meer 
innovatief karakter hebben.

AMBITIES EN 
MAATREGELEN
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In ons strategisch beleidsplan hebben we ambities 
geformuleerd voor het thema Iedereen betrekken 
in lijn met de gesprekken die we daarover voeren 
met onder andere de Economic Development 
board, het Regionaal arbeidsmarktplatform en de 
gemeenten in de regio. In die gesprekken spelen 
arbeidsmarktoverwegingen en zorgen over 
demografische ontwikkelingen en de gevolgen 
daarvan een rol. Het thema gelijke kansen is 
onderdeel van dit bredere thema. Soepele 
overgangen in het onderwijs, diversiteitsbeleid en 
gedeelde verantwoordelijkheid in de regio, zijn 
kernpunten in deze ambitie. We preciseren deze 
kernpunten in onze ambitie voor gelijke kansen 
als volgt:

SOEPELE OVERGANGEN
We vinden het belangrijk dat iedereen de kans 
heeft om zichzelf maximaal te ontwikkelen en door 
te groeien naar hogere niveaus. Overgangen in 
het onderwijs zijn daarbij kritieke momenten. Een 
stevige inzet op een juiste aansluiting en 

GELIJKE KANSEN  
IN HET ONDERWIJS

begeleiding bij de overgangen in het onderwijs en 
op de identiteitsontwikkeling van leerlingen en 
studenten is nodig, zodat zij in staat zijn de stap 
naar een passend opleidingsniveau te zetten en 
zich daarbij breed te ontwikkelen. 
Het Da Vinci College stuurt op gedeelde 
verantwoordelijkheid van de verschillende 
onderwijsinstellingen en belanghebbenden in de 
regio, voor een goede doorstroom binnen de 
beroepskolom bij:
• doorstroom VMBO-MBO
• doorstroom Entree-niveau 2-niveau 3-niveau 4
• doorstroom MBO-HBO 

DIVERSITEITSBELEID 
Het onderwijssucces van studenten en hun kansen 
op de arbeidsmarkt mogen niet gehinderd worden 
door achtergrond of afkomst.
Het is onze ambitie dat eenieder zich thuis voelt op 
het Da Vinci College, en ongeacht afkomst of 
cultuur het beste uit zichzelf kan halen

AMBITIE
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In de afgelopen jaren hebben we ervaringen 
opgedaan en zijn initiatieven opgestart om vorm te 
geven aan onze ambitie om soepele overgangen 
in het onderwijs te realiseren in onze regio. Zowel 
door netwerken op uitvoerend niveau met vmbo 
scholen en hbo scholen als door meer formele 
overlegvormen, zoals het Samenwerkingsverband 
Drechtsteden (inclusief Hoeksche Waard) en het 
Samenwerkingsverband Gorinchem e.o., is 
invulling gegeven aan samenwerkingsvormen die 
zich op het snijvlak van scholen en opleidingen 
bevinden. In de maatregelen die we opnemen, 
bouwen we voort op deze belofterijke 
samenwerkingsvormen.

1 LOOPBAANADVIES IN SAMENWERKING 
 MET VMBO-SCHOLEN IN DE REGIO

Kwalitatieve onderbouwing
Wij hebben in samenwerking met de vmbo –
scholen in onze regio een programma voor 
loopbaanadvies ontwikkeld; het zogenaamde 
Windroos project. In het Samenwerkingsverband 
Drechtsteden (inclusief Hoeksche Waard) en het 
Samenwerkingsverband Gorinchem e.o. werken 
Da Vinci en vmbo scholen samen aan de 
organisatie en ontwikkeling van dit programma. 
Het doel van dit programma is dat de leerling van 
het vmbo tot een beter passende studiekeuze in 
het mbo komt. In 2015 is deze aanpak van start 
gegaan met 1 vmbo-school. Inmiddels 
participeren er 8 scholen in de Drechtsteden en 7 
scholen in Gorinchem en omstreken en zijn er 
bijna 800 leerlingen bediend in het schooljaar 
2017/2018 in dit zogenaamde Windroos-project. 
Naast betere studiekeuze heeft deze aanpak ook 
als effect dat de relatie tussen de vmbo-scholen 
en ons intensiever en positiever wordt. De 
kwaliteit van het programmamateriaal en de 
inbedding als studieadvies in ons intakeproces 
zijn onderwerpen die op de agenda staan ter 
verbetering. Ook de wijze waarop bedrijven 
betrokken kunnen worden bij het keuzeproces in 
dit programma is onderwerp van verbetering. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om concrete voorlichting 
over beroepen waar veel banen zijn, maar waar 
relatief weinig belangstelling van leerlingen voor 
is, bijvoorbeeld logistiek. 

Maatregel
Dit programma voor loopbaanadvies dat 
momenteel voor 15 vmbo-scholen in de regio 
wordt uitgevoerd, wordt gecontinueerd, zodat de 
leerlingen van het vmbo een beter passende 
studiekeuze maken en de uitval op het mbo wordt 
verminderd. De resultaten laten zien dat dit 
programma significant succesvol is, maar ook heel 
arbeidsintensief.  
In overleg met de Samenwerkingsverband 
Drechtsteden ( inclusief Hoeksche waard) en het 
Samenwerkingsverband Gorinchem e.o. wordt het 
aantal deelnemende scholen in fases uitgebreid 
naar 30 vmbo scholen in de regio ( exclusief 
scholen met een christelijke denominatie) en wordt 
de voortgang en de ontwikkeling van het 
programma op de geconstateerde verbeterpunten 
– programmamateriaal, inbedding in intakeproces 
da Vinci college, bedrijven betrekken bij 
keuzeproces – gevolgd. Wij zetten daar een 
coördinator op in als netwerkbeheerder/
ontwikkelaar en loopbaanadviseurs uit ons 
servicecentrum, die op de betrokken scholen met 
alle leerlingen speciaal in het kader van dit 
programma studieadviesgesprekken uitvoeren.  

MAATREGELEN GELIJKE KANSEN
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2 DOORLOPENDE CURRICULA  
 VAN VMBO NAAR MBO 

Kwalitatieve onderbouwing 
We zoeken continu de samenwerking met de 
vmbo-scholen op en grijpen elke kans om de 
relatie tussen vmbo en mbo te versterken juist ook 
op het niveau van de werkvloer tussen 
docententeams. Voorbeelden daarvan zijn de 
opleidingen uit de sector Techniek & Media (Art 
en design, ICT) die keuzevakken uitvoeren op het 
vmbo bij onder andere Stedelijk Dalton College in 
Dordrecht, Grienden College in Sliedrecht en 
LOKET in Zwijndrecht; en de kappersopleiding die 
vakcursussen uitvoert voor vmbo docenten. 
Naast deze samenwerking op onderdelen zien 
we ook meer omvattende en structurele 
samenwerkingsvormen door de inrichting van 
doorlopende curricula van vmbo naar mbo. 
We constateren dat bij de doorlopende curricula 
tot nu toe de meeste aandacht is uitgegaan naar 
initiatieven tot samenwerking tussen vmbo tl/gl en 
mbo niveau 4.  
De Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) is een 
doorlopend curriculum van vmbo tl/gl naar mbo 
niveau 4 en bereidt voor op instroom in het hbo. 
Dit curriculum beoogt een aantrekkelijk 
beroepsgericht alternatief te zijn voor de 
algemene route via de havo naar het hbo. Het 
draait al enige jaren met succes in zowel de 
Drechtsteden (tl/gl Insula) als in Gorinchem e.o 
(tl/gl Uilenhof). Op basis van dit concept is met 
ingang van 2018/2019 ook voor opleidingen 
binnen de sectoren Economie & Ondernemerschap 
en Gezondheidszorg & Welzijn een 
samenwerking aangegaan met vmbo tl/gl de 
Uilenhof in Gorinchem. De samenwerking is 
gericht op een doorlopende leerroute naar 
kwalificaties op mbo niveau 4, waarbij de leerling 
vanaf het derde leerjaar vmbo in de Gemengde/ 
Theoretische leerweg, een leerroute volgt die 
vervolgens in het mbo opleidt tot een diploma 
niveau 4 binnen de brede opleidingen 
Pedagogisch en Sociaal werk en Bedrijfskunde. 
Doorlopende curricula op niveau 2 en 3 zijn tot 
toe spaarzaam in de regio gerealiseerd.  
 

Voorbeelden hiervan:
- de opleiding Bouw biedt gezamenlijk met het 
Actief-college in Oud Beijerland mbo-opleidingen 
op niveau 2 en 3 aan;

- op de Focus beroepsacademie in Barendrecht 
wordt een doorlopend traject naar Dienstverlening 
niveau 2 aangeboden, waarin de mbo- opleiding 
versneld wordt aangeboden in 1 jaar. 

Maatregel a. 
Continuering en uitbreiding doorlopende curricula 
van vmbo tl/gl naar mbo niveau 4 
De inrichting en uitvoering van doorlopende 
curricula van vmbo tl/gl naar mbo niveau 4 in de 
regio Drechtsteden en Gorinchem en omstreken 
wordt gecontinueerd met daarbij de volgende 
aandachtspunten: 
- de ontwikkeling naar brede opleidingen op mbo 
niveau 4 - die beter aansluiting geven op moderne 
eisen van de arbeidsmarkt - is direct in deze 
doorlopende curricula geïntegreerd, 
- een goede voorbereiding op het hbo is onderdeel 
van de curricula en zorgt voor soepele doorstroom 
naar het hbo ( inclusief AD), 
- om de uitvoering van doorlopende curricula naar 
mbo niveau 4 rendabel te maken zal uitbreiding 
gezocht worden van het aantal scholen waarmee in 
de Drechtsteden en in Gorinchem e.o.  
wordt samengewerkt.

In een projectgroep vmbo gl/tl- mbo 4 wordt m.i.v. 
2018/2019 gewerkt aan ontwikkeling en monitoring 
van de nieuwe doorlopende 6-jarige curricula naar 
economie en naar gezondheidszorg/welzijn. 

Maatregel b. 
Onderzoek doorlopende curricula van vmbo basis/
kader naar mbo 2/3 
We zoeken samen met de vmbo-scholen in de 
regionale Samenwerkingsverbanden Drechtsteden 
en Gorinchem e.o. naar mogelijke vormen om ook 
voor vmbo basis/kader naar mbo niveau 2 en 3 
doorlopende curricula in te richten. We laten ons 
daarbij inspireren door de ervaringen die we 
opdoen met de doorlopende curricula naar niveau 
4 en ervaringen die we opdoen met de 
bouwopleidingen niveau 2 en 3 die in 
samenwerking met het vmbo worden aangeboden. 
Wij zetten een kwartiermaker in die mogelijke 
vormen bespreekt en beschrijft in overleg met de 
samenwerkingsverbanden.
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3 ONDERSTEUNING BIJ  
 INTERNE DOORSTROOM 

Kwalitatieve onderbouwing 
Door de jaren heen zien we dat minder dan 50% 
van de Entree-studenten die doorstromen naar 
niveau 2 daadwerkelijk op niveau 2 een diploma 
behaalt. Bij de doorstroom van niveau 2 naar 
niveau 3 zien we dat de resultaten beter zijn; van 
de studenten niveau 2 die in 2014-2015 zijn 
ingestroomd in een niveau 3 opleiding is op dit 
moment 68% gediplomeerd op niveau 3. Voor de 
doorstroming van niveau 3 naar niveau 4 ligt het 
resultaat boven de 80%. 
Bij de paragraaf over Kwetsbare doelgroepen 
komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde en 
zullen we maatregelen benoemen om de 
succesvolle doorstroom van niveau 1 naar  
niveau 2 te verbeteren. 

De beheersing van taal en rekenen wordt gezien 
als een belangrijke factor voor het succes in de 
opleiding en zeker ook bij doorstroming naar 
hogere niveaus. We zetten al enige jaren een 
zogenaamde reparatievoorziening in voor 
studenten die extra ondersteuning nodig hebben 
bij taal en rekenen. Door taalcoaches en taal- en 
rekendocenten uit de verschillende opleidingen is 
gesignaleerd dat er in toenemende mate sprake is 
van een specifieke en fors groeiende NT2 –
problematiek in het MBO, die ook om een 
specifieke daarop gerichte aanpak vraagt. 

Studenten kunnen er ook na aanvang van de 
opleiding achter komen dat ze niet de juiste opleiding 
hebben gekozen, maar vaak is het niet direct 
mogelijk om over te stappen naar een andere 
opleiding; vroegtijdig schoolverlaten dreigt dan. In de 
sector techniek is afgelopen jaar in samenwerking 
met het servicecentrum een plan ontwikkeld voor een 
programma dat werkt aan heroriëntatie en tegelijk 
een tussentijdse opvang biedt voor studenten die niet 
meer op de juiste plek zitten.

Maatregel a. 
Doorlopende curricula van Entree naar mbo niveau 2
Zie verder het hoofdstuk over het thema kwetsbare 
doelgroepen voor de uitwerking hiervan.

Maatregel b. 
Nederlands als tweede taal als 
ondersteuningsaanbod voor alle mbo niveaus
Nederlands als tweede taal wordt ingevoerd als 
extra ondersteuningsaanbod voor de mbo 
opleidingen op alle niveaus. Voor studenten met 
een tweede taal achtergrond, bijvoorbeeld 
statushouders, maar ook voor andere studenten, 
wordt de toegankelijkheid van de opleidingen 
hierdoor verbeterd en vergroten we de kans op 
succesvolle doorstroming naar hogere niveaus. Om 
dit voor elkaar te krijgen, zal een ontwikkelgroep 
educatie-mbo een maatwerk programma 
ontwikkelen en zal per augustus 2019 elke sector 
gefaciliteerd worden met NT2 docenten.

Maatregel c. 
Opvang bij verkeerde opleidingskeuze
Als studenten die verkeerd hebben gekozen niet 
direct kunnen overstappen naar een andere 
opleiding dreigt er uitval. Om uitval te voorkomen 
gaat de sector techniek per september 2018 een 
programma uitvoeren in samenwerking met het 
servicecentrum waarin studenten zich heroriënteren 
en tussentijds opgevangen worden als ze niet 
direct kunnen overstappen naar een andere 
opleiding. Het programma duurt maximaal 6 
maanden en bestaat uit een combinatie van 
beroepsgerichte vakken, algemene vakken, 
beroepskeuze en coaching. Een techniek makelaar 
regelt stages en bemiddelt naar BBL. De 
ervaringen met dit exemplarische programma 
moeten leiden tot verbreding van de werkwijze 
naar andere opleidingssectoren. 

4 AD OPLEIDINGEN IN DE REGIO

Kwalitatieve onderbouwing 
 
De Associate Degree is een opleidingsvorm op het 
grensvlak van mbo en hbo. Deze verenigt 
praktijkvaardigheden met de overstijgende 
vaardigheid om verbindingen te leggen tussen de 
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uitvoering en de organisatie als geheel. De 
regionale behoefte aan AD-trajecten is niet 
generiek te benoemen, maar ontwikkelt zich 
specifiek in nauw overleg met hbo instellingen en 
het bedrijfsleven in de regio. Zowel de Werkgevers 
Drechtsteden als de Economic development board 
hebben aangedrongen op een uitbouw van 
AD-opleidingen in de regio. De samenwerking die 
we hierin hebben met HBO Drechtsteden is vooral 
gericht op het realiseren van AD in BBL- vorm, voor 
werkenden, zodat een directe relatie met het 
bedrijfsleven is geborgd.  
Uit dat overleg in de regio zijn verschillende 
initiatieven voortgekomen:
- de sector Techniek & Media voert al geruime tijd 
in nauwe samenwerking met de Hogeschool 
Rotterdam de AD Engineering uit. 

- in 2017 is de AD ICT opgestart in samenwerking 
met HBO Drechtsteden. 

- een AD bouw en AD smart technology zijn in de 
onderzoeksfase en onderwerp van overleg met 
HBO Drechtsteden en bedrijfsleven in de regio.

Maatregel 
Voor onze mbo studenten biedt doorstroming naar 
AD opleidingen voordelen, zowel met het oog op 
de positie op de arbeidsmarkt als op doorstroming 
naar het hbo. De praktijkgerichte mbo-er die ook 
nog oog heeft voor de bedrijfsorganisatie als 
totaal en daarin kan communiceren heeft goede 
kansen op de arbeidsmarkt en kan ook eventueel 
daarna in kortere tijd een hbo diploma halen. 
We blijven nieuwe mogelijkheden onderzoeken en 
stimuleren in overleg met het bedrijfsleven in de 
regio, HBO Drechtsteden en andere hogescholen 
naar AD-trajecten waar een uitgesproken behoefte 
aan is. Een aantal mogelijkheden waar de thans 
aan gewerkt wordt, zijn:
- in samenwerking met Hogeschool InHolland start 
in 2020 een AD Pedagogisch Educatief 
Professional PEP) onder meer als antwoord op de 
grote behoefte op de arbeidsmarkt aan docenten;

- mogelijkheden worden onderzocht om de AD 
engineering die in samenwerking met de 
Hogeschool Rotterdam reeds wordt uitgevoerd te 
verbreden met een crossover van techniek en zorg;

- samen met HBO Drechtsteden werken we aan de 
opzet van AD-opleidingen in duale vorm voor 
werkenden, waarin de relevantie voor het 
bedrijfsleven in de regio direct is geborgd. In 
januari 2019 gaat de AD meet- en regeltechniek 

van start. Een AD bouw, AD smart technology 
worden thans ontwikkeld in aansluiting op 
bestaande mbo-4 opleidingen in nauwe 
samenspraak met innovatie afdelingen van het 
bedrijfsleven in de regio.

Als mbo leveren we een bijdrage aan 
ontwikkelteams om gezamenlijk deze AD-trajecten 
in te richten.

5 NETWERKVORMING MET HBO

Kwalitatieve onderbouwing 
We zijn gespitst op het aangaan van functionele 
relaties met hbo-instellingen in de regio ( in een 
breder werkgebied dan alleen Drechtsteden en 
Gorinchem e.o.) om ten bate van onze studenten 
uitvoering te geven aan samenwerkingsafspraken. 
Die samenwerkingsafspraken gaan bijvoorbeeld 
over manieren om de doorstroom van mbo naar 
hbo te versoepelen ( bijvoorbeeld door inzet van 
keuzedelen doorstroom hbo). 

Maatregel 
Als generieke maatregel benoemen we de aandacht 
die we blijvend inzetten op het onderhouden van 
onze functionele relaties met het hbo door actieve 
deelname aan en vorming van netwerken van mbo 
en hbo in de nabije regio. Elke sector faciliteert 
medewerkers die deelnemen aan netwerken met het 
hbo, daar informatie over het mbo inbrengen en 
samenwerkingsafspraken maken. 

6 REGIE OP DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN

Kwalitatieve onderbouwing 
Uit landelijk onderzoek van het Kennisplatform 
Integratie & Samenleving (KIS) blijkt dat 
migrantenjongeren meer problemen ervaren bij 
doorstroom naar hogere opleidingsvarianten en 
vaker moeite hebben om een stageplek te vinden 
dan jongeren met een westerse achtergrond. We 
onderschrijven hierbij de zorg die de minister 
heeft uitgedrukt in de kamerbrief van 28 augustus 
2018; “stagediscriminatie ontzegt jongeren 
kansen waar ze recht op hebben en kan bij 
jongeren leiden tot verminderd zelfvertrouwen en 
een gevoel van onveiligheid”. 
Het Da Vinci College heeft het project  
Interculturalisatie ingezet om jongeren met een 
migrantenachtergrond te ondersteunen. Een van de 
speerpunten daarin is het versterken van hun 
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positie bij het verwerven en behouden van een 
geschikte stageplaats. 
Binnen het onderwijs introduceren we de 
studiecoach, speciaal voor jongeren met een 
niet-westerse achtergrond. Heeft de student een 
hulpvraag, dan kan hij of zij bij de studiecoach 
terecht. Daarnaast organiseren we workshops voor 
studenten en docenten over bewustwording van 
diversiteit. En last but not least, betrekken we actief 
‘betekenisvolle anderen’ bij onze benadering van 
de niet-westerse studenten: we organiseren 
informatieavonden voor ouders bij 
migrantenorganisaties. Het betreft een onderwerp 
dat continue aandacht vergt en daarom ook de 
komende jaren bij ons op de agenda zal staan. 
We zullen deze continue aandacht voor 
discriminatie inkaderen in een positieve aandacht 
voor diversiteit & inclusie. 
 
Maatregel
Het onderwerp diversiteit vraagt extra aandacht en 
staat de komende jaren op de agenda onder regie 
van een speciaal daarvoor aangestelde 
medewerker. Deze richt zich op de volgende 
speerpunten:
het tegengaan van stagediscriminatie door 
ondersteuning van studenten bij het vinden en 
behouden van stageplaatsen;
het bevorderen van bewustzijn bij studenten en 
docenten m.b.t. het omgaan met diversiteit op 
school en in de samenleving; in de vorm van 
trainingen, workshops en voorlichtingsactiviteiten.

Als uitwerking van dit speerpunt zal een mini 
experiment worden uitgevoerd. We gaan namelijk 
een diversity / inclusive team vormen om inclusie 
in onze onderwijsinstelling te bevorderen. Daarbij 
denken wij aan het opleiden, trainen & coachen 
van docenten. Ook denken wij aan het inzetten 
van rolmodellen, bijeenkomsten, activiteiten voor 
studenten. Wij inventariseren waar het knelt in de 
organisatie en zorgen ervoor dat dilemma’s en 
ongenoegen die er zijn gebundeld worden. 
De medewerker diversiteit evalueert periodiek de 
aanpak en voert zo nodig nieuwe methodieken in.

EEN AANTAL SAMENWERKINGS-
VORMEN DIE WE ALS PARELS 
BESCHOUWEN: 
Samenwerken in projecten 
Met de Hogeschool Rotterdam wordt 
samengewerkt in het opleiden van studenten in 
nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. 
Studenten van Da Vinci College (Middenkader 
Engineering) en de Hogeschool Rotterdam 
(Associate Degree Engineering) werken 
gezamenlijk 1 dag per week aan 
praktijkopdrachten voor bedrijven. Waar projecten 
vragen om ICT-expertise wordt ook geparticipeerd 
door studenten van de ICT opleiding (mbo). Deze 
samenwerking levert zowel mbo- als hbo studenten 
heel veel op; ze leren er veel van. 

Hbo en bassischolen 
Studenten van PABO InHolland en studenten van 
onze ICT-opleidingen voeren gezamenlijk het 
project Code Uur Drechtsteden (*) uit. Daarin leren 
leerlingen van de basisscholen programmeren. 
Doel is om al op de basisschool meer interesse te 
kweken voor de techniek als kansrijke sector. 
(* Code Uur is een initiatief van 
Duurzaamheidsfabriek, LeXlab en Programma 
Arbeidsmarkt Drechtsteden).  

Entree en hbo 
Ook noteren we hier een uniek initiatief van de 
Entree en de Hogeschool Rotterdam die 
gezamenlijk onder leiding van SUS ateliers 
meewerken aan de bouw van het 
natuureducatiecentrum in Zwijndrecht. De Entree 
student werkt hier in het kader van zijn stage. 
 
Passie voor onderwijs 
Er is een enorm tekort aan docenten in het 
basisonderwijs. De sector Gezondheidszorg & 
Welzijn verzorgt in het licht van deze groeiende 
behoefte aan docenten doorstroomprogramma’s 
naar de Pabo in samenwerking met Hogeschool 
Rotterdam en InHolland in Dordrecht.
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In ons strategisch beleidsplan 2019-2022 is 
Iedereen betrekken benoemd als een van de 
strategische thema’s. Het thema kwetsbare 
doelgroepen is onderdeel van dit bredere thema 
evenals het thema gelijke kansen, dat er nauw mee 
samenhangt. Voor het thema kwetsbare 
doelgroepen hebben we in het strategisch 
beleidsplan de volgend ambities geformuleerd:

- Wij maken ons sterk om ook onderwijs aan te 
bieden aan kwetsbare groepen, zodat zij met een 
diploma goed toegerust zijn op de samenleving en 
de arbeidsmarkt. 

 Voor veel van deze studenten geldt dat ze veel 
tijd, begeleiding en extra zorg nodig hebben om 
een kwalificatie te halen of door te stromen naar 
de arbeidsmarkt.

- We maken voor deze groepen echt het verschil. 
Belangrijk daarbij is onze pedagogische 
benadering, gestoeld op ‘positive behaviour 
support’, onze begeleidingsstructuur dichtbij en in 
de onderwijsteams, en uitstekende begeleiding 
naar de arbeidsmarkt. Door uitstekend onderwijs 

KWETSBARE DOELGROEPEN

en persoonlijke begeleiding, waarin het onderwijs 
samenwerkt met gemeenten en partijen uit het zorg 
-en arbeidsmarktdomein, kunnen ze een diploma 
halen, een goede start maken op de arbeidsmarkt 
of doorstromen naar een goede vervolgopleiding. 
Wij werken aan de versterking van de 
begeleidingsstructuur, vernieuwing van opleidingen 
en betere begeleiding naar de arbeidsmarkt. 

- Daarnaast intensiveren we onze contacten met 
maatschappelijk betrokken bedrijven zodat 
studenten in een kwetsbare positie 
gemakkelijker een stageplaats en baan kunnen 
vinden en behouden. 

 Naast pedagogiek en samenwerking met onze 
partners werken we aan curriculumontwikkeling 
die de doorstroom in de onderwijskolom versterkt.  

- Het Da Vinci College, met al zijn contacten in 
uiteenlopende beroepenvelden, wil onder regie 
van gemeente(n) effectief bijdragen aan educatie 
en inburgering van nieuwkomers in onze 
samenleving. Hiertoe maken we met gemeente(n) 
één- of meerjarige afspraken. 

MAATREGELEN KWETSBARE DOELGROEPEN

AMBITIE

De maatregelen om aan onze ambities voor 
kwetsbare doelgroepen vorm te geven, hebben de 
acties in het kwaliteitsplan 2015-2018, thema VSV, 
als voorloper. We bouwen daarop voort en maken 
daarin beargumenteerde verbeterslagen. Het 
overleg daarover is geworteld in drie bestaande 
regionale samenwerkingsstructuren, namelijk:
- het netwerk Voortijdig Schoolverlaten Zuid 
Holland Zuid, waar afspraken worden gemaakt 
over het terugdringen van VSV;

- de gemeenten en sociale diensten in de 
Drechtsteden en Gorinchem e.o. waar afspraken 
gemaakt worden ten behoeve van nieuwkomers 
en ten behoeve van volwassenen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt;

- het netwerk Passend verbinden waarin 
gemeenten, werkgevers, jeugdzorg, sociale 

diensten en Da Vinci College onderling afspraken 
maken over beleid voor kwetsbare doelgroepen.

Samen met de regionale partners monitoren we de 
voortgang en sturen zo nodig bij.

1 GEÏNTEGREERDE AANPAK  
VAN DOORLOPENDE CURRICULA ENTREE  
NAAR NIVEAU 2

Kwalitatieve onderbouwing
De afgelopen jaren is er door de Entree en de 
niveau 2 opleidingen ervaring opgedaan met een 
aantal voorzieningen die zijn opgezet i.s.m. 
regionale partners om de kansen van kwetsbare 
groepen op diploma en werk te verbeteren. Het 
netwerk Voortijdig schoolverlaten Zuid Holland 
Zuid is hierbij het regionale gremium waar de 
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OVERZICHT VOORZIENINGEN I.S.M. NETWERK VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN  
ZUID HOLLAND ZUID

BAG
De opleiding Entree heeft de Brede Aanpak Gedrag (BAG) vanuit Positive Behavioural Support 
ingevoerd als methodiek bij de begeleiding van de studenten. Uit de ervaringen de afgelopen jaren 
blijkt dat deze methodiek dermate succesvol is dat deze langzamerhand ook bij andere opleidingen 
in Da Vinci wordt geïntroduceerd. Deze aanpak zorgt voor een veilig schoolklimaat door wederzijds 
respect en veel positieve aandacht voor wat goed gaat.

Bureau Stage en Werk
De Entree exploiteert sinds enige jaren het concept Bureau Stage en Werk. We zijn hierin samen met 
Deltion voorloper in mbo land. In samenwerking met bedrijven en instanties in de regio zorgt BSW voor: 
1. extra begeleiding van studenten bij het vinden en uitvoeren van stages;
2. acquisitie van leerbedrijven, die geschikt zijn als werk- en leeromgeving voor de doelgroep en het 

relatiebeheer daarvan;
3. bemiddeling naar werk;
4. nazorg bij doorstroming naar een hoger niveau mbo;
5. nazorg van kwetsbare doelgroepen gedurende de eerste maanden op de arbeidsmarkt.
Sinds 2017 heeft het Bureau Stage en Werk een grotere reikwijdte doordat een samenwerking is 
aangegaan met de niveau 2 opleiding Dienstverlening.

Doorlopend onderwijstraject Entree en niveau 2 techniek
In 2018 is een start gemaakt met het ontwerpen van een doorlopend onderwijstraject van Entree naar 
niveau 2 techniek om ervoor te zorgen dat een hoger percentage niveau 1 studenten een niveau 2 
diploma haalt in een arbeidsmarkt-relevante opleiding.

Leerbedrijven in de regio
Gestimuleerd door de onderwijsvisie die uitgaat van hybride onderwijs wordt door Entree en niveau 2 
opleidingen steeds meer samengewerkt met (onderwijs) leerbedrijven in de regio, waar studenten in een 
veilige praktijksetting vaardigheden aanleren en verder kunnen groeien naar meer zelfstandigheid, o.a. 
Opnieuw & Co, Combigoods, Bierbrouwerij, Onderwijsmuseum.
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De jeugdzorg is georganiseerd in wijkteams; dit is 
een complicerende factor bij het maken van 
trajectarrangementen voor onze studenten 
aangezien het mbo een regionaal werkgebied 
heeft en het lang niet altijd helder is welk 
onderdeel van jeugdzorg aan zet is. 

Maatregel
Gezien het erkende feit dat onze school een 
vindplaats is voor multiproblematiek van jongeren, 
is een verdere opbouw gewenst van de bindende 
functie van het ZOW t.a.v. de hulpvraag van onze 
studenten en het aanbod van onze 
maatschappelijke partners op het gebied van Zorg, 
Onderwijs en Werk. De focus ligt daarbij op het 
verbeteren van de binding met de decentrale 
zorgteams in de gemeenten. Het casuïstiek overleg 
in ZOW wordt doorontwikkeld naar een 
Perspectiefteam, waarin ook een jeugdprofessional 
zetelt, die o.a. de contacten naar de decentrale 
zorgteams stroomlijnt. Dit moet leiden tot voor de 
student effectieve acties en trajectarrangementen. 
Vanaf 2019 zal het Da Vinci College meebetalen 
aan deze jeugdprofessional.  

3 COMBINATIETRAJECTEN VOOR 
NIEUWKOMERS I.S.M. DE GEMEENTE

Kwalitatieve onderbouwing
Gezien de grotere instroom van jonge 
statushouders voor een Inburgeringstraject die na 
de Inburgering een kans moeten krijgen om zich 
een passende plek op de arbeidsmarkt te 
verwerven, is in overleg met de Sociale Dienst 
Drechtsteden en de gemeente voor de 
Drechtsteden een specifiek traject opgezet dat 
succesvolle eerdere instroom in het 
beroepsonderwijs en doorstroom naar 
vervolgopleidingen mogelijk moet maken. In het 
voorjaar van 2017 is het eerste zogenaamde 
schakeltraject gestart met daaropvolgend een 
combi opleiding Entree – Inburgering eindigend 
in een reguliere Entree-opleiding. Ondertussen 
wordt het 6e traject binnenkort afgerond. 
Inmiddels heeft ook Gorinchem hiervoor grote 
belangstelling getoond.

Maatregel
De combinatietrajecten inburgering en mbo als 
vormen van effectieve inburgering zijn betrekkelijk 
nieuw (sinds voorjaar 2017) in de regio 

ervaringen met deze voorzieningen worden 
gedeeld. In dit netwerk zijn Vo-scholen, RMC, 
Gemeenten en mbo in de regio verenigd.

Maatregel
We maken een kwaliteitsslag door verschillende 
voorzieningen, die de afgelopen jaren zijn 
opgebouwd te verbinden in een samenhangende 
aanpak in (vernieuwde) curricula voor niveau 1 en 
niveau 2. Dit doen we door in te zetten op het 
realiseren van doorlopende curricula van Entree 
(niveau 1) naar alle opleidingsrichtingen niveau 2 met 
de volgende samenhangende karakteristieken:
- er is een doorlopende, intensieve begeleidingslijn 
op basis van de BAG-systematiek;

- er wordt voorzien in pedagogische scholing om de 
docenten handvatten te geven om de kwetsbare 
doelgroepen adequaat te begeleiden met specifieke 
aandacht voor leerlingen uit het praktijkonderwijs;

- er wordt invulling gegeven aan praktische, 
hybride vormen van onderwijs in samenwerking 
met een netwerk aan regionale (onderwijs) 
leerbedrijven, die een veilige plek bieden om op 
de werkvloer te oefenen;

- de doorlopende curricula leiden concreet op voor 
banen waar in de regio werk in is. De tendens in de 
regionale arbeidsmarkt is positief. Daarom zetten 
we in op maximale arbeidsmarktparticipatie van 
kwetsbare groepen;

- studenten worden waar nodig intensief begeleid bij 
het uitvoeren van stages en bij het vinden van werk 
m.b.v. het Bureau Stage en Werk zowel in de 
Drechtsteden als in Gorinchem e.o. in 
samenwerking met leerbedrijven en andere partners 
op het gebied van arbeidsvoorziening. 

2 SAMENWERKING VAN ZORG, 
ONDERWIJS EN WERK

Kwalitatieve onderbouwing 
In het regionale netwerk Voortijdig Schoolverlaten 
is de school erkend als vindplaats van jongeren 
met multiproblematiek. De praktische 
samenwerking met partners op het gebied van 
Zorg, Onderwijs en Werk wordt vertaald in het 
maken van concrete trajectarrangementen voor 
studenten die anders buiten de boot vallen. We 
organiseren deze samenwerking in de vorm van 
een Multidisciplinair Team binnen het project ZOW 
(Zorg, Onderwijs, Werk). Dit project is onderdeel 
van ons servicecentrum. 
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Drechtsteden en vragen om kwaliteitsverbetering 
op grond van de eerste ervaringen daarmee. We 
zetten in op uitbouw naar alle niveaus in het mbo 
en uitbreiding naar de regio Gorinchem e.o.. Er 
starten in september 2018 in de Drechtsteden naar 
verwachting 2 trajecten waarvan één gericht op 
doorstroom naar mbo-niveau 3 en 4. Om dit 
effectief te realiseren zal meer geïnvesteerd moeten 
worden in meer en intensievere NT-2 trajecten in 
het MBO (zie ook eerder bij gelijke kansen) 

4 BBL OPLEIDINGEN VOOR MENSEN  
MET EEN GROTE AFSTAND  
TOT DE ARBEIDSMARKT

Kwalitatieve onderbouwing 
In het kader van de wet Participatie voert de 
opleiding Entree in de regio Drechtsteden BBL 
maatwerktrajecten uit. De Entree BBL maatwerk 
wordt ingezet als ontwikkelingsinstrument om deze 
doelgroep (meer) te laten participeren in de 
samenleving. Zowel op het gebied van persoonlijke 
groei (grotere zelfredzaamheid) als op werk 
gerelateerde ontwikkeling (duurzame uitstroom uit 
de uitkering naar een betaalde baan). Het aantal 
groepen is sterk gegroeid en er is een verschuiving 
zichtbaar in de doelgroep naar statushouders. 
Nederlands als tweede taal zal in het programma 
steeds belangrijker worden.

Ook in de sector Gezondheidszorg & Welzijn 
wordt ervaring opgedaan met het uitvoeren van 
maatwerk trajecten. In samenwerking met 
gemeenten in Drechtsteden en Hoeksche Waard 
en Calibris is een toeleidingstraject ontwikkeld in 
het kader van het instrument Welslagen. Welslagen 
is een instrument om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt te winnen voor kansrijke beroepen 
in zorg en welzijn. De toeleidingstrajecten geven 
hen de kans op een leerbaan in de zorg en leiden 
toe naar een BBL-opleiding op niveau 2 (soms 3).
De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn 
Zuid-Holland Zuid stuurt diverse netwerken aan, 
waaronder de Stuurgroep Servicepunt Zorg en 
Welzijn. In het kader van het actieplan 
arbeidstekorten worden kwalificatietrajecten 
opgezet naar niveau 2 helpende.

De gemeente Gorinchem, Avres (fusie van de 
voormalige sociale dienst en het sociaal 
werkbedrijf) en het Da Vinci College hebben het 

initiatief genomen om samen met bedrijven (het 
zgn Regionaal Arbeidsmarktplatform) en enkele 
vmbo scholen in de regio een samenwerking op te 
zetten die maatwerk en leertrajecten aanbiedt voor 
mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt.

Maatregel
We zetten in op uitbreiding en versterking van 
initiatieven die worden uitgevoerd om mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans te 
geven op duurzaam werk m.b.v. passende 
opleidingen in de BBL. Deze initiatieven worden 
uitgevoerd in samenwerking met gemeenten en 
leerbedrijven in de regio. Onderstaande 
initiatieven worden doorgezet en beschouwen we 
als exemplarisch voor de ontwikkeling van dit 
type trajecten in het Da Vinci College:
- BBL maatwerk opleidingen op niveau 1 (Entree) 
naar behoefte van gemeentes in de regio. De 
functie van deze BBL-opleidingen is persoonlijke 
groei en uitstroom naar werk. In het schooljaar 
2018/2019 is het doel om uit te breiden naar 11 
maatwerkgroepen (t.o.v. 6 in 2017);

- toeleidingstrajecten (project Welslagen) in 
samenwerking met gemeenten en leerbedrijven 
in de zorg. Bedoeld om mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven op 
een leerbaan in de zorg en toe te leiden naar 
een BBL-opleiding op niveau 2;

- maatwerk en leertrajecten voor volwassenen  
in samenwerking met de gemeente Gorinchem 
en Avres.
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5 BORGEN EN UITBREIDEN VAN 
BEGELEIDINGSVOORZIENINGEN

Kwalitatieve onderbouwing
Het Student Servicecentrum organiseert de 
zorgstructuur en biedt ondersteuning in het kader 
van Passend Onderwijs. In de activiteiten van het 
Servicecentrum is zichtbaar dat er de afgelopen 
jaren een behoorlijke groei is in het aantal 
studenten dat op enigerlei wijze extra 
ondersteuning nodig heeft om de opleiding 
succesvol te kunnen afronden. Op de peildatum 1 
oktober 2017 waren in totaal 1419 studenten 
Passend Onderwijs geregistreerd, waarvan velen 
meer dan één ondersteuningsbehoefte hebben. Dat 
zijn er ruim 200 meer dan een jaar eerder. Het 
servicecentrum biedt daarbij de passende 
ondersteuning, terwijl de opleidingen het passende 
onderwijs bieden. Het grote aantal studenten dat 
passend onderwijs nodig heeft, zet de 
onderwijsorganisatie onder grote druk. Die druk 
ontstaat niet alleen door studenten met een 
gediagnosticeerde beperking, maar ook door de 
toename van studenten met een cumulatie aan 
ontwikkelings- en gedragsproblemen die dreigen 
vast te lopen in het onderwijs. In 2017 zijn er voor 
129 studenten die dreigden vast te lopen specifieke 
begeleidingstrajecten afgesproken in het casuïstiek 
overleg van het ZOW. 

Maatregel 
Op alle niveaus in het mbo zien we een toename 
van studenten met persoonlijke kenmerken die een 
cumulatie aan problematiek met zich meebrengen. 
Dit vraagt veel van ons servicecentrum en van onze 
docenten die de studenten in de les begeleiden. 
Een extra investering in de begeleidingsstructuur 
(studieloopbaanbegeleiding, zorg coördinatie, 
verzuimbegeleiding) dichtbij de dagelijkse 
onderwijspraktijk is nodig om onze studenten 
succesvol bij een diploma te brengen. Deze 
investering in menskracht geldt ook voor de 
tweedelijns zorg door het servicecentrum. Daar 
wordt uitvoering gegeven aan extra begeleiding in 
het kader van passend onderwijs, remedial 
teaching, begeleiding tienermoeders – ruim 100 
tienermoeders worden jaarlijks opgevangen en 
begeleid naar een opleiding onder regie van een 
daartoe vrijgemaakte coördinator- , rebound 
voorziening ZOW, financiële ondersteuning 
studenten, schakelpunt naar derdelijns zorg. 
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AMBITIE

MAATREGELEN OPLEIDEN VOOR DE TOEKOMST

OPLEIDEN VOOR  
DE ARBEIDSMARKT  
VAN DE TOEKOMST  

Sterk beroepsonderwijs dat studenten voorbereidt 
op de toekomst is als een van de strategische 
thema’s in ons strategisch beleidsplan opgenomen.  
In het kader van deze kwaliteitsagenda preciseren 
we bij dit thema de volgende ambities: 
- het concept van hybride onderwijs zal de komende 
jaren verder worden geïmplementeerd, verbreed 
en verdiept in onze curricula. We vernieuwen en 
verdiepen ons hybride onderwijs met de dimensies 
‘innoveren’ en ‘ondernemerschap’, twee cruciale 
competenties in de 21e eeuw;

- onze opleidingen moeten kunnen anticiperen op 
ontwikkelingen in de samenleving en het 
bedrijfsleven en daarmee flexibel kunnen 
meebewegen. Om dit te kunnen bereiken is een 
(nog) verdere vervlechting en co-creatie met het 

In het centrum van de maatregelen die we in deze 
kwaliteitsagenda opnemen om invulling te geven 
aan onze ambities staat de verdere modernisering 
van onze curricula. De ambitie om hybride 
onderwijs te bieden in vervlechting en co-creatie 
met het bedrijfsleven is zichtbaar in de 
ontwerpprincipes voor onze curricula. Deze 
vervlechting met het bedrijfsleven komt ook tot uiting 
in de maatregelen die we treffen om het aandeel 
van BBL-opleidingen te vergroten en om de 
uitvoering van de Beroepspraktijkvorming (BPV) te 
verbeteren. De ambitie om de student op te leiden in 
modern en uitdagend onderwijs krijgt handen en 
voeten in de ontwerpprincipes die we inzetten bij 
de modernisering van onze curricula en ook door 
voorzieningen op het gebied van 
excellentieprogramma’s en internationalisering, die 
de student uitnodigen om zijn grenzen te 
verkennen. 
Het thema Leven Lang Ontwikkelen wordt verderop 
in dit hoofdstuk beschreven en uitgewerkt. Een 

bedrijfsleven nodig. Dit biedt kansen voor een op 
de regionale ontwikkelingen gestoeld 
opleidingsportfolio met nieuwe 
leerarrangementen, waardoor ook de werkenden 
een beter bereikbare doelgroep worden  
(Leven Lang Ontwikkelen);

- we bieden onze studenten modern en uitdagend 
beroepsonderwijs, waarin effectief gebruik 
gemaakt wordt van educatieve technologie, 
waarin zij gestimuleerd worden om verder te 
kijken dan hun eigen grenzen en waarin zij 
kunnen werken aan de persoonlijke vaardigheden 
die zij nodig hebben in een arbeidsmarkt die in 
beweging is; zowel cognitief als sociaal 
communicatief (houding, zelfkennis, motivatie, 
sociale vaardigheden, netwerkvaardigheden).

citaat daaruit: we realiseren ons dat dit een 
complex proces is. Als eerste stap is een externe 
projectleider met ervaring op dit gebied aangesteld 
(..) Deze heeft als opdracht om beleid te 
ontwikkelen op de aanpak en organisatiewijze van 
Leven Lang Ontwikkelen.  
In de loop van de komende jaren zal dit beleid en 
de uitvoering daarvan in toenemende mate van 
invloed zijn op de inrichting van onze curricula, 
bijvoorbeeld door modularisering  
als inrichtingsprincipe.



42 Da Vinci College

1 MODERNISERING EN  
VERNIEUWING VAN CURRICULA

Kwalitatieve onderbouwing:
We vatten hier een aantal belangwekkende 
ontwikkelingen in de sectoren Economie & 
Ondernemerschap, Techniek & Media, 
Gezondheidszorg & Welzijn samen om context te 
geven aan de maatregelen die we nemen om onze 
curricula te vernieuwen en te moderniseren. We 
tekenen hierbij aan dat de ontwikkelingen in de 
sector Participatie, waar Entree en Educatie 
onderdeel van zijn, die voor dit thema van belang 
zijn, reeds besproken zijn in de paragraaf over het 
thema kwetsbare groepen.

Sector Economie & Ondernemerschap 
Daar waar landelijk breed weer aandacht is voor de 
goede positie van mbo-ers op de arbeidsmarkt en in 
bepaalde sectoren tekorten voorzien worden, wijkt de 
economische sector daar enigszins van af. Met name 
de traditionele secretariële, financiële en commerciële 
beroepen op mbo-niveau lopen achter in 
arbeidsmarktperspectief . De sector E&O speelt 
daarop in door:
- in samenwerking met het bedrijfsleven de 
opleidingen die achterblijven te her-ontwikkelen tot 
een brede opleiding (mbo-bedrijfskunde) die voldoet 
aan de vraag van de bedrijven

- in samenwerking met het bedrijfsleven de secretariële 
opleidingen te moderniseren binnen de Office 
Academy. In deze Academy moeten studenten op 
een innovatieve wijze opgeleid worden voor functies 
op het gebied van modern management support.

Sector Gezondheidszorg & Welzijn 
Het zorglandschap in Nederland verandert snel. De 
nadruk ligt steeds meer op ‘zorgen dat’ in plaats 
van ‘zorgen voor’ en op ‘gezondheid’ in plaats van 
‘ziekte’. Om aan te sluiten bij de veranderingen in 
het werkveld, wordt Positieve Gezondheid 
geïntegreerd in de opleidingen van de sector 
Gezondheidszorg en Welzijn. 

De veranderende beroepscultuur leidt tot verbreding 
van de opleidingsprofielen en intensivering van de 
samenwerking tussen de opleidingen, de sectoren 
en het werkveld met beter toegeruste medewerkers. 
Voorbeelden van geslaagde brede opleidingen zijn 
de niveau 3-opleiding Verzorgende-IG/
Maatschappelijke Zorg 3 (VIG-MZ), waarbij 

dubbelkwalificering mogelijk is, en de niveau 
2-opleiding Dienstverlening. 

We constateren dat, waar we als maatschappij wel 
ongebreideld investeren in de digitale snelweg, we 
onvoldoende inspelen op de behoefte van de ouder 
wordende thuiswonende mens. De bewustwording, 
dat we op eenvoudige wijze met technologie de 
kwaliteit van leven kunnen verbeteren en het 
personeelstekort kunnen verminderen, begint op 
school. De komende jaren wil de sector de 
verbreding verder doorzetten en een aanvang 
maken met het inbouwen van robotica- en domotica 
in de curricula van de opleidingen. 

Sector Techniek & Media 
Deze sector loopt voorop in het vormgeven aan 
hybride onderwijs dat sterk is verweven met het 
bedrijfsleven. De Duurzaamheidsfabriek (DZHF) en 
binnenkort ook de maakfabiek geven als fysieke 
omgeving gestalte aan de verbinding tussen 
studenten, docenten en bedrijfsleven en overheden 
in de regio. Om het hybride onderwijs sterker te 
verankeren in de onderwijspraktijk is het concept 
“pleinen” in ontwikkeling gezet. Pleinen zijn fysieke 
ruimtes in de DZHF met diverse installaties en 
faciliteiten rondom een technisch thema. Op een 
plein voeren studenten – aan de hand van 
beroepsopdrachten – diverse leeractiviteiten uit. 
Pleinen zijn te positioneren op de grens tussen 
school en praktijk. Deze ontwikkelingsinspanning 
om het hybride onderwijs sterker te verankeren in 
de onderwijspraktijk blijft de komende jaren 
aandacht vragen.

De sector Techniek & Media kent meerdere 
samenwerkingsverbanden waarin gewerkt wordt aan 
onderwijsontwikkeling. Deze 
samenwerkingsverbanden zijn deels ondergebracht 
in (subsidie)trajecten. Het gaat dan om trajecten met 
een bepaalde duur waarbij (doorgaans) wordt 
gewerkt met duidelijke doelstellingen die worden 
gerealiseerd aan de hand van concreet plan van 
inzet. Een voorbeeld daarvan is het Huis van de 
Energietransitie; dit is een nieuwe hybride 
leeromgeving en ontwikkeld vanuit het publiek-private 
samenwerkingsproject CIV Energie. 
Een aantal CIV projecten is aanbeland in de 
verduurzamingsfase, met de aangesloten  
scholen wordt gezocht naar een werkbare – 
duurzame – samenwerking.
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In de sector wordt de samenwerking tussen de 
verschillende opleidingsteams gestimuleerd.  
Daarmee speelt de sector in op een arbeidsmarkt 
waar de grenzen tussen de traditionele disciplines 
steeds meer vervagen. Belangrijke oorzaken zijn 
ontwikkelingen op het gebied van ICT en de 
toenemende integratie van technische systemen. 
Een mooi voorbeeld van de samenwerking is het 
Smart Technology lab voor studenten techniek en 
ICT. In het verlengde daarvan wordt in 2018-2019 
de nieuwe opleiding Smart Technology 
aangeboden. 

Maatregel a. 
Modernisering en vernieuwing van curricula
Deze modernisering van curricula vindt plaats op 
grond van vijf essentiële ontwerpprincipes, 
namelijk:
- modernisering door inbreng van educatieve 
technologie;

- veel aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden om 
mensen op te leiden tot flexibele, wendbare 
medewerkers;

- verbreding van de inhoud met het oog op 
flexibele inzetbaarheid;

- hybride vormen van leren, bijvoorbeeld projecten 
die voor bedrijven worden uitgevoerd, zijn 
onderdeel van de curricula;

- de opleidingen worden in co creatie met het 
bedrijfsleven in de regio ontwikkeld.

We noemen hierbij de volgende 
ontwikkelingstrajecten die in dit licht recent in gang 
gezet zijn en doorgezet worden:
- brede opleiding Bedrijfskunde niveau 4 
(financiële-, commerciële- en retail/logistiek 
opleidingen);

EEN AANTAL 
SAMENWERKINGSVERBANDEN
- Masterplan Metaal, Elektro en Installatietechniek 
Zuid Holland;

- CIV Maritiem;
- CIV Energie;
- CIV Smart Technology;
- PPS Verbrandingsmotoren;
- CIV Water;
- Biobased (Bouw);
- TIB (Toptechniek in Bedrijf);

- Office Academy (secretariële opleidingen);
- brede opleiding MZ-VIG niveau 3;
- verbreding alle niveau 4 opleidingen binnen 
Gezondheidszorg & Welzijn;

- crossovers in opbouw: Smart technology ( ICT en 
Elektro), Energietransitie/verduurzaming (Bouw en 
Installatie), Interaction design( Art en design en 
besturingstechniek), Smart logistics (Logistiek en 
ICT), verbinding van sport&bewegen met 
gezondheid;

- locatie Gorinchem: sterke verankering van ICT en 
educatieve technologie in elke opleiding. 

Maatregel b. 
Ondersteunend scholingsprogramma 
De modernisering en vernieuwing van curricula 
wordt ondersteund door de inzet van een 
doorlopend, cyclisch scholingsprogramma met 
focus op:
- ICT-bekwaamheid;
- pedagogisch en didactisch handelen;
- netwerkleren;
- hybride docentschap.

2 UITBOUW COMBINATIETRAJECTEN BOL BBL

Kwalitatieve onderbouwing 
De BBL is de leerweg waar bij uitstek sprake is van 
een vervlechting met het bedrijfsleven, waardoor er 
beter aangesloten kan worden bij de eisen van de 
arbeidsmarkt in de regio. Interessant daarbij zijn 
initiatieven om de leerwegen BOL en BBL met 
elkaar te combineren.
Op niveau 4 verpleegkunde kan de student 2 jaar 
BOL en 2 jaar BBL volgen. De student heeft zicht 
op een ziekenhuisstage; het ziekenhuis ontvangt de 
student in het 3e leerjaar als BBL-er en kan de 
student goed aan zich binden. Ook op niveau 3 
(verzorgende) kan de student 2 jaar BOL volgen en 
1 jaar BBL. Dit leidt tot een betere aansluiting op 
de arbeidsmarkt. Door de werkgever vanaf de 
intake te betrekken bij de student ontstaat ook meer 
binding tussen de werkgever en de potentiële 
werknemer. De kans op werk neemt hierdoor toe 
en de werkgever kan meer zien van de potentiële 
werknemer in de BBL- fase.
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In schooljaar 2015-2016 zijn het Da Vinci College 
en Bouwmensen Zuid-Holland Zuid gefaseerd 
gestart met de gecombineerde opleiding BOL-BBL 
voor de niveau 4 opleiding middenkaderfunctionaris 
Bouw / Infra. De opleiding wordt in de regio 
gepositioneerd als een MBO+ opleiding. Deze 
opleiding duurt vier jaar: twee jaar BOL en 
vervolgens twee jaar BBL. Voor deze opleiding is op 
de locatie Hardinxveld-Giessendam een 
bouwcampus ingericht met een brede regionale 
uitstraling. Deze campus zal de komende jaren 
verder worden uitgebouwd.

Maatregel 
We stimuleren initiatieven om de inzet van de BBL 
als leerweg te versterken. Het model van de 
gecombineerde leerweg BOL/BBL zoals deze in de 
Bouw als eerste is uitgevoerd, wordt uitgebreid 
naar andere opleidingen. Initiatieven daartoe zijn 
al genomen en worden doorgezet bij de 
opleidingen engineering, mechatronica en bij 
opleidingen binnen de gezondheidszorg.

3 VERDERE VERBETERING VAN DE 
BEGELEIDING DOOR SCHOOL IN DE BPV

Kwalitatieve onderbouwing
Het BPV plan 2016-2018 bevat de verbeteringen 
die we ingezet hebben om de kwaliteit van de 
begeleiding, het programma en de matching in de 
BPV te verbeteren. De tevredenheid over de BPV is 
de afgelopen twee jaar voor vol- en 
deeltijdstudenten redelijk stabiel gebleven. De 
resultaten laten in de JOB 2018 op 
instellingsniveau een gemiddelde zien van 3,41 
voor BOL- (stage) en 3,76 voor BOL-studenten 
(werkplek) op een schaal van 5. De tevredenheid 
op het gebied van ‘begeleiding door school’ (bol) 
en ‘contact tussen school en stage/werkplek’ (bol 
en bbl) blijft over het algemeen nog achter bij de 
tevredenheid op andere indicatoren. 

De gemiddelden op sectorniveau liggen rond de 
3,0, met als uitschieter naar boven de sector 
Participatie (cluster Entree). Een verdere analyse 
op het niveau van de opleidingsclusters binnen de 
sectoren toont een grote spreiding. Er zijn 
opleidingsclusters waarvan de tevredenheid op 
een van deze 3 indicatoren ruim boven de 4 
scoort (vijfpuntschaal) en clusters die beduidend 
lager scoren.

Maatregel
De verbeteracties die ingezet zijn op begeleiding, 
programma en matching in de BPV, zoals in het BPV 
plan 2016-2018 beschreven zetten we door. Op 
basis van de constatering dat tevredenheid over de 
begeleiding achterblijft, leggen we de focus op de 
aspecten: tevredenheid over de begeleiding door 
school en tevredenheid over contactname tussen 
school en stage/werkplek. Een aanzienlijk deel van 
de opleidingsclusters scoort nu geen voldoende op 
deze aspecten. De opleidingsclusters krijgen de 
opdracht om de tevredenheid van studenten op 
deze aspecten te verbeteren met maatregelen die 
passend zijn voor de eigen specifieke situatie. Een 
Da Vinci–breed netwerk van BPV coördinatoren 
wordt gefaciliteerd. Het doel van dit netwerk is om 
met elkaar ervaringen uit te wisselen over effectieve 
maatregelen om de BPV te verbeteren, in het 
bijzonder op het gebied van begeleiding in de BPV.

4 INTERNATIONALISERING VERANKEREN  
IN ELKE OPLEIDING

Kwalitatieve onderbouwing
Onder de werknaam Da Vinci Worldwide 
moedigen we studenten aan om hun horizon te 
verbreden, ook over de grenzen heen. Circa 250 
Da Vinci studenten zijn in 2017 op stage geweest 
naar het buitenland. Da Vinci World Wide 
ondersteunt ook studenten die in het buitenland 
lessen willen volgen of aan projecten willen 
meewerken. Elke sector heeft een speciale 
medewerker die in het kader van Da Vinci 
Worldwide studenten ondersteunt. 
Internationalisering is steeds meer gemeengoed, 
maar de gewenste verankering in elke opleiding is 
nog niet gerealiseerd.

 % clusters  
 dat hoger  
 scoort  Aantal 
 dan 3,0 clusters
BOL - BEGELEIDING 57 % 35
BOL - CONTACT 37 %  35
BBL - CONTACT  64 % 28



45Kwaliteitsagenda 2019 - 2022

Maatregel
We zetten de gecoördineerde aanpak van 
internationalisering in Da Vinci Worldwide door 
vanuit drie invalshoeken:
- internationalisering at home;
mobiliteit voor studenten en docenten 
(internationale stages);

- internationaal samenwerken bij het uitvoeren  
van projecten.

- We willen bereiken dat internationalisering 
steeds meer gemeengoed wordt en verankerd 
wordt in elke opleiding. Concreet betekent dit, 
dat in elke opleiding oriëntatie op - of deelname 
aan internationale activiteiten onderdeel wordt 
van het curriculum.

5 EXCELLENTIE ALS PERSOONLIJKE 
VERRIJKING IN DE OPLEIDINGEN

Kwalitatieve onderbouwing
We hebben in het kader van het kwaliteitsplan 
2015-2018 een programma voor excellentie 
opgezet. Met een excellentieprogramma leveren 
we een waardevolle bijdrage aan de persoonlijke 
beroepsontwikkeling van de student. We hebben 
geïnvesteerd in excellentie als motor voor 
talentontwikkeling. Uiteindelijk moet het 
excellentieprogramma leiden tot een duurzame 
excellentiecultuur. 
We constateren dat er ondanks de vele 
inspanningen nog niet gesproken kan worden van 
een vanzelfsprekende excellentiecultuur. 
Na evaluatie van het programma zijn 
aanbevelingen opgesteld voor de inrichting van het 
excellentieprogramma in de komende periode van 
2019-2022.

Maatregel
We zetten ons excellentie-programma voort in de 
periode 2019-2022 als een continue voorziening 
voor onze studenten. Daarmee willen we bereiken 
dat studenten die meer willen en kunnen dan wat 
het curriculum van hen vraagt, eruit kunnen halen 
wat erin zit door deel te nemen aan verzwaarde 
programma’s gericht op specifieke talenten. Het 
excellentieprogramma biedt bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om talenten te laten zien in 
vakwedstrijden – Skill heroes is daar een van – in 
de verschillende beroepsrichtingen, om mee te 
werken aan creatieve en innovatieve projecten en 
om op te treden als studentambassadeur waarbij de 

student werkt aan eigen presentatie en promotie. 
Naast de gezamenlijke programma’s die we als  
Da Vinci aanbieden, heeft ook elke sector een  
eigen programma.  
Een regiegroep zorgt ervoor dat dat de 
programma’s jaarlijks worden geëvalueerd en naar 
bevind van zaken bijgesteld.  

6 DE POSITIE VAN TAAL EN REKENEN 
BINNEN HET HYBRIDE ONDERWIJS

Kwalitatieve onderbouwing
Taal- en rekenbeleid is onderdeel van het vorige 
kwaliteitsplan (2015 - 2018) en daarin is een 
belangrijke rol neergelegd voor taal- en 
rekencoaches, die gezamenlijk in een Da Vinci 
breed netwerk de kwaliteit van taal en rekenen 
bespreken en voorstellen doen voor verbetering. In 
het nieuwe strategisch beleid van het Da Vinci 
College wordt een grote nadruk gelegd op de 
verdieping van hybride vormen van onderwijs in 
nauw contact met het bedrijfsleven in de regio. 
Daarin wordt de vraagstelling manifest op welke 
wijze het taal- en rekenonderwijs op een effectieve 
manier ingezet kan worden als onderdeel van 
hybride vormen van onderwijs.

Maatregel 
Het netwerk van taal – en rekencoaches krijgt de 
opdracht om onderzoek te doen naar positie van taal 
– en rekenonderwijs binnen het hybride onderwijs en 
daarover advies geven aan de directie. 

7 JAARLIJKS EVALUEREN VAN  
HET OPLEIDINGENPORTFOLIO 

We lichten jaarlijks ons opleidingsportfolio door op 
(toekomstige) arbeidsmarktrelevantie voor onze 
regio en bereik, passend bij onze expertise en 
ambitie en rekening houdend met onze 
drievoudige kwalificatie.
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AMBITIE

MAATREGELEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN

LEVEN LANG ONTWIKKELEN 

In ons strategisch beleidsplan is Leven Lang 
Ontwikkelen benoemd als een ambitie die onze 
strategische thema’s overkoepelt en verbindt. Het 
Da Vinci College wil onder invloed van de 
arbeidsmarkt en demografische ontwikkeling 
transformeren van een instelling voor voornamelijk 
regulier onderwijs naar ook een gewaardeerd 
partner voor werknemers, bedrijven en instellingen 
in de regio in het kader van de implementatie en 
realisatie van leven lang ontwikkelen. Daartoe zal 
zij nieuwe relaties in de regio aangaan. Het gaat 
in dat transformatieproces om zaken als een 
pedagogiek en didactiek voor nieuwe 
doelgroepen, een andere onderwijslogistiek, 

TRANSITIE NAAR LEVEN LANG 
ONTWIKKELEN 

Kwalitatieve onderbouwing 
De afgelopen jaren hebben de sectoren Economie 
& Ondernemerschap, Techniek & Media, 
Gezondheidszorg & Welzijn en Participatie ( 
Entree) ervaring opgedaan met activiteiten die we 
als voorlopers van Leven Lang Ontwikkelen zien. 
In het netwerk van bedrijven dat wordt beheerd 
door accountmanagers zijn leervragen van 
bedrijven en werknemers opgepakt en vertaald in 
een aanbod van BBL- groepen voor volwassenen.  
Deze BBL-groepen bevatten vormen van maatwerk 
om een antwoord te kunnen geven op specifieke 
behoeften van werknemers en bedrijven.  
BBL maatwerk voor volwassenen wordt door ons ook 
ingezet om mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt weer aan werk te helpen, in 
samenwerking met gemeenten en andere sociale 
partners; de opleiding Entree en de sector 
Gezondheidszorg & Welzijn zijn daar voorlopers in. 
 

modularisering van het onderwijs, omgaan met 
elders verworven competenties en waarderen van 
informeel leren, binden en boeien van (oud) 
studenten, nieuwe concepten van blended 
learning. Maar ook een andere manier van denken 
en doen en van flexibiliteit van de organisatie 
hoort hierbij. Daarbij maken we gebruik van de 
ervaringen van en met HBO-Drechtsteden. Ook het 
beleid om meer te denken vanuit de beroepskolom 
in plaats van de individuele onderwijssoorten 
maakt mede onderdeel uit van dit proces. Het 
eerder aangehaalde beleid van soepele 
overgangen speelt ook in dit dossier een 
belangrijke rol.

Daarnaast zien we dat LLO raakt aan tal van 
ontwikkelingen die we in het Da Vinci College 
hebben ingezet. We noemen o.a.: 
- de doorontwikkeling van voortgangsbegeleiding 
van studenten naar studieloopbaanbegeleiding, 
waarin studenten zich bewust worden van het 
totaal van hun loopbaan en de houding, die 
daarin gevraagd wordt;

- de uitvoering van verkorte opleidingstrajecten 
voor studenten die al over de nodige 
competenties beschikken;

- de verzilvering van EVC-trajecten; kandidaten hebben 
op een betrouwbare manier hun competenties 
aangetoond op grond waarvan vrijstelling voor 
bepaalde examens kan worden verleend;

- de inzet van gecertificeerde keuzedelen passend 
bij de eigen wens van studenten en bedrijfsleven;

- de uitvoering van combinatietrajecten van  
BOL en BBL;

- de uitvoering van alumnibeleid: het structureel 
volgen van (oud-)leerlingen geeft de mogelijkheid 
om ook na het behalen van het diploma bij het Da 
Vinci College, in contact met ze te blijven. Dit biedt 
een uitgelezen kans om een netwerk uit te bouwen 
waarin alumni de motor kunnen worden voor het 
ontwikkelen en aanbieden van uitbouwen van post 
initieel onderwijs;
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- de samenwerking in het kader van de regionale 
Leerwerkloketten, waarin onderwijs, ondernemers 
en overheid ( gemeenten en UWV) zorgdragen 
voor advisering aan studenten, werkenden, 
werkzoekenden en werkgevers over 
scholingsmogelijkheden en werkend leren.

Op deze ervaringen voortbouwend stellen we vast 
dat een solide bezinning nodig is op het beleid, de 
aanpak en de organisatiewijze om het concept 
Leven Lang Ontwikkelen te ontwikkelen en te 
verankeren. En dat doen we niet alleen, maar met 
zoveel mogelijk partners in de regio.

Maatregel a. 
Ontwikkeling aanpak en organisatiewijze LLO
We zetten in op een forse uitbreiding van het aantal 
volwassen studenten dat we in de regio gaan 
bedienen met vraaggerichte leerarrangementen. Op 
jaarbasis willen we in 2023 tenminste 1500 
volwassenen bedienen. 
We realiseren ons dat dit een complex proces is. Als 
eerste stap is een externe projectleider met ervaring 
op dit gebied aangesteld die ons ondersteunt bij 
deze transitie en de lange termijn borging van de 
resultaten, zodat de benodigde investeringen het 
gewenste rendement op gaan leveren. Deze heeft 
als opdracht om beleid te ontwikkelen op de 
aanpak en organisatiewijze van Leven Lang 
Ontwikkelen met daarbij de volgende richtlijnen:
- procesarchitectuur aanpassen ten behoeve van 
flexibilisering van onderwijsaanbod  
en –uitvoering

- digitalisering van het onderwijs  
(blended learning) 

- nieuwe en bestaande netwerken inzetten voor 
ontwikkelen van verschillende leerarrangementen

- het bedrijfsleven wordt bij de verdere uitwerking 
betrokken evenals het HBO Drechtsteden

Maatregel b. 
Initiatieven versterken op weg naar Leven Lang leren
Voorbereidend op – en ondersteunend aan de 
systematische bezinning op de aanpak en 
organisatiewijze van LLO investeren we in 
initiatieven die de transitie op weg naar Leven lang 
Leren versterken. Deze initiatieven zijn:
- inzet accountmanagement en 
programmaontwikkeling t.b.v. de markt van BBL 
opleidingen voor bedrijven en voor volwassenen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;

- uitwerking van het valideringsproces voor het 
inrichten van individuele leertrajecten;

- gecertificeerde keuzedelen inrichten en aanbieden 
op de markt voor volwassenen; 

- alumnibeleid uitvoeren; (oud) studenten volgen en 
netwerk opbouwen;

Deze initiatieven worden gefaciliteerd en 
gecoördineerd door de da Vinci brede werkgroep 
Leven Lang Ontwikkelen.

Algemeen dagblad, 30 oktober 2018

KLOOF TUSSEN VRAAG 
EN AANBOD PERSONEEL 
IN DRECHTSTEDEN: UWV 
ROEPT OP TOT ACTIE
Het aantal banen in de Drechtsteden is fors 
gegroeid, ruim meer dan het landelijk gemiddelde. 
De werkloosheid is hierdoor minder geworden, 
maar er zoeken nog steeds veel mensen naar 
werk. ,,Er is een mismatch tussen vraag en 
aanbod”, stelt het UWV. ,,Actie is noodzakelijk!”

INSPANNING
Zowel werkzoekenden als werkgevers zouden 
zich moeten inspannen om de mismatch tussen 
vraag een aanbod te verkleinen, stelt het UWV. 
Zo zouden werkzoekenden hun vooruitzichten 
verbeteren door werk te zoeken in andere, 
kansrijke(re) beroepen, zich bij- of om te 
scholen en door de juiste zoekkanalen te 
gebruiken. En werkgevers kunnen hun 
personeelstekort verkleinen door intensiever te 
werven en de functie-eisen aan te passen. 
“Scholing en ontwikkeling staan bij veel van de 
oplossingen centraal. De Duurzaamheidsfabriek 
in Dordrecht geeft daarvan een goed 
voorbeeld en zorgt voor een leven lang 
onderwijs aan de nieuwe generatie technici. In 
samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs 
en overheid levert deze coöperatie een 
belangrijke bijdrage aan de arbeidsmarktregio.”
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1 PROFESSIONALISERING

Kwalitatieve onderbouwing
De inzet op hybride teams vraagt om wederzijds 
begrip, kennis van elkaars wereld en een duidelijke 
rolverdeling tussen docenten en vakspecialisten uit 
het bedrijfsleven. Op de grens van werken en leren 
is samenwerken vanuit een eigen expertise een 
eerste stap. De onderwijsteams veranderen van 
samenstelling. Vakinhoudelijke specialisten uit het 
bedrijfsleven (of onderzoeksinstellingen) zullen een 
kernteam aanvullen van docenten met didactische 
en pedagogische expertise. Leven Lang 
Ontwikkelen en de inzet op (individuele) 
leerarrangementen vraagt om meer flexibiliteit in 
de wijze waarop het onderwijs wordt 
vormgegeven en dus ook om meer flexibiliteit van 
de medewerkers. Door hen te stimuleren zich te 
blijven ontwikkelen en hen daarin te faciliteren, 
investeren we in de kwaliteit van het onderwijs en 
tegelijk in het arbeidsmarktperspectief van 
werknemers, zowel binnen als buiten de 
organisatie.

Maatregel
Voor realisatie van onze ambities voor de komende 
vier jaar kiezen we daarom ook specifiek voor 
professionalisering van onze docenten en instructeurs 
op de volgende terreinen:
- ICT-bekwaamheid, met name op het gebied van 
educatieve technologie;

AMBITIE

MAATREGELEN MODERN WERKGEVERSCHAP

MODERN 
WERKGEVERSCHAP  

In ons strategisch beleidsplan is modern 
werkgeverschap als strategisch thema benoemd. 
Centraal daarin staat de ambitie om vorm te geven 
aan hybride onderwijs en leven lang ontwikkelen 
in nauwe verwevenheid met het bedrijfsleven. Dat 
vraagt om een wendbare organisatie en een 
krachtig personeelsbeleid. Binnen dit thema 
hebben we de volgende ambities:

- schoolorganisatie en beroepspraktijk verbinden 
door te transformeren naar hybride teams, met als 
concrete doelstelling dat in 2023 alle teams in de 
basis zijn ingesteld als hybride onderwijsteams;

- blijvend investeren in de professionele kwaliteit 
van individuele medewerkers, teams en  
hun leidinggevende

- versterken van het eigenaarschap binnen de teams 

- pedagogische, en didactische bekwaamheid 
gericht op differentiatie naar verschillende 
doelgroepen

- netwerk- en samenwerkingsbekwaamheden;
- werken in hybride teams; omgaan met verandering.
De interne academie biedt in het kader van deze 
thema’s een cyclisch aanbod van scholing aan, dat 
op maat van teams en individuele medewerkers 
wordt ingericht. 

2 WERK MAKEN VAN  
PROFESSIONELE RUIMTE

Kwalitatieve onderbouwing
De ontwikkelingen die we doormaken vragen 
flexibiliteit van onze medewerkers. Om onze ambities 
waar te maken, is niet alleen betrokkenheid nodig, 
maar vooral ook plezier in het werk. Om daarvoor 
de juiste basis te behouden is het nodig om het 
eigenaarschap binnen de teams te versterken.

Maatregel
Het Da Vinci College gaat de komende vier jaar 
verder met het:
- versterken van het eigenaarschap binnen de teams;
- meer zeggenschap over het zelf kunnen indelen van 
het werk en meer afrekenen op resultaten;

- startende docenten faciliteren met voldoende tijd 
voor scholing en begeleiding

- een werkdrukplan uitwerken dat moet bijdragen 
aan het vergroten van het werkplezier.
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AMBITIE

MAATREGELEN INNOVATIE & ONDERZOEK

INNOVATIE & ONDERZOEK

We werken zowel ‘verticaal’ samen binnen de 
onderwijskolom, als horizontaal tussen sectoren 
en in publiek-private constructies die ruimte 
bieden aan co-creatie tussen onderwijs, bedrijven 
en instellingen. De driehoek van ‘leren, 
ondernemen en innoveren’ vormt de basis voor 
het samenwerken en de verdere verdieping van 
ons concept van hybride onderwijs. 
In de organisatie krijgt onderzoek naar, en 

1 HET IXPERIUM ALS RUIMTE  
OM TE EXPERIMENTEN MET  
EDUCATIEVE TECHNOLOGIE

Flexibilisering van het onderwijs om Leven Lang 
Ontwikkelen te faciliteren op een manier die 
antwoord biedt op de vraag van de markt is alleen 
mogelijk door in toenemende mate gebruik te 
maken van educatieve technologie. We creëren 
een Ixperium, waarin studenten, docenten en 
bedrijfsexperts gezamenlijk in de praktijk 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met 
inzet van digitale leermiddelen en leertechnologie 
een leeromgeving te creëren die bijdraagt aan 
betekenisvolle integratie van onderwijstechnologie 
in het beroepsonderwijs. 

kritische reflectie op, eigen onderwijs- en 
leerpraktijken een stevige plaats. Op deze manier 
werken we aan verbetering en vernieuwing van 
ons onderwijs. Mbo en hbo trekken hierin samen 
op waarbij de doorontwikkeling van ons hybride 
onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen centraal 
staan. Uiteindelijk moet dit resulteren in een 
hogere waardering door studenten, bedrijven en 
werkvelden van ons onderwijs.

2 PRACTORATEN
We benaderen onze eigen onderwijspraktijk met 
een onderzoekende houding. Dit krijgt gestalte 
door docenten de ruimte te geven te 
experimenteren met of het doorontwikkelen van 
nieuwe succesvolle vormen van ons hybride 
onderwijs. Komende jaren zullen we 2 practoraten 
installeren die ons ondersteunen in de 
innovatiekracht van ons hybride onderwijs en in 
een netwerk samenwerken met de lectoren van 
HBO-Drechtsteden. Praktijkgericht onderzoek zal 
daarnaast onze positie in de regio verder 
versterken aangezien we hiermee de kloof tussen 
kennis en toepassing verder kunnen dichten.
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RESULTATEN
In het vorige hoofdstuk zijn de ambities van deze 
kwaliteitsagenda beschreven en hebben we 
maatregelen benoemd en onderbouwd, die we in 
het kader van deze ambities nemen. In dit hoofdstuk 
zullen we per thema de uitkomst van deze 
maatregelen verantwoorden in te bereiken resultaten 
in 2020 en 2022. We hebben daarbij gekozen 
voor resultaten op kernpunten – meetbaar en 
merkbaar –  die naar onze mening tezamen een 
goed totaalbeeld geven of we onze ambities 
waarmaken.  Onder deze set aan resultaten t.b.v. 
de verantwoording in 2020 en 2022 bevindt zich 

nog een rijk pallet aan doelen op het niveau van de 
afzonderlijke maatregelen - zie hoofdstuk ambities 
en maatregelen- , waar we intern op sturen en 
waarover we rapporteren in het jaarverslag.
Ten behoeve van transparantie hebben we in 
onderstaand overzicht van beoogde resultaten bij 
elk resultaatgebied ook een samenvatting 
opgenomen van de gerelateerde maatregelen. 
Tevens is bij elke maatregel expliciet aangegeven 
voor welke doelgroep deze is bedoeld en of de 
maatregel nieuw is dan wel voortbouwend op 
bestaande initiatieven.

RESULTAATGEBIED GELIJKE KANSEN

SAMENVATTING MAATREGELEN
1 Programma studieloopbaanadvies in samenwerking met vmbo-scholen in de regio uitvoeren en 

verbeteren en werkingsgebied uitbreiden, zodat leerlingen van het vmbo een juiste keuze maken.
Doelgroep: leerlingen van het vmbo op alle niveaus.
Status:  uitbreiding werkingsgebied en verbeteren bestaand programma studieloopbaanadvies.
2a Doorlopende curricula ontwikkelen en uitvoeren van vmbo tl/gl naar mbo niveau 4 voor een 

versnelde praktische leerweg richting het hbo.
Doelgroep: leerlingen van vmbo tl/gl die via een praktijkgerichte route naar het hbo willen.
Status:  nieuwe doorlopende trajecten richting Economie en Gezondheidszorg/welzijn.
2b Doorlopende curricula van vmbo basis/ kader naar mbo 2/3 i.o.m. scholen in de regio.
Doelgroep: leerlingen vmbo basis/kader die moeite hebben met de overgang van vmbo naar mbo.
Status: onderzoeksfase voor inrichting van nieuwe doorlopende curricula.
3a Doorlopende curricula van Entree naar niveau 2 met een geïntegreerde aanpak van 

ondersteunende voorzieningen (o.a. begeleidingssystematiek PBS, zorg, uitstroom naar werk)  
om uitval op niveau 1 en niveau 2 tegen te gaan.

Doelgroep: jongeren zonder afgerond vmbo diploma ( met name basisberoepsgerichte leerweg) inclusief 
jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs; nieuwkomers.

Status: nieuwe doorlopende curricula.
NB: is opgenomen in het resultaatgebied kwetsbare jongeren 
3b Nederlands als tweede taal invoeren als extra ondersteuningsaanbod voor mbo studenten op alle 

niveaus, zodat ze betere kansen krijgen om te slagen.
Doelgroep: studenten op het mbo met een anderstalige achtergrond, die moeite hebben om de lessen 

te volgen door een taalachterstand
Status: nieuw onderdeel van het ondersteuningsaanbod
3c Opvang bij verkeerde opleidingskeuze in vangnetgroep Techniek ( als exempel) om te zorgen dat 

de studenten alsnog een passende opleiding gaan volgen. 
Doelgroep: studenten in het mbo die een verkeerde opleidingskeuze hebben gemaakt, maar niet 

direct kunnen overstappen.
Status: nieuw onderdeel van het ondersteuningsaanbod
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RESULTATEN GELIJKE KANSEN
Indicatoren
1 Het aantal studenten dat start met een doorlopend traject van vmbo gl/tl naar mbo niveau 4.
2 De kwalificatiewinst ( het percentage studenten dat gelijk of hoger diplomeert dan verwacht)
3 Onderzoek naar) opzet doorlopende trajecten van vmbo basis/kader naar mbo
4 Het percentage gediplomeerde studenten niveau 4 dat doorstroomt naar hbo
5 Percentage vmbo scholen in de regio Drechtsteden en Gorinchem waarmee studieloopbaan 

oriëntatie gezamenlijk wordt uitgevoerd
6 De waardering van vmbo scholen in onze regio voor ons ROC als samenwerkingspartner
Nulmeting Resultaat 2020 Resultaat 2022
1 Het aantal studenten dat start met een doorlopend traject van vmbo gl/tl naar mbo niveau 4.
2017/2018: 40 leerlingen 2019/2020: 60 leerlingen 2020/2021: 80 leerlingen
op vmbo gestart op vmbo gestart op vmbo gestart
2 De kwalificatiewinst.
Resultaat 2017: 84.5 % 85% 86%
3 (Onderzoek naar) opzet doorlopende trajecten van vmbo basis/kader naar mbo
n.v.t. Deelnemende scholen Er zijn 3 doorlopende 
 zijn vastgesteld  trajecten gestart
4 Het percentage gediplomeerde studenten niveau 4 dat doorstroomt naar hbo 
2016/2017 30.2 % 33% 36%
5 Percentage vmbo scholen in de regio Drechtsteden en Gorinchem waarmee studieloopbaan 

oriëntatie gezamenlijk wordt uitgevoerd
1 oktober 2018
50% ( 15 van de 30 scholen) 70% 90%
6 De waardering van vmbo scholen in onze regio voor ons ROC als samenwerkingspartner

SAMENVATTING MAATREGELEN
4 Meewerken aan- en stimuleren van de opzet van AD opleidingen als onderdeel van de 

onderwijsinfrastructuur in de regio.
Doelgroep: studenten mbo niveau 4 die willen doorstromen naar hbo.
Status: doen inrichten van nieuwe AD-trajecten.
5 Netwerkvorming met hbo, zodat studenten mbo succesvol doorstromen naar het hbo
Doelgroep: Studenten mbo niveau 4 die willen doorstromen naar hbo 
Status: borging en uitbouw van bestaande netwerken.
6 Regie op diversiteit en gelijke kansen.
Doelgroep: alle studenten en docenten in het mbo en in het bijzonder studenten die last hebben van 

discriminatie.
Status: verbetering en verbreding van de bestaande voorziening.

Eigen meting van tevredenheid met 
vragenlijst heeft plaatsgevonden. 
De resultaten zijn besproken in 
Samenwerkingsverband 
Drechtsteden en Samenwerkings- 
verband Gorinchem.

Geformuleerde resultaten die 
zijn voorgekomen uit de 
besprekingen met de 
Samenwerkingsverbanden zijn 
getoetst en behaald.



52 Da Vinci College

RESULTAATGEBIED KWETSBARE DOELGROEPEN

SAMENVATTING MAATREGELEN
1 Doorlopende curricula van Entree naar niveau 2 met een geïntegreerde aanpak van 

ondersteunende voorzieningen (o.a. begeleidingssystematiek PBS, zorg, uitstroom naar werk) om 
uitval op niveau 1 en niveau 2 tegen te gaan.

Doelgroep: jongeren zonder afgerond vmbo diploma ( met name basisberoepsgerichte leerweg) 
inclusief jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs; 
nieuwkomers.

Status: nieuwe doorlopende curricula.
2 Samenwerking van Zorg, Onderwijs en Werk in een perspectiefteam met deelname van 

jeugdprofessionals, leidend tot effectieve acties en zorgarrangementen voor studenten.
Doelgroep: studenten op alle niveaus die zorg nodig hebben.
Status: verbetering bestaande praktijk door inzet jeugdprofessionals.
3 Uitbreiding van het aantal combinatietrajecten van Educatie en mbo naar hogere niveaus, zodat 

nieuwkomers eerder aan een beroepsopleiding kunnen beginnen en daarvoor slagen.
Doelgroep: nieuwkomers.
Status: uitbreiding van reikwijdte en aantal. 
4 Uitbreiding en versterking van BBL-opleidingen voor volwassenen, die in samenwerking met 

gemeente en sociale dienst worden opgezet, zodat ze een baan vinden.
Doelgroep: volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmark 
Status: bestaande initiatieven verder uitbouwen.
5 Borgen en uitbreiden van begeleidingsvoorziening voor alle mbo niveaus dichtbij de dagelijkse 

onderwijspraktijk en in de tweedelijns zorg, zodat studenten voldoende ondersteund worden om 
hun diploma te halen.

Doelgroep: studenten op alle niveaus in het mbo die door persoonlijke kenmerken en complexe 
problematiek  meer moeite hebben om de opleiding met succes te volgen.

Status: versterking en uitbreiding van bestaande begeleidingsvoorzieningen.
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RESULTATEN KWETSBARE DOELGROEPEN
Indicatoren
1 Het percentuele aandeel van VSV-ers per mbo-niveau.
2 De waardering van studenten voor de effectiviteit van onze begeleidingsvoorzieningen  

op alle mbo-niveaus.
3 Deelname van volwassenen ( 30 jaar en ouder) aan mbo opleidingen op niveau 1 en niveau 2.

Toelichting op de indicatoren
Tegengaan van VSV is een passende indicator, waaraan we uiteindelijk kunnen zien of onze 
inspanningen om kwetsbare groepen binnenboord te houden tot resultaat leiden. 
Gelet op de toename van doelgroepen met meervoudige problematiek  in onze populatie ( veel passend 
onderwijs, meervoudige problematiek, anderstalige achtergrond) en gelet op het feit dat de VSV de 
afgelopen drie jaar een stijgende tendens heeft, zijn we voorzichtig en realistisch  in de streefwaarden. 

Nulmeting Resultaat 2020 Resultaat 2022
1 Het percentuele aandeel van VSV-ers per mbo-niveau.
Percentage VSV 2016/2017
Niveau 1: 27.4%
Niveau 2: 11.5%
Niveau 3: 5.5%
Niveau 4: 4.3%

Resultaat 2020
Niveau 1: 27.4%
Niveau 2: 11%
Niveau 3: 5%
Niveau 4: 4%

Panelgesprekken zijn uitgevoerd 
met studenten en resultaten 
daarvan vastgelegd. 
Onderwerpen:
- doorlopende begeleiding bij 

entree naar niveau 2
- inzet jeugdprofessionals
-  taalondersteuning in 

combinatietrajecten
-  effectieve beschikbaarheid van 

nabije begeleiding op alle 
niveaus 

Resultaat 2022
Niveau 1: 27.4%
Niveau 2: 10.5%
Niveau 3: 4.5%
Niveau 4: 3.5%

Geformuleerde resultaten die zijn 
voorgekomen uit de 
panelgesprekken met studenten 
zijn getoetst en behaald.

2 De waardering van studenten voor de effectiviteit van onze begeleidingsvoorzieningen  
op alle mbo-niveaus

3 Deelname van volwassenen ( 30 jaar en ouder) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan mbo 
opleidingen op niveau 1 en niveau 2

Teldatum 1 okt 2018: 40 Teldatum 1 okt 2020: 50 Teldatum 1 okt 2022: 80
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RESULTAATGEBIED OPLEIDEN VOOR DE ARBEIDSMARKT 
VAN DE TOEKOMST

SAMENVATTING MAATREGELEN
1a Modernisering en vernieuwing van curricula, zodat studenten beter toegerust worden op de eisen 

van de arbeidsmarkt en samenleving.
Doelgroep: studenten van het mbo op alle niveaus, regionale partners
Status: doorzetten reeds in gang gezette ontwikkelingstrajecten en inrichting nieuwe opleidingen.
1b Scholing in het kader van modernisering en vernieuwing van curricula.
Doelgroep: docenten mbo.
Status: verbetering en aanpassing scholingsprogramma.
2 Uitbouw combinatietrajecten BOL BBL, waardoor de opleiding nauw aansluit bij de behoefte van 

het betrokken bedrijfsleven.
Doelgroep: studenten mbo van betrokken opleidingen en bedrijfsleven.
Status: verbetering en uitbouw van bestaande trajecten.
3 Verbeteren van de begeleiding door de school in de BPV, zodat studenten en bedrijfsleven meer 

effectieve aandacht ervaren.
Doelgroep: studenten in de BPV, BPV-bedrijven.
Status: verbetering begeleidingspraktijk BPV.
4 Internationalisering verankeren in elke opleiding.
Doelgroep: alle studenten in het mbo.
Status: verbetering bestaande praktijk.
5 Excellentie als persoonlijke verrijking in de opleidingen.
Doelgroep: studenten in het mbo die hun talenten willen ontwikkelen.
Status: verbetering bestaande praktijk.
6 Onderzoek naar de positie van taal en rekenen binnen hybride onderwijs.
Doelgroep: Docenten mbo.
Status: onderzoeksfase kan leiden tot vernieuwingen in het aanbod.
7 Jaarlijkse evaluatie van het opleidingenportfolio.
Doelgroep: regionale partners.
Status: borging bestaande praktijk.
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RESULTATEN ARBEIDSMARKT VAN DE TOEKOMST
Indicatoren
1 Het percentage studenten dat deelneemt aan BBL
2 Het percentage opleidingsclusters dat een voldoende scoort op de JOB-aspecten begeleiding van de 

student in de BPV door school en contactname van de school met de stage/werkplek 
3 Beschikbaarheid bijgesteld beleidsplan internationalisering
4 Percentage studenten dat deelneemt aan internationale mobiliteit
5 Waardering excellentieprogramma door studenten
6 Waardering kwaliteit en aansluiting onderwijs bij regionale partners

Toelichting op de indicatoren
De opgenomen streefwaarden voor de deelname aan BBL zijn naar onze mening haalbaar onder 
gelijkblijvende conjuncturele omstandigheden.  

Nulmeting Resultaat 2020 Resultaat 2022
1 Het percentage studenten dat deelneemt aan BBL
Teldatum 1 oktober 2017 Teldatum 1 oktober 2020 Teldatum 1 oktober 2022
DVC totaal: 29% DVC totaal: 35% DVC totaal: 38%
2 Het percentage opleidingsclusters dat een voldoende scoort ( hoger dan 3.0) op de JOB-aspecten 

begeleiding van de student in de BPV door school en contactname van de school met de stage/werkplek
Resultaat 2018
Bol  begeleiding 57%
Bol-contact 37%
BBL contact 71%
3. Beschikbaarheid bijgesteld beleidsplan internationalisering
Beleidsplan aanwezig

4. Percentage studenten dat deelneemt aan internationale mobiliteit
1 oktober 2018
5% 7% 10%
5. Waardering excellentieprogramma door studenten

6. Waardering kwaliteit en aansluiting onderwijs bij regionale partners

Bol  begeleiding 60%
Bol-contact 40%
BBL contact 73% 

Nieuw beleidsplan 
internationalisering beschikbaar 
in 2019 met indicatoren voor 
deelname aan:
- internationalisering at home
- internationale mobiliteit
- internationale samenwerking 

(projecten)

Eigen nulmeting door  afname 
van een enquête. Gemiddeld 
3.0 op een schaal van 5 

Eigen nulmeting van 
tevredenheid met vragenlijst. 
Elke sector bevraagt daarmee 
de partners waarmee wordt 
samengewerkt.
Gemiddeld 3.0 op schaal van 5. 

Algemeen inzicht in 
waardering in 
werkveldbijeenkomsten 

Bol  begeleiding 63%
Bol-contact 43%
BBL contact 75%

Meting van indicatoren op 
basis van beleidsplan.

Eigen meting door afname van 
een enquête. Gemiddeld 3.5  
op een schaal van 5

Eigen meting van tevredenheid 
met vragenlijst. Elke sector 
bevraagt daarmee de partners 
waarmee wordt samengewerkt.
Gemiddeld 3.5 op schaal van 5.
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RESULTAATGEBIED LEVEN LANG ONTWIKKELEN

SAMENVATTING MAATREGELEN
1a  Ten behoeve van het complexe transitieproces worden het beleid, de organisatiewijze van LLO 

onderzocht en vastgesteld
Doelgroep: management Da Vinci
Status:  onderzoek t.b.v. nieuwe opleidingsvormen LLO
1b Voorbereidend op – en ondersteunend aan de systematische bezinning op de aanpak en 

organisatiewijze van LLO  investeren  we  in initiatieven die de transitie op weg naar Leven lang 
Leren versterken.

Doelgroep: medewerkers Da Vinci
Status:  initiatieven t.bv. nieuwe opleidingsvormen LLO

RESULTATEN LLO
Indicatoren
1 Het beleid, de aanpak en organisatiewijze van LLO zijn onderzocht en vastgesteld.
2 Het aantal volwassen studenten dat jaarlijks deelneemt aan LLO leerarrangementen
neemt toe.

Nulmeting Resultaat 2020 Resultaat 2022
1 Het beleid, de aanpak en organisatiewijze van LLO zijn onderzocht en vastgesteld.

2 Het aantal volwassen studenten dat jaarlijks deelneemt aan LLO leerarrangementen neemt toe
 500 1500

Beleidsplan is opgesteld en in 
werking en er zijn acquisiteurs 
aan het werk.
Werkprocessen van 
acquisiteurs en intake van
deelnemers zijn ingericht op 
maximale aansluiting op 
scholingsbehoefte (realiseren 
van maatwerk).

Werkprocessen tbv onderwijs 
ontwikkeling, uitvoering en
examinering zijn ingericht op 
maximale flexibiliteit in 
leerarrangementen in het kader 
van LLO
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RESULTAATGEBIED MODERN WERKGEVERSCHAP

SAMENVATTING MAATREGELEN
1 Professionalisering docenten in ICT bekwaamheid, pedagogisch didactisch handelen, 

netwerkleren en leren in hybride teams t.b.v. het uitvoeren van moderne en vernieuwde curricula.
Doelgroep: docenten mbo
Status: cyclische aanpassing scholingsprogramma
2. Werk maken van professionele ruimte, zodat het eigenaarschap van ( hybride) teams wordt 

versterkt
Doelgroep: docenten mbo
Status: nieuwe inrichting van hybride teams

RESULTATEN MODERN WERKGEVERSCHAP
Indicatoren
1 Percentage medewerkers dat periodiek deelneemt aan scholing via onze interne academie.
2 Hybride samengestelde teams. Definitie: In elk team is 30 % van de docenten die beroepsgerichte 

vakken geven, gedeeltelijk ook werkzaam in een van de beroepen waarvoor wordt opgeleid OF 
niet langer dan een jaar geleden actief in het bedrijfsleven en/of heeft niet langer dan een jaar 
geleden een praktijkstage van minimaal een half jaar gevolgd.

Nulmeting Resultaat 2020 Resultaat 2022
1. Percentage medewerkers dat periodiek deelneemt aan scholing via onze interne academie.

2 Hybride samengestelde teams.

2017
62 % van de
medewerkers heeft in
2017 een
scholingsactiviteit
uitgevoerd via onze
interne academie. 

75% van de medewerkers
heeft gedurende de jaren 2018
en 2019 minimaal één
scholingsactiviteit uitgevoerd
via onze interne academie. 

20 % van de teams is hybride 
samengesteld 

90% van de medewerkers heeft 
gedurende de jaren
2018, 2019 en 2019 deelge-
nomen aan minimaal één scho-
lingsactiviteit via onze interne 
academie.

80 % van de teams is hybride
samengesteld
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RESULTAATGEBIED ONDERZOEK EN INNOVATIE

SAMENVATTING MAATREGELEN
1 Het Ixperium inrichten als ruimte om te experimenten met educatieve technologie, zodat we 

nieuwe toepassingsmogelijkheden ontdekken.
Doelgroep: studenten, docenten, bedrijfsexperts en onderzoekers, die samen aan het leren zijn.
Status: nieuwe experimenteervoorziening
2 Lectoraat en practoraten instellen om door praktijkgericht onderzoek ons hybride onderwijs  

te verbeteren.
Doelgroep: docenten in samenwerking met hbo lectoraat
Status: lectoraat en practoraat als nieuwe initiatieven t.b.v. innovatie en onderzoek

RESULTATEN ONDERZOEK EN INNOVATIE
Indicatoren
1 Het aantal practoraten.
2 Realisatie van een Ixperium
3 Aantal docenten dat participeert in onderzoeksactiviteiten in een practoraat

Nulmeting Resultaat 2020 Resultaat 2022
1 Het aantal practoraten.
   3 4
2 Realisatie van een Ixperium

3. Aantal docenten dat participeert in onderzoeksactiviteiten in een practoraat
 15 25

Het Ixperium is operationeel. Er is een plan beschikbaar voor 
de realisatie van een Ixperium. 

Elke sector voert een activiteit 
uit in het Ixperium. ICT scholing 
van de interne academie wordt 
in het Ixperium uitgevoerd.
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INLEIDING
In dit hoofdstuk beschrijven we de systematiek 
waarmee we de ambities uit de kwaliteitsagenda 
gaan realiseren en verduurzamen. We geven er ons 
daarbij rekenschap van dat we voor de uitdaging 
staan om de inzet voor én borging van de 
basiskwaliteit én ambities uit de kwaliteitsagenda met 
elkaar in balans te brengen. We verbinden de inzet 
voor deze beide processen langs drie hoofdlijnen:
1 De aandacht voor kwaliteitsborging en strakke 

monitoring die we in ons herstelplan hebben 
beschreven gaat ons juist helpen om de 
kwaliteitsagenda effectief te realiseren; we hebben 
gezamenlijk overzicht op welke manier het SBP en 
kwaliteitsagenda in de sectoren wordt ingevoerd 
en monitoren daar ook scherp op.

2 We bouwen in de kwaliteitsagenda voort op 
beloftevolle ontwikkelingslijnen die we afgelopen 
jaren in gang hebben gezet Daarmee realiseren 
we continuïteit, zetten we verbeteringen door en 
maken we dingen af.  Op deze manier borgen we 
onze kwaliteit beter en ontstaat er meer ruimte om 
onze doelen te realiseren. Het aantal volledig 
nieuwe acties is bewust beperkt gehouden

3 We bewaken dat er een integraliteit is in de 
verschillende plannen: SBP, Kwaliteitsagenda, 
herstelplanen gericht op kwaliteitsborging, zodat 
de energie effectief wordt  besteed. In de 
doorvertaling van onze ambities, zowel op het 
gebied van kwaliteitsborging als van ontwikkeling 
en vernieuwing, maken de sectoren in hun 
sectorplan de integrale afweging op welke wijze 
en in welke fasering zij in staat zijn om deze 
ambities te realiseren. 

Om te garanderen dat geleverde inzet leidt tot 
duurzame en merkbare resultaten voor studenten, 
medewerkers en werkveld nemen we een  
viertal maatregelen:
• Voorafgaand aan en tijdens de totstandkoming van 

de kwaliteitsafspraken hebben we met stakeholders 
gesproken over hun wensen en behoeften 
aangaande de kwaliteit van ons onderwijs. 
Hiermee zijn onze maatregelen ingegeven vanuit 
de vraag van de betrokkenen.

• We voeren in co-creatie met betrokkenen onze 
maatregelen uit, door bij de planning, uitvoering 

VERDUURZAMING
en evaluatie van de maatregelen studenten, 
medewerkers en werkveld waar mogelijk te 
betrekken. We voeren onze maatregelen dus niet 
uit voor hen, maar met hen en houden samen met 
onze partners scherp in de gaten of we bereiken 
wat we voornemen.

• Maatregelen worden opgepakt en uitgevoerd door 
en in de staande organisatie, waardoor 
implementatie ervan gelijk oploopt met 
ontwikkeling. Hiermee voorkomen we dat na 
ontwikkeling van nieuwe processen, werkwijzen, 
diensten en producten de (potentiele) gebruikers er 
geen gebruik van (willen of kunnen) maken.

• We realiseren breed draagvlak voor ambities en te 
ondernemen activiteiten door meerdere keren per 
jaar bijeenkomsten te organiseren voor 
medewerkers, studenten en werkveld. We maken 
hen deelgenoot door het delen van (best)practices. 
We raadplegen hen op issues die zich aandienen. 

GERICHTE STURING EN DOORLOPENDE 
MONITORING
Gerichte sturing en doorlopende monitoring zijn 
essentieel voor goede en tijdige uitvoering van de 
maatregelen, en dus voor het behalen van de 
gewenste resultaten. De maatregelen zoals 
beschreven in de kwaliteitsagenda zijn gericht op 
verandering en/of vernieuwing van processen, 
werkwijzen, diensten en producten, op basis van 
borging en doorontwikkeling van de resultaten uit 
programma’s en projecten van de afgelopen vier 
jaar. Bij de realisatie hiervan werken docenten en 
direct bij het onderwijs betrokken collega’s samen 
met experts op de verschillende thema’s. De 
hiërarchische lijn (CvB, Sectordirecteur, Domeinleider 
of CvB, Dienstdirecteur, Manager) is verantwoordelijk 
voor sturing en monitoring. Om eventuele hiaten in 
deze lijn op te vangen biedt bij een aantal, met name 
sector overstijgende maatregelen, richten we een 
projectenstructuur in. 



60 Da Vinci College

4 hefbomen voor control.
We kiezen voor 4 hefbomen voor sturing, monitoring 
en borging van processen en resultaten20: (1) het 
gesprek over de missie en visie van onze organisatie 
met medewerkers, studenten en onze partners, (2) 
duidelijkheid over de grenzen en risico’s die we in acht 
moeten nemen, waarbij de interne audits en actieve 
deelname aan het mbo kwaliteitsnetwerk ons bij de les 
houden, (3) gezamenlijke en gedeelde reflectie op 
proces en vorderingen in projecten en betekenisgeving 
hiervan voor volgende stappen, met het MT van DVC 
en (4) vaststelling van indicatoren en meting van 
resultaten met behulp van dashboards. 
 
Hiërarchische verantwoordingslijn.
De tweejaarlijkse kaderbrief geeft de kaders aan voor 
de concretisering van het beleid. Hierin geeft het CvB 
aan waar zij verwacht dat de sectoren de komende 
jaren op gaan acteren. Vanzelfsprekend is het SBP 
hierin leidend. Nadrukkelijk afgeleid hiervan de 
kwaliteitsafspraken die gemaakt zijn met de minister. In 
de Marap gesprekken die vier keer per jaar 
plaatsvinden bespreekt het CvB met de directeur van 
de sector / dienst de stand van zaken. Bij deze 
gesprekken zijn de vier ankers voor sturing, monitoring 
en borging van processen en resultaten (zie boven) de 
kapstok.

Procesregie
De kwaliteitsafspraken die DVC met de minister maakt 
leiden tot meerdere trajecten, die zich veelal gelijktijdig 
zullen ontrollen en die elkaar zullen versterken. Om te 
voorkomen dat de verschillende projecten en 
programma’s van elkaar los raken zorgen we er voor 
dat de sturingsverantwoordelijken op tijd de juiste 
informatie hebben. (1) Aan de hand van de 

20 Naar Simons’ levels of control

Figuur 1: Overleg en besluitvormingsstructuur DVC

dashboards signaleren we tijdig waar de problemen 
zijn , (2) Tijdens bijeenkomsten met betrokkenen 
bespreken en vinden we mogelijke oorzaken opdat (3) 
daarop gericht en krachtig kan worden gestuurd. 

De overleg en besluitvormingsstructuur
De huidige Overleg en Besluitvormingsstructuur (fig. 1) 
is de basis voor gerichte sturing en doorlopende 
monitoring van projecten ten behoeve van uitvoering 
van de maatregelen uit de kwaliteitsafspraken. De lijn 
aan de linkerkant van het overzicht gaat over 
afstemming in de uitvoering van de werkzaamheden. 
In de drie-eenheid ‘strategisch overleg’, ‘koersoverleg’ 
en ‘overleg CvB met Sector Directeuren’, vindt gerichte 
sturing op voortgang en resultaten plaats. Aan de 
rechterkant staan (als voorbeeld) drie mogelijkheden 
om resultaten in- en extern te delen, betrokkenen te 
raadplegen, verdieping en verbreding te zoeken voor 
behaalde successen, draagvlak te cre-eren en 
co-creatie te entameren.

Het kwaliteitszorgsysteem.
Onze aanpak van kwaliteitszorg is erop gericht 
duurzame en merkbare resultaten voor studenten en 
medewerkers te realiseren. We richten ons in de kern 
op de kwaliteit van het primaire proces. Onderwijs is 
“in the lead”. Dat betekent dat we een doorlopende 
cyclus van op elkaar aansluitende PCDA cycli van het 
strategisch beleid, via de sectorplannen naar 
teamplannen en onderwijsactiviteiten hanteren. 
Om eenzijdige aandacht voor de systeemkant te 
voorkomen en geboekte resultaten voldoende te 
consolideren, leggen we de focus niet alleen op het 
‘wat’ (wat hebben we bereikt, wat houden we vast?), 
maar ook op het ‘hoe’ (Wat leren we hiervan, wat 
kunnen we van elkaar leren? Wat betekent dat voor 
verdere verbetering?). Zo integreren we leren en 
verbeteren in onze kwaliteitsaanpak.)
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Aansprekend onderwijs, dat in een hybride context plaatsvindt, responsief is en een hoge 
betrokkenheid kent van partners in de regio. Dat zijn allemaal elementen uit onze onderwijsvisie. Die 
visie is succesvol gebleken, omdat er altijd al sprake is geweest van een vanzelfsprekende zeer sterke 
verbinding met de verschillende stakeholders. We voerden en voeren die dialoog permanent, op alle 
niveaus, zowel intern als extern, om onze ambities te kunnen realiseren. Die voortdurende dialoog 
heeft ons ondersteund in het bepalen van de ambities en maatregelen in ons strategisch beleidsplan en 
het vormgeven van de Kwaliteitsagenda voor de komende jaren. In dit hoofdstuk lichten we (omwille 
van de omvang) een aantal voorbeelden uit hoe we die verbinding in aanloop naar de 
Kwaliteitsagenda en ons nieuwe strategisch beleidsplan op verschillende manieren vormgaven.

Dankzij onze directe betrokkenheid bij de Economic Development Board Drechtsteden, hebben we een 
positie van betekenis en directe samenwerking met de captains of industry uit de regio. We zitten in de 
stuurgroep en het bestuurlijk overleg VSV met gemeenten, alle partners en het Ministerie waar het 
beleid rondom VSV wordt afgestemd. In de themabijeenkomst over VSV op 28 juni jl. zijn samen met 
externen en de regio vraagstukken en oplossingsmogelijkheden rondom gelijke kansen en kwetsbare 
jongeren verkend. Ook zijn we lid van het bestuurlijk overleg ZOW dat twee keer per jaar bijeenkomt 
om in het zorg-onderwijs netwerk beleid af te stemmen. We zijn lid van de coöperatie Leerpark die de 
plannen opstelt voor de campusontwikkeling en de doorontwikkeling van de duurzaamheidsfabriek. In 
de diverse CIV’s sluiten we strategische allianties. Specifiek voor de regio Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden zijn we lid van het Regionaal Arbeidsmarktplatform Gorinchem waar onderwijs en 
arbeidsmarktbeleid wordt afgestemd voor de regio tussen bedrijven, werkgeversorganisaties, 
gemeenten en onderwijs. We zijn voorzitter van het Gorinchems besturenoverleg, dat iedere zes 
weken bijeenkomt, en waarin beleid en nieuwe stappen worden gedeeld. Ook maken we deel uit van 
de Gorinchemse stichting School & Bedrijf. In al deze overleggen worden afzonderlijke maatregelen of 
thema’s besproken, geëvalueerd et cetera. De uitkomsten van voornoemde overleggen agenderen we 
vervolgens voor onze strategische overleggen en managementconferenties.

Ook op sector- en teamniveau zijn de contacten met het werkveld intensief. We zitten in 
werkveldcommissies en organiseren diverse bijeenkomsten, zoals relatiedagen, werkveld- en 
netwerkbijeenkomsten. Alle sectoren hebben in het afgelopen jaar (meerdaagse) conferenties 
georganiseerd met het werkveld. Specifiek rondom de thema’s strategisch beleid en in het verlengde 
de kwaliteitsagenda zijn een vijftal managementconferenties en drie strategische overleggen 
georganiseerd. Ook hebben een tweetal onderwijscafés, waar we alle medewerkers in staat stellen om 
op informele wijze over een onderwerp mee te praten, plaatsgehad over de thema’s in de 
Kwaliteitsagenda en het strategisch beleidsplan. Met de Ondernemingsraad en de Studentenraad zijn 
onderdelen van dit plan en de strategische agenda besproken. De raad van toezicht is op 
verschillende momenten geconsulteerd en geïnformeerd over de ontwikkelingen, onder meer op de 
themabijeenkomst van 19 april, waar ook externen bij aanwezig waren. Daarnaast hebben meerdere 
overleggen op directieniveau plaatsgevonden en zijn deze onderwerpen constant geagendeerd 
geweest op de bilaterale overleggen tussen college van bestuur en sectordirecteur.

VERANTWOORDING 
TOTSTANDKOMING
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THEMA GELIJKE KANSEN IN HET ONDERWIJS

BIJLAGE 
SAMENVATTEND OVERZICHT  
VAN MAATREGELEN 

1.

2.a

2.b

3.a

 MAATREGELEN OMSCHRIJVING
Programma studieloopbaanadvies in 
samenwerking met vmbo-scholen in de 
regio uitvoeren en verbeteren.

Doorlopende curricula ontwikkelen en 
uitvoeren van vmbo tl/gl naar mbo niveau 4 
in de sectoren Techniek & Media, 
Gezondheidszorg & Welzijn, Economie & 
Ondernemerschap.

Onderzoek naar vormgeving van 
doorlopende curricula van vmbo basis/
kader naar mbo 2/3

Doorlopende curricula van entree naar 
niveau 2 ontwikkelen en uitvoeren.

Doel
- Juiste studiekeuzes door leerlingen afkomstig uit 
vmbo scholen in de regio.

- Uitbreiding van het aantal vmbo- scholen in de 
regio waarmee hierin wordt samengewerkt

Aanpak
- Coördinatie en netwerkbeheer door projectleider
- Materiaalontwikkeling door projectleider en mbo 
docenten

- Uitvoering studiekeuze gesprekken door mbo 
docenten

Doel
- Aantrekkelijke beroepsgerichte route naar het hbo 
als alternatief voor de havo-route 

- Inzet van verbrede MBO 4 opleidingen voor 
betere aansluiting op eisen van de moderne 
arbeidsmarkt.

- Uitbreiding van het aantal vmbo tl/gl scholen in de 
regio waarmee het doorlopende curriculum wordt 
uitgevoerd

Aanpak
- Ontwikkeling en monitoring doorlopende curricula 
in projectgroep vmbo-mbo

Doel
- Uitvoering geven aan doorlopende curricula van 
vmbo basis/kader naar mbo 2/3 in de 
Samenwerkingsverbanden Drechtsteden en 
Gorinchem e.o.

Aanpak
- Onderzoek in netwerk van vmbo-scholen en 
samenwerkingsverbanden

- Curriculumontwikkeling in projectgroepen 
vmbo-mbo (p.m.)

Zie thema kwetsbare doelgroepen voor uitwerking
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3.b

3.c

4.

5.

6.

 MAATREGELEN OMSCHRIJVING
Nederlands als tweede taal invoeren als 
extra ondersteuningsaanbod voor mbo 
opleidingen op alle niveaus

Opvang bij verkeerde opleidingskeuze

Meewerken aan- en stimuleren van de 
opzet van AD opleidingen

Netwerkvorming met hbo

Regie op diversiteit en gelijke kansen.

Doel
- Toegankelijkheid van mbo opleidingen- en 
slagingskansen verbeteren voor studenten mbo die 
gehinderd worden door taalachterstand, omdat 
Nederlands niet de moedertaal is

Aanpak
- Maatwerk programma maken in ontwikkelgroep 
educatie-mbo

- Uitvoeren van ondersteuningsaanbod door 
docenten NT2

Doel
- Uitval voorkomen van studenten die een verkeerde 
opleidingskeuze hebben gemaakt, maar niet direct 
kunnen overstappen door inzet van een 
aantrekkelijke opvangvoorziening

- Het programma uitbreiden naar andere sectoren 
op basis van exemplarische ervaringen

Aanpak
- Opvangvoorziening Techniek als exempel uitvoeren
- Voortgang monitoren
- Ervaringen en opzet beschrijven en doorzetten 
naar andere sectoren

Doel
- Meer AD opleidingen in de regio; versterking van 
de onderwijsinfrastructuur met opleidingen, die 
voordelen bieden met het oog op 
arbeidsmarktpositie en doorstroming naar hbo

-  AD opleidingen in BBL vorm opzetten i.s.m. hbo 
Drechtsteden aansluitend bij behoeften van het 
bedrijfsleven in de regio.

Aanpak
- Samenwerken in netwerken met hbo 
- Ontwikkelen van BBL AD opleidingen in 
samenwerking met hbo Drechtsteden en bedrijfsleven

Doel
- Uitvoering geven aan samenwerkingsafspraken 
met hbo in de regio ten bate van succesvolle 
doorstroming van onze studenten 

Aanpak
- Deelname aan netwerken met hbo door 
vertegenwoordigers van de sectoren en 
opleidingsteams

Doel
- Tegengaan van discriminatie op school en in de stage 
- Een groter bewustzijn bij docenten en studenten in 
het omgaan met diversiteit op school en in de 
samenleving

Aanpak
- Beleidsvorming, coördinatie en initiatie door 
medewerker diversiteit 
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THEMA KWETSBARE DOELGROEPEN

1.

2.

3.

 MAATREGELEN OMSCHRIJVING
Voorzieningen verbinden in een 
geïntegreerde aanpak van doorlopende 
curricula van Entree naar niveau 2.

Samenwerking van zorg, onderwijs en 
werk in project ZOW en perspectiefteam.

Combinatietrajecten voor nieuwkomers 
i.s.m. de gemeenten

Doel
- Doorlopende curricula van Entree naar niveau 2 
inrichten in alle sectoren

- Verbeteren van de doorstroom ( en slaagkans) 
naar mbo 2 en de arbeidsmarkt voor Entree 
studenten inclusief studenten met een achtergrond 
in praktijkonderwijs of vso

- Slaagkans verbeteren door samenhang in 
ondersteunende voorzieningen ( BAG als 
begeleidingssystematiek, pedagogische scholing, 
Bureau stage en werk etc.)

Aanpak
- Ontwikkeling doorlopend curriculum Entree 
niveau 2 Techniek door ontwikkelgroep 
Entree- niveau 2 techniek

- Monitoren van de voortgang in monitorgroep en 
ervaringen doorzetten naar ontwikkeling 
doorlopende curricula naar niveau 2 binnen de 
sector Economie & Ondernemerschap en binnen 
de sector Gezondheidszorg & Welzijn.

- Monitoring in netwerk Voortijdig Schoolverlaten
Doel
- Effectieve acties en trajectarrangementen inzetten 
voor studenten die zorg nodig hebben 

Aanpak
- Doorontwikkeling van casuïstiek overleg in het 
Project Zorg Onderwijs en Werk (ZOW) naar een 
Perspectiefteam door deelname van 
jeugdprofessionals 

- Monitoring in netwerk Voortijdig Schoolverlaten
Doel
- Nieuwkomers kunnen eerder aan een 
beroepsopleiding beginnen

- Uitbreiden van het aantal combinatietrajecten 
naar hogere niveaus, zowel in de regio 
Drechtsteden als de regio Gorinchem e.o.

 Aanpak
- Coördinatie en beheer netwerk gemeenten door 
Educatie

- Ontwikkeling en monitoring van 
combinatietrajecten in ontwikkelteam 
Educatie-mbo
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THEMA OPLEIDEN VOOR DE ARBEIDSMARKT 
VAN DE TOEKOMST

1.a

1.b

 MAATREGELEN OMSCHRIJVING
Modernisering en vernieuwing  
van curricula.

Scholing.

Doel
- Curricula vernieuwen op basis van 
overeengekomen Da Vinci brede moderne 
ontwerpprincipes

Aanpak
- Doorzetten van reeds in gang gezette 
ontwikkelingstrajecten volgens deze 
ontwerpprincipes ( brede opleiding bedrijfskunde, 
crossovers, verbreding niveau 4 binnen 
Gezondheidszorg & Welzijn etc.)

- Inzet van ontwikkelteams per sector en sector 
overstijgend onder aanvoering van 
curriculumexperts

Doel
- Ondersteuning van modernisering en vernieuwing 
van de curricula door scholing

Aanpak
- Continue voorziening van scholing als maatwerk 
door Connessione ( interne academie)

4.

5.

 MAATREGELEN OMSCHRIJVING
BBL opleidingen voor mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Borgen en uitbreiden van 
begeleidingsvoorziening voor alle mbo 
niveaus.

Doel
- Uitbreiden en versterken van initiatieven die 
worden uitgevoerd om mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven op 
duurzaam werk m.b.v. passende opleidingen in 
de BBL

Aanpak
- Coördinatie en beheer netwerk gemeenten en 
maatschappelijke partners 

- Ontwikkeling en monitoring van maatwerk 
BBL-trajecten door ontwikkelteams.

Doel
- Adequate en passende begeleiding bieden, in 
acht nemend dat er een toename is van studenten 
met persoonlijke problematiek in alle mbo niveaus 

Aanpak
- Uitbreiden van inzet op begeleiding dichtbij de 
dagelijkse onderwijspraktijk 

- Uitbreiden van tweedelijnszorg in het 
servicecentrum
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

 MAATREGELEN OMSCHRIJVING
Uitbouw combinatietrajecten BOL BBL

Verbeteren van de begeleiding door de 
school in de BPV

Internationalisering verankeren  
in elke opleiding

Excellentie als persoonlijke verrijking in  
de opleidingen

Onderzoek naar de positie van taal en 
rekenen binnen hybride onderwijs
Jaarlijkse evaluatie van het 
opleidingenportfolio

Doel
- Uitbreiding van het model van de combinatie 
leerweg BOL/BBL naar meerdere opleidingen 
t.b.v. een betere aansluiting bij het bedrijfsleven

Aanpak
- De ervaringen met het model BOL/BBL van de 
bouwopleidingen inzetten bij de doorontwikkeling 
van combinatietrajecten bij de opleidingen 
engineering, mechatronica en bij opleidingen 
binnen de gezondheidszorg. 

- Monitoren van de voortgang en ervaringen met 
deze exempels Da Vinci breed delen.

Doel
- Verbeteren van tevredenheid over de begeleiding 
door school en tevredenheid over contactname 
tussen school en stage/werkplek.

Aanpak
- Opleidingsclusters nemen maatregelen die 
passend zijn voor de eigen specifieke situatie

- Een Da Vinci breed netwerk van BPV 
contactpersonen wisselt ervaringen uit over 
effectieve maatregelen

Doel
- Succesvolle / kansrijke internationale (studie en/
of werk) ervaring voor iedere student

Aanpak
- Da Vinci brede coördinatie en aanjaagfunctie 
door  Da Vinci World Wide

- Elke sector heeft een speciale medewerker 
internationalisering 

Doel
- Specifieke talenten ontwikkelen en uitdaging 
bieden in de opleidingen

Aanpak
- Inrichten van een excellentieprogramma 
2019-2022 als continue voorziening voor onze 
studenten

- Regiegroep zorgt voor jaarlijkse evaluatie en 
bijstelling van het programma

- onderzoeken hoe we kunnen vormgeven aan taal 
en rekenen als onderdeel van hybride onderwijs

Doel
- Een arbeidsmarkt relevant portfolio
Aanpak
- Jaarlijkse evaluatie en vaststelling door CVB in 
overleg met het MT.
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THEMA LEVEN LANG ONTWIKKELEN

1.

2.

 MAATREGELEN OMSCHRIJVING
Transitie naar Leven Lang Ontwikkelen

Investeren in initiatieven die de transitie op 
weg naar Leven lang Leren versterken.

Doel
- Een partner in de regio zijn voor Leven Lang 
Ontwikkelen

- Forse uitbreiding van het aantal volwassen 
studenten dat we in de regio gaan bedienen

Aanpak
- Externe projectleider krijgt opdracht om beleid te 
ontwikkelen op aanpak en werkwijze van LLO 
met als richtlijnen:

- aanpassing procesarchitectuur t.b.v. flexibilisering 
onderwijs

- digitalisering van het onderwijs
- netwerken inzetten voor ontwikkeling van 
leerarrangementen

Doel 
- Versterking transitie naar Leven lang Ontwikkelen 
Aanpak
- Inzet accountmanagement en 
programmaontwikkeling t.b.v. de markt van BBL 
opleidingen voor bedrijven en voor volwassenen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;

- uitwerking van het valideringsproces voor het 
inrichten van individuele leertrajecten;

- gecertificeerde keuzedelen inrichten en 
aanbieden op de markt voor volwassenen;

- alumnibeleid uitvoeren; (oud) studenten volgen en 
netwerk opbouwen;
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THEMA MODERN WERKGEVERSCHAP

THEMA ONDERZOEK EN INNOVATIE

1.

1.

2.

2.

 MAATREGELEN OMSCHRIJVING

 MAATREGELEN OMSCHRIJVING

Professionalisering

Het Ixperium als ruimte om te experimenten 
met educatieve technologie

Werk maken van professionele ruimte

Lectoraat en practoraten instellen

Doel
- Professionaliseren in ICT-bekwaamheid, 
pedagogisch didactische bekwaamheid, 
netwerkleren en werken in hybride teams

Aanpak
- Cyclisch aanbod van scholing op maat door 
interne academie Connesione

Doel
- Nieuwe mogelijkheden van educatieve 
technologie ontdekken

- Gezamenlijk leren door samenwerken van 
studenten, docenten, bedrijfsexperts en 
onderzoekers

Aanpak
- Inrichten van een Ixperium als ruimte om te 
experimenten met educatieve technologie

Doel
- Versterken van het eigenaarschap van teams
Aanpak
- versterken van het eigenaarschap binnen de teams;
- meer zeggenschap over het zelf kunnen indelen 
van het werk en meer afrekenen op resultaten;

- startende docenten faciliteren met voldoende tijd 
voor scholing en begeleiding

- een werkdrukplan uitwerken dat moet bijdragen 
aan het vergroten van het werkplezier

Doel
- Ondersteunen van innovatiekracht van ons 
hybride onderwijs door praktijkgericht onderzoek

 Aanpak
- Inrichting van practoraten en lectoraat in 
samenwerking met hbo Drechtsteden
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