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Voorwoord
Deze Kwaliteitsagenda belichaamt in alles de nieuwe strategische visie van het
Horizon College. Een visie gedragen door stakeholders binnen en buiten de organisatie.
Een visie die energie geeft en enthousiasme genereert. Een levende, ademende en
bruisende visie die richting geeft aan de keuzes die we met elkaar maken. Bij het
samenstellen van de Kwaliteitsagenda 2019-2022 hebben wij de dominante thema’s
uit dit proces dan ook zoveel mogelijk een plaats gegeven in de gekozen ambities.
Vanzelfsprekend richt de uitvoering van deze Kwaliteitsagenda zich allereerst op het verhogen van de kwaliteit
van ons onderwijs. We willen onze studenten inspirerend en aantrekkelijk onderwijs bieden en ze uitnodigen
hun talenten te ontwikkelen, binnen en buiten de school. Innovatief onderwijs dat ondernemerschap
stimuleert. We bieden onze studenten daartoe begeleiding op maat, gericht op hun individuele behoeften.
Zo geven we ze alle ruimte te groeien tot wie ze zijn. Wij vormen een samenleving die deel is van de wereld en
versterken daarom de samenwerking met scholen, bedrijven en instellingen binnen onze regio, maar ook in het
buitenland. Om dit alles mogelijk te maken werken we ondertussen hard aan het verbeteren van onze eigen
organisatie.
Daarnaast willen we met deze Kwaliteitsagenda nog twee andere doelen realiseren. Allereerst willen we dat
onze ambities een herkenbare directe of indirecte bijdrage leveren aan de waarden en de onderliggende
ideeën van onze nieuwe visie. Ze brengen daarmee de realisatie ervan dichterbij. Ook willen we als Horizon
College de beweging maken van kwaliteitszorg naar een duurzame kwaliteitscultuur. Een cultuur die erop
gericht is dat alle medewerkers eigenaarschap ervaren en aanspreekbaar zijn op en verantwoordelijkheid
dragen voor het stelselmatig verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie.
We zijn dankbaar voor de vele bijdragen aan deze Kwaliteitsagenda van collega’s en studenten uit de hele
organisatie en vertegenwoordigers van verschillende regionale stakeholders. Zonder hun inspanning had deze
ambitieuze Kwaliteitsagenda niet tot stand kunnen komen.
Namens het directieteam,
Mevr. A.J. Grootoonk
Voorzitter College van Bestuur
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1. Externe en interne analyse
1.1. Arbeidsmarkt en economie van ons werkgebied
Het werkgebied dat ROC Horizon College bestrijkt, bestaat uit de regio’s Noord-Kennemerland, West-Friesland
(vormen samen met regio Kop van Noord-Holland de regio Noord-Holland Noord) en Waterland.

1.1.1 Regio Noord-Holland Noord
-

De regio Noord-Holland Noord kent een gemêleerde economie en arbeidsmarkt met een
verscheidenheid aan branches met regionale accenten in agri-business, zorg, handel, bouw, onderwijs,
industrie en overheid. De regionale beroepsbevolking bedraagt circa 350.000 personen en de regio
biedt werk aan circa 270.000 mensen.
In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord werkt een groot aantal partijen actief samen in het
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn): werkgevers, VNO-NCW- mede namens de
brancheorganisaties-, Huis van het Werk, werknemers (FNV, CNV, VCP), onderwijs (MBO, VO) en overheid
(UWV, gemeenten, Ontwikkelingsbedrijf nhn). Onlangs hebben 34 organisaties uit de regio het convenant
‘Voor een werkende arbeidsmarkt 2019-2025’ ondertekend.
De samenwerkende partijen hebben de ambitie om ervoor te zorgen dat iedereen in de regio die kan
werken, daadwerkelijk werkt. Ondernemers, onderwijs en overheid vinden elkaar steeds beter in de
samenwerking.

Ontwikkelingen
Figuur 1: Algemene schets huidige arbeidsmarkt Noord-Holland Noord 1
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Bron: Kaders en perspectief datagestuurde arbeidsmarktaanpak nhn, Arena Consulting juli 2018

Onze (regionale) economie groeit flink en de werkgelegenheid neemt daardoor toe. De voortgang van deze
groei hangt vooral af van de kwaliteit van de (toekomstige) beroepsbevolking. De werknemer van morgen zal
aan andere eisen moeten voldoen dan de werknemer van vandaag. Nu al worden steeds meer eisen gesteld op
het gebied van aanpassingsvermogen, flexibiliteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen en weerbaarheid.
Skills, competenties, ondernemerschap, mobiliteit op de arbeidsmarkt en het vermogen een leven lang te
blijven leren worden steeds belangrijker.
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De komende jaren krijgt de regio te maken met een aantal grote uitdagingen: de energietransitie, de
bouwopgave en de toenemende zorgvraag. En dat terwijl er door de flink aantrekkende economie nu al grote
tekorten zijn in verschillende sectoren. De bouw, techniek en zorg, maar ook het onderwijs, de handel en de
dienstverlening hebben grote behoefte aan gekwalificeerde medewerkers.
Als onderwijsorganisatie proberen we er steeds voor te zorgen dat onze opleidingen zo goed mogelijk
aansluiten op de arbeidsmarkt, van vandaag en van de toekomst. Andere partijen, zoals gemeenten en UWV,
maar ook werkgevers, hebben hun eigen verantwoordelijkheden bij het oplossen van
arbeidsmarktvraagstukken. Duidelijk is dat geen enkele partij de klus alleen kan klaren.
Eenvoudig is deze opgave niet. Er is namelijk nog onvoldoende inzicht in ontwikkelingen die het komende
decennium impact zullen hebben op economie en werkgelegenheid binnen onze regio. Een regionale focus
hierop ontbreekt daardoor. Welke kansen bieden deze ontwikkelingen en welke (samenhangende) initiatieven
kunnen bijdragen aan het oplossen van tekorten? Er moet een antwoord komen op de vraag wat trends als
flexibilisering, robotisering, digitalisering en globalisering betekenen voor onze regionale arbeidsmarkt.
Om hierop meer inzicht te krijgen, werkt de regio aan een data-gestuurde arbeidsmarktaanpak. Op basis van
een arbeidsmarktdashboard (implementatie in het eerste kwartaal van 2019), gekoppeld aan data-science,
moet in de periode 2019-2022 een regionaal ‘Datalab arbeidsmarkt’ beschikbaar komen. Om samen beleid te
ontwikkelen en uit te voeren hebben onderwijs, ondernemers en overheden in de regio afgesproken gebruik te
gaan maken van een dataset aan arbeidsmarktgegevens.
Partijen die bij de regionale arbeidsmarkt betrokken zijn, hebben een algemeen gedeeld beeld van het belang
van een goed functionerende arbeidsmarkt en de rol die voldoende en juist opgeleid personeel en een goed
vestigingsklimaat daarbij spelen. Zij nemen hierin hun eigen rol en doen dat vooral binnen de eigen
organisatie, sector of beleidsveld. Bij lopende projecten ontbreekt nog vaak de samenhang tussen partijen. De
snelheid waarmee ontwikkelingen binnen het werkveld zich voltrekken, maakt het daarbij noodzakelijk dat de
invloed van bedrijven, instellingen en andere partners op onze school en onze opleidingen de komende jaren
wordt vergroot. In het werkveld zal behoefte ontstaan aan nieuwe opleidingen in alle sectoren en creatieve
cross-overs van opleidingen tussen sectoren.
Alles bijeengenomen vragen bovenstaande ontwikkelingen om een andere benadering van
arbeidsmarktvraagstukken. Het is duidelijk dat het (beroeps)onderwijs hierin een forse taak heeft. In een
nieuw af te sluiten convenant wordt de samenwerking tussen alle betrokken partijen voor de periode 20192022 verlengd. Ook het Horizon College blijft daarin haar bijdrage leveren aan gezamenlijke oplossingen voor
de uitdagingen die de huidige en toekomstige arbeidsmarkt ons biedt.
De factsheets hieronder geven inzicht in de stand van zaken van de regionale arbeidsmarkt, evenals een top 10
van kansrijke beroepen (bron: RPA-nhn). De conclusies uit deze informatie vindt u impliciet terug in de
factsheet en duiden we verder in een aantal relevante ontwikkelingen voor de regionale arbeidsmarkt NoordHolland Noord (Zie: blz.6, 7).
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Belangrijke relevante ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt Noord-Holland Noord:
• Werkgelegenheid groeit: 2100 vacatures per maand
• Beroepsbevolking groeit
• Kanssectoren zijn ICT, onderwijs, zorg, techniek
• Meer vacatures, maar zowel krapte als overschotten
• Veel administratieve beroepen verdwijnen
• Vooral voor laagopgeleiden lastig werk te vinden, administratieve beroepen en 55-plussers
• Vergrijzing en ontgroening (gemiddeld in NHN)
• Statushouders zijn onvoldoende in beeld
• Grotere kans op langdurige werkloosheid voor 55-plussers
• Arbeidsbeperkten kwetsbaar op de arbeidsmarkt
• Regio werkt aan aantrekkingskracht voor ondernemingen
• Moeilijker personeel te vinden voor perifere gebieden/locaties

1.1.2 Regio Waterland

Tussen Noord-Holland Noord en Amsterdam bevindt zich de regio Waterland als derde belangrijke regio in ons
werkgebied. Een bruisende regio met ruimte voor ondernemen, van agrarisch tot industrieel.
Vanuit economisch perspectief worden de regio’s Waterland en Zaanstreek vaak samen weergegeven, terwijl
identiteit en economisch profiel van elkaar verschillen. Zaanstreek kent relatief veel grootschalige
bedrijvigheid, terwijl Waterland voornamelijk een MKB-regio is met veel familiebedrijven. In de regio
Zaanstreek-Waterland wonen momenteel ruim 330.000 mensen (CBS, 2016). De regio kent 121.570 banen en
er zijn 29.140 bedrijven gevestigd. De gemiddelde bedrijfsgrootte is klein (ruim 4 banen per vestiging). Circa
twee derde van de werkgelegenheid en de bedrijven is te vinden in Zaanstad of Purmerend.
Zaanstreek-Waterland kent een stabiele bevolkingsgroei, die ervoor zorgt dat de totale beroepsbevolking de
afgelopen jaren steeds is toegenomen. Vanwege de verbeterde arbeidsmarktsituatie na de crisis daalt de
werkloosheid. De verwachting is dat deze blijft dalen.
In 2016 had Zaanstreek met 3,3% de hoogste groei van alle COROP-gebieden (COROP= Coördinatie Commissie
Regionaal Onderzoeksprogramma) in Nederland, terwijl ook Waterland als onderdeel van COROP GrootAmsterdam een groei van 3% liet zien. De regio Zaanstreek/Waterland heeft een diverse economie waarin
industrie, bouw en groothandel goed vertegenwoordigd zijn.
Informatie over de regionale arbeidsmarkt Waterland
Op basis van de economische analyse van Zaanstreek-Waterland en de kenmerken per gemeenten, zijn
verschillende sterkten en zwakten in beeld gebracht. Ook zijn kansen en bedreigingen voor de economische
groei geanalyseerd.
Belangrijke relevante ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt Waterland
• De regio kent een sterke Agri Food, maakindustrie, bouw- en ICT-sector.
• De beroepsbevolking groeit.
• Er is ruimte op grotere bedrijventerreinen.
• De relatie tussen de arbeidsmarkt en scholing is zwak, maar biedt volop kansen.
• Uitplaatsing van bedrijven vanuit de Planvoorraad Bedrijven en Kantoren (Plabeka) biedt kansen.
• De regio kent relatief weinig ‘interactiemilieus’.
• De regio is zwak op het gebied van startups, doorgroeiers en zakelijke diensten.
• Er liggen kansen op het terrein van circulaire economie, energietransitie en internationale acquisitie.
• De druk op de woningmarkt is groot (op middellang termijn realisatie 6000 woningen).
• Er is beperkte uitbreidingsruimte voor verstedelijking en economie door de nabijheid van natuur.
• Woningbouwopgave en verduurzaming bieden kansen.
Ontwikkelingen
Toerisme groeimarkt
Toerisme is een groeimarkt: in 2016 is het toerisme naar Nederland met 5% gegroeid. De groei in de
Metropool Regio Amsterdam (MRA) stijgt daar nog bovenuit.
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Sinds 2010 is het internationaal toerisme naar Nederland zelfs meer dan 50% gegroeid. Zaanstreek-Waterland
vormt een belangrijk onderdeel van het toeristisch profiel van de MRA.
Scholing en arbeidsmarkt
Steeds meer werkgevers hebben moeite personeel te vinden. Ook bedrijven in Zaanstreek-Waterland hebben
moeite met het aantrekken van personeel. Juist in sectoren waarin binnen deze regio veel werkgelegenheid is,
is er krapte op de arbeidsmarkt en sprake van een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een relevant
vraagstuk dus voor de regio. Bedrijven hebben vooral moeite met het aantrekken van hoger opgeleiden en het
vinden van goed opgeleide mensen in onder andere de techniek, de zorg, de ICT en het toerisme (hospitality).
Daarnaast is er een relatief hoge werkloosheid onder lager opgeleiden.
De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een uitdagende kwestie. Er wordt op de schaal van
Zaanstreek-Waterland ingezet op:
- Verbeteren aansluiting onderwijs op ICT-vraag;
- Opleiden van gekwalificeerd personeel voor de bouw- en technieksector.
In de ICT-sector zelf, maar ook in sectoren als de industrie, de zorg en de land- en tuinbouw is in de regio
behoefte aan geschoolde mbo- en hbo-ers die straks het werkveld betreden met up-to-date kennis van ICT en
robotisering. In Purmerend wordt daarom onder de vlag van ‘Purmer Valley’ gewerkt aan een samenwerking
tussen arbeidsmarkt, po, vo en mbo (Horizon College). De ambitie van de regio is om dergelijke initiatieven te
ondersteunen en aan te jagen en op die manier het ICT-onderwijs in de regio te ontwikkelen.
In tegenstelling tot de regio Noord-Holland Noord is er specifiek voor Zaanstreek-Waterland geen
samenwerkingsverband vanuit de gemeenten. De relatie tussen arbeidsmarkt, ondernemers, overheid en
Horizon College wordt vanuit kleinschalige initiatieven (zoals ‘Purmer Valley’) geborgd. De gemeenten
stimuleren deze initiatieven en sluiten hierbij aan. Vooral de gemeente Purmerend is zeer actief in de
ondersteuning van deze verbinding onderwijs/arbeidsmarkt in de regio Waterland.
Zo zijn we met gemeente en bedrijfsleven in het project Purmerend 2040 bezig om de identiteit en ambities
voor de gemeente (waarin onderwijs een belangrijke rol kent) te herdefiniëren. Er komen op middellange
termijn 6000 woningen in Purmerend bij, dus een aanzienlijke groei en daarmee ook een grotere behoefte aan
(mbo-)onderwijs.
Kansrijke beroepen in ons werkgebied (bron: UWV/Regio’s in beeld – oktober 2018)
- Huidige arbeidsmarkt
De meeste personeelstekorten doen zich voor in een breed spectrum van technische beroepen en ICT.
Binnen de techniek gaat het om beroepen als spuiter, CNC-verspaner, elektricien, loodgieter, medewerker
technische dienst, uitvoerder en werkvoorbereider-calculator. Op ICT-gebied betreft het onder andere
programmeurs voor specifieke talen (C#, dot.net en Java), ICT-architecten, systeemanalisten en
systeemontwikkelaars. De sterk groeiende bouwsector vraagt meer vakmensen, zoals metselaars en
timmerlieden, terwijl de sector vergrijst en er te weinig jongeren kiezen voor een beroepsopleiding in de
bouw. In de financiële sector is er een tekort aan medewerkers klantcontact/klantenservice. In dit laatste
geval gaat het vooral om mensen die in een callcenter werkzaam zijn. Verder nemen in de zorg de
personeelstekorten snel toe. Werkgevers ervaren inmiddels problemen bij het werven van verzorgenden IG,
(gespecialiseerde) verpleegkundigen en medisch specialisten. In transport & logistiek, de groensector en de
horeca komen steeds vaker moeilijk vervulbare vacatures voor; hier betreft het vaak functies van tijdelijke
aard door seizoenswerkgelegenheid.
Tot slot vragen de vele bewegingen op de arbeidsmarkt om bemiddeling (intercedenten).
- Toekomstige arbeidsmarkt
In de voorgaande paragrafen is beschreven welke arbeidsmarktontwikkelingen zich naar verwachting in de
verschillende sectoren binnen ons werkgebied zullen voordoen. Het Horizon College beschikt over een
redelijk beeld van kansrijke beroepen in de arbeidsmarkt van de toekomst. Diverse maatregelen in deze
kwaliteitsagenda zijn erop gericht om de contacten van onze school met werkgevers, ondernemers en
overheid aanmerkelijk te intensiveren.
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Deze contacten zullen ertoe bijdragen het beeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt scherper te
maken, waardoor wij het opleidingsaanbod steeds tijdig op de toekomstige vraag kunnen laten aansluiten.
Hieronder enkele voorbeelden van de wijze waarop wij reeds gesignaleerde kansrijke beroepen
opnemen in het opleidingsaanbod:
Kansrijk

Achtergrond

Actie opleidingsaanbod

Installatietechniek

Behoefte aan integratie van
diverse vaardigheden

Ontwikkeling nieuwe opleiding: combinatie elektro- en
warmtetechniek, service & onderhoud, ICT- en
multidisciplinaire vaardigheden

Facilitaire beroepen

Behoefte aan logistieke expertise

Ontwikkeling van RIF i.s.m. ROC Kop van Noord Holland

ICT-beroepen

Toenemende digitalisering

O.a. samenwerking onder ‘Purmer Valley’ (zie ook pagina 9)

Verzorgende in instelling

Grote tekorten in zorg. Behoefte
aan combi zorg/welzijn

BBL-variant vorig jaar gestart. BOL variant start in cohort
2019. Brede N2-opleiding servicemedewerker start in cohort
2019

Helpende N4 in instelling

Ouderen langer thuis;
ondersteuning actief en fit blijven

Nieuwe opleiding Vitaliteitsbegeleider (cross-over
zorg/welzijn)

Diverse beroepen

Energietransitie

Ontwikkeling van uitgebreid aanbod bij- en omscholing

Intercedent

Behoefte aan bemiddeling

Nieuwe opleiding; start nieuw schooljaar

Barbier

Toenemende vraag naar deze
expertise

Nieuw als keuzedeel; wordt verder ontwikkeld

Medewerker Gezondheid
en Voeding

Toenemende aandacht voor
voeding

Nieuwe opleiding in ontwikkeling

1.2. Ons werkgebied
ROC Horizon College is een regionaal opleidingscentrum in Noord-Kennemerland, West-Friesland en
Waterland. Wij bestaan sinds 1997. Onze onderwijsinstelling telt ruim 12.000 studenten - zowel jongeren als
volwassenen, zowel in BOL als in BBL, zowel in VAVO als in contractonderwijs - en iets minder dan 1.300
medewerkers. Daarmee zijn wij de grootste onderwijsinstelling boven het Noordzeekanaal. Vestigingen van
het Horizon College staan in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend.
Omliggende roc’s zijn het ROC Kop van Noord-Holland, het ROC Regio College en ROC Nova College. In het
werkgebied is tevens het AOC Clusius College gevestigd. Het Horizon College kent samenwerkingsverbanden
met Clusius College en de roc’s Kop van Noord-Holland, Regio College, Nova College en Rijnland (voor
internationale contacten).
In Purmerend werken we nauw samen met het Regio College. We hebben daar de onderwijsportefeuille
verdeeld over beide colleges, waarbij we niet meer met elkaar concurreren, maar samen een compleet
onderwijsaanbod bieden. We doen dit vanaf schooljaar 2019/2020 in een gezamenlijk nieuw gebouw. Daar
maken we gezamenlijk gebruik van de ruimtes. Zie ook: 1.4.3. Nieuwbouw Purmerend.

1.3. Profiel van onze school
1.3.1 Wat doen wij?
Wij bieden beroepsonderwijs in techniek, economie, handel en dienstverlening, welzijn en zorg. In totaal gaat
het om ongeveer 250 opleidingen, op verschillende niveaus (inclusief Entree), in verschillende leerwegen.
Daarnaast verzorgen we beroepsgerichte volwasseneneducatie, opleidingen voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (vmbo, havo en vwo) en maatwerk-contractactiviteiten voor bedrijven en instellingen.
Onze school is financieel gezond.
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1.3.2 Structuur en organisatie

1.3.3 Contact met onze omgeving
Contact met onze omgeving vinden wij belangrijk en is ook verankerd in onze visie. Contact niet alleen om
mensen te informeren, maar zeker ook om informatie binnen te halen, uit te wisselen en te overleggen. Zowel
binnen als buiten onze school. Binnen de school informeren en overleggen wij met onze (potentiële)
studenten, met hun ouders en met onze medewerkers. Buiten de school hebben wij frequent overleg met
onder meer scholen uit het vo en hbo-instellingen, instellingen voor jeugdhulpverlening, bedrijven waarvoor
wij (toekomstige) werknemers opleiden, gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, de Kamer van
Koophandel, Kennis- en expertisecentra (Kennisnet, SURF) en collega roc’s.

1.4. Ontwikkelingen binnen onze school
1.4.1 Nieuwe strategische visie
In 2017 is een nieuwe strategische visie tot stand gekomen. De eerdere visie was toe aan vernieuwing en het
was de uitdrukkelijke wens van het bestuur om de ontwikkeling hiervan ook op een vernieuwende wijze vorm
te geven. En dat is gelukt. Niet eerder is aan iedereen in de organisatie de kans gegeven om op een actieve
manier en met elkaar betrokken te zijn bij het ontwikkelen van een nieuwe visie.
Waarderende dialoog
Het College van Bestuur en de directeuren legden in oktober 2015 een gezamenlijke basis om op een
waarderende manier de organisatie te gaan ontwikkelen en op zoek te gaan naar waarden, drijfveren en
principes. In juli 2016 startte een intensief traject dat tot juli 2017 duurde. Het voeren van een dialoog met
behulp van de methodiek van het ‘waarderend onderzoeken’ stond hierbij centraal. Wat is succesvol, wat wil
je behouden en wat wil je verbeteren? Medewerkers zochten de dialoog met de omgeving en met elkaar.
Welke dromen, wensen en verlangens zijn er en wat kan verder ontwikkeld worden? Wat is de richting naar de
stip op de horizon rondom het jaar 2025?
Betrokken ambassadeurs
De aftrap voor het visietraject bestond uit een tweedaagse bijeenkomst, waarin circa 30 medewerkers uit
diverse afdelingen de ruimte kregen om ideeën aan te dragen. Zij voelden de nieuwe wind, raakten bevlogen
en werden ambassadeurs binnen de organisatie. Twee projectleiders werden vrijgemaakt om met de hulp van
een projectgroep en de ambassadeurs te komen tot een nieuwe visie; het Horizon College aantrekkelijker en
toekomstbestendiger te maken.
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Divergeren en convergeren
Vele goed voorbereide bijeenkomsten werden georganiseerd. Niet alleen met de ambassadeurs onderling,
maar ook tussen ambassadeurs en managers. Medewerkers, studenten, leden van de ondernemingsraad, de
studentenraad en de Raad van Toezicht werden geïnterviewd door de ambassadeurs. Docenten haalden
informatie op bij de studenten als onderdeel van het lesprogramma. Hoe ziet de toekomst van het onderwijs
er volgens hen uit? De uitwerking van alle interviews, maar ook andere informatie, werd gedeeld. Iedereen die
mee wilde denken, input wilde leveren, vragen had en mee wilde dromen om de toekomst van het Horizon
College gezamenlijk vorm te geven, werd van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren op een speciaal
ingericht digitaal platform.
De rode draad
Het creatieve en interactieve proces ging verder en focusgroepen verdiepten zich in de voorlopige
ontwerpthema’s: de verbinding met de binnen- en buitenwereld, innovatie, cultuur, lerende community, en
onderwijs met vleugels. In georganiseerde interne en externe strategiecafés werden deze thema’s per locatie
besproken met belangstellende collega’s en externe partners. Dit leverde veel waardevolle input voor de
nieuwe visie op.
Er werd een inspiratieruimte voor medewerkers ingericht. Zij konden reacties geven op panelen en
inspraakborden. Meer en meer kregen ideeën vorm. Ook bestaande interne en externe netwerken speelden
een belangrijke rol. Het proces en haar voortgang kreeg een plek in werkoverleg, managementteams,
ondernemingsraad, studentenraad, Netwerk Onderwijs, Netwerk kwaliteitszorg, overleg stafmedewerkers
onderwijs, directieteam en de Raad van Toezicht. Het concept van de visie tekende zich af.
Van concept naar definitief
In een Tour d’ Horizon presenteerde het College van Bestuur op alle locaties met trots de nieuwe (concept)
strategische visie en bedankte iedereen voor zijn bijdrage. In juli gaven de Ondernemingsraad en de Raad van
Toezicht hun goedkeuring op de definitieve versie en spraken waardering uit over het proces en de inzet van
collega’s bij de totstandkoming van de visie en het resultaat.
Het klapstuk van het proces was het uitbrengen van een videoclip, gebaseerd op de nieuwe visie. Twintig
studenten (‘Horizon Allstars’) maakten in een masterclass een rap onder leiding van een bekende artiest, Lange
Frans. Deze clip is te beluisteren en te bewonderen via Youtube of via onze website.
Tastbaar
De zomer van 2017 werd gebruikt om de nieuwe visie in een gekleurd en handzaam boekje te presenteren, dat
uitnodigt om er af en toe weer eens in te kijken. Een boekje dat nieuwe medewerkers ontvangen bij
binnenkomst als ‘welkom in de wereld van het Horizon College’.
Alle geplande ‘going concern’-activiteiten, waaronder het jaarlijkse galadiner, de nieuwjaarsreceptie, de good
practice day, de managementconferentie, de kerstlunch, de Sinterklaasviering, de Open Dag etc. stonden in
het teken van het versterken van de strategische visie. De visie is verder leidend voor alle Team Activiteiten
Plannen. Ook toetsen we alle voorstellen aan het Directieteam eraan. Uiteindelijk monitoren we in de PDCAcyclus de voortgang van onze visie.
Visie en kwaliteit
Mede uit het hierboven beschreven visietraject, maar ook uit het Bestuursakkoord en de focuspunten van het
Directieteam zijn voor deze Kwaliteitsagenda dominante thema’s geselecteerd en ambities geformuleerd. Wij
hebben onze Adviesraad Kwaliteit gevraagd of zij zich in de gekozen thema’s, ambities en maatregelen
herkent. Dat doet zij van harte! De Kwaliteitsagenda is eveneens voorgelegd aan de ondernemingsraad, de
studentenraad en de Raad van Toezicht. Ook zij ondersteunen de inhoud hiervan.
Inhoud nieuwe strategische visie
“Bij het Horizon College maken we onze naam waar: we geven middelbaar beroepsonderwijs dat bij jou past
en jouw horizon breder maakt. We leren je niet alleen een vak met toekomst, we leren je ook te groeien tot
wie je bent. Kies je voor het Horizon College, dan kies je voor een stap in de grotere wereld. Jouw grotere
wereld. Je wordt gezien en uitgedaagd je talenten te ontwikkelen”.
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Het Horizon College is een dynamische leergemeenschap van studenten, medewerkers, bedrijfsleven,
internationale contacten, oud-studenten en andere relaties. Bij die gemeenschap hoort een visie met de
volgende vier waarden:

Wij zijn een organisatie met een hart:
‘Met enthousiasme gaat veel vanzelf. Daarom vinden we het
belangrijk dat je je welkom en veilig voelt bij ons. Want als je
met plezier leert…dan leer je het meest. Bij het Horizon
College is er aandacht voor iedereen. Je ontmoet er
enthousiaste mensen die er zin in hebben en betrokken zijn bij
jou. De vraag ‘Wat kan ik van je leren?’ stellen we vaak. Onze
school is een hechte leergemeenschap; een school met
aantrekkingskracht en uitstraling. Studenten en medewerkers
leren van elkaar. Je bent er graag. En we doen wat we
beloven’.

Wij nodigen je uit om te groeien tot wie je bent:
‘We helpen je hierbij. Bij het Horizon College word je
uitgenodigd je talenten te ontwikkelen en in te zetten, binnen en
buiten de school. Je waardeert talenten van anderen. Het
spreekt vanzelf dat onze gebouwen plekken zijn waar je graag
komt. Het bruist er en er is ruimte voor van alles. Leren is
proberen! Je zet je creativiteit volop in en je benut kansen waar
je ze maar ziet. Bij ons leer je eigenaarschap te nemen. Fouten
maken mag en is zelfs nodig – als je er maar van leert. En
natuurlijk begeleiden we je als je er even niet uitkomt’.

Wij maken eigenzinnig onderwijs:
‘Ons onderwijs geeft je vleugels; het maakt je zelfstandig. Je
talenten inzetten geeft energie en richting: je komt vooruit.
Onze lessen zijn inspirerend en aantrekkelijk; onze stages
realistisch en divers. We bieden innovatieve, inspirerende en
afwisselende leeromgevingen. Leren doe je overal
en altijd: op school, bij onze stagebedrijven, thuis.
Je vak leren bij het Horizon College geeft je waardevolle
herinneringen. Het blijft je bij. Je kunt bij ons een leven lang
leren. We bieden iedereen blijvend toegang tot een grote
leergemeenschap, ook als je al werkt’.

Wij vormen een samenleving die deel is van de
wereld:
‘Bij het Horizon College opent jouw horizon zich vanaf de
eerste dag. Dat merk je aan hoe we met elkaar omgaan:
open, positief en helder. Onze school is een samenleving op
zich. Je leert er ook de normen en taal waar je iets aan hebt
in je toekomstig werk of verdere ontwikkeling. Je past
meteen toe wat je leert. School is niet alleen leslokaal, maar
vooral praktijk, winkel, werkplaats en kliniek. Je werkt voor
klanten en opdrachtgevers. Binnen school, buiten school.
Voor jouw toekomst werken we nauw samen met allerlei
scholen, bedrijven en instellingen, ook in het buitenland’.
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“Je opleiding volgen bij het Horizon College is veel meer dan een vak leren - het nodigt je uit
om ondernemend te zijn en je horizon breder te maken!”
Onderliggende ideeën
Onder de vier waarden ligt een achttal onderliggende ideeën:
1. Je bent welkom
2. Werelden verbinden
3. Het Horizon College als ontmoetingsplek in de wereld
4. Onderwijs op maat
5. Innovatie
6. Een leven lang leren
7. Leerklimaat en eigenaarschap
8. Talenten kennen en aanspreken
Bevlogenheid en betrokkenheid
Wat wij met de nieuwe visie onder andere willen bereiken is dat de bevlogenheid en betrokkenheid van
medewerkers en studenten groeit. Beide raken meer betrokken doordat ze zelf invloed hebben op het beleid
van de organisatie en omdat ze zich beter herkennen in de visie en missie van de organisatie. Dit leidt tot een
groter gevoel van eigenaarschap, het heeft een positieve invloed op de effectiviteit van medewerkers en
studenten en het resulteert in een verhoogde kwaliteit en productiviteit. Door samen in gesprek te gaan over
de toekomst, de gewenste cultuur en de daarbij passende structuur groeit het vertrouwen tussen
management en medewerkers. Dit alles helpt om de student centraal te stellen en hen het beste onderwijs te
bieden. Daarnaast willen we vanuit onze nieuwe visie meer de verbinding met de buitenwereld zoeken en
verder vormgeven. In nauwe samenwerking met de buitenwereld willen we eigenzinnig onderwijs ontwikkelen
en een duurzame bijdrage leveren aan onze regio.
Gevolg van de nieuwe visie
We ontwikkelen ons van een sterk centraal gestuurde en hiërarchische organisatie naar een meer
professionele organisatie. Het onderwijskundig leiderschap komt daarin bottom-up tot stand. De teams spelen
hierbij een wezenlijke rol. Binnen de nieuwe structuur krijgen medewerkers meer professionele ruimte en
nemen zij deze ook. Zo kent de organisatie op alle niveaus specialisten en specialismen zoals bijvoorbeeld
sterrolhouders, inhoudelijke werkgroepen en auditoren. Hiermee waait een frisse wind door de school.
De onderwijsvisie is op dit moment nog niet aangepast aan onze nieuwe strategische visie. De komende tijd zal
binnen de organisatie op verschillende niveaus de dialoog hierover worden aangegaan om tot een nieuwe,
eigentijdse onderwijsvisie te komen die recht doet aan onze nieuwe strategische visie.

1.4.2 Innovatie van de organisatie
Met het vaststellen van onze nieuwe strategische visie komt ook de vraag hoe we die gaan realiseren. Hoe
kunnen de organisatie en de systemen die daarbinnen werken en afspraken die gelden, hieraan maximaal
bijdragen? In het verleden waren we gewend om te werken met een strak van bovenaf opgelegd en
aangestuurd meerjarenplan met jaarlijkse doelstellingen en prioriteiten. Binnen de organisatie is er consensus
dat dit niet meer de aanpakstrategie en de organisatievorm van het nu en ook niet van de toekomst is.
Want steeds meer weten we dat in de hedendaagse netwerksamenleving allerlei minder statische en
vaststaande mechanismen en onderdelen ontstaan. Naast en soms ook in plaats van de bestaande systemen
en organisatieonderdelen. De kracht komt vanuit de plekken van energie en creativiteit. Het zijn steeds vaker
de juiste verbindingen tussen binnen/binnen en binnen/buiten, die leiden tot succes, groei en ontwikkeling.
Flexibel inspelen en flexibel spelen in onze omgeving vergt mogelijk dan ook andere entiteiten dan onze
huidige onderwijsteams en afdelingen. Zaken als experiment, het versterken van eigenaarschap en gebruik
maken van de ontwikkelkracht in ons college, vinden we belangrijk. Niet alleen in het onderwijs zelf, maar ook
op organisatieniveau. We moeten ons steeds meer zo organiseren dat we juist dit faciliteren of ruimte geven.
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Dit betekent dat wij als organisatie hier in onze eigen ontwikkeling voor open moet staan en ruimte voor moet
bieden. Professionaliseren op organisatieniveau is daarbij letterlijk gelijk aan het innoveren van de organisatie.
Basisuitgangspunt voor het innoveren van onze organisatie is het besef dat een onderdeel zijn van een breed
netwerk en het werken op en over grenzen voor het behalen van succes steeds belangrijker is. Een kern van
het succes voor onze toekomst zien we in eigenaarschap op alle lagen en op alle niveaus. Want we kunnen als
Horizon College bouwen op een goede basis en een sterk medewerkerskapitaal.
We willen naar een permanente situatie van verbeteren en innoveren, waarbij onze ambities en ons gedrag op
een positieve wijze meer en meer bepalen wat we doen en wat er gebeurt. Draagvlak is niet wat ons leidt,
maar executiekracht. Executiekracht betekent dat je iedereen in staat stelt strategisch businesspartner te zijn
en iedereen betrekt in een dialoog over wat er beter of anders kan om de strategiedoelstelling te bereiken.
We kiezen ervoor om in vervolg een meer transformationeel veranderproces te volgen. Dit op basis van de bij
het strategievormingsproces omarmde methode van het waarderend verkennen en ontwikkelen. Een proces
dat ook heeft geleid tot deze kwaliteitsagenda.
Elementen Waarderend onderzoeken en ontwikkelen

1.4.3 Verdere ontwikkelingen in onze school
Eenhoofdig College van Bestuur
In de zomer van 2017 zijn we overgestapt van een tweehoofdig College van Bestuur model naar een collegiaal
directieteam onder voorzitterschap van de bestuurder.
Het directieteam vormt zo de top van de organisatie. Er is hiervoor een taakverdeling gemaakt op grond van
wat er nu nodig is om onze strategische visie te realiseren. Voor dit model is gekozen vanuit de overtuiging dat
dit leidt tot:
- Meer verbinding tussen de sectoren en Horizon-brede onderwerpen (‘wij gevoel’).
- Gedeeld eigenaarschap en meer gezamenlijke denkkracht, doordat het hele team aan Horizon-brede
onderwerpen werkt.
- Meer dialoog, terwijl de voorzitter eindverantwoordelijk blijft.
- Een betere vormgeving van de transitie naar meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie.
Positionering
We herbezinnen ons op onze positionering in de regio. Op welke wijze zetten we onszelf neer als Horizon
College, met een nieuwe visie en bijbehorende nieuwe waarden? Hoe geven we die gestalte binnen en ook
buiten de organisatie? We maken een omslag van aanbodgerichtheid naar co-creatie met de regio. Dit vergt
van ons de komende tijd veel aandacht voor en investering in onze marketing en communicatie.
Via een gerichte brandingsstrategie willen we onze school aantrekkelijk(-er) maken voor studenten,
(toekomstige) medewerkers, partners en omgeving.
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Het Horizon College wil zich, via innovatieve co-creatie, met interne en externe partijen verbinden.
Door middel van gerichte branding willen we ons ontwikkelen tot een uitnodigend en ondernemend platform.
Een platform voor nieuwe initiatieven waar anderen, zoals huidige en aankomende studenten, maar ook
alumni, bedrijven, instellingen en ons maatschappelijke ‘umfeld’ zich graag bij aansluiten.
De traditionele pushstrategie zoals we die nog vaak hanteren, met een duwende organisatie en door aanbod
gedreven marketinginspanningen, willen we loslaten en vervangen door een pullstrategie, met een vragende
klant en door vraag gedreven marketinginspanningen. Deze aanpak heeft invloed op het merk Horizon College,
ons onderwijsaanbod en onze organisatie. Onze ‘deuren’ moeten open, het (onderwijs)aanbod moet vóór de
organisatie komen en onze marketingcommunicatie moet verschuiven van zender naar ontvanger geïnitieerd.
Onze nieuwe branding moet gaan bijdragen aan het uitdragen van onze nieuwe visie, het ontsluiten van de
organisatie en het geven van een handreiking aan eenieder die zich bij ons wil aansluiten. Vanuit onze huidige
identiteit, van een onafhankelijke onderwijspartij die er is voor de (lokale) samenleving, willen we groeien naar
een imago dat bijdraagt aan onze innovatiedoelstellingen. We willen nauwer aansluiten op het bedrijfsleven en
meer maatwerk leveren. We willen de arbeidsmarktontwikkelingen vertalen in een nieuwe zichtbaarheid en
een propositie naar studenten, arbeidsmarkt en stakeholders.
ICT ten dienste van het onderwijs
Op basis van een nieuw ontwikkelde outsourcingsstrategie en een visie voor onderwijs en ICT hebben we
besloten dat we de regie weer in eigen hand nemen. Goede ICT-support aan medewerkers en studenten is van
primair belang voor het onderwijs. Met ICT in eigen beheer zetten wij stagiaires van de eigen ICT-opleidingen
in voor ICT-support. Daarmee geven we onszelf vorm als leerwerkbedrijf en zorgen we voor een kwalitatieve
impuls aan de ICT-ondersteuning.
Thema’s met een ICT-aspect voor de komende periode/jaren:
- Ontwerpen van architectuur en realiseren van ICT-voorzieningen voor de nieuwbouw Purmerend
- Inrichten van een digitale leer- en werkomgeving voor medewerkers en studenten o.b.v. Office 365.
Omzetten van bestaande (onderwijs-)applicaties naar webapplicatie (SAAS).
- Studenten en medewerkers willen graag werken volgens het principe van any time, any place, any
device. Daarom voeren we een flexibel werkplekconcept en maken daarbij gebruik van BYOD/CYOD
(bring/choose your own device). Om deze devices veilig te kunnen gebruiken en te beheren voeren we
Mobile Device Management in.
- We besteden een nieuw Student Informatie Systeem (SIS) aan ter vervanging van het oude.
- Om onderwijs op maat te kunnen bieden, zullen we de onderwijslogistiek door-ontwikkelen.
Applicaties voor onderwijsplanning en roostering zullen flexibilisering van het onderwijsaanbod,
aanpassing van kwalificatiestructuren en het personaliseren van leerwegen mogelijk maken.
- We werken aan meer en beter gebruik van ICT in het onderwijs, o.a. door het verbeteren van de
digitale vaardigheden van medewerkers. Daarmee verhogen we de kwaliteit van ons onderwijs,
leveren we meer maatwerk en verbinden we leren op school met leren in de praktijk.
Nieuwbouw Purmerend
In juli 2019 openen wij de deuren van onze nieuwe vestiging in Purmerend. We bieden gezamenlijk met ROC
Regio College mbo-onderwijs aan: van transport tot zorg, van online marketeer tot kok. Het komend jaar
richten we daartoe de organisatie in voor de twee ROC’s, waarbij we zo veel mogelijk samenwerken.
De cultuur van innovatie, oplossingsgerichtheid en kwaliteit maakt de nieuwe vestiging tot een
ontmoetingsplek waar kenniswerkplaatsen, startups, living labs en andere creaties (vanaf 2020) de ruimte
krijgen.
Initiatieven in de regio waarmee we al verbonden zijn, brengen de praktijk van buiten naar binnen. In Purmer
Valley werken studenten samen met ICT-bedrijven in een modern ICT Lab. In de Rusthoeve ondersteunen
studenten de zorg aan ouderen, koken daar heerlijke maaltijden en verzorgen de mentale en het fysieke
welzijn van kwetsbare ouderen. In Spurt verzorgen onze studenten sportclinics voor jong en oud. Zo leren onze
studenten van realistische praktijksituaties.
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De klaslokalen van vroeger zijn omgevormd tot leerwerkunits voor studenten en startups. We beseffen dat
innovatie voortkomt uit de vragen en kansen die leven in de maatschappij en werken daarom met
docentcoaches. Dit zijn veelal ZZP’ers. Zij vormen de link tussen studenten en het bedrijfsleven, begeleiden
studenten bij de bedrijfsopdrachten, geven gastcolleges en leren daarvan zelf ook weer.
De kenniswerkplaatsmethodiek helpt ons om makkelijker crossovers te maken tussen de opleidingen en de
beroepspraktijk. Nieuwe functies door digitalisering, robotisering en globalisering worden gezamenlijke
vraagstukken met het nieuwe gebouw als bruisend hart, waar overheid en (internationale) bedrijven
samenkomen.
Innovatie van de bedrijfsvoering
Innovatie van de bedrijfsvoering is een van de thema’s die het directieteam heeft gekozen als belangrijk om
onze visie te realiseren. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:
- Alles in de bedrijfsvoering draagt bij aan het realiseren van de strategische visie.
- De basis van de bedrijfsvoering houden we op orde.
- We willen van een gefragmenteerde naar een meer integrale ondersteuning in de bedrijfsvoering.
- Bedrijfsvoeringprocessen zijn lean en mean en helpen eigenaarschap vorm te geven.
- Ondersteuning van de bedrijfsvoering staat in nauwe verbinding met het primair proces.
- Ontwikkelen van procesmanagement en opdrachtnemer-/opdrachtgeverschap.
Deze vernieuwing zal gevolgen hebben voor de inrichting van ondersteuningsstructuren. Een belangrijke eerste
stap daarin is de introductie van Business Control. Dit moet een helder proces garanderen van planvorming en
verantwoording, inzet van middelen, kwaliteitsborging en informatievoorziening. Voor de ontwikkeling van
Business Control is voor 1,5 jaar een Business Controller aangesteld. Deze heeft als opdracht een bijdrage te
leveren aan de vernieuwing van de ondersteuning. We gebruiken het opzetten en implementeren van Business
Control namelijk ook als middel om de totale ondersteuning en dienstverlening te innoveren, zodat deze goed
is toegerust om onze visie te helpen realiseren. We doen dit in nauw overleg met de directeuren, managers en
medewerkers, onder verantwoordelijkheid van de bestuurder.
Proces- en projectgericht werken
Er wordt binnen ons college nog onvoldoende proces- en projectgericht gewerkt. Er is ook weinig ervaring
mee. Dergelijke werkwijzen zijn echter noodzakelijk om onze visie gestalte te geven, waarin sprake is van een
ontwikkeling van een centraal gestuurde naar een professionele organisatie. In deze professionele organisatie
zullen medewerkers in projectgroepen vormgeven aan beleid en samen de verantwoordelijkheid nemen voor
activiteiten, dwars door lagen en sectoren heen. Ook in de vorm van co-creatie en experiment. Dit vergt de
nodige aanpassingen op de wijze waarop we nu zaken binnen het Horizon College organiseren.
Personele ontwikkelingen
We zien onze medewerkers als een kritische succesfactor voor het roc. Sectoren zetten daarom in op
mogelijkheden de professionaliteit van de medewerkers te stimuleren en te vergroten. Belangrijke thema’s in
het personeelsbeleid nu en in de toekomst zijn:
Werkdrukvermindering
Uit het MWO van 2017 blijkt dat 40,6 % van de medewerkers de werkdruk te hoog vindt; 7,3 % vindt de
werkdruk veel te hoog. Het directieteam (DT) heeft daarom besloten vermindering van de werkdruk als
prioriteit te benoemen. Hieraan willen we de komende jaren extra aandacht besteden. Dit doen we Horizon
College breed, ook al kan de aanpak per team een andere zijn. Het doel is onder meer om slimme oplossingen
te zoeken die tot verlichting van de ervaren werkdruk gaan leiden. Het resultaat hiervan moet uiteindelijk
terug te zien zijn in betere scores op dit onderdeel in het volgende medewerkers tevredenheidsonderzoek.
Afgesproken is dat de directeuren het thema werkdruk in hun sector managementteams bespreken. Zij zullen
hun managers vragen om samen met hun team te formuleren wat het team nodig heeft om de werkdruk te
verlagen. De sectordirecteuren geven vervolgens aan welke resultaten zij in het volgend Medewerkers Welzijn
Onderzoek (MWO) willen behalen. De resultaten hiervan worden besproken in het directieteam.
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Ook in het directieteam gaan we met het onderwerp aan de slag en formuleren we resultaten die we het
volgend MWO willen behalen. Om hieraan te werken formuleren alle DT-leden wat zij nodig hebben om deze
druk te verminderen, met in het achterhoofd de rol die ze vervullen. We denken na over hoe het thema een
plek kan krijgen in het leiderschapstraject, in meerdere managementbijeenkomsten. Tevens beoordeelt iedere
directeur of het onderwerp voldoende aandacht krijgt in zijn of haar sectorplan en in de portefeuilles. Bij dit
alles accepteren we dat we dingen loslaten als de druk en de prioritering daarom vragen.
Het DT gaat er alles aan doen om de doelstelling, die nog concreet moet worden geformuleerd, te halen. Ook
als we hiervoor (tijdelijk) andere dingen moeten laten. De ervaren werkdruk staat namelijk de verdere
ontwikkeling van de organisatie en de mensen die daar werken in de weg.
Duurzame inzetbaarheid
Wij besteden aandacht aan vitaliteit, mobiliteit en de ontwikkeling van medewerkers, zodat zij vitaal, met
plezier en met inzet en waardering voor hun talent bij onze school komen of blijven werken.
Wij stimuleren, faciliteren en coachen op duurzame inzetbaarheid en eigenaarschap bij leidinggevenden en
medewerkers. We zijn gestart met twee coaches duurzame inzetbaarheid die gesprekken voeren met
medewerkers gericht op bewustwording, inzet en de ontwikkeling van hun talenten. Een multidisciplinaire
werkgroep Duurzame Inzetbaarheid zorgt voor informatievoorziening, ontwikkeling van beleid en resultaten.
Toekomstbestendige en optimale teamsamenstelling
Om onze strategische visie te kunnen realiseren, faciliteren en ondersteunen wij het proces van strategische
personeelsplanning. Hierdoor krijgt ieder team zicht op de huidige en in de toekomst benodigde rollen en
functies binnen het team. Ook is dan het helder welke stappen gezet moeten worden in de teamontwikkeling,
de kwalitatieve werving en selectie van nieuwe medewerkers en de ontwikkeling van huidige medewerkers,
zodat wij toekomstbestendig en eigenzinnig onderwijs kunnen geven.
Professionele en persoonlijke ontwikkeling
Wij zetten een professionele, innovatieve leergemeenschap op voor en door alle medewerkers van onze
school, gericht op het delen van kennis, inzet van ieders talenten, blijvende ontwikkeling en het halen van
nieuwe kennis en inzichten van buiten onze organisatie. Dit met als doel om eigentijds en eigenzinnig
onderwijs te bieden en talentvolle medewerkers te binden aan de organisatie. Wij continueren het
Loopbaanlab en starten een Talent-ontwikkelprogramma voor mbo-ers.
Leiderschap
We ontwikkelen een visie op toekomstbestendig leiderschap op basis van de strategische visie en faciliteren en
stimuleren de continue ontwikkeling en professionalisering van leidinggevenden. Een werkgroep ontwikkelt
een samenhangend programma voor leidinggevenden, waarvan jaarlijks een tweedaagse
managementconferentie en werkbijeenkomsten onderdeel uitmaken. Er wordt daarbij ook gedacht aan het
aanbieden van facultatieve thematische bijeenkomsten. Een maatwerkprogramma afgestemd op de behoeften
en ontwikkelpunten van de individuele leidinggevenden.
Vinden en binden
Het vinden en binden van de beste docenten en ondersteuners om de toekomstbestendigheid en kwaliteit van
onze organisatie te borgen vraagt veel aandacht. Dit gezien de vervangingsvraag in de komende jaren, waarin
o.a. veel medewerkers met pensioen gaan. We intensiveren de samenwerking met lerarenopleidingen,
focussen op het aantrekken van hybride docenten, LIO’s en gastdocenten. Wij investeren tevens in het
optimaal inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers.
Loopbaanmogelijkheden/functiebouwwerk
We bieden diverse loopbaanmogelijkheden voor docenten en ondersteuners waardoor zij hun talent duurzaam
kunnen ontwikkelen en inzetten. Hiervoor vereenvoudigen we het functiebouwwerk, zodat dit uitdagende
loopbaanpaden biedt.
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Procesgericht werken
We zijn bezig een Horizon 'Slimmer werken' adviesbureau in te richten. Procesadviseurs/-begeleiders geven
medewerkers en teams voorlichting en advies over projectmatig werken en de diverse methoden (o.a. Lean,
Agile, Scrum). Vragen uit de organisatie over procesanalyse en -verbetering honoreren we.
Kwaliteit
Werken aan kwaliteit is nog niet vanzelfsprekend in onze organisatie. De komende jaren zetten wij in op de
beweging van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur.

1.4.4 Benchmark 2018
1. Ons resultaat is op alle onderdelen (jaar-, diploma- en startersresultaat) ruim voldoende.
- In 2017 schreven 4.269 studenten zich bij het Horizon College in voor een opleiding. Dat is meer dan
de nieuwe instroom in 2016 en 2015.
- Meer dan driekwart van de studenten die in 2017 het Horizon College hebben verlaten, heeft een
diploma of startkwalificatie behaald: 75,5 procent (voorlopig cijfer). Dit jaarresultaat is iets lager dan
een schooljaar eerder, en ongeveer gelijk aan het schooljaar ervoor.
- In totaal heeft 77,3 procent van de studenten op het Horizon College in het schooljaar 2016-2017 een
diploma of startkwalificatie behaald (voorlopig cijfer). Dit diplomaresultaat is gestegen ten opzichte
van vorig schooljaar, maar minder hoog als het jaar daarvoor.
2. In 2017 volgden 12.103 studenten onderwijs op het Horizon College (alle studenten die zijn ingeschreven
voor een beroepsopleiding en/of voor het VAVO). Het aantal is gestegen ten opzichte van 2016 en 2015.
3. Het voortijdig schoolverlaten is in 2016-2017 afgenomen. De uitval bij niveau 4 is hoger dan de norm; dit
blijft een aandachtspunt.
4. Tevredenheid van de stakeholders:
- Studententevredenheid: de tevredenheid over ons onderwijs steeg in 2017 naar 6.2 (in 2015 was dit
6.0). De tevredenheid over de begeleiding steeg in 2017 naar 6.6 (in 2015 was dit 6.4). De
tevredenheid over de organisatie van ons onderwijs steeg in 2017 naar een 5.9 (in 2015 was dit 5.6).
- Medewerkerstevredenheid: Het medewerkers tevredenheidsonderzoek 2017 kent een respons van 83
procent (tegen 80,3 procent in 2015). Het onderzoek laat zien dat de betrokkenheid en
klantgerichtheid van onze medewerkers zijn gestegen.
Betrokkenheid scoorde in 2017 een 7,5 (in 2015 een 7,3) en klantgerichtheid scoorde in 2017 een 7,2
(in 2015 een 7).
- De tevredenheid van de (BPV-) bedrijven komt gemiddeld uit op 7,5.
5. Volgens de onderwijsinspectie presteert het Horizon College boven het landelijk gemiddelde en is het
onderwijs bij alle onderzochte opleidingen voldoende. Voor de verbetering van het kwaliteitsproces van
examinering zijn inmiddels de eerste stappen gezet: processen zijn ontworpen en vastgesteld. Het gaat nu
om het borgen van de daadwerkelijke uitvoering. In de komende jaren willen we hierin verder investeren.
Kwaliteitsafspraken 2015 - 2018
In de kwaliteitsafspraken 2015 - 2018 stonden onderstaande thema’s centraal:
1. Professionalisering
We volgen de professionalisering van onze organisatie voor een belangrijk deel met behulp van de resultaten
van het Effectory medewerkers-onderzoek. Dit wordt elke twee jaar afgenomen onder alle medewerkers. Op
Horizon- en op sectorniveau hanteren we hierbij de bovenstaande benchmark roc als norm, met het minimum
van een 6 als score. In december 2017 was de meest recente afname van het medewerkers-onderzoek. Op
Horizon- en sectorniveau behaalden we toen op vrijwel alle thema’s de norm.
2. Intensivering van taal- en rekenonderwijs
Wij kennen Horizon-brede platforms voor Nederlandse taal, Engels en rekenen, waarin docenten uit alle
sectoren zijn vertegenwoordigd. Hierdoor ontstaat een beter beeld van wat er leeft in de sectoren en kunnen
we doelen stellen die door alle lagen binnen de organisatie gedragen worden. Voor alle examens waren de
prestaties vergelijkbaar met de landelijke benchmark. Voor het examenREK3F waren de prestaties zelfs iets
beter.
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3. Terugdringen vsv
Alle maatregelen die we vanuit het terugdringen van VSV nemen zijn erop gericht uitval te voorkomen door
problemen op te lossen die een succesvol studieverloop in de weg staan. Het gaat er om vroegtijdig problemen
te signaleren (zoals verzuim, financiële of psychische problemen). Samen met de student zoeken we naar een
oplossing. Daarbij speelt het Studie Informatie Punt (STIP) een belangrijke rol, zoals ook de samenwerking met
de mentor heel belangrijk is. We spelen in op signalen die docenten en studenten afgeven en delen deze
feedback met STIP en de onderwijssectoren.
Met betrekking tot opvangvoorzieningen: Bij de opvangvoorzieningen werken de studenten aan het opnieuw
ontdekken van hun talenten en interesses, zodat ze een nieuwe keuze kunnen maken die beter bij hun past.
Op die manier geven we invulling aan “groeien tot wie je bent”. Dit geeft de studenten een betere kans op het
verlaten van de school met minimaal een startkwalificatie en daarmee een goede positie op de arbeidsmarkt.
Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de student werken we aan een terugkeer naar de opleiding of aan
een keuze voor een nieuwe studie. Daarnaast worden problemen besproken die een succesvolle afronding van
de studie in de weg staan. We helpen de studenten deze op te lossen, soms door doorverwijzing naar externe,
gespecialiseerde hulpverlening.
Wanneer een student op dat moment meer is gebaat bij een plek op de arbeidsmarkt, dan werken we samen
met de Leerwerkmakelaar en het RMC. Indien mogelijk stimuleren we de student een baan te combineren met
een BBL- opleiding, zodat deze toch een startkwalificatie kan behalen.
Wij zijn betrokken bij diverse nieuwe regionale convenanten (2017-2021). Doelstellingen van deze
convenanten zijn:
- Aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie en een maatwerkgerichte aanpak van de vraagstukken
van deze doelgroep;
- Overgang van Entree-studenten naar een baan of overstap naar een opleiding niveau 2;
- Verbetering van de overstap v(s)o naar mbo;
- Het vormen van een sluitend regionaal vangnet en het optimaliseren van een goede samenwerking met
de partners in de regio;
- Aandacht voor studenten met een migratieachtergrond, nieuwkomers en oud vsv’ers.
In de periode 2010 tot 2016 heeft het totaal aan vsv-activiteiten geleid tot een flinke daling van het aantal
vsv’ers. Onverminderde aandacht blijft nodig op dit dossier.
4. Studiewaarde: verbeteren studiesucces
Ons doel is om elke student met het voor hem of haar hoogst mogelijke diploma uit te laten stromen en
studenten hierbij optimaal te begeleiden. We hebben daarvoor onder andere een schoolloopbaanbeleid,
waarbij onze speciale aandacht uitgaat naar potentiële uitvallers in het kader van voortijdig schoolverlaten.
Het valt op dat de uitval van studenten Passend Onderwijs (2016-2017: 15%) hoger ligt dan die van reguliere
studenten (10%). Het is onze ambitie om deze uitval, maar ook die vanuit Entree en de Anderstaligen verder te
verlagen en de doorstroomcijfers van deze studenten naar hogere niveaus te verbeteren.
Helaas komt het voor dat studenten studievertraging oplopen of uitvallen, omdat het soms lastig is om
tussentijds over te stappen naar een andere opleiding. We constateren tevens dat de samenwerking van
Entree met externen nog kan worden opgevoerd. Het jaarresultaat is in 2016 - 2017 op alle niveaus en in totaal
iets gedaald, met uitzondering van niveau 3; daar is juist sprake van een stijging. Afgelopen jaren heeft het HC
altijd boven het landelijk gemiddelde gepresenteerd.
5. Studenttevredenheid
In de even jaren doen we mee aan de tweejaarlijkse landelijke JOB-enquête, in de oneven jaren houden we zelf
een meting. De uitslag van de JOB-enquête ligt structureel iets hoger dan die van de eigen meting. Vergeleken
met eerdere oneven jaren nemen we in 2017 een stijging waar op alle drie de onderdelen van de enquête,
onderwijs, begeleiding en organisatie. Op het gebied van organisatie en in mindere mate onderwijs (op
teamniveau) is echter nog veel winst te behalen.
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STUDENTTEVREDENHEID (N=60
TEAMS, TEAMNIVEAU 2017)
<6,0

12%
63%
25%

>5,9 en <7,0

28%
65%
7%

>6,9

3%
57%
40%

ONDERWIJS BEGELEIDING ORGANISATIE

De afgelopen jaren is structureel ingezet op het verhogen van de studenttevredenheid: het Horizon College
hanteert naast een minimumnorm van 6,0 ook een streefnorm van 7,0 per team. Elk jaar stijgt de tevredenheid
gestaag, op zowel de landelijke JOB-Enquête als de HC JOB.
6. Excellentie
Studenten die goed presteren in hun opleiding en meer willen leren dan wat er wordt aangeboden, bieden we
de kans mee te doen aan een excellentie-programma.
Voorbeelden van excellentieprogramma's zijn internationalisering, ondernemerschap, vak-wedstrijden, Engels
of extra vakspecifieke programma's. Sinds 2017 kennen we een cum-laude regeling en zijn aanvullende
programma’s zichtbaar op de resultatenlijst.
Het excellentiebeleid staat nog in de kinderschoenen en moet verder vorm krijgen. Een impuls is nodig om
excellentie te verbreden naar opleidingen in alle sectoren. Het is de bedoeling dit de komende jaren te
realiseren.

SWOT-analyse september 2018

Sterkten
Strategie & beleid
- We hebben sinds vorig jaar een heldere visie op de school die wij willen zijn en op onze rol in de regio,
gedragen door zowel interne als externe stakeholders;
- We zijn financieel gezond;
- We hebben veel aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering.
Personeel
- We hebben betrokken en loyale medewerkers;
- We hebben een begin gemaakt met beleid gericht op de duurzame inzetbaarheid van onze
medewerkers.
Onderwijs & Resultaten
- In samenspraak met regionale bedrijven en instellingen hebben wij een gevarieerd opleidingsportfolio
geformuleerd, zowel BBL als BOL, dat zo mogelijk wordt aangeboden op vier moderne
onderwijslocaties, die uitstekend bereikbaar zijn en voorzien zijn van een goede infrastructuur;
- Onze studenttevredenheid vertoont een stijgende lijn. Dit betekent dat onze studenten het Horizon
College steeds beter waarderen;
- De werkgelegenheid voor oud-studenten is over het algemeen goed, evenals de doorstroming naar
vervolgonderwijs (hbo).
Regionale verbinding
- We zijn verankerd in de regio en hebben een positief imago. We hebben goede contacten en werken
nauw samen met partners in de regio (o.a. bedrijven, instellingen, scholen, gemeenten, RPA-nhn), ook
via de BPV en de Bedrijfsadviescommissies;
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-

We zijn een opleidingsschool voor de Hogeschool van Amsterdam en Inholland.

Vernieuwing & innovatie
- We lopen voorop bij het aanbieden van onderwijs in een internationale context, onder andere via
internationale stages voor studenten en we hebben een heldere visie op dit thema;
- We hebben een aantal Wijkleerbedrijven, onder meer voor gezondheidzorg, waarin we onderwijs en
werk/stage koppelen.
Maatschappelijke opdracht
- Door goede opvangvoorzieningen behalen we goede resultaten bij het voorkomen van (voortijdige)
schooluitval;
- Door maatwerk en persoonlijke begeleiding halen wij de talenten in studenten naar boven, zodat zij
kunnen groeien tot wie zij zijn (of willen zijn).

Zwakten
Strategie & beleid
- Onze onderwijsvisie is nog niet geactualiseerd en in lijn gebracht met de strategische visie;
- Het excellentiebeleid moet verder vorm krijgen en breder worden uitgevoerd;
- Ons strategisch personeelsbeleid zet nog te weinig in op werkdruk, duurzame inzetbaarheid en de
vervangingsvraag van onderwijzend personeel;
- We beschikken niet over een recente risicoanalyse.
Onderwijs & Resultaten
- Ons onderwijsaanbod kan nog beter aansluiten op de ambities die we hebben ten aanzien van Leven
Lang Ontwikkelen en bij de wensen vanuit (regionale) bedrijven en instellingen;
- Ondernemerschap en team-overstijgend werken zijn bij (onderwijs-)teams nog onvoldoende
ontwikkeld;
- We leggen het eigenaarschap van het leerproces te weinig bij de student zelf en bieden weinig
mogelijkheden om tussentijds over te stappen naar een andere opleiding;
- Duurzaamheid is nog weinig verankerd in ons onderwijs.
Regionale verbinding
- Onze positionering in de omgeving is nog niet altijd duidelijk voor onze stakeholders;
- Bedrijven en instellingen hebben onvoldoende directe invloed op onze opleidingen/ons opleidingenaanbod.
Vernieuwing & innovatie
- Het eigenaarschap en het nemen van professionele ruimte is bij (onderwijs-)teams en medewerkers
nog weinig ontwikkeld waardoor we niet snel genoeg anticiperen op veranderingen;
- Ons innovatief vermogen is nog beperkt en we werken onvoldoende proces- en projectgericht;
- Onze ondersteuning en bedrijfsvoering is nog niet voldoende ingericht op het helpen van de
organisatie bij het realiseren van de visie;
- Werken aan kwaliteit is onvoldoende vanzelfsprekend: relevante analyses worden te beperkt ingezet
ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Maatschappelijke opdracht
- Er is te weinig samenhang en verbinding tussen de verschillende begeleidingsactiviteiten rond
studenten en 1e/2e lijn;
- Relevante stakeholders (anders dan studenten) maken nog onvoldoende gebruik van onze gebouwen
en faciliteiten.
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Kansen
Arbeidsmarkt
- Met ons opleidingsportfolio proactief inspelen op
- Voortschrijdende technologische ontwikkelingen (o.a. digitalisering, robotisering);
- Bouwopgave, toenemende zorgvraag, energietransitie;
- Flexibilisering van de arbeidsmarkt biedt de kans voor volwassenenonderwijs en Leven Lang
Ontwikkelen nieuwe activiteiten te ontplooien;
- Groeiend bewustzijn van deze ontwikkelingen bij werkgevers en organisaties in onze regio is een kans
om de samenwerking met het HC te versterken, de uitbouw van relatienetwerken in de regionale
werkvelden; verdieping huidige relaties te realiseren;
- Stakeholders in onze omgeving (h)erkennen de nieuwe open houding van het HC, dat is een kans voor
nieuwe activiteiten en goede samenwerking;
- Hoogconjunctuur biedt volop kansen op werk en voldoende stageplaatsen.
Innovatie
- Tekorten op arbeidsmarkt en bereidheid van werkgevers om te investeren in nieuw personeel bieden
ruimere mogelijkheden voor innovaties in samen opleiden en voor na-/bijscholen huidig personeel;
- De mogelijkheid practoraten in te richten geeft gelegenheid meer gefundeerde innovaties te doen.
Onderwijs/begeleiding
- De verbeterde relatie met roc’s in de omgeving biedt ons de kans om in samenwerking met Regio
College in een nieuw gezamenlijk gebouw in Purmerend, met verdeeld portfolio onderwijs te bieden,
met minder verspilling door concurrentie of kleine opleidingen in hetzelfde gebied;
- Realisering van een modern geoutilleerd gebouw in Purmerend;
- Beschikbare subsidies en goede relaties met internationale partners geven ons de kans om
internationalisering te verbreden naar alle sectoren [intern] en naar meer partijen in werkveld
[extern];
- Goede samenwerking met het VO en een gedeelde visie op het belang van naadloze overstappen zijn
een kans voor verdere verlaging uitval door o.a. verbetering info aan vo, warme overdracht, maatwerk
in begeleiding/hulpverlening studenten, mogelijkheid tussentijds overstap;
- Hulpverlenende en gemeentelijke instellingen krijgen (meer) aandacht voor mbo; een kans voor een
beter netwerk rondom die studenten, die dat nodig hebben;
- Door veranderde wetgeving rond het aanbieden van certificaten komen studenten in bezit van een
waarde-document met civiel effect; met name gunstig voor studenten niveau 1 en 2, waar een
diploma halen niet altijd haalbaar is;
- Met het aanbieden van relevante keuzedelen aan zowel zittende studenten als in het
contractonderwijs kan snel worden ingespeeld op veranderende beroepen;
- Mogelijkheid onderwijs aan volwassenen uit te breiden (contractonderwijs i.h.k.v. llo).
Omgeving
- Intensivering van relaties met partners en de regio (waaronder gemeenten, vo-scholen en hbo’s);
- Intensivering van samenwerking met roc’s Kop, Regio, Nova en AOC Clusius (o.a. onder RPA-paraplu):
- is een kans om macrodoelmatige oplossingen te vinden met name ook voor kwetsbare studenten die
nu nog niet de weg naar onderwijs en arbeidsmarkt vinden;
- is een kans om vanuit gezamenlijk belang antwoorden te vinden op verwachte krimp in reguliere
instroom).
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Bedreigingen
Arbeidsmarkt
Consequenties van eventuele omslag van hoogconjunctuur naar laagconjunctuur. Bij laagconjunctuur stijgt
instroom in MBO BOL. Hoogconjunctuur heeft als bedreiging dat werkgevers diplomering niet afwachten en
studenten ongediplomeerd wegkopen;
Razendsnelle ontwikkelingen in sommige branches hebben als bedreiging dat MBO niet tijdig mee
verandert. Risico dat branches functietrainingen in-house organiseren om aan vraag tegemoet te komen;
Imago bij partijen in werkveld onvoldoende positief (innovatie/samenwerking).
Innovatie
Onvoldoende snelheid bij innovatie en inspelen op vragen vanuit de werkgevers biedt kansen voor die
concurrentie, die sneller en wendbaarder acteert.
Onderwijs & begeleiding
Snelheid waarmee technologische ontwikkelingen zich voordoen kan leiden tot kennisachterstand;
bewustzijn docenten van noodzaak kennis en expertise aan te vullen en te verwerken in lessen, bedreiging
is dat we door achter te lopen opleiden voor het beroep van gisteren;
Snelle technologische ontwikkelingen hebben ook consequenties voor wijze van lesgeven, vraag van
studenten, concurrentie vanuit online cursussen/trainingen/opleidingen.
Omgeving
Demografische ontwikkelingen laten daling studentenaantallen zien in komende jaren. Niet inspelen op
deze ontwikkeling leidt tot geleidelijke daling van middelen met bedreiging voor innovatie, wendbaarheid
en inspelen op nieuwe markten;
Toename voorkeur doorstroom vmbo à havo ipv mbo;
Aantrekkingskracht specialisatie vakcollege’s;
Verlies van studenten aan andere roc’s a.g.v. specialisatie bij andere roc’s;
Wet- en regelgeving biedt concurrentie gelegenheid mbo-opleidingen aan te bieden (vo).
Organisatie
- Vergrijzing leidt in het mbo tot verlies van ervaren docenten/instructeurs en hun kennis en netwerk;
- Dreigend tekort aan (bevoegde/vakbekwame) docenten.

1.5. Uitgangssituatie rond landelijke speerpunten
1.5.1 Jongeren in een kwetsbare positie
Partner in strijd tegen voortijdige schooluitval
We dragen als Horizon College ons steentje bij aan de landelijke doelstelling van maximaal 20.000 nieuwe
vsv-ers in 2020. Dit doen wij als medeondertekenaar van een regionale samenwerkingsovereenkomst
(2017-2021) op dit gebied, samen met bestuurders van het voortgezet onderwijs en de Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie.
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat alle jongeren in een kwetsbare positie in de regio
in 2021 een passende plek op de arbeidsmarkt of een stageplaats hebben, in een traject richting werk zitten, of
kunnen terugkeren naar het onderwijs. De overeenkomst is een vervolg van een reeds succesvolle
samenwerking in de regio Noord-Kennemerland op het gebied van vsv en jongeren in een kwetsbare positie.
Alle betrokken gemeenten en onderwijsinstellingen werken hierin samen.
Op basis van nieuwe afspraken:
- verkennen het Clusius College, de roc’s Kop van Noord-Holland en Horizon College hoe zij gezamenlijk een
dekkend aantal arrangementen kunnen faciliteren om de doelgroep kwetsbaren toe te leiden naar
vacatures in de regio (zie kader op pagina 26);
- zetten dezelfde roc’s – samen met het rmc - in op een preventieve aanpak van het verzuim onder mbo-ers
(zie kader op pagina 27).
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VSV-activiteiten
De door ons uitgevoerde vsv-activiteiten passen prima in onze nieuwe visie. In onze waarde “Wij nodigen je uit
om te groeien tot wie je bent” is onder andere opgenomen dat we de student begeleiden als die er even niet
uitkomt.
De percentages vsv’ers waren in het afgelopen schooljaar als volgt (voor 2016/2017 is dit de prognose op basis
van de cijfers t/m november 2017):
Niveau

2015-2016
definitief

Norm
2015-2016

2016-2017
voorlopig

Norm
2016-2017

2017-2018
prognose

Norm
2017-2018

1

25,26%

22,5%

22, 34%

(27,5%)

27,07%

27,5%

2

6,78%

10,0%

7,89%

(9,50%)

8,12%

9,4%

3,06%

2,75%

2,26%

(3,60%)

3,55%

3,5%

2,77%

(2,75%)

3,69%

2,75%

3
4

Bron: Horizon College

Ondanks onze inspanningen, is het duidelijk dat niet alle thuiszitters in beeld zijn. Een x percentage van hen
blijft onder de radar. Een duurzaam vangnet van ondersteunende activiteiten is daarom nodig, omdat er elk
jaar opnieuw kwetsbare jongeren instromen en tijdige signalering en ondersteuning vereist is. We zetten
hiervoor de ontvangen prestatiesubsidie VSV in.
We constateren ook dat er nog te weinig samenhang en verbinding is tussen alle ingezette
begeleidingsactiviteiten. Daarbij willen wij de positie van Passend Onderwijs herzien en uitvoering geven aan
de LOB-ambitieagenda.
De specifieke problematiek bij een deel van onze studenten zorgt voor een hoge werkdruk bij onze
schoolmaatschappelijk werkers en in bepaalde perioden tot lange wachttijden. Mentoren leveren niet altijd
relevante informatie, waardoor verwijzing naar de derde lijn traag verloopt. Dit moet worden verbeterd.
De uitval bij niveau 4 blijft een aandachtspunt. Om de studenten niveau 4 die dreigden uit te vallen te
behouden voor ons onderwijs en te onderzoeken hoe we uitval in een vroeger stadium hadden kunnen
voorkomen, hebben we in 2017 en in voorjaar 2018 een project 4 stay in gedaan. Tevens is in schooljaar 20172018 via het project “Terugvaloptie niveau 4” onderzocht wat de uitval veroorzaakt en welke mogelijkheden
we kunnen ontwikkelen om deze studenten te behouden voor het onderwijs. Uit beide projecten komen
aanbevelingen die worden opgepakt binnen het horizon College.
Oplossingen moeten worden gevonden voor studenten die ten gevolge van gedragsproblemen moeilijk een
bpv-plaats kunnen verwerven. Deze oplossingen moeten samen met bpv-bedrijven worden gevonden.
ROC Horizon College, het Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland zijn partners in de aanpak ‘Jeugd
Werkt!’, een project van RPAnhn. In dit project zijn kwetsbare jongeren in kaart gebracht en gemonitord, is een
analyse gemaakt van de arbeidsmarkt(-actoren) rondom jongeren, innovatieve ideeën/pilots gestart en een
samenwerking tot stand gebracht om een sluitend vangnet rondom kwetsbare jongeren te creëren.
Gezamenlijk is door de partners (onderwijs, gemeenten, UWV en maatschappelijke organisaties) een visie op
arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren geformuleerd:
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Regionale samenwerking: verkenning arrangementen jongeren in kwetsbare positie

Regionale samenwerking roc’s Horizon College en Kop van Noord-Holland en AOC Clusius College
In de RPA-regio heeft het mbo de ambitie uitgesproken om voor de doelgroepen potentiële uitvallers, vsv-ers
en thuiszitters arrangementen te organiseren die leiden naar een diploma Entree (indien mogelijk N2) én een
plek op de arbeidsmarkt. De roc’s Kop van Noord-Holland en Horizon College en het AOC Clusius College
starten een verkenning hoe zij gezamenlijk een aantal arrangementen kunnen faciliteren om de doelgroep
kwetsbaren toe te leiden naar vacatures in de regio. Het doel is te komen tot een op kansberoepen gericht,
dekkend aanbod, dat duurzaam geëxploiteerd kan worden. De verkenning geeft uitsluitsel over de
haalbaarheid van deze ambitie. Het mbo neemt hiertoe graag het initiatief en realiseert zich dat succes van
dergelijke arrangementen alleen tot stand komt in goede samenwerking met partners in de regio zoals
gemeenten, vo-scholen, werkgevers en RPA.
Enkele kenmerken van de arrangementen die in de verkenning worden meegenomen:
- Doelgroep kwetsbaren, Entree en N2;
- De student kan op elk willekeurig moment instromen;
- Na intake bestaat de optie om in een periode van drie maanden met de potentiële student te werken om
leerfit en werkfit te worden;
- Bij plaatsing is er met de student een ontwikkelperspectief naar de uiteindelijke baan vastgesteld;
- Leren en ontwikkelen in een praktijk-setting/op het bedrijf;
- Arrangementen bestaan uit een persoonlijk, op leerdoelen gericht programma, stap voor stap met de
student besproken, vastgesteld en uitgevoerd;
- Het beoogde ontwikkelperspectief richt zich, als het maar even kan, op N2 of hoger;
- Beoogd resultaat is een diploma én een arbeidscontract;
- Begeleiding (in de eerste periode) op de werkplek;
- Het onderwijs organiseert hulp bij terugval of (dreigende) werkloosheid.
Planning: verkenning gereed eind 2019, bij positieve uitkomst plan van aanpak gereed zomer 2019, start
activiteiten na zomer 2019
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Regionale samenwerking: aanpak verzuim

Regionale samenwerking roc’s Horizon College en Kop van Noord-Holland en aoc Clusius College met
RMC in de RPA regio
ROC Horizon College, ROC Kop van Noord-Holland en het AOC Clusius College hebben het
voornemen met RMC (Hoorn, Alkmaar en Den Helder) een regionale aanpak verzuim te ontwikkelen.
Doelstelling is het substantieel terugdringen van verzuim in het mbo. Met een gezamenlijke preventieve
aanpak van verzuim, waarbij de student reeds in een vroeg stadium in gesprek dient te gaan en - met
begeleiding - gaat verkennen wat het probleem is. De volgende stap is een oriëntatie op welke
leerarrangementen passend zijn. Het traject is voor de student niet vrijblijvend, er moet gekozen worden.
Het is de inschatting dat de hierboven genoemde arrangementen m.b.t. kans-beroepen een substantiële
bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van verzuim én vsv. Het realiseren van de doelstelling zal veel
van de leerbedrijven/werkgevers, RMC en mbo vragen. De eerste fase is een verkenning met mbo, RPA en RMC
waarbij wordt ingezoomd op de beschikbare informatie over verzuim en beheersmaatregelen bij verzuim.
In de Kwaliteitsagenda hebben wij maatregelen opgenomen die een bijdrage leveren aan deze twee regionale voornemens.

1.5.2 Gelijke kansen in het onderwijs
Uit verschillende onderzoeken (Onderwijsinspectie, WRR/SCP, OESO) blijkt dat studenten met dezelfde
talenten in het onderwijs niet altijd gelijke kansen krijgen. Hun kansen worden onder andere bepaald door het
opleidingsniveau van de ouders of de steun die de ouders kunnen bieden. Belangrijke knelpunten zijn de
overgangen tussen schoolsoorten. Kinderen van lager opgeleide ouders lopen hier een verhoogd risico op een
keuze die geen recht doet aan hun kwaliteiten, omdat hun ouders zelf weinig of geen ervaring hebben in het
(Nederlandse) onderwijs en de mogelijkheden onvoldoende kennen.
Warme overdracht
Om het studiesucces van de studenten te verbeteren, werken we aan een warme overdracht vanuit het vmbo.
Een zorgvuldige intake en plaatsing maken hier deel van uit.
We besteden daarnaast veel aandacht aan het vroegtijdig signaleren van potentiële uitvallers en begeleiden
hen om te voorkomen dat zij daadwerkelijk uitvallen. Waar nodig zetten we tweedelijnsvoorzieningen in. Ook
in de toekomst blijven wij zowel het jaarresultaat als het diplomaresultaat monitoren om afwijkingen
vroegtijdig te kunnen signaleren.
We constateren dat we nog onvoldoende maatwerk bieden bij instroom. Meer maatwerk leidt tijdens het
verblijf van onze studenten binnen het Horizon College tot minder wisseling naar andere opleidingen, minder
studievertraging en lagere uitval. Een echt warme overdracht van vo naar mbo levert hieraan een belangrijke
bijdrage.
Een betere, vroegtijdige en uitgebreide voorbereiding op de beroepskeuze helpt hierbij. Het is daarom
belangrijk om, in nauwe samenspraak met het vmbo, (potentiële) studenten op de juiste wijze te informeren
en een realistisch beeld te bieden van het beroep waarin zij bij ons willen worden opgeleid. Hiervoor is meer
samenwerking met het vo nodig.
Ook de overdracht van mbo naar hbo kan beter. We constateren dat de uitval van mbo-4 studenten in het
eerste schooljaar van het hbo te hoog is. Een goede voorbereiding op de overstap naar het hbo zal ook in dit
geval ongetwijfeld tot minder uitval leiden. De komende jaren zullen we daarom hierop extra inzetten.
Taaltrajecten anderstaligen
Studenten bij wie de Nederlandse taal nog in ontwikkeling is of die door hun achtergrond ouder zijn en de
Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen, passen daardoor soms niet in het voortgezet onderwijs en zijn
de mbo-niveaus 3 en 4 vaak terughoudend bij aanname van deze studenten. Ook door het hbo worden er
strikte instroomeisen gesteld. Onlangs startten we in Alkmaar met twee soorten Taalschakeltrajecten. Het ene
traject bereidt de student voor op het hbo, het andere bereidt de student voor op een opleiding op mboniveau 3 of 4. Dit geeft hoogopgeleide statushouders de kans om sneller door te stromen naar een opleiding
die past bij hun capaciteiten.
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1.5.3 Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst
Welke beroepen er over 10 jaar nog toe doen is lastig te voorspellen. Dit heeft gevolgen voor ons onderwijs.
Dat moet aansluiten bij nieuwe trends en ontwikkelingen en nieuwe kansen benutten. Op basis van contacten
in het werkveld trachten we dan ook in te spelen op de actuele ontwikkelingen binnen de regionale
arbeidsmarkt (Zie ook: par 1.1 Arbeidsmarkt en economie van ons werkgebied) en actualiseren wij waar nodig
het aanbod aan opleidingen en/of de inhoud van lopende opleidingen. Crossovers maken hier nadrukkelijk
onderdeel van uit. We willen ook opleidingen (BOL/BBL), trainingen en trajecten (inclusief keuzedelen)
ontwikkelen voor volwassenen die nu niet (meer) actief zijn op de arbeidsmarkt. 21ste eeuwse vaardigheden,
zoals leef- en carrièrevaardigheden, leer- en innovatievaardigheden, flexibiliteit/wendbaarheid en informatie-,
media- en technologievaardigheden, zijn belangrijk om onze studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt
van de toekomst. Echter, nog lang niet alle opleidingen bieden hun studenten deze vaardigheden aan. De
komende jaren willen we dit binnen alle opleidingen realiseren.
Afstemming bedrijfsleven
Met het regionale bedrijfsleven stemmen we periodiek opleidingenportfolio, beleidsplannen en activiteiten af,
onder andere via de Bedrijfsadviescommissies (BAC’s). Deze afstemming levert een belangrijke bijdrage aan
het toekomstbestendig opleiden van onze studenten. Voor banen die ertoe doen in de regio.
De roc’s Nova College, Regio College, Horizon College, Kop van Noord-Holland en AOC Clusius College zorgen
voor een passend opleidingenaanbod in hun gezamenlijk werkgebied. Dit betekent onder andere dat er
afstemming plaatsvindt van het aanbod aan opleidingen. Zie kader hieronder:
Regionale samenwerking: passend opleidingsaanbod in Noord-Holland

Regionale samenwerking roc’s Horizon College, Regio College, Nova College en Kop van Noord-Holland
en aoc Clusius College
De roc’s Nova College, Regio College, Kop van Noord-Holland, Horizon College en het aoc Clusius College
hebben afgesproken te zorgen voor een passend opleidingsaanbod in hun gezamenlijk werkgebied (van ZuidKennemerland tot de kop van Noord-Holland). Dit betekent enerzijds dat er voor zoveel mogelijk studenten de
opleiding van hun keuze aangeboden wordt in de regio en zo een potentieel aan toetreders voor de regio
behouden blijft. Anderzijds betekent dit dat er - onder andere vanuit het oogpunt van macrodoel-matigheid en
samenwerking - afstemming plaats vindt van het aanbod. Vanzelfsprekend wordt dit aanbod afgestemd op de
arbeidsmarktbehoefte aan mbo-ers op alle niveaus. Hierbij wordt rekening gehouden met en vindt waar nodig
afstemming plaats met de vak-instellingen, die een veel grotere regio bedienen. De instellingen realiseren zich
hierbij dat veel mbo-gediplomeerden - direct na hun opleiding of in een latere fase - komen te werken in
andere sectoren en beroepen dan waarop het kwalificatiedossier van hun opleiding gebaseerd is. Dit betekent
onder andere dat er al in hun opleiding aandacht is voor brede uitstroommogelijkheden en flexibiliteit op de
arbeidsmarkt. Om dit te realiseren en te borgen, vindt regelmatig overleg plaats tussen besturen van de vijf
instellingen. Daarnaast vindt op de verschillende niveaus ook overleg plaats in kleiner verband. Tevens wordt
er gesproken met besturen van de mbo-instellingen in Amsterdam: het ROC van Amsterdam, ROC TOP, het
Media College en het HMC.
In de Kwaliteitsagenda hebben wij maatregelen opgenomen die een bijdrage leveren aan deze regionale samenwerking.

Aantrekkelijk 21ste eeuws onderwijs
De arbeidsmarkt van de toekomst vraagt van onze studenten nieuwe, 21ste-eeuwse beroepsvaardigheden. De
student van de toekomst leert anders dan die van vandaag. Niet alleen meer binnen school of binnen een
bedrijf, maar ook individueel, online. Om hen goed voor te bereiden op toetreding tot het werkveld zetten we
verschillende, aantrekkelijke instrumenten in, waaronder excellentieprogramma’s, nieuwe leerroutes als de
unieke Meester-Gezel route, wedstrijden als Skills, keuzedelen Ondernemerschap en Ondernemend gedrag,
onderwijs in een internationale context, stages bij toonaangevende leerbedrijven in binnen- en buitenland,
Cambridge Engelse programma’s en verdiepings- en aanvullende programma’s bij verschillende opleidingen.
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1.5.4 Leven Lang Ontwikkelen
Eén van de onderliggende waarden van onze visie is investeren in een leven lang leren/ontwikkelen. Leren
houdt niet op na het behalen van het mbo- of vavo-diploma. De snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
maken het voor iedereen noodzakelijk om kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Om blijvend
inzetbaar te zijn en mee te kunnen komen in onze (regionale) economie. Het is belangrijk dat we onze
studenten ook na hun opleiding op het Horizon College blijven volgen en binden. Op dit moment hebben we
geen alumnibeleid, maar gezien onze ambitie gaan we hier wel flink in investeren. Ook volwassenen die thuis
zitten zonder werk vormen een doelgroep die we graag willen bereiken. Door ze een opleiding of training aan
te bieden vergroten we hun kansen bij het vinden van een baan. En zo zijn er meer mogelijkheden voor leven
lang leren/ontwikkelen die we willen benutten. Naast de samenwerking op bovenstaande speerpunten gaan
partijen in de RPAnhn-regio een samenwerking aan op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Zie kader
hieronder.
Regionale samenwerking op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen
Gezien de snelheid waarin beroepen en functies door de toenemende digitalisering en robotisering veranderen
is een Leven Lang Ontwikkelen essentieel. In de RPAnhn-regio werken roc’s en aoc actief samen met het
Leerwerkloket Noord-Holland Noord (expertisecentrum voor arbeidsmarktgerichte scholing en lerend werken).
Het Leerwerkloket heeft tevens een belangrijke rol bij de regionale implementatie van beleid op het gebied
van Leven Lang Ontwikkelen. Mbo en aoc zijn voor het overgrote deel van onze beroepsbevolking de sleutel
tot een Leven Lang Ontwikkelen. Samen met bedrijfsleven, landelijke en regionale overheden worden mensen
op mbo-niveau weerbaar gemaakt voor de arbeidsmarkt in de regio èn de maatschappij van vandaag en
morgen.
RPAnhn heeft samen met het Leerwerkloket nhn een verkenning gestart voor een Personal Employability
Center. Het doel hiervan is om talenten, competenties en vaardigheden van de beroepsbevolking zo goed
mogelijk te matchen met werk in de regio. Een center gericht op het individu, die daarmee zijn/haar eigen
competenties en ontwikkeling in kaart brengt, maar vooral verder blijft ontwikkelen. Het onderwijs wordt in
brede zin betrokken bij de ontwikkeling van een pilot m.b.t. employability van (toekomstige) studenten.
Bij een positief advies over de haalbaarheid van een employability center zal een pilot gestart worden.
Een Leven Lang Ontwikkelen vereist een flexibilisering van het onderwijsaanbod. Roc’s/aoc in de RPAnhn-regio
geven daar op dit moment ieder een eigen invulling aan. Om kennisdeling over Leven Lang Ontwikkelen tot
stand te brengen en gezamenlijke arrangementen vorm te geven, zal een regionaal kennisnetwerk Leven Lang
Ontwikkelen worden opgezet. Dit netwerk komt minimaal 3 keer per jaar bij elkaar. Bij dit netwerk zal
nadrukkelijk het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord worden betrokken. Hierin werken de 18
gemeenten en het UWV samen aan de optimalisering van de dienstverlening richting werkgevers.
In de Kwaliteitsagenda hebben wij maatregelen opgenomen die een bijdrage leveren aan deze regionale samenwerking.
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2. Intern draagvlak en externe betrokkenheid
2.1. Intern draagvlak
Zoals eerder vermeld, is de inhoud van deze Kwaliteitsagenda voor een groot deel bepaald aan de hand van de
opbrengst aan ideeën die verzameld zijn tijdens het visietraject. De inhoud is ook bepaald op basis van een
recente inventarisatie uit de plannen van onze onderwijssectoren. Uit een ‘groslijst’ met een groot aantal
onderwerpen zijn dominante thema’s geselecteerd en ambities geformuleerd. De gekozen thema’s, ambities
en maatregelen zijn ter toetsing voorgelegd aan onze Adviesraad Kwaliteit, aan verschillende interne
netwerken, aan onze OR, Studentenraad en Raad van Toezicht en tenslotte ter besluitvorming aan ons
Directieteam.

2.2. Externe betrokkenheid
Naast de betrokkenheid tijdens de totstandkoming van de strategische visie, is de Kwaliteitsagenda onderwerp
van gesprek geweest met collega roc’s en aoc, met het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland
Noord en met de bestuursoverleggen Noord-Kennemerland en West-Friesland. De Kwaliteitsagenda is ter
toetsing voorgelegd aan o.a. deze externe stakeholders. Zij zijn hiermee op de hoogte gesteld van de thema’s
en ambities die het Horizon College heeft gekozen. Zij geven aan dat zij zich kunnen vinden in de gemaakte
keuzes en de geformuleerde maatregelen en verklaren zich bereid om een rol te spelen bij de uitvoering van
deze maatregelen. Na akkoord van ons DT op de inhoud van de Kwaliteitsagenda wordt deze besproken met
de bedrijfs-adviescommissies (BAC’s) in alle sectoren.

3. Duurzaamheid
3.1. Investeren in kwaliteitscultuur
In complexe organisaties als het Horizon College kost verbetering tijd en energie.
Duurzame kwaliteitsverbetering vereist een cyclisch, fasegewijze proces van plannen, uitvoeren, evalueren en
bijstellen, waarin medewerkers hun professionele gedrag ontwikkelen en (onderwijs-)processen en resultaten
verbeteren.
Binnen het Horizon College werken we op deze wijze aan de verbetering van kwaliteit. Echter, om de kwaliteit
werkelijk duurzaam te maken is het van belang dat we ook stelselmatig werken aan een cultuur die gericht is
op leren en verbeteren. Elkaar aanspreken en bijdragen aan verbeterprocessen door te reflecteren op het
eigen functioneren en daarmee een professionele cultuur ontwikkelen waarin het normaal is niet vrijblijvend
te spreken over kwaliteitsverbetering.
Duurzame kwaliteitsverbetering betekent binnen het Horizon College ook eigenaarschap nemen over je eigen
functioneren. Daartoe benut je de professionele ruimte die je als medewerker hebt optimaal. Dit betekent dat
docententeams niet alleen zeggenschap hebben over het ontwerp en de uitvoering van het onderwijskundig
beleid, maar ook over het kwaliteitsbeleid. Zij zijn hierop aanspreekbaar en nemen verantwoordelijkheid voor
het stelselmatig verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. Wij streven ernaar om deze
kwaliteitscultuur tijdens de planperiode van de Kwaliteitsagenda binnen de hele organisatie te realiseren en te
verankeren (Zie ook: voorwoord bladzijde 2).

3.2. Duurzaamheid en het Klimaatakkoord
Inmiddels neemt de MBO Raad op verzoek van OCW deel aan besprekingen over het Klimaatakkoord en de
Energieagenda 2050. Doel van deze bespreking is om de sector in het najaar een roadmap tot 2050 te laten
vaststellen en presenteren, die onder ander laat zien hoe zij met betrekking tot het vastgoed een doelstelling
van 95% CO2-neutraal in 2050 gaat behalen.
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Sector-breed is inmiddels een nulmeting gedaan, die het startpunt vormt voor deze roadmap. Als Horizon
College ontwikkelen we hiernaast op dit vlak ook onze eigen roadmap. Deze is op vastgoedniveau in 2019
gereed. Waar mogelijk worden uitgaven ten behoeve van het verbeteren van de duurzaamheid van ons
vastgoed gekoppeld aan onze bestaande investerings- en exploitatiekostenagenda.
Ook zoeken we naar mogelijkheden om dit thema te integreren in onze onderwijsprogramma’s. Niet alleen via
programma’s op het vlak van de gezonde school, maar ook via gerichte lesmodules of het creëren van
interessante leersituaties binnen onze scholen of in samenwerking met het bedrijfsleven. Hiermee raakt dit
onderwerp ook de kwaliteitsagenda voor de komende jaren. De verwachting is dat dit thema de komende
jaren in de maatregelen ook steeds meer zijn weerslag zal gaan vinden.

4. Gekozen thema’s en ambities, beoogde resultaten
Naar aanleiding van alle input van interne en externe stakeholders heeft onze school gekozen voor de
volgende thema’s:
- Thema 1: Jongeren en (jong) volwassenen in een kwetsbare positie;
- Thema 2: Gelijke kansen in het onderwijs;
- Thema 3: Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst;
- Thema 4: Een leven lang ontwikkelen;
- Thema 5: Verdere professionalisering van medewerkers en organisatie.
Deze thema’s zijn gekoppeld aan de tien aandachtsgebieden en het alles overkoepelende aandachtsgebied
werkdrukverlichting die het Directieteam heeft bepaald voor de komende jaren (zie ook: 1.4.3.
Werkdrukvermindering). De directieteamleden zijn eigenaar van deze aandachtsgebieden en zullen in nauwe
samenwerking met de betrokken teams uitvoering geven aan de realisatie. Het Directieteam is
verantwoordelijk voor het monitoren van en rapporteren over de (tussen-) resultaten en stuurt zo nodig bij om
tijdig tot de gewenste resultaten te komen.

Uitwerking per thema

Thema’s, ambities en maatregelen zijn opgenomen in het bijgaande document ‘Kwaliteitsagenda 2019-2022:
Thema’s, ambities en maatregelen’. Per gekozen thema is allereerst een korte toelichting opgenomen,
vervolgens de beschrijving van doelgroep, de wijze waarop het gekozen thema bijdraagt aan het realiseren van
onze visie en tenslotte de beschrijving van onze ambitie.
Per maatregel is vervolgens uitgewerkt welke externe partners erbij betrokken zijn, welke activiteiten worden
ondernomen om de maatregel te realiseren, evenals de beoogde tussen- en eindresultaten, de globale
planning van de activiteiten en de globale investering.
De details van de maatregelen zijn in de bijlage verkort weergegeven; onder iedere afzonderlijke maatregel ligt
een uitgebreider document, dat dient als onderlegger voor de uitvoering van de maatregel in de teams.
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