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Inleiding
MBO Amersfoort staat voor toegankelijk onderwijs, waar de diversiteit van studenten en medewerkers
overeenkomt met die in de samenleving. Wij willen alle studenten, ongeacht hun achtergrond, een gelijke
kans geven op succes tijdens hun loopbaan. MBO Amersfoort draagt bij aan het studiesucces van
studenten door aandacht voor vakmanschap, persoonlijke aandacht en, waar nodig, begeleiding op maat.
Wij richten het onderwijs in op een manier die zo dicht mogelijk bij de beroepspraktijk ligt.
Daarnaast staat MBO Amersfoort ervoor dat medewerkers zich blijven ontwikkelen, zodat zij kunnen
anticiperen op een complexe en snel veranderende omgeving en bijdragen aan een wendbare en
aanspreekbare organisatie.
De in het bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef 2018-2022’ beschreven thema’s zijn voor
MBO Amersfoort relevant bij het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit en sluiten aan bij de visie,
strategische uitgangspunten en het bestaand beleid van MBO Amersfoort. In dit kwaliteitsplan wordt de
uitgangssituatie van de voor MBO Amersfoort relevante thema’s beschreven, waarna wij onze ambities
formuleren.
Plaatsbepaling van dit kwaliteitsplan
De huidige strategische doelstellingen van MBO Amersfoort zijn in 2014 vastgesteld en jaarlijks
geactualiseerd. We willen deze doelstellingen in 2019 bereikt hebben. Dit schooljaar stellen we onze
nieuwe strategische doelstellingen op. Deze bouwen voort op de weg die we de afgelopen jaren zijn
ingeslagen. In december 2018 zal de nieuwe strategische koers zijn bepaald. Daaraan parallel loopt een
traject, waarin we onze onderwijsvisie herijken en actualiseren. Bij het bepalen van onze nieuwe
strategische koers, worden de ambities in dit kwaliteitsplan meegenomen.
Opbouw van dit kwaliteitsplan
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de totstandkoming van dit kwaliteitsplan 2019-2022 en de manier
waarop MBO Amersfoort het plan wil gaan implementeren.
In hoofdstuk 2 analyseren we de meest belangrijke thema’s in het kader van het bestuursakkoord en
wordt uiteengezet waar de aangrijpingspunten liggen voor MBO Amersfoort.
Na een algemene analyse, gaan we in op:
 Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie
 Gelijke kansen in het onderwijs
 Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst
- Het verder versterken van de verbinding met de beroepspraktijk
- Flexibilisering van het onderwijs
- Internationalisering
- Excellentie
- Alumnibeleid en een Leven Lang ontwikkelen
Een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de doelen binnen MBO Amersfoort, is een continue
professionalisering van onze medewerkers. Daarom gaan we hier in paragraaf 2.5 op in.
We sluiten dit plan af met een begroting op hoofddoelstellingen.
De doelstellingen en activiteiten in dit kwaliteitsplan zijn op hoofdlijnen beschreven omdat de verdere
concretisering van de doelstellingen en activiteiten, passend bij de sturings- en organisatieprincipes
binnen MBO Amersfoort, onderdeel zijn van de implementatie van dit plan. De hierin gemaakte keuzes
verantwoorden wij in de geïntegreerd jaardocumenten.
In het document ‘Overzicht doelstellingen, resultaten en activiteiten in het kader van de
kwaliteitsafspraken 2019-2022 MBO Amersfoort’ wordt schematisch weergegeven hoe we tot een
realisatie van de hoofddoelen te komen. Dit document dient ter aanvulling van de ambities, die in dit plan
zijn beschreven.
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Hoofdstuk 1 MBO Amersfoort en de kwaliteitsafspraken 2019-2022
In dit hoofdstuk wordt beschreven waar MBO Amersfoort voor staat, hoe wij zijn gekomen tot een agenda
voor de kwaliteitsafspraken 2019-2022 en hoe de monitoring van de doelen uit dit plan is ingebed in de
organisatie.
1.1

MBO Amersfoort kort getypeerd

MBO Amersfoort is een middelgrote school, ruim 8300 studenten volgen hun opleiding bij
MBO Amersfoort. 35 procent van onze studenten volgt een BBL-opleiding. In vergelijking met andere
ROC’s is dat aandeel hoog te noemen. Wij zijn hoofdaanbieder in de regio als het gaat om niveau 1 en 2
studenten.
Wij zien dat het aandeel studenten op niveau 1, 2 en 3, dat na het behalen van een diploma binnen MBO
Amersfoort doorstroomt naar een opleiding met een hoger niveau, een stijgende lijn vertoont.
Op dit moment heeft MBO Amersfoort opleidingen in de sectoren horeca, toerisme, techniek,
gezondheidszorg, welzijn, beveiliging, sport en economie. Wij werken met 19 onderwijsteams.
Binnen MBO Amersfoort hebben wij onlangs onze missie, visie1 en belofte herijkt en vernieuwd, dit in
samenspraak met onze externe en interne stakeholders.
Onze missie luidt nu als volgt:
Wij inspireren en ontwikkelen mensen zodat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de
arbeidsmarkt. Samengevat: wij inspireren en ontwikkelen tot waardevolle vakmensen.
Bij ons vinden mensen een inspirerende leeromgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot vakmensen
waar behoefte aan is in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De vakmensen worden gewaardeerd om
wie zij zijn, wat zij kennen en kunnen. We bevorderen een praktische manier van leren door onder andere
ons onderwijsconcept Onderwijs in Bedrijf.
Waar gaan we voor, onze visie op leren en ontwikkelen:
Studenten van MBO Amersfoort ontwikkelen zich tot waardevolle vakmensen. Zij zijn met geloof in eigen
kunnen toegerust voor het leren en werken voor nu en later. Dat helpt hen bij het steeds weer vinden van
hun plek op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
Tijdens hun ontwikkeling doorlopen studenten met elkaar passende leertrajecten. In eigentijdse, hybride
leeromgevingen helpen gedreven professionals studenten om leren en werken op betekenisvolle wijze te
verbinden. De onderwijsbedrijven zijn daarvan kenmerkende voorbeelden. Studenten merken daarnaast
dat ze worden gezien en uitgedaagd door excellente begeleiders. Zo krijgen ze het vertrouwen om de
grenzen van hun kunnen op te zoeken.
Wat vinden we belangrijk: onze waarden
De merkwaarden geven inhoud aan hoe we in essentie willen dat onze klanten – studenten en
samenwerkingspartners – ons zien en ervaren. Wij zijn goed in wat we doen, in verbinding met elkaar en
onze omgeving met een ondernemende mentaliteit.
Ondernemend: MBO Amersfoort heeft een ondernemende mentaliteit. Wij hebben het lef om uit te dagen,
om ruimte te nemen en te geven en om nieuwe dingen te bedenken. We zijn realistisch en assertief,
maar ook eerlijk en enthousiast. We denken in mogelijkheden, onderzoeken nieuwe wegen en stimuleren
dat ook bij anderen. Alleen het beste uit jezelf is goed genoeg en wij nemen onszelf, maar ook ieder
ander serieus.
Verbindend: We hebben oog en aandacht voor iedereen die met ons in verbinding staat en we zien
daarbij dat de wereld verandert. Niet iedereen is hetzelfde en onze verschillen leiden tot mogelijkheden
en kansen in ieders ontwikkeling. We zijn open en zien de meerwaarde van het betrekken van anderen.
Daarin zijn wij benaderbaar, bereikbaar en werken we op een positieve manier samen.
Kundig: We kunnen bouwen op jarenlange ervaring in het onderwijs. Als professionals vinden wij kwaliteit
vanzelfsprekend. Dat koesteren we en dat bouwen we uit. Het is voor ons belangrijk dat je jezelf blijft
ontwikkelen en dat je blijft leren en groeien. Dat kan door een breder leervermogen en door ervaring op te
1

Deze visie is ten tijde van het schrijven van dit kwaliteitsplan nog niet vastgesteld
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doen. Het toepassen van vaardigheden in een veranderende samenleving vinden wij essentieel. Het gaat
om leren in levensechte situaties die wij zo goed mogelijk benaderen. Wij zijn zelfbewust en in contact
met onze omgeving.
Onze belofte:
Actief in ontwikkeling: maak het mee!
MBO Amersfoort werkt met onderwijsbedrijven2. Hier wordt het onderwijs verzorgd door vakmensen op
een manier die zo dicht mogelijk bij de levensechte beroepspraktijk ligt. Hier kunnen studenten en
docenten de theorie zichtbaar verbinden met de beroepspraktijk.
Leren bij MBO Amersfoort kent daarmee drie hoofdonderdelen: het leren van theorie, het praktisch leren
van het vak in een van onze onderwijsbedrijven en het praktisch leren van het vak buiten de school
(externe stage).
MBO Amersfoort zoekt de samenwerking met partners in omgeving. Wij nemen op provinciaal en lokaal
niveau deel aan vele netwerkorganisaties op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Het voert te ver
om hier een uitputtende lijst van samenwerkingspartners van MBO Amersfoort te vermelden. Voor MBO
Amersfoort zijn al onze samenwerkingspartners van grote betekenis. Voorbeelden van
samenwerkingspartners voor MBO Amersfoort zijn de vereniging Amersfoortse bedrijven (VAB), de
Vereniging Amersfoortse ondernemers (VAO), de Maatschappij, de Economic Board Utrecht (EBU). MBO
Amersfoort neemt tevens deel aan het bestuurlijk overleg mbo-hbo Utrecht-Amersfoort, dat zich richt op
de aansluiting tussen onderwijs en de provinciale arbeidsmarkt. Ook participeren we in het bestuurlijk
regionaal overleg VSV en jongeren in kwetsbare positie regio Eem, dat regie voert over de samenwerking
tussen vo, mbo en gemeente inzake het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en de aandacht voor
jongeren in kwetsbare positie.

1.2

Werkwijze bij de totstandkoming van dit kwaliteitsplan

Omdat het traject om te komen tot dit kwaliteitsplan gedeeltelijk parallel loopt aan de herijking van de
onderwijsvisie van MBO Amersfoort en de totstandkoming van nieuwe strategische doelen 2019-2022,
hebben wij gekozen voor een integrale aanpak. Er is een kerngroep aangesteld, met medewerkers vanuit
verschillende geledingen. Deze kerngroep heeft onderzocht welke interne, onderwijskundige en
maatschappelijke ontwikkelingen op dit moment van belang zijn voor MBO Amersfoort. Hieruit is een
zestal thema’s gefilterd. Dit zijn:
Thema 1: Persoonlijke ontwikkeling: o.a. een Leven lang ontwikkelen, sterke SLB/LOB, 21e-eeuwse
vaardigheden
Thema 2: Coaching en begeleiding: o.a. begeleiding kwetsbare jongeren, inspraak studenten, diversiteit,
excellentie, onderwijs op maat
Thema 3: Leren in de les, leren in de praktijk: hybride leren, vakmanschap, innovatie
Thema 4: De ideale docent: o.a. professionalisering vakdocent en hybride docent, coachend lesgeven,
inspiratie/passie
Thema 5: Toekomstgericht onderwijs: o.a. digitalisering/onderwijs op afstand, beroepen die
verdwijnen/verschijnen, internationalisering
Thema 6: ·Toegankelijkheid: de betekenis van deze merkwaarde voor MBO Amersfoort
Vervolgens is, met externe ondersteuning van Youngworks3, binnen elk cluster van scholen een
‘Toekomstlab’ georganiseerd. Dit hield in dat met belangrijke in- en externe stakeholders, is gesproken
over de toekomst van het onderwijs binnen MBO Amersfoort. Betrokkenen waren studenten en oud
studenten, docenten, onderwijsondersteunend personeel, bedrijven waarmee wordt samengewerkt,
betrokkenen vanuit vo en hbo, leden van de raad van toezicht, medewerkers vanuit de gemeenten et

2

De term onderwijsbedrijf gebruiken wij voor de bedrijfsmatige setting (al dan niet uitgevoerd met partners) waarin volgens ons
concept Onderwijs in Bedrijf wordt geleerd en gewerkt. Dit ter onderscheid van de term ‘leerbedrijven’ die staat voor stageverlenende bedrijven voor BOL-studenten en bedrijven die leerwerkplekken leveren voor BBL studenten
3
Youngworks is een bureau voor jongerencommunicatie en onderzoek
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cetera. Per bijeenkomst waren er gemiddeld 50-60 mensen aanwezig, waardoor we in totaal meer dan
300 betrokkenen hebben gesproken.
Deze toekomstlabs verliepen telkens volgens dezelfde lijn; er waren verschillende werkrondes, waarin
thema’s op een interactieve manier zijn uitgediept. In grote lijnen stonden tijdens de sessies de volgende
vraagstellingen centraal:
 Welke ontwikkelingen en trends nemen we waar op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en
maatschappij? Wat betekent dit voor de rol van het middelbaar beroepsonderwijs in de komende
jaren?
 Welke betrokkenen spelen een relevante rol, nu en in de nabije toekomst (zoals
samenwerkingspartners, ketenpartners, andere ROC’s).
 Hoe zien de externe stakeholders MBO Amersfoort nu? Wat gaat er goed, welke verbeterpunten zien
zij, nu en in de toekomst?
De sessies waren, elk op hun eigen manier, heel inspirerend. Mensen voelden zich betrokken en er
kwamen interessante gesprekken op gang. Bij elke werkronde zijn aantekeningen gemaakt, die hebben
geleid tot een instellingsbrede rapportage. Deze rapportage is gedeeld met betrokkenen.
De uitkomsten van alle sessies geven input voor het formuleren van onze herijkte onderwijsvisie en
nieuwe strategische koers en hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit kwaliteitsplan.
1.3

Implementatie van het kwaliteitsplan volgens de bestaande structuren

De implementatie van dit plan zal plaatsvinden via bestaande structuren binnen MBO Amersfoort.
Dit betekent dat de doelstellingen en bijbehorende activiteiten per cursusjaar worden opgenomen in de
managementcontracten. Deze contracten gelden tussen het cvb en directeuren.
Daarnaast zijn er Service Level Agreements (SLA’s) tussen directie en managers van stafdiensten. In
deze contracten/SLA’s worden doelstellingen als speerpunten opgenomen. De stafdiensten vallen
rechtstreeks onder het cvb.
De scholen staan binnen MBO Amersfoort met hun onderwijsteams centraal als organisatie-eenheid. De
gemaakte afspraken worden door onderwijsteams opgenomen in de teamplannen.
Het geheel aan doelstellingen binnen dit kwaliteitsplan wordt gemonitord via de bestaande
kwaliteitscyclus/gesprekkencyclus. De rollen zijn hierbij als volgt verdeeld:







Het cvb is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en organisatie binnen MBO
Amersfoort en stelt de richting van de thema’s in dit kwaliteitsplan vast en faciliteert waar nodig.
De directeur, die leidinggeeft aan één of meer scholen, is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en
de examinering en is een belangrijke spil in het realiseren van de ambities in dit kwaliteitsplan.
Managers van stafafdelingen werken in opdracht van het cvb en directeuren. Zij geven leiding aan
stafmedewerkers. Stafmedewerkers houden op het gebied van de betreffende thema’s in de
kwaliteitsafspraken de landelijke en regionale ontwikkelingen bij en adviseren het cvb, de directie en
teams over de consequenties voor het beleid binnen MBO Amersfoort. Zij ontwikkelen daarnaast
instrumentaria, systemen en scholingstrajecten, die leiden tot het optimaliseren van de
onderwijskwaliteit. Zij coördineren en ondersteunen projectgroepen op de verschillende thema’s en
monitoren de voortgang. Zij signaleren knelpunten op instellings-, school- en teamniveau en
ondersteunen op alle niveaus bij het werken volgens de plan-do-check-act cyclus. De
stafmedewerkers verantwoorden hun resultaten aan de managers van de stafdienst, aan directeuren
en direct aan het cvb.
Het werken aan de thema’s in dit plan en het faciliteren van de onderwijsteams ligt bij de teamleiders.
Zij dragen bij aan een cultuur, waarin medewerkers zich eigenaar voelen van de kwaliteit van het
onderwijs. De teamleiders verantwoorden de behaalde resultaten aan de directeur.
Onderwijsteams staan het dichtst bij de student en hebben het meeste zicht op hoe de student het
onderwijs en de school ervaart. Van onderwijsteams wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid
nemen voor de te leveren en geleverde prestaties en actief betrokken zijn bij het analyseren,
verbeteren en borgen van de onderwijskwaliteit. Teams en teamleiders werken hiertoe met een
teamplan. Daarnaast gebruiken zij zelfevaluaties, waarderingsonderzoeken en eventuele interne of
externe onderzoeken om in het vizier te krijgen hoe hun resultaten zijn. Teamplannen en
managementcontracten worden jaarlijks op elkaar afgestemd, zodat de speerpunten per school
worden uitgewerkt door de betrokken onderwijsteams.
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Naast de hierboven beschreven bestaande kwaliteitscyclus, zal de Beleidscommissie Onderwijs en
Kwaliteit een belangrijke rol spelen in de sturing op en de monitoring van de doelstellingen en activiteiten
in het kwaliteitsplan. Deze commissie bestaat uit een cvb-lid, twee directeuren en een manager.
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Hoofdstuk 2 Kwaliteitsanalyse MBO Amersfoort
2.1

MBO Amersfoort, strategie, student en omgeving

Hieronder wordt ingegaan op de meest belangrijke strategische doelstellingen van MBO Amersfoort, op
de sterke en zwakke punten van de instelling en op onze studentenpopulatie.
2.1.1 Belangrijke speerpunten uit de instellingsstrategie van MBO Amersfoort
Hieronder wordt een beeld gegeven van de meest belangrijke strategische doelen van MBO Amersfoort
m.b.t. het onderwijs.
Onderwijs in Bedrijf
MBO Amersfoort is vooruitstrevend door haar concept Onderwijs in Bedrijf en streeft ernaar dat alle bolstudenten een deel van hun opleiding kunnen doorlopen in een zogenoemd onderwijsbedrijf. Studenten
voeren daar onder begeleiding van instructeurs werkprocessen uit zoals die voorkomen in soortgelijke
bedrijven. De student komt terecht in een levensechte werkomgeving. In de afgelopen jaren is het aantal
onderwijsbedrijven van MBO Amersfoort gestaag toegenomen. Daarmee neemt ook het aantal bolstudenten dat meedraait in een onderwijsbedrijf toe. Hier wordt verder op ingegaan in paragraaf 2.4.1
(Versterken verbinding met beroepspraktijk).
Net als vorig schooljaar is ook dit schooljaar de start van nieuwe onderwijsbedrijven voorbereid. Het gaat
om onderwijsbedrijven voor de opleidingen Entree, voor de opleidingen evenementenorganisatie en
marketing & communicatie, en voor de opleidingen pedagogisch medewerker kinderopvang en
gespecialiseerd pedagogisch medewerker.
Eén van de belangrijkste strategische doelen van MBO Amersfoort is dat elke school een onderwijsbedrijf
heeft. Dit doel is inmiddels bereikt. De samenwerking met het bedrijfsleven/andere instellingen is hierdoor
zeer nauw en opleidingen bepalen hun curriculum samen met de betreffende branches.
Entree onderwijs
MBO Amersfoort is hoofdaanbieder van Entree-opleidingen in de regio. MBO Amersfoort verzorgt
onderwijs voor jongeren die het voortgezet onderwijs voortijdig hebben verlaten, jongeren uit het
praktijkonderwijs, en werknemers die nooit een diploma hebben gehaald en die nu via hun bedrijf of
instelling een opleiding volgen. Ons doel is om studenten van de niveau 1-opleidingen te laten
doorstromen naar niveau 2, of hen met de juiste werknemersvaardigheden toe te rusten voor de
arbeidsmarkt.
Ook biedt MBO Amersfoort onderwijs aan een snel toenemende groep anderstaligen. Inmiddels
verzorgen wij onderwijs voor 350 anderstaligen van uiteenlopende nationaliteiten. Deze studenten horen
veelal niet op niveau 1 thuis, maar kunnen zich pas verder scholen als zij de taal beheersen. Daarom
heeft MBO Amersfoort een apart team Entree voor Anderstaligen opgericht. De focus ligt op het (verder)
aanleren van het Nederlands, waarna de studenten kunnen doorstromen naar een hoger niveau.
Begeleiding van de student
MBO Amersfoort stelt de begeleiding van de student als een van de belangrijkste pijlers binnen het
onderwijs. Hieronder valt ook Passend Onderwijs.
Daarom is in 2017 en 2018 actief gewerkt aan ons nieuwe beleidsdocument ‘Begeleiding bij MBO
Amersfoort’. Hierin beschrijven we de visie en uitgangspunten van MBO Amersfoort op studentenbegeleiding, waarna uiteengezet wordt wat de student kan verwachten aan begeleiding.
Onze studentbegeleiding bevat drie pijlers:
 studieloopbaanbegeleiding
 schoolmaatschappelijk werk
 verzuimbeleid en voorkomen voortijdig schooluitval
Om de kwaliteit van studieloopbaanbegeleiding te borgen, wordt gewerkt met een generieke leerlijn voor
alle scholen.
Elke student heeft een eigen studieloopbaanbegeleider (slb’er) bij wie hij of zij terecht kan met allerlei
vragen rond de studie. Bij problemen in de persoonlijke sfeer of bijvoorbeeld op het gebied van
studiekeuze, kan de slb’er onder meer een beroep doen op het team van Studentendienstverlening.
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Deze dienst begeleidt studenten en heeft onder andere informatie over alle opleidingen die
MBO Amersfoort biedt. Ons doel is om elke student naar een diploma te begeleiden. Daarna kunnen ze
ervoor kiezen om te gaan werken of om verder te studeren.
Excellentie
Excellentie kwam in het eerste jaar na het indienen van het Excellentieplan 2014-2018 moeilijk op gang
binnen MBO Amersfoort. Het was voor iedereen nieuw. De aandacht hiervoor nam in snel tempo toe en
inmiddels is excellentie niet meer weg te denken bij onze scholen. Er zijn internationale trajecten opgezet,
tweetalig onderwijs werd ingevoerd bij de School voor Economie, er is een geslaagd meester-gezel
traject opgezet bij de School voor Techniek en excellente studenten bij de Hotelschool kregen extra
workshops. Daarnaast raakten medewerkers en studenten steeds enthousiaster over de Skills
wedstrijden, waaraan het aantal opleidingen dat deelneemt nog steeds toeneemt. Daarom is de
mogelijkheid om te excelleren toegevoegd aan de huidige strategische doelstellingen.
Flexibilisering van het onderwijs
Verdere ontwikkeling van flexibilisering van het onderwijs in MBO Amersfoort wordt mogelijk gemaakt
door het programma ‘Onderwijsjaarplan’. Dit programma komt onder andere voort uit de constatering dat
we tegen grenzen van het organiseren en faciliteren van het ontwerpen en uitvoeren van
maatwerkonderwijs aanliepen. Het programma Onderwijsjaarplan richt zich in eerste instantie op het
aanbrengen van ordening en het versterken van goede planningen en roosters, waardoor maatwerk beter
georganiseerd kan worden. In het programma herijken of herontwerpen we de processen in de ketens
van curriculumontwikkeling tot en met roostering, zodat dit efficiënt en effectief verloopt. Dit wordt
vertaald naar beleid en kaders en benodigde hulpmiddelen en waar nodig het vervangen van
informatiesystemen. Deze systematisering legt een stevige basis tot verdere ontwikkelingen in
flexibilisering; het stelt MBO Amersfoort in staat het huidige en toekomstige maatwerkonderwijs goed te
organiseren en uit te voeren, wendbaar te reageren op een veranderende vraag en maatwerkonderwijs
door te ontwikkelen.
Professionalisering
Professionalisering speelt sinds de verzelfstandiging van MBO Amersfoort een grote rol. MBO Amersfoort
is een lerende onderwijsorganisatie met continue aandacht voor ontwikkeling. We verwachten van onze
medewerkers dat zij hun vakmanschap, de onderwijsvraag van de student, het organisatiebelang en de
vraag van onze partners weten te combineren en dat zij verantwoordelijkheid naar zich toe trekken. Dat
vraagt om een proactieve houding. Dit geldt zowel voor het onderwijzend als voor het ondersteunend
personeel.
De professionalisering binnen MBO Amersfoort ligt in handen van de TOV Academie die in januari 2017
officieel van start ging. De naam van de academie representeert onze merkwaarden: toegankelijk,
ondernemend en vakkundig. De TOV Academie ondersteunt de continue professionalisering,
ontwikkeling en kennisoverdracht van de medewerkers. Dit door het professionaliseringsaanbod te
baseren op de leer- en ontwikkelwensen van de medewerkers, de organisatie en landelijke thema’s. De
laatste jaren heeft de professionalisering zich o.a. gericht op examinering, taal en rekenen, werken met
de nieuwe kwalificatiestructuur, arbobeleid, de R&O-cyclus, scholing voor LC-docenten, trainingen
digitale vaardigheden, pedagogisch didactisch handelen en projectmatig werken.
Daarnaast organiseert de TOV Academie jaarlijkse plenaire bijeenkomsten, kenniscafés, kenniskroegen
en kennisdelingsdagen. Teams en individuele medewerkers kunnen naast het aanbod van de TOV
Academie eigen keuzes maken voor scholing, coaching en begeleiding. Het management faciliteert het
vergroten van het professioneel vermogen.
In de nieuw te ontwikkelen strategische koers zullen bovenstaande thema’s wederom een prominente
plaats krijgen. Ook zullen de thema’s een Leven Lang ontwikkelen, alumnibeleid en internationalisering
meegenomen worden in het bepalen van de nieuwe koers. Internationalisering is een onderwerp, dat
onderdeel uitmaakt van ons huidige directieplan. Landelijk gezien neemt de aandacht hiervoor toe. Het is
daarom een onderwerp waarvan wij het belang inzien en dat al was geagendeerd binnen
MBO Amersfoort. Een Leven Lang Ontwikkelen en alumnibeleid zijn momenteel grote maatschappelijke
thema’s binnen de mbo-sector. Mede vanwege de grote populatie bbl-studenten binnen MBO Amersfoort,
oriënteren wij ons op deze onderwerpen en onderzoeken welke maatregelen in dit kader bij MBO
Amersfoort passen.
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2.1.2 Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen MBO Amersfoort
Sterke en zwakke punten
Door het onderwijsconcept OiB binnen MBO Amersfoort is er een intensief contact tussen school en
bedrijfsleven en andere instellingen. De uitwisseling tussen beide partijen draagt bij aan adaptief,
innovatief en toekomstgericht onderwijs. MBO Amersfoort stimuleert haar medewerkers in verbinding te
staan met de praktijk en biedt alle medewerkers de mogelijkheid om bedrijfsstages te volgen. Zij kunnen
via deze weg ontwikkelingen in de praktijk ervaren en omgekeerd houdt de praktijk op deze manier nauw
contact met de ontwikkelingen in het onderwijs. OiB draagt tevens bij aan de zichtbaarheid van de
studenten in de regio. Ze zijn het gezicht van MBO Amersfoort binnen diverse OiB-bedrijven.
MBO Amersfoort is een invloedrijke speler in de regio. Op zowel centraal- als schoolniveau participeren
medewerkers van MBO Amersfoort in diverse externe samenwerkingsverbanden en netwerken.
MBO Amersfoort luistert naar haar klanten; Informatie/feedback verkregen uit samenwerkingsverbanden
en van stakeholders zoals branche, studenten en ouders, wordt serieus genomen en draagt bij aan de
verdere ontwikkeling van het onderwijs. Zo heeft elke locatie een studentendeelraad en wordt er in het
jaar dat er geen JOB-enquête is een eigen JOB-light-enquête uitgezet.
Kijkend naar de benchmark scoren we door de jaren heen gemiddeld of net onder het gemiddelde bij de
JOB-enquête. Met alle inzet slagen we er nog niet goed genoeg in het niveau van gemiddeld te
overstijgen. Wel is met alle extra inzet op de begeleiding van studenten, het cijfer dat studenten geven
voor begeleiding dit jaar significant toegenomen. Opvallend is de lage waardering van studenten op de
roosters. Dit is mede aanleiding geweest tot het eerder beschreven project Onderwijsjaarplan. Met dit
project werkt MBO Amersfoort aan de verbetering van de logistieke processen binnen de organisatie.
Binnen MBO Amersfoort is de cultuur binnen de meeste onderwijsteams gezond. De samenwerking
tussen de teamleden onderling verloopt dan goed. Bij taakvolwassen teams worden bijvoorbeeld
teamplannen, auditrapporten, JOB-uitslagen en dergelijke met elkaar besproken om waar nodig
verbeteringen door te voeren. Er zijn echter ook teams waar deze verbetercultuur nog niet voldoende
heerst en er gewerkt moet worden aan onderlinge verbinding en een aanspreekcultuur.
De gerichtheid op professionalisering binnen MBO Amersfoort draagt bij aan een kwaliteitscultuur. De
focus om continu jezelf, het onderwijs of de instelling te verbeteren is steeds meer gemeengoed binnen
MBO Amersfoort.
Uit de Monitor Sociale Veiligheid van dit jaar blijkt dat onze medewerkers zich zeer veilig voelen in en
rond de school. Zij zijn tevreden over verschillende aspecten van het sociale klimaat. Het gaat hierbij om
sfeer en gezelligheid op locatie en binnen het team, onderlinge omgang binnen het team en omgang
tussen studenten en docenten.
Binnen MBO Amersfoort is het ziekteverzuim dit jaar toegenomen. Er is een aantal chronisch zieke
medewerkers, maar ook de hoog ervaren werkdruk, die ook blijkt uit de monitor sociale veiligheid, speelt
een rol. De TOV Academie organiseert trainingen voor medewerkers om werkstress bij zichzelf te
herkennen en te verminderen en voor leidinggevenden om werkdruk/werkstress signalen bij
medewerkers te herkennen.
Vanaf schooljaar 2018-2019 is een vernieuwde werkwijze op strategisch niveau, waardoor meer
helderheid ontstaat op het gebied van besluitvorming.
Daarnaast is er een traject gaande binnen MBO Amersfoort, waarbij we de overzichtelijkheid van de
veelheid van data/managementinformatie vergroten.
Kansen en bedreigingen
In Amersfoort en omgeving is de dienstensector een belangrijke werkgever. Sectoren zoals transport en
zorg spelen een grote rol in deze regio. Bedrijven verplaatsen zich voor een deel naar de regio
Amersfoort, omdat de randstad steeds voller wordt. Om deze reden worden de komende jaren duizenden
woningen gebouwd in Amersfoort en omgeving. Dit kan betekenen dat de studentenpopulatie de
komende jaren toeneemt.
Voor MBO Amersfoort is de groei van het studentenaantal niet een doel op zich. Wel biedt het kansen,
bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en personele uitbreiding/verjonging.
Bedreigingen zouden kunnen bestaan uit het verdwijnen van bepaalde beroepen. Aan studenten met een
administratieve opleiding op niveau 2 of studenten Sociaal Cultureel Werk lijkt steeds minder behoefte te
zijn. Overigens is dit een landelijk probleem.
Binnen MBO Amersfoort vinden regelmatig gesprekken plaats over het afbouwen van dit type
opleidingen. Daarnaast wordt dit afstemmingsvraagstuk zorgvuldig besproken met de bedrijven in de
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regio. Deze besprekingen zijn voor MBO Amersfoort van groot belang bij het bepalen van het
opleidingsaanbod.
De afname van het arbeidsmarktperspectief van specifieke opleidingen is niet direct een reden om
opleidingen af te bouwen. Wij geloven dat uiteindelijk de wendbaarheid van de student voor een groot
deel zijn of haar toekomst bepaalt. Dat blijkt ook uit de cijfers over arbeidsmarktperspectief (zie bijlage 2).
Het duurt voor sommige studenten langer voordat ze een baan vinden, maar het verschil met studenten
vanuit andere opleidingen is na een aantal jaren veelal volledig opgeheven.
Een andere bedreiging voor MBO Amersfoort (en wellicht andere MBO scholen) is de instabiele landelijke
regelgeving. De steeds wijzigende kaders leiden tot onrust binnen de scholen. Voorbeelden hiervan zijn
de kaders rondom keuzedelen, slaag/zak-regelingen rondom taal en rekenen en wijzigende interpretaties
rondom schoolkosten.
2.1.3 Onze studenten en samenwerkingspartners onderwijs
MBO Amersfoort wil dat studenten met plezier een opleiding bij ons volgen. En ook dat ze daarna een
baan vinden, of doorstromen naar een vervolgopleiding met goede arbeidsmarktperspectieven. En we
willen met onze opleidingen beantwoorden aan de vraag van bedrijven in de regio. Hoe houden wij ons
opleidingsaanbod relevant, wetend dat de arbeidsmarkt grillig is en jongeren hun eigen keuzen maken?
Ontwikkelingen als flexibilisering, digitalisering, robotisering, een Leven Lang ontwikkelen en ook de
verwachte personeelstekorten op het gebied van techniek, zorg en onderwijs vragen hierbij onze
aandacht.
Om relevante opleidingen aan te bieden, onderhouden wij contacten in ons grote netwerk, voeren we
onderzoek uit en doen we analyses, en lichten we (aankomende) studenten goed voor. We participeren
in het overleg van de gemeente Amersfoort om onderwijs op de arbeidsmarkt af te stemmen. Ook nemen
we deel aan het strategisch overleg mbo-hbo Utrecht en Amersfoort dat in 2017 tot stand kwam. Dit
overleg is een strategische gesprekspartner voor de overheden en de beroepspraktijk en wil voor de
inwoners van de regio Utrecht en regio Amersfoort bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken op
het gebied van leren en werken.
Onderzoek en ontwikkeling maken deel uit van de primaire onderwijsfunctie van MBO Amersfoort.
Door onderzoeken uit te voeren en informatie te analyseren, zorgen we ervoor dat we aansluiting houden
met onze doelgroep.
Ontwikkelingen studentenpopulatie binnen MBO Amersfoort
Studenten van MBO Amersfoort komen primair uit de COROP-gebieden Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en
Veluwe. Voor de Veluwe betreft dit alleen het westelijk gelegen deel. Ook uit het zuidelijk deel van
Flevoland komt een substantiële groep studenten. De herkomst verschilt per opleiding. Bol-opleidingen
hebben een kleiner verzorgingsgebied dan bbl-opleidingen. Vooral de (unieke) bbl-opleidingen van de
Dutch HealthTec Academy hebben een groter verzorgingsgebied. MBO Amersfoort monitort de herkomst
van studenten binnen haar verzorgingsgebied in het jaarlijks uitgevoerde secundair marktonderzoek.
Het verschilt per opleiding welke andere aanbieders actief zijn in deze regio’s. Naast mboonderwijsinstellingen met een hoofdvestiging in deze regio (ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, ROC
A12, het Hoornbeeck College, SVO en Nimeto) die een (deels) overlappend verzorgingsgebied hebben,
werven ook andere aanbieders binnen het verzorgingsgebied. Grote andere aanbieders zijn ROC van
Amsterdam, Landstede, Deltion College en Rijn-IJssel.
MBO Amersfoort werkt binnen haar verzorgingsgebied samen met meerdere onderwijsinstellingen.
Belangrijke redenen hiervoor zijn kwaliteit, organiseerbaarheid, behoefte uit de arbeidsmarkt of regionale
behoeften in het belang van jongeren.
MBO Amersfoort heeft, ten opzichte van andere mbo-instellingen, het grootste studentenaantal in
Amersfoort en omgeving. ROC Midden Nederland en het Hoornbeeck College hebben echter ook
scholen in de regio Amersfoort. ROC Midden Nederland is in Utrecht en omgeving het grootste ROC. Bij
opsplitsing van Amarantis in de verschillende entiteiten is gesproken over MBO Amersfoort als
hoofdaanbieder van mbo onderwijs in Amersfoort en omgeving en ROC Midden Nederland als
hoofdaanbieder van Utrecht en omgeving. MBO Utrecht was echter ook opgericht als zelfstandige entiteit,
waardoor dit plan niet van de grond is gekomen.
MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland en het Hoornbeeck College bestaan naast elkaar. Er zijn
enkele afspraken gemaakt over opleidingsaanbod. Bijvoorbeeld voor wat betreft de ICT-opleidingen en
mediavormgeving; Deze opleidingen worden alleen door ROC Midden Nederland aangeboden. Een
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andere afspraak is dat MBO Amersfoort in Amersfoort de enige aanbieder is van Entree opleidingen.
Voor de relatief kleine opleidingen voor veiligheid werkt MBO Amersfoort samen met ROC Midden
Nederland om met name de HTV (Handhaver Toezicht en Veiligheid) opleiding binnen de regio UtrechtAmersfoort te verbinden en te versterken. Voor de techniekopleidingen stemt MBO Amersfoort af met
ROC Midden Nederland. MBO Amersfoort biedt voornamelijk de bbl-opleidingen aan en ROC Midden
Nederland voornamelijk de bol-opleidingen.
Omdat het Hoornbeeck College zich richt op een eigen doelgroep studenten, maakt MBO Amersfoort
weinig afspraken met hen over het opleidingsaanbod.
Aangaande de thema’s Jongeren in Kwetsbare Positie en voortijdig schoolverlaten werken MBO
Amersfoort, het Hoornbeeck College en ROC Midden Nederland onderling en met de gemeente naar
tevredenheid samen.
In de gemeente Barneveld werkt MBO Amersfoort samen met een school voor voortgezet onderwijs (De
Meerwaarde), waar studenten voor een aantal opleidingen hun studie in Barneveld kunnen volgen.

Hieronder wordt ons verzorgingsgebied visueel weergegeven.
Legenda
Utrecht-Oost
Veluwe-West
Flevoland-Zuid
Gooi en Vecht
Utrecht-West

Verzorgingsgebied MBO Amersfoort

In bijlage 1 wordt meer informatie gegeven over het verzorgingsgebied van MBO Amersfoort vanuit het
jaarlijks uitgevoerde secundair marktonderzoek.
Secundair marktonderzoek
Om ons opleidingsaanbod te monitoren en goed inzicht te krijgen in onze positie op de regionale markt,
wordt jaarlijks secundair marktonderzoek gedaan: marktonderzoek op basis van bestaande
databestanden. Daarvoor gebruiken wij onder meer gegevens van DUO, Primos bevolkingsprognose en
het ministerie van OCW.
In 2017 hebben we ons jaarlijkse secundair marktonderzoek uitgevoerd. Het secundair marktonderzoek
geeft inzicht in de ontwikkelingen van mbo-opleidingen in Nederland en de regio, dus in de vraag naar
opleidingen door mbo-studenten. Secundair marktonderzoek helpt ons om goed onderbouwd te bepalen
welke opleidingen wij aanbieden. We gebruiken de resultaten in afspraken met de directeuren en nemen
ze op in managementcontracten en voortgangsrapportages. Ook de doorstroom van vo naar mbo
bekijken we met secundair marktonderzoek. Het onderzoek ondersteunt ons in gesprekken met voscholen. Verschuivingen in de markt zijn voor beide partijen relevant.
Uit het meest recente secundair marktonderzoek in 2017 blijkt dat MBO Amersfoort groeit. In het
bijzonder bij de economische opleidingen op niveau 3 en 4 nemen de studentenaantallen toe. Dit heeft te
maken met de verhuizing in 2015 van deze opleidingen naar De Nieuwe Poort, waar ze een gebouw
delen met de Hogeschool Utrecht (HU). Maar ook instellingsbreed is het aantal studenten de afgelopen
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vijf jaar toegenomen, vooral bij de bol-opleidingen. Sinds 2016 zien we dat ook het aantal bbl-studenten
toeneemt, met name bij onze technische opleidingen. Dit heeft te maken met de aantrekkende economie.
Ook andere mbo-instellingen krijgen meer bbl-studenten. Wij verwachten dat het aantal bbl-studenten de
komende jaren in de hele markt stabiliseert.
Het aantal instromende studenten gaat het komende jaar naar verwachting stagneren. Vanaf 2020 wordt
een afname in aantal studenten verwacht. Dit is zowel gerelateerd aan de instroom (demografische
krimp), als de uitstroom.
Op basis van secundair marktonderzoek in eerdere jaren zijn in september 2017 de eerste studenten
gestart met een niveau 4-opleiding Facilitair leidinggevende. Ook zijn er drie bol-opleidingen aan de
DHTA gestart. De drie nieuwe bol-opleidingen zijn uniek in Nederland. In 2018 onderzoeken we of de
invoering van deze opleidingen heeft geleid tot een verschuiving in de markt.
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2.2

Jongeren en (jong)volwassenen in kwetsbare positie

Achtergrond
Voor een kleine groep jongeren is het halen van een diploma of het vinden van werk helaas niet zo
vanzelfsprekend. Vanwege een specifieke thuissituatie, gedragsproblemen of specifieke leerbehoeften
bevinden deze jongeren zich in een kwetsbare positie, waardoor zij meer risico lopen om uit te vallen zonder
afgeronde opleiding of goed arbeidsperspectief. Zij bevinden zich op het snijvlak van onderwijs,
arbeidsmarkt en (jeugd)zorg en hebben extra aandacht nodig om goed te worden voorbereid op de
toenemende eisen die de samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt aan hen stellen.
Als instelling hebben we in samenwerking met regionale partners verschillende analyses gemaakt van de
doelgroep van jongeren in kwetsbare positie4 (JiKP), het totaalaanbod van maatregelen en de hiaten die
zich hierin voordoen binnen de regio Eem en Vallei. Dit hebben we gedaan om zicht te krijgen met welke
maatregelen we deze jongeren zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in het onderwijs en bij het vinden
en behouden van werk.
Vanuit deze op de regio gerichte analyse is gebleken dat het risico op uitval voornamelijk ontstaat bij de
BPV en op het scharnierpunt bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt. Om uitval bij stage te voorkomen, richt
MBO Amersfoort zich op de studenten die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben om succesvol
stage te lopen. Bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt richten we ons op de samenwerking met het
leerwerkloket en het jongerenloket. Door deze samenwerking willen we voorkomen dat jongeren uitvallen
in de overgang van onderwijs naar werk.
Ingezette maatregelen en activiteiten binnen MBO Amersfoort
Al ruim tien jaar is binnen MBO Amersfoort extra aandacht gericht op het tegengaan van voortijdig
schoolverlaten. De ingezette maatregelen zijn gericht op de overstap van onderwijs naar vervolgonderwijs
en de begeleiding tijdens het onderwijs. Door middel van de eerste- en tweedelijns begeleidingsstructuur
binnen MBO Amersfoort proberen we in een vroeg stadium in beeld te krijgen welke jongere welke
begeleiding nodig heeft. Door vroeg te interveniëren kunnen we voorkomen dat jongeren uitvallen.
Door de grotere instroom vanuit het vso is meer sturing op gedrag nodig, terwijl door de verhoogde instroom
vanuit het pro meer aandacht nodig is voor niveauverschillen. Omdat dit bijzondere expertise van de
docenten in pedagogisch-didactisch handelen vraagt, is hierop binnen de TOV Academie (zie paragraaf
2.4) scholing op aangeboden. Veel docenten hebben hieraan deelgenomen.
Omgaan met de veelal complexe problematiek van de doelgroepen vraagt tevens creativiteit in het aangaan
van allerlei vormen van samenwerking in de regio.
Regionale samenwerking bij jongeren in een kwetsbare positie
Voor de JiKP is een overstap van onderwijs naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt insolide. Bij de
overstap naar arbeidsmarkt leidt het behalen van een mbo1 diploma voor deze jongeren niet
vanzelfsprekend tot een succesvolle start op de arbeidsmarkt. En het behalen van een mbo2 diploma is
voor deze jongeren vaak niet haalbaar. De ondersteuning van JIKP in het onderwijs en bij het vinden en
behouden van werk is daarom een belangrijk speerpunt voor ons.
Om dit doel te bereiken hebben we dit speerpunt verankerd binnen de regionale VSV aanpak. Met de
samenwerkende partners5 in het VSV programma willen we jongeren stimuleren tot en ondersteunen bij
het behalen van een startkwalificatie voor een bij hen passende kansrijke positie op de arbeidsmarkt. Door
de regionale VSV aanpak in combinatie met de kwaliteitsafspraken mbo (sinds 2014) zijn grote slagen
gemaakt in het verankeren van de VSV aanpak binnen de scholen. Zo zijn er regionaal afspraken gemaakt
tussen MBO Amersfoort en gemeenten om de verzuimaanpak beter te organiseren en is LOB steeds meer
verankerd in vo en mbo.
Binnen de aanpak willen we toewerken naar een sluitend regionaal vangnet voor kwetsbare jongeren.
Daarnaast richten we onze aandacht op studenten voor wie het behalen van een startkwalificatie niet
haalbaar is. Ook hen bereiden we zo goed mogelijk voor op de toekomst door ze op de best mogelijke
manier toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

4

Het ministerie van OCW hanteert een specifieke definitie als het gaat om deze jongeren in kwetsbare positie (JiKP): het zijn
jongeren uit het pro, vso, vmbo-bl, mbo1 en mbo2 die de overstap maken naar vervolgonderwijs of uitstromen richting arbeidsmarkt
of dagbesteding.
5
Ketenpartners regionaal VSV programma Eem & Vallei: Gemeente Amersfoort, MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland,
Hoornbeeck College
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Analyse huidige situatie
Doelgroep
De doelgroep kwetsbare jongeren die instroomt op niveau 1 en 2 is zeer divers en kampt vaak met
uiteenlopende problemen, zoals een zwakke thuissituatie, psychiatrische- of gedragsproblematiek, uitval
bij de vorige opleiding of schulden. Ook zijn ze (tijdelijk) minder zelfredzaam en hebben ze extra aandacht
en begeleiding nodig om hun talenten te ontplooien, en werk te vinden en te behouden.
Kwetsbare instroom
In schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 stroomden er respectievelijk 617 en 675 kwetsbare jongeren in. De
stijging van kwetsbare jongeren in het onderwijs is vooral te merken bij niveau 1. Hoewel de instroom op
niveau 1 en 2 altijd al divers is geweest, vindt de afgelopen jaren een verschuiving plaats wat betreft de
problematiek van de instromende kwetsbare jongeren. Doordat de instroom vanuit het praktijk- en speciaal
onderwijs is toegenomen, evenals de instroom van anderstaligen, zijn de verschillen in niveau en gedrag
groter geworden.
Tabel 1. Kwetsbare instroom 2017-2018
Mbo 1
Onderwijs in 2016-2017
Mbo1
Pro
Vmbo-bb
Vso-arbeidsmarkt
Vso-vervolgonderwijs
Overige indirecte instroom*

Mbo 2

2016-2017

2017-2018

2016-2017

2017-2018

24
48
33
9
7
16

39
70
35
16
17
41

67
36
266
8
31
72

70
39
274
4
11
59

Bron: Factsheet Kwetsbare Jongeren, schooljaar 2017-2018, Definitieve cijfers – versie 1 30RR-MBO Amersfoort
* Overige indirecte instroom rekenen we ook tot kwetsbare instroom omdat er sprake is van een niet-aaneengesloten onderwijstraject

MBO Amersfoort heeft samenwerkingsovereenkomsten met zowel het voortgezet speciaal onderwijs, het
praktijkonderwijs alsmede vmbo scholen in de regio, inzake het verzorgen van Entree onderwijs aan deze,
over het algemeen, kwetsbare jongeren.
Voortijdig schoolverlaten
Ten opzichte van schooljaar 2015-2016, is ondanks extra VSV-projecten rond LOB en voorbereiding op
stage een (lichte) stijging van het VSV-percentage te zien in 2016-2017 (zie onderstaande tabel). Uit onze
analyse is gebleken dat op niveau 1 en niveau 2 een niet geslaagde BPV de hoofdreden is voor het
voortijdig beëindigen van de opleiding. Uit de analyse van uitval op niveau 3 en niveau 4 is gebleken dat
er een aantal hoofdredenen is voor het voortijdig beëindigen van de opleiding, namelijk:
 persoonlijke problematiek (waaronder gedragsproblematiek)
 verkeerde studiekeuze en/of loopbaanproblematiek
 studiehouding en/of niveau van de opleiding (opleiding te moeilijk, soms te makkelijk).
Tabel 2. Percentage vroegtijdig schoolverlaters per convenantjaar
Onderwijs
Mbo1
Mbo2
Mbo3
Mbo4

VSV% 2014-2015

VSV% 2015-2016

VSV% 2016-20176

40,76%
9,08%*
3,86%
3,82%

22,94%
9,91%*
4,20%
3,45%*

30,54%
10,51%
4,21%
4,34%

*VSV-percentage onder het normpercentage

Bovenstaande VSV-cijfers laten zien dat er een groep jongeren is met complexe problematiek voor wie
blijvende aandacht nodig is. Overigens zijn de getallen over 2016-2017 nog niet definitief.

6

Vsv-percentage van convenantjaar 2016-2017 zijn nog niet definitief
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Toeleiding naar de arbeidsmarkt
Voor JiKP is de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt broos. Het vinden en zoeken van werk blijft een
uitdaging voor jongeren in kwetsbare positie. In de onderstaande tabel zijn de percentages weergegeven
van de opleidingen onder de signaalwaarde van 70% arbeidsmarktperspectief.
Tabel 3. Niveau 2 opleidingen onder signaalwaarde van 70% arbeidsmarktperspectief
Beroepsopleidingsnaam

Hoofdgroep naam

Entree
Elektrotechnische
installaties
Haarverzorging
Particuliere beveiliging

Entree
Techniek en
procesindustrie
Uiterlijke verzorging
Veiligheid en sport

Beroepsopleidings
code

Hoofdgroep code

Aandeel werkend
>12 uur

bc365
bc371

hg002
hg011

57%
60%

bc307
bc165

hg014
hg015

55%
67%

Binnen MBO Amersfoort herkennen we het beeld dat de werkgelegenheid voor niveau 1- en 2- studenten
met een diploma langzaam afneemt. Voor heel veel studenten is dit het maximaal haalbare. Hierin
verwachten we nadrukkelijk van de werkgevers dat zij hun maatschappelijke opdracht vervullen, zodat er
een plek blijft in de samenleving voor deze jongeren.
Bovendien achten we bovenstaande cijfers van het CBS over het arbeidsrendement niet volledig
betrouwbaar, omdat we uit de cijfers niet kunnen opmaken of studenten wellicht een vervolgopleiding
volgen. In bijlage 2 wordt een beeld gegeven van het arbeidsmarktperspectief van alle kwalificatiedossiers
binnen MBO Amersfoort.
Uitval tijdens de beroepspraktijkvorming
Uit de verschillende analyses, gericht op de regio Eem en Vallei, is gebleken dat het vroegtijdig afbreken
van de beroepspraktijkvorming bij JiKP een groot risico vormt om uit te vallen bij de opleiding.
Beroepspraktijkvorming (stage) is een vast onderdeel van het curriculum van alle opleidingen. De stage is
bedoeld als voorbereiding op het toekomstig deelnemen aan de arbeidsmarkt en zonder de BPV kan een
student zijn of haar opleiding niet (ver)volgen en examen doen.
Binnen MBO Amersfoort zien we dat een groot deel van de populatie JiKP moeite heeft om succesvol stage
te lopen. We zien dat deze studenten bij de stages ontslagen worden, omdat ze vaardigheden missen, niet
naar tevredenheid communiceren of moeite hebben de regels en werkwijze van het bedrijf te hanteren.
MBO Amersfoort blijft daarom de VSV cijfers monitoren en zal de in dit kader ontwikkelde activiteiten van
de afgelopen jaren voortzetten.
Uit bovenstaande analyse blijkt dat het voor MBO Amersfoort van belang blijft om het regionale vangnet en
de interne zorgstructuur verder te versterken (zie ook paragraaf 2.3).
Ook blijft MBO Amersfoort inzetten op scholing in pedagogisch-didactische vaardigheden voor docenten
en instructeurs (zie ook paragraaf 2.5).
Daarnaast zien we dat het werken met onderwijsbedrijven (zie ook paragraaf 2.4.1) van belang blijft, ook
voor studenten op niveau 1 en 2. Hier leren studenten alle kennis en vaardigheden die zij nodig hebben op
de arbeidsmarkt. Voor jongeren die het nodig hebben blijven we inzetten op meer intensieve coaching
richting een succesvolle stage.
Begeleiding van jongeren richting het Leerwerkloket wordt een speerpunt. Bij de overgang van onderwijs
naar arbeidsmarkt zien we dat de drempel om zelfstandig contact op te nemen met het Leerwerkloket hoog
is. Het heeft echter een grote meerwaarde om een adviseur van het Leerwerkloket in te schakelen bij het
zoeken van een passende plek op de arbeidsmarkt.
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Ambitie MBO Amersfoort met betrekking tot jongeren in kwetsbare positie in de periode 2019–2022:
Beoogd effect: Voorkomen van uitval en het maken van een start op de arbeidsmarkt door kwetsbare
jongeren, door hen uitstekend onderwijs en persoonlijke begeleiding te bieden.
Effectindicatoren:
1. Studenten geven in toenemende mate aan zich door school ondersteund te voelen bij het
zoeken naar werk.
2. Studenten geven in toenemende mate aan zich door school ondersteund te voelen bij het
zoeken naar een bpv-plek (of eventueel een alternatief hiervoor).
3. Studenten voelen zich in toenemende mate door school ondersteund bij het vinden van een
passende opleiding.
Bijbehorende doelstellingen:

Het ontwikkelen van een methodiek waarmee niveau 1 en 2 studenten die na diplomering
uitstromen naar de arbeidsmarkt worden geholpen bij het zoeken naar werk

Het ontwikkelen van een format voor een cv (curriculum vitae) én uitstroomprofiel (met
vaardigheden en competenties) waarmee studenten die uitstromen naar arbeid goed
overgedragen kunnen worden aan de gemeente

Het warm overdragen van kwetsbare jongeren die uitstromen naar de arbeidsmarkt, op basis
van afspraken met de gemeente

Het aantal studenten dat een korte of langere periode geen stage loopt, in beeld brengen en
met hen de kansen vergroten om een stageplek te vinden en te behouden, door studenten te
laten deel aan het groepsaanbod ‘Stagevaardig’

Het vergroten van de kansen van kwetsbare jongeren om een opleiding te vinden die past bij
hun talenten, door deelname aan een heroriëntatietraject.

2.3


Gelijke kansen in het onderwijs
Het vergroten van de kansen van kwetsbare jongeren om een opleiding te vinden die past bij
hun talenten, door deelname aan een heroriëntatietraject.
Achtergrond
Een van de drie kernwaarden van MBO Amersfoort is toegankelijkheid. Dit betekent dat studenten met
uiteenlopende onderwijs- en begeleidingsvragen welkom zijn. Daarmee verbinden we ons aan alle
ingeschreven studenten en zijn we verantwoordelijk voor de begeleiding, van aanmelding tot
(gediplomeerde) uitstroom.
Voor MBO Amersfoort is begeleiding een kwaliteitskenmerk van ons onderwijs.
Onder begeleiding verstaan we ‘het geheel van pedagogische en didactische activiteiten die de student
stimuleren in zijn ontwikkeling en met het perspectief op een succesvolle schoolloopbaan’.
MBO Amersfoort focust in de begeleiding op stimulering van de talenten, de loopbaanontwikkeling en het
welbevinden van de student op school. Elke student kan rekenen op persoonlijke aandacht, een
aantrekkelijke en levendige leer- en werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief, en een veilig
schoolklimaat.
Om in te spelen op de diversiteit binnen de populatie studenten, hun persoonlijke leervragen en
begeleidingsbehoeften, biedt MBO Amersfoort zowel kwalitatief goede begeleiding in de basis van het
onderwijs als in een gedifferentieerd pakket aan extra begeleiding.
In het kader van gelijke kansen in het onderwijs richt MBO Amersfoort zich op het verder verbeteren van
de basisbegeleiding voor alle studenten en extra begeleiding voor studenten die dat nodig hebben.
Daarnaast zijn specifieke speerpunten gericht op een kwaliteitsverbetering rondom de overstap vo-mbo,
het creëren van een reëler beroepsbeeld en een betere doorstroom van Entree naar niveau 2.
Begeleiding van start naar finish
De basisbegeleiding binnen MBO Amersfoort wordt door het onderwijsteam georganiseerd en uitgevoerd
binnen het onderwijsproces. Docenten, slb’ers, BPV-medewerkers en andere betrokkenen bij het leer- en
ontwikkelingsproces van de studenten hebben hierin hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Zij zijn het
eerste aanspreekpunt voor de studenten en zijn veelal degenen die als eerste begeleidingsbehoeften van
studenten signaleren en herkennen.
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Daarnaast wordt basisbegeleiding uitgevoerd door het team Studentendienstverlening (SDV). Deze
begeleiding wordt student-dichtbij en in nauwe samenwerking met het onderwijsteam ingezet. Ook
adviseren SDV’ers de docenten en slb’ers bij hun aanpak in de klas, onder meer door coaching-on-thejob. En verder worden organisaties in het netwerk waar nodig bij de begeleiding ingeschakeld zoals
ambtenaren leer- en kwalificatieplicht of trajectbegeleiders Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC),
het jongerenloket of het Leerwerkloket.
Voor studenten met een specifieke begeleidingsvraag is er extra begeleiding. Het kan gaan om studenten
die extra begeleiding nodig hebben vanwege ernstige leerproblemen, een beperking of chronische ziekte,
vanwege multiproblematiek en/of een kwetsbare positie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
Daarnaast kunnen studenten extra begeleiding nodig hebben bij de ontwikkeling van vaardigheden.
De extra begeleiding wordt door zowel het onderwijsteam als door het team SDV georganiseerd en
uitgevoerd. SDV heeft adviseurs met specialismen die worden ingezet bij specifieke begeleidingsvragen
en voor het helpen realiseren van aanpassingen of voorzieningen in het onderwijs of bij examinering.
Professionals van externe instanties worden ingeschakeld wanneer er school-overstijgende expertise
wordt gevraagd, zoals bijvoorbeeld school maatschappelijk werk.
Binnen de Studenten Dienstverlening werken de volgende professionals:
 Studentenadviseur SDV
 Schoolmaatschappelijk werker
 Adviseur TCI
 Adviseur passend onderwijs
 Adviseur I4U
Daarnaast werkt MBO Amersfoort samen met een aantal externe partijen, namelijk:
 Ambtenaar leer- en kwalificatieplicht en RMC Trajectbegeleider
 Jeugdarts GGD
 Extern specialist dienst ambulante begeleiding
 Studentenarts
De begeleiding kan gericht zijn op een individuele student, maar ook op groepen studenten met een
vergelijkbare behoefte aan maatwerk. Voor ongeveer 80% van de studenten voldoet de basisbegeleiding
om de opleiding met succes te volgen.
Het spreekt voor zich dat MBO Amersfoort de huidige werkwijze met betrekking tot begeleiding wil
behouden. Om ervoor te zorgen dat elke student de begeleiding krijgt, die nodig is, is onlangs de visie op
begeleiding nader uitgewerkt.
Om de begeleiding van de student nog passender en beter te maken, hebben cvb en directeuren vijf
doelstellingen vastgesteld op het gebied van begeleiding, met de ambitie om deze de komende jaren te
realiseren. Deze vijf vastgestelde doelstellingen zijn:
1. Het is duidelijk in alle onderwijsteams wie wanneer welke rol heeft bij de invulling van de basisbegeleiding voor alle studenten en de extra begeleiding voor de student die dat nodig heeft.
2. De leerlijn SLB is geïmplementeerd en geëvalueerd in alle teams
3. De werkwijze extra begeleiding is aangepast, geïmplementeerd en geëvalueerd in alle teams
4. Er is een meetinstrument ontwikkeld om per team de tevredenheid van studenten te meten op het
gebied van begeleiding.
5. Er zijn voldoende materiële, financiële en facilitaire middelen voor begeleiding.
Dit vraagt competenties van alle betrokkenen in het onderwijs en faciliteiten om de wensen en ambities
van alle studenten te helpen realiseren.
Analyse doorstroom naar onderwijs of arbeidsmarkt
Om gelijke kansen te creëren is een soepele overgang vanuit het voorafgaand gevolgde onderwijs van
belang. Op die manier krijgen studenten voldoende kansen om succesvol in het mbo in te stromen of
door te stromen naar een vervolgopleiding of baan die past bij hun ambities en talenten. Samenwerking
met regionale partners is hierbij van cruciaal belang.
Monitor uitval en switch (U&S)
Uit een meting van schooljaar 16-17, onder de leerlingen die direct afkomstig zijn uit het regionale vmbo
(en havo) en doorgestroomd zijn naar MBO Amersfoort, blijkt dat 21,9% van de leerlingen die per

18
Kwaliteitsplan MBO Amersfoort
22 januari 2019

1 september 2016 doorstroomden naar het 1e jaar mbo, op 1 november 2017 niet meer de studierichting
volgde waar het mee startte:
 7,3% van de leerlingen volgde op 1 november 2017 een andere studierichting binnen MBO
Amersfoort (switch).
 14,6% van de leerlingen was op 1 november 2017 uitgeschreven bij MBO Amersfoort.
Naar verwachting is ongeveer driekwart van deze uitschrijvers naar een andere mbo instelling
overgestapt, de rest betreft voortijdig schoolverlaters.
Het gemiddelde U&S percentage is gestegen t.o.v. schooljaar 15-16, het is echter lager dan in schooljaar
14-15. In onderstaande tabel wordt dit nader uiteengezet.
Tabel 4. Uitval en switch 2016-2017 van studenten regio Eem binnen MBO Amersfoort

De grote aandacht voor het verbeteren van LOB en de overstap vmbo-mbo de afgelopen jaren binnen de
regio Een en Vallei, heeft geleid tot een gemiddeld regionaal U&S percentage van minder dan 20%. Dat
is een forse verbetering t.o.v. eerdere jaren. In schooljaar 12-13 was het U&S-percentage gemiddeld ruim
24% in de regio.
Het gemiddelde U&S percentage 16-17 is echter wel gestegen t.o.v. 15-16. Dit wordt met name
veroorzaakt door een groter percentage uitschrijvers (van 10,7% naar 11,8% in de regio). Het switch
percentage bleef nagenoeg gelijk (van 6,4% naar 6,5% in de regio).
Meer leerlingen zijn dus één jaar na hun start bij een mbo instelling, weer uitgeschreven bij deze
instelling. Er zijn binnen MBO Amersfoort aanzienlijke verschillen in de U&S resultaten per team. Teams
variëren van 13% tot 32%.
De resultaten van de regionale monitor U&S, gerelateerd aan datum van aanmelding voor het mbo,
geven het volgende beeld. Het U&S percentage is:

14,5 % onder de 1653 leerlingen die zich voor 1 april aanmeldden bij het mbo;

28,1 % onder de 357 leerlingen die zich aanmeldden tussen 1 april en 1 juli;

52,8 % onder de 174 leerlingen die zich aanmeldden tussen 1 juli en 1 september.
Binnen ons regionale VSV-programma sturen we al lange tijd op aanmelden bij het mbo voor 1 april.
Vanaf 2018 is aanmelden bij het mbo voor 1 april ook landelijk OCW beleid.
Sinds 2014 (invoering beleid ‘Focus op vakmanschap’ in het mbo) kunnen leerlingen zonder vmbodiploma alleen nog bij uitzondering doorstromen naar mbo niveau 2, 3 en 4. Doorstroom is mogelijk als zij
een toelatingsonderzoek positief hebben afgerond. Dit heeft sinds 2014 geleid tot aanzienlijk minder
ongediplomeerde doorstroom naar het mbo.
In 2016 stroomden er 63 leerlingen uit het regionale vmbo ongediplomeerd door naar het regionale mbo.
Het U&S percentage onder deze groep leerlingen lag op 17,5%. Het ligt daarmee lager dan het U&S
percentage (18,5%) onder gediplomeerde leerlingen in 16-17. Hiermee kan geconcludeerd worden dat de
werkwijze met de toelatingsonderzoeken voor schooljaar 16/17 goed gewerkt heeft. In schooljaar 15-16
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was het U&S percentage onder de ongediplomeerde doorstroom vmbo-mbo hoger, dan onder de
gediplomeerde doorstroom.
Kwalificatiewinst, opstroom en succes hbo
Onze begeleiding van alle studenten is o.a. gericht op stimulering van de talenten en loopbaanontwikkeling. Dit werpt zijn vruchten af. 86,8% van onze studenten diplomeert met een positief verschil
tussen het behaalde mbo niveau en de vooropleiding. 29,1% van deze studenten stroomt uiteindelijk door
naar een hoger niveau. 30,7% van de gediplomeerde niveau 4 studenten stroomt na diplomering door
naar het hbo. 18,8% van deze studenten staat na 1 jaar nog ingeschreven op het hbo. Bij de doorstroom
van Entree naar niveau 2 zien we een hoog uitvalpercentage.
Een nadere analyse op teamniveau van de monitor uitval (inclusief VSV) en switch laat zien dat we
studenten, die extra begeleiding nodig hebben, nog onvoldoende vroegtijdig in beeld hebben. Deze
studenten kunnen beter worden geplaatst als ze extra ondersteuning en begeleiding krijgen gedurende
het aanmeld- en plaatsingsproces binnen MBO Amersfoort. We zien ook dat bij opleidingen met een
hoger percentage uitval een reden is dat het beroepsbeeld niet overeen komt met de werkelijkheid. Dit
vraagt om nog meer samenwerking met onze vo partners in de regio. Entree studenten die doorstromen
naar niveau 2 vallen vaak uit. Dit vraagt intern om samenwerking met als doel een passende doorstroom
van entree naar niveau 2.
Doelstellingen gericht op gelijke kansen in het onderwijs
Naar aanleiding van bovenstaande analyse zullen de doelstellingen van MBO Amersfoort rondom gelijke
kansen in het onderwijs gericht zijn op het onderhouden en uitbreiden van ons begeleidingsaanbod voor
alle studenten, o.a. door te werken aan de vastgestelde vijf doelstellingen. Hierdoor bieden we passende
basisbegeleiding voor alle studenten en extra begeleiding voor studenten die dat nodig hebben.
Daarnaast richt MBO Amersfoort zich op een kwaliteitsverbetering rondom de overstap vo-mbo, het creëren
van een reëler beroepsbeeld bij studenten en een betere doorstroom van Entree naar niveau 2.
Ambitie MBO Amersfoort met betrekking tot gelijke kansen in het onderwijs in de periode 2019-2022:
Beoogd effect: Het bieden van gelijke kansen aan studenten om hun studieloopbaan succesvol te
doorlopen door het creëren van soepele overgangen van vo naar mbo, binnen het mbo en van mbo
naar arbeidsmarkt
Effectindicatoren:
1. Studenten voelen zich in toenemende mate door school ondersteund bij het vinden van een
passende opleiding.
2. Studenten voelen zich in toenemende mate door school ondersteund door het begeleidingsaanbod.
3. EVA-studenten voelen zich in toenemende mate door school ondersteund richting gediplomeerd
uitstromen met een startkwalificatie.
Bijbehorende doelstellingen:
 Het implementeren van de basis- en extra begeleiding voor alle studenten conform onze
vastgestelde visie en werkwijze in de teams
 Het bieden van extra begeleiding bij het keuzeproces van risicostudenten, door het doen van
onderzoek naar hun capaciteiten en begeleidingsbehoefte
 Het formuleren van opdrachten die bijdragen aan een reëel beroepsbeeld bij studenten, voor mbo
opleidingen met een hoog uitval- en switch-percentage
 Het zorgdragen voor een eerste loopbaangesprek voorafgaand aan de start van de opleiding bij alle
nieuwe studenten van MBO Amersfoort
 Het zorgen dat voor alle vo leerlingen die doorstromen naar MBO Amersfoort, afkomstig uit de regio
Eem en Vallei, een digitaal doorstroomdossier (DDD) en Loopbaandossier aanwezig is voor 1 april.
Deze documenten worden gebruikt in de vervolgloopbaan binnen MBO Amersfoort
 Het begeleiden van jongeren en hun ouders/verzorgers bij de overgang van vo naar mbo door een
doorstroomcoach vanaf het 4e leerjaar vmbo en het eerste half jaar mbo
 Het bevorderen van een soepele doorstroom binnen het mbo door samenwerking tussen EVA
opleiding en opleidingen niveau 2, aangaande het inzetten van effectieve instructiemethoden.
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2.4.
Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst
Voor MBO Amersfoort betekent het voorbereiden van de student op de arbeidsmarkt van de toekomst dat
er op diverse thema’s wordt ingezet.
2.4.1. Verder versterken van de verbinding met de beroepspraktijk
Achtergrond
MBO Amersfoort verwoordt in haar visie op onderwijs het belang van een goede verbinding met de
beroepspraktijk: goed onderwijs moet aansluiten bij werkprocessen in bedrijven. Leren en
handelen in actuele praktijksituaties zijn onmisbaar voor de aansluiting op de arbeidsmarkt. Docenten,
instructeurs en praktijkopleiders werken hierin samen. In de afgelopen jaren heeft MBO Amersfoort beleid
opgesteld dat voortvloeit uit deze visie. Het meest prominent is de ambitie om het concept Onderwijs in
Bedrijf verder uit te bouwen. Binnen dit concept nemen onderwijsbedrijven een belangrijke plaats in.
Daarnaast stimuleert MBO Amersfoort medewerkers om bedrijfsstages te doorlopen. Dat kan zowel
binnen als buiten MBO Amersfoort. Vooral dat laatste is relevant waar het gaat om zicht krijgen en zicht
houden hoe werkprocessen bij bedrijven verlopen. Dat kunnen we vervolgens gebruiken om tot
betekenisvol onderwijs voor studenten te komen.
MBO Amersfoort ziet daarnaast het belang van het aanstellen van hybride docenten: collega’s die voor
een deel bij MBO Amersfoort werken en voor een ander deel bij bedrijven/instellingen. Deze collega’s zijn
bij uitstek geschikt om buiten naar binnen te brengen.
Als laatste noemen we hier onze zoektocht naar een goede balans tussen het beroepsgerichte deel van
een opleiding en het generieke deel. In de afgelopen jaren is het aandeel generiek toegenomen door de
eisen die aan het mbo gesteld worden op het gebied van Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap.
Momenteel komt daar de discussie over het belang van zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden nog bij.
Het relatief grote aandeel aan bbl-opleidingen dat we als instelling aanbieden, vergroot de noodzaak tot
het vinden van die balans.
We werken voor elk van de vier genoemde aspecten kort uit hoe de situatie momenteel binnen MBO
Amersfoort is. Daar vloeien de doelen en resultaten voor de komende jaren uit voort.
Onderwijs in Bedrijf
MBO Amersfoort voert Onderwijs in Bedrijf als merkbelofte. Feitelijk draait de belofte om een goede
aansluiting op de beroepspraktijk. Eén van de manieren waarop we dat doen is het inzetten van wat wij
onderwijsbedrijven noemen.
In de afgelopen jaren hebben we het aantal onderwijsbedrijven geleidelijk uitgebreid. In 2017 had elk van
de 12 scholen er ten minste 1. In totaal hadden we er 24 (zie het jaarverslag 2017 van MBO Amersfoort).
Deze onderwijsbedrijven bieden momenteel 63% van onze bol-studenten de mogelijkheid om daar een
deel van hun opleiding te doorlopen. De ambitie is om in de komende jaren tot een hoger percentage te
komen. Dat vraagt om een groter aantal onderwijsbedrijven.
Een van de redenen waarom we studenten de gelegenheid willen bieden om te leren en te werken in
onderwijsbedrijven is dat we verwachten dat ze daarmee meer uit hun BPV-periode kunnen halen en zo
verder kunnen komen in hun groei naar beginnend vakmanschap. Onderzoek dat we in het kader van het
verbeterplan BPV hebben uitgevoerd, laat zien dat deze aanname niet voor alle studenten klopt (zie de
resultatenrapportages over de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018). Daarnaast weten we dat de
afstemming tussen het programma op school en het programma in onderwijsbedrijven nog niet altijd goed
op elkaar aansluiten. Er valt daarmee te winnen in de kwaliteit van leren en werken in onderwijsbedrijven.
Praktijkgericht onderzoek naar lerend werken en werkend leren kan helpen om de kwaliteit van onderwijs
in onderwijsbedrijven verder te verbeteren. Dat onderzoek willen we op termijn onderbrengen bij een
eigen practoraat. Omdat onderwijsbedrijven qua werkprocessen en dienstverlening vergelijkbaar zijn met
andere bedrijven/instellingen helpt het onderzoek ook om zicht te krijgen hoe leren en werken in de BPV
verder versterkt kan worden en hoe werkend leren van werkenden gestimuleerd kan worden. Dat laatste
is ook interessant vanuit de optiek van een Leven Lang Ontwikkelen. Met deze ambitie volgen we zo’n 20
mbo-instellingen die inmiddels een of meer eigen practoraten hebben (zie site van de Stichting ‘Ieder
mbo een practoraat’).
Typen vakmanschap
Een van de belangrijke doelstellingen van het middelbaar beroepsonderwijs is mensen opleiden voor een
beroep. In de afgelopen jaren is binnen de beroepsopleidingen het aandeel Generiek toegenomen. Daar
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behoren Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap toe. Met een gelijkblijvende opleidingsduur komt
het beroepsgerichte deel daarmee meer en meer onder druk te staan, zeker voor de bbl-studenten.
In het kader van het thema een Leven Lang Ontwikkelen wordt daarnaast een thema als 21e-eeuwse
vaardigheden steeds belangrijker gevonden. Ook dat kan z’n doorwerking krijgen naar de verhouding
generiek en beroepsspecifiek.
Een onderzoek naar de toekomst van vakmanschap (ROA, Kohnstamm Instituut, AMCIS en ecbo, 2017)
komt met een tegengeluid. Dat onderzoek laat zien dat er “geen bewijs is voor de stelling dat het belang
van breed vakmanschap op de arbeidsmarkt zou toenemen: specialistisch opgeleide vakmensen hebben
de beste baankansen en aantrekkelijk werk, gevolgd door brede vakmensen.” Het onderzoek heeft een
typologie van vakmanschap opgeleverd. Deze typologie kan ons helpen om samen met bedrijven in de
regio te bepalen welk type vakmanschap het beste bij welke opleiding past. En daarmee te bepalen wat
een goede balans is tussen het generieke en het specifieke (of zoals in het onderzoek wordt aangegeven
de verhouding tussen het specialistische en het bredere). Een volgende stap is dan om op basis van het
toebedeelde vakmanschapprofiel te komen tot een herijking van het curriculum, met daarin de best
passende verdeling tussen onderdelen van de opleiding.
Bedrijfsstages
MBO Amersfoort heeft in de afgelopen jaren het doen van bedrijfsstages gestimuleerd. In januari 2016
heeft het cvb een regeling bedrijfsstages vastgesteld. In deze regeling is onder andere vastgelegd wat we
onder een bedrijfsstage verstaan: De bedrijfsstage is professionalisering in de vorm van een actief verblijf
binnen een ander cluster, ondersteunende dienst/stafafdeling van MBO Amersfoort of een extern bedrijf
of organisatie waarin de medewerker zijn/haar inhoudelijke kennis van het vakgebied/de beroepspraktijk
actualiseert of verdiept voor een periode van minimaal acht uur en maximaal veertig uur. Ook beschrijft
de regeling de beoogde werkwijze.
In de afgelopen schooljaren hebben diverse medewerkers van scholen en van staven en diensten een
bedrijfsstage doorlopen. MBO Amersfoort stimuleert medewerkers tot het doorlopen van een
bedrijfsstage en zet in op uitbreiding daarvan.
Hybride docenten
MBO Amersfoort heeft de afgelopen jaren directeuren en teamleiders gestimuleerd om personeel te
werven dat afkomstig is uit bedrijven/instellingen om zo buiten naar binnen te halen. Op de korte termijn
kunnen we zo goed de verbinding leggen tussen wat studenten op school leren en wat hen in de praktijk
te wachten staat. In een snel veranderende samenleving verliezen deze medewerkers, indien zij het
contact met het bedrijfsleven opgeven, op termijn het zicht op hoe de beroepspraktijk zich doorontwikkelt
en hoe het werk wordt uitgevoerd. Werven van medewerkers die deels op school en deels in bedrijven
werken, bieden daar een oplossing voor. Dergelijke vakdocenten worden aangeduid als ‘hybride
docenten’ (het betreft niet de AVO-docenten).
Ervaringen bij andere instellingen en bij ons laten zien dat deze werving niet zomaar lukt. Potentiële
hybride docenten zien op tegen een tweejarig traject om het vereiste pedagogisch-didactisch getuigschrift
te behalen en zien daarmee af van een aanstelling. Op sommige plekken zijn afspraken gemaakt met
hbo-instellingen om dat traject te verkorten tot een jaar en zo de drempel om in deeltijd voor een
onderwijsinstelling te gaan werken te verlagen. Het aanstellen van hybride docenten biedt in onze ogen
niet alleen de school voordelen. Dat geldt ook voor de betreffende bedrijven die daarmee medewerkers
hebben die werkend leren kunnen stimuleren. Daarmee is ook hier een verbinding met het thema een
Leven Lang Ontwikkelen te leggen.
Instellingsbreed hebben we momenteel geen zicht op eventuele andere aanstellingen van medewerkers
naast die bij ons als onderwijsinstelling. Daar is een nadere inventarisatie op nodig. Gelet op ervaringen
dat werving van hybride docenten moeizaam is, verwachten we dat het om slechts een zeer klein aantal
gaat. Vanuit het oogpunt van die versterking is het wenselijk om daar gerichter op te sturen.
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Ambitie MBO Amersfoort met betrekking tot verder versterken van de verbinding met de
beroepspraktijk in de periode 2019-2022:
Beoogd effect: Het toerusten van studenten voor de beroepspraktijk van nu en later, zodanig dat
het hen voorbereid op het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
Effectindicatoren:
1 Studenten vinden dat in hun opleiding op gevarieerde wijze steeds de verbinding wordt gelegd
met de beroepspraktijk.
2 Bedrijven/instellingen vinden dat studenten goed voorbereid zijn op het werk dat ze in
bedrijven/instellingen zullen gaan verrichten.
Bijbehorende doelstellingen:
 Het verder uitbouwen van het onderwijsconcept Onderwijs in Bedrijf (OiB) door het vergroten
van het percentage studenten dat hieraan deelneemt en door het vormgeven van een
practoraat voor het thema lerend werken en werkend leren
 Het opstellen van vakmanschapprofielen voor alle opleidingen, gebaseerd op een typologie van
vakmanschap. Dit in samenspraak met het bedrijfsleven
 Het doorontwikkelen van bedrijfsstages door het vergroten van het percentage medewerkers
dat hieraan deelneemt en te zorgen voor een beleidsmatige inbedding hiervan in de organisatie
 Het aanstellen van hybride docenten binnen onderwijsteams (met als voorwaarde het verkrijgen
van subsidie volgens de Subsidieregeling Zij-instroom.

2.4.2

Flexibilisering van het onderwijs

Achtergrond
Afgelopen jaar hebben we in MBO Amersfoort de verschillende vormen van maatwerk geïnventariseerd.
Uit deze inventarisatie blijkt dat MBO Amersfoort een grote diversiteit aan maatwerk aanbiedt. Soms is
maatwerk instellingsbreed ingevoerd, soms is het per school of onderwijsteam georganiseerd. Met de
verschillende werkwijzen komen we tegemoet aan wensen en behoeften van studenten en bedrijfsleven.
De processen en systemen zijn echter nog onvoldoende ingericht op deze diversiteit en de te verwachten
ontwikkeling daarin, wat leidt tot knelpunten en extra werk. Door flexibilisering zal de complexiteit in de
onderwijslogistiek verder toenemen, wat eisen stelt aan processen en ondersteunende systemen. Onze
wens dit geheel efficiënter in te richten en ons voor te bereiden op verdere ontwikkeling van maatwerk
was aanleiding te starten met het programma ‘Onderwijsjaarplan’.
Programma onderwijsjaarplan als stevige basis voor verdere flexibilisering
MBO Amersfoort kiest er met het programma Onderwijsjaarplan voor een stevige basis te leggen voor de
ontwikkeling van maatwerk. Dit door het systematiseren van de procesketens onderwijsontwikkeling en
onderwijslogistiek. In het programma herijken en herontwerpen we de processen in deze ketens, van
curriculumontwikkeling tot en met roostering. Het doel is hierbij een efficiënt en effectief verloop van deze
processen. Vervolgens vertalen we dit geheel naar beleid, kaders en benodigde hulpmiddelen,
waaronder zo nodig het vervangen van huidige ondersteunende informatiesystemen.
Deze systematisering stelt MBO Amersfoort in staat het huidige en toekomstige maatwerkonderwijs goed
te organiseren en uit te voeren. Hierdoor kunnen we wendbaar te reageren op een veranderende vraag
en kunnen we maatwerkonderwijs verder ontwikkelen, binnen de kaders ‘betaalbaar – studeerbaar –
doceerbaar’.
Concretisering van de visie op flexibilisering en maatwerk loopt parallel aan het programma.
Op basis van deze nieuwe visie zal het volgende meerjarenproject, het herontwerp van curricula,
plaatsvinden. De verwachting is dat dit project in 2022 nog in volle gang zal zijn.
Fasering in het programma Onderwijsjaarplan
Bij het traject Onderwijsjaarplan hanteren we onderstaande fasering:
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A. Inventarisatie, analyse, quick wins verbeteringen
In de eerste fase inventariseren we de huidige vormen van organiseren van de ketens
onderwijsontwikkeling – onderwijslogistiek, de huidige vormen van maatwerkonderwijs en de knelpunten
die in de organisatie ervan optreden. We houden verdiepende analyses bij een aantal scholen met
specifieke maatwerkvormen, op examenplanningen en op de planning van sportactiviteiten. Doel daarvan
is specifiek in kaart brengen welke kaders, afspraken en procesverbeteringen nodig zijn. Tevens om
duidelijkheid te krijgen over welke eisen de huidige en beoogde maatwerkoplossingen stellen aan een
plannings- en roostertool.
Daarnaast wordt geïnventariseerd welk beleid en kaders op deze gebieden aanwezig zijn, wat moet
worden (door)ontwikkeld en waar uitlijning noodzakelijk is.
Dit leidt tot het vastleggen van tijdsplanningen en de werkwijze rondom bestaande processen in de
ketens onderwijsontwikkeling – onderwijslogistiek in een draaiboek.
Voor wat betreft de quick wins, dit gaat o.a. om het ontwikkelen van formats en het uitlijnen en verbeteren
van de samenwerking tussen onderwijs en roosterbureau.
Traject A is reeds gestart. Voor het jaar 2018 staat de voorbereiding van het programma van eisen voor
de planning- en roostertool op het programma. Het helder krijgen van de benodigde doorontwikkeling van
beleid en kaders en de doorontwikkeling van het draaiboek loopt door tot eind 2019.
B. Voorstellen, doorontwikkeling beleid en kaders:
Bovenstaande doorontwikkeling van beleid en kaders is met name gericht op het gebied van maatwerk
en flexibilisering. Hierna volgt het uitwerken van het implementatietraject, zoals het bepalen van de
verdeling van rollen, taken, en verantwoordelijkheden en het verbeteren van processen in de keten
onderwijslogistiek wordt vormgegeven. Voor wat betreft de systeemkant, gaat het met name om het
programma van eisen en aanbesteding ondersteunende plannings- en roostertool, waarbinnen
maatwerkroosteren/ individueel roosteren mogelijk is. De inschatting is dat dit tot eind 2018 duurt, zodat
de eerste helft van 2019 besteed kan worden aan het inrichten van het systeem. Na de inrichting wordt
voorlichting en training ingericht, die zal doorlopen tot in 2020.
Ook wordt de jaarplanning (curriculumontwikkeling t/m roostering) opnieuw ingericht.
C. Implementatie
De implementatie betreft het gefaseerd invoeren van de gekozen instrumenten die nodig zijn voor de
processen van onderwijsontwikkeling t/m roosteren.
Met behulp van deze instrumenten kunnen de curricula vervolgens worden ingericht volgens de visie op
onderwijs, flexibilisering en maatwerk. Welke vorm dit krijgt is in het huidige beginstadium van het
programma nog niet bekend.
De doelen bij het thema flexibilisering van het onderwijs kunnen we vooralsnog enkel op hoofdlijnen
schetsen. De onderlinge afhankelijkheden en samenhang tussen deze doelen is zo sterk is, dat we deze
als één blok opnemen in onze planning van tussen- en eindresultaten. Veel is afhankelijk van de
besluiten die genomen worden tijdens dit traject.
Ambitie MBO Amersfoort met betrekking tot flexibilisering in de periode 2019 – 2022:
Beoogd effect: Het toerusten van studenten voor de beroepspraktijk van nu en later, zodanig dat het
hen voorbereid op het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
Effectindicator: Medewerkers vinden dat maatwerk bieden aan studenten steeds beter mogelijk is.
Bijbehorende doelstellingen:

Het opstellen de visie op maatwerk en flexibilisering, voortbouwend op de visie op onderwijs en
vervolgens de implementatie hiervan op het gebied van curriculumontwikkeling

Het analyseren en bijstellen/ontwikkelen van de huidige variatie en organisatie in de
procesketens onderwijsontwikkeling en onderwijslogistiek.

Het implementeren van een nieuw plannings- en roosterinstrument, na de voorwaarden in kaart
te hebben gebracht en gedegen besluitvorming. Vervolgens het gefaseerd implementeren van
2.4.3. dit
Internationalisering
instrument.
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Achtergrond
MBO Amersfoort wil studenten en medewerkers de kans bieden om internationale competenties te
ontwikkelen en relevante kennis op te doen. Daarmee worden studenten voorbereid op de arbeidsmarkt
van de toekomst. Een en ander is vastgelegd in onze beleidsnotitie ‘Ambitieus internationaliseren, op weg
naar 2021’. Deze beleidsnotitie is er om scholen te helpen bij het inrichten van hun opleidingen en
scholen kunnen zelf invulling geven aan internationalisering.
Binnen MBO Amersfoort, zijn we van mening dat studenten en medewerkers zich moeten kunnen
ontwikkelen op onderstaande gebieden:
 Persoonlijke eigenschappen, zoals stressbestendigheid en zelfstandig leren;
 Vakkennis, zoals internationale beroepservaring;
 Sociale competenties, zoals het werken in (interculturele) teams en communicatieve
vaardigheden;
 Strategische vaardigheden, zoals kennismanagement en probleemoplossend vermogen.
Belang Internationalisering
De MBO Raad stelt dat internationalisering een goede manier is om het onderwijs naar een hoger niveau
te tillen. Door internationaal competent te zijn vergroot de student zijn inzetbaarheid in het beroepenveld.
De MBO Raad onderschrijft daarmee de notitie van de Onderwijsraad en de brieven van oud-minister Jet
Bussemaker “De wereld in” en zeer recent “De waarde(n) van de wereld” en de meest recente kamerbrief
van minister van Engelshoven “Internationalisering in evenwicht”. De minister geeft aan dat we behoefte
hebben aan grensoverschrijdende denkers en doeners door creativiteit, lef en ambitie. Ook de nieuwe
minister onderschrijft deze uitgangspunten.
Internationalisering wordt binnen MBO Amersfoort niet geformuleerd als doel maar als middel. Om
toegankelijk, ondernemend en vakkundig te zijn, is het voor de huidige studenten belangrijk dat zij zich
internationaal oriënteren en zich voorbereiden op een globaliserende wereld.
In de laatste kamerbrief formuleert de minister expliciet de ambitie om de uitgaande mobiliteit van 7%
naar 10% te laten stijgen in de komende vijf jaar. Voor MBO Amersfoort geldt dat wij op dit moment de
7% nog niet halen. Omdat er momenteel op verschillende wijze gemeten wordt is het lastig cijfers te
vergelijken, maar in schooljaar 2016-2017 ging 2% van onze studenten naar het buitenland voor een
stage (cijfers DUO). MBO Amersfoort wil zich de komende vijf jaar inzetten om naar 7% te groeien.
Activiteiten
Dankzij de huidige technologische ontwikkelingen en de toenemende multiculturele samenleving hoeft
het ontwikkelen van internationale competenties lang niet altijd plaats te vinden door uitgaande mobiliteit.
Een internationale en/of interculturele ervaring kan ook opgedaan worden in Nederland, bijvoorbeeld door
Internationalisation@home of aanbod van moderne vreemde talen of tweetalig onderwijs. Scholen
kunnen zelf een afweging maken op welke wijze zij internationalisering vormgeven binnen hun
opleiding/curriculum mede afhankelijk van de kwalificaties binnen de opleidingen.
MBO Amersfoort wil zich verder ontwikkelen als het gaat om internationalisering. Daarbij is men zich er
van bewust dat de fases verschillend kunnen zijn voor de scholen/teams. Zaak is dat elk team zijn
ambities benoemt in zijn teamplan en stappen maakt die passend zijn bij de doelgroep en de fase waarin
het team zich bevindt.
Als geheel wil MBO Amersfoort internationalisering nadrukkelijker positioneren en scholen/teams
faciliteren bij de implementatie van activiteiten ter bevordering hiervan. Ten aanzien van internationale
mobiliteiten zou men in de komende vijf jaren geleidelijk toe willen groeien naar de 7% ambitie.
Studenten
 Studenten krijgen de mogelijkheid om interculturele vaardigheden te ontwikkelen en kennis te
verkrijgen van culturen van andere (Europese) landen;
 Internationale stages worden gestimuleerd waarbij MBO Amersfoort faciliteert door:
- Mogelijkheden en voorwaarden te communiceren en waar mogelijk te vergroten;
- Structureel en samenhangend systeem voor IBPV te organiseren en te ondersteunen;
- Subsidies aan te vragen om buitenlandse stages (deels) financieel te ondersteunen,
onderdeel hiervan is het verkrijgen van de VET Mobility Charter om zo toegang te houden tot
de Europese subsidie (Erasmus+ en opvolger) en aanvragen eenvoudiger te maken;
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-



Een netwerk op te bouwen van internationale scholen/bedrijven, zodat studenten
eenvoudiger toegang hebben tot internationale stages/studie.
Studenten kunnen zich ontwikkelen op het gebied van taalverwerving door het aanbieden van
moderne vreemde talen en/of tweetalig onderwijs;

Medewerkers
 Medewerkers krijgen de mogelijkheid om interculturele vaardigheden te ontwikkelen en kennis te
verkrijgen van culturen van andere (Europese) landen;
 Internationale ervaring op te doen (job shadowing) als onderdeel van
professionalisering/deskundigheidsbevordering. Dit kan gaan om beter uitvoeren (les)taken,
bevorderen vaardigheden (internationaal) samenwerken of verbeteren taalvaardigheden.
MBO Amersfoort faciliteert dit door:
- Mogelijkheden en voorwaarden te communiceren (o.a. via TOV Academie) en waar mogelijk
te vergroten;
- Subsidies aan te vragen om buitenlandse mobiliteit (deels) financieel te ondersteunen;
- Voorwaarden te creëren waardoor docenten in de gelegenheid worden gesteld om
gedurende een (korte) periode “stage” te lopen.
Ambitie MBO Amersfoort met betrekking tot Internationalisering in de periode 2019 – 2022:
Beoogd effect: Het toerusten van studenten voor de beroepspraktijk van nu en later, zodanig dat het
hen voorbereid op het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
Effectindicator: Studenten en medewerkers geven aan dat zij internationale competenties hebben
ontwikkeld, die zij naar verwachting kunnen inzetten tijden hun loopbaan.
Bijbehorende doelstellingen:
 Het instellingsbreed op de kaart zetten van het onderwerp internationalisering binnen MBO
Amersfoort door het onderwerp op te nemen in teamplannen
 Het realiseren van een toename van het percentage studenten dat een buitenlandstage doet
gedurende zijn opleiding
 Het op niveau brengen van het internationale beleid en de uitvoering daarvan binnen MBO
Amersfoort, zodat voldaan wordt aan de eisen van de VET Mobility Charter
 Het door ieder team in het teamplan opnemen op welke wijze zij studenten en medewerkers
laat werken aan het verwerven van internationale competenties
 Het realiseren van de mogelijkheid voor kwetsbare groepen studenten om te werken aan
internationale competenties door middel van een buitenlandervaring
 Het realiseren van een toenemend percentage medewerkers dat naar het buitenland gaat
voor job shadowing/stage/training opvoeren
 Het integreren van Internationalisation@home in de curricula (waar van toepassing)

2.4.4. Excellentie
Achtergrond
Excellentie is binnen MBO Amersfoort inmiddels tot bloei gekomen. Bij invoering kwam het onderwerp
moeilijk op gang, maar daarna is het enthousiasme over excellentietrajecten enorm gegroeid. We zijn er
inmiddels van overtuigd dat, naast het begeleiden van jongeren in een kwetsbare positie, het binnen
MBO Amersfoort ook belangrijk is om jongeren die meer kunnen dan gemiddeld voldoende uit te dagen.
Excellentietrajecten geven een extra dimensie aan de persoonsvorming van deze studenten. Grenzen
worden verlegd, zelfvertrouwen groeit en vakmatige vaardigheden verbeteren. Ook docenten ervaren een
groei in professionaliteit en deskundigheid. De teams die excellentietrajecten hebben opgezet, willen
deze trajecten dan ook voortzetten.
Hieronder wordt een beeld gegeven van de ambities m.b.t. excellentie voor de komende jaren.
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Vakwedstrijden
Vakwedstrijden maken binnen MBO Amersfoort het grootste deel uit van de excellentietrajecten.
MBO Amersfoort begon in 2015 met 3 vakwedstrijden, gekoppeld aan 2 scholen. De enthousiaste teams
waren voorlopers. Daarna zijn andere scholen in beweging gekomen. Tijdens schooljaar
2017-2018 deden maar liefst 7 scholen mee aan 17 vakwedstrijden. Er wordt naar gestreefd om meer
scholen te laten deelnemen, waarbij de stijging naar verwachting minder snel zal gaan.
Op de Kennisdelingsdag van MBO Amersfoort in maart 2018 hebben studenten en docenten een
presentatie gegeven over hun ervaringen met vakwedstrijden. MBO Amersfoort heeft inmiddels drie keer
een landelijk kampioen afgeleverd.
Landelijk worden vakwedstrijden ook gezien als een boost voor student en docent. In Nederland hebben
57 instellingen de vakwedstrijden onderdeel gemaakt van hun excellentieplannen. Uit de meest recente
landelijke enquête onder mbo-bestuurders, met een respons van 69%, toont dat 85,3% ervaart dat de
kwaliteit van de wedstrijden belangrijk is voor het onderwijs, 82,4% vindt dat de vakwedstrijden een boost
geven aan het mbo en 67,7% ervaart meer enthousiasme onder docenten.
Vooralsnog is het binnen MBO Amersfoort de bedoeling dat vakwedstrijden zoveel mogelijk binnen de
curricula geïntegreerd worden, wat betekent dat alle studenten zich op de opdrachten voorbereiden. Hoe
dit te optimaliseren, komt dit schooljaar aan de orde in een masterclass ‘Meer doen met vakwedstrijden’.
Hieraan nemen 25 betrokken docenten deel.
MBO Amersfoort heeft de intentie (met 2 andere mbo-instellingen) om gericht praktijkgericht onderzoek
te doen naar de waarde van vakwedstrijden binnen het curriculum.
Doel is om in 3 jaar gericht onderzoek te doen naar de inzet en effecten van vakwedstrijden in het
middelbaar beroepsonderwijs met als onderzoeksvraag: Op welke manier kunnen vakwedstrijden in het
mbo ingezet worden om tot een optimaal resultaat bij studenten te leiden?
Deelvragen hierbij zijn:
1. Op welke manieren worden vakwedstrijden nu in het middelbaar beroepsonderwijs ingezet?
2. Welke effecten hebben de vakwedstrijden op studenten?
3. Hoe zijn de effecten van vakwedstrijden gerelateerd aan de inzet/vormgeving daarvan?
4. Hoe kunnen opleidingen vakwedstrijden inzetten op een manier die optimaal ondersteunend is in de
(beroepsgerichte) ontwikkeling van studenten?
Niet alle scholen nemen deel aan vakwedstrijden. Voor de Entree opleidingen bestaan bijvoorbeeld geen
vakwedstrijden. Medewerkers binnen deze school vragen zich ook af of dit voor hun doelgroep zou
werken. De missie binnen deze school ligt vooral in het meegeven van een basis aan deze studenten,
waardoor zij zich in de samenleving kunnen handhaven. Overigens bestaat wel de wens om niveau 2
studenten mee te laten doen aan vakwedstrijden.
De Dutch HealthTec Academy heeft veel unieke opleidingen in Nederland. Landelijke wedstrijden zijn
hiermee uitgesloten. Hier zouden hooguit interne wedstrijden gehouden kunnen worden.
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Hieronder staat het totaaloverzicht deelname aan voorrondewedstrijden in 2018-2019:
School

Vakwedstrijd

School voor Gezondheidszorg

Apothekersassistent
Doktersassistent
Verpleegkundige
Verzorgende IG
Bedrijfsadministratie/ financiële administratie
Directiesecretaresse/ managementassistent
Verkoper/ verkoopspecialist
Medewerker evenementenorganisatie/ marketing en
communicatie
Kappen
Schoonheidsspecialist
Onderwijsassistent
Pedagogisch Medewerker
Gastheer/ gastvrouw
Kok
Hotelreceptionist
Facilitair dienstverlener
Sport- en bewegingsleider
Bouwtimmerman
Metselaar
Schilder

School voor Economie & Ondernemen

School voor Toerisme & Management
School voor Uiterlijke Verzorging
School voor Welzijn
Hotelschool

Sportacademie
School voor Techniek

Meester-Gezel trajecten bij de School voor Techniek
Binnen MBO Amersfoort heeft het meester-gezeltraject binnen onze opleiding Schilderen niveau 4 een
mijlpaal behaald. We hebben inmiddels acht meester-schilders afgeleverd. Dit betekent dat deze
studenten naast hun niveau 4 diploma een meestercertificaat vanuit Savantis hebben ontvangen. Wij zijn
de enige mbo school bij wie een dergelijk traject op deze manier ‘uit de verf is gekomen’. Dit traject zetten
we daarom de komende jaren voort. Ook zal worden onderzocht of het meestertraject alleen wordt
aangeboden binnen de niveau 4 variant of dat dit ook/beter vorm kan krijgen binnen een kopopleiding na
de niveau 3 opleiding. Onderzocht wordt wat haalbaar is en wat goed is voor de studenten, de bedrijven
en de school.
Stimuleren excellentietrajecten binnen MBO Amersfoort
Naast bovenstaande excellentietrajecten, Skills en meester-gezel, is er op het thema Internationaal
Burgerschap een aantal excellentietrajecten ontwikkeld. Deze trajecten worden vanaf heden
ondergebracht bij het thema ‘Internationalisering’.
Binnen MBO Amersfoort leven naast Skills en het meester-gezeltraject nog ideeën voor extra
excellentietrajecten. Dit wordt binnen de organisatie aangemoedigd. We willen het aantal
excellentietrajecten graag opvoeren.
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Ambitie MBO Amersfoort met betrekking tot excellentie in de periode 2019-2022:
Beoogd effect: Het toerusten van studenten voor de beroepspraktijk van nu en later, zodanig dat het hen
voorbereid op het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Effectindicatoren:
1 Een visie op excellentie is ontwikkeld en uitgewerkt in beleid.
2 Docenten en studenten geven aan dat zij excellentie een verrijking van de opleiding(en) vinden.
Bijbehorende doelstellingen:

Het realiseren van een toename in deelname aan vakwedstrijden, dat samen met Skills
Netherlands wordt georganiseerd

Het formuleren van beleid, gericht op het bevorderen van excellentietrajecten binnen MBO
Amersfoort. Hierbij de inzichten vanuit het NRO Onderzoek naar de inzet en effecten van
vakwedstrijden meenemen. De inzichten die daaruit voortkomen inbedden in opleidingen,
zodat zoveel mogelijk studenten hier baat bij hebben

Het voortzetten van de mogelijkheden voor studenten van de opleiding schilder om een
meestertitel te behalen tijdens de opleiding.

2.4.5

Alumnibeleid en Leven Lang ontwikkelen

Achtergrond
Hoewel de thema’s een Leven Lang Ontwikkelen en alumnibeleid ook los van elkaar gezien kunnen
worden, wordt enige verwevenheid hiervan door de meeste medewerkers binnen MBO Amersfoort
onderstreept. Daarom komen ze in deze paragraaf beide aan bod.
Cursussen in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen kunnen o.a. aangeboden worden aan oudstudenten, maar ze zijn natuurlijk ook beschikbaar voor andere werkenden in een sector. Voor zowel
alumnibeleid als een Leven Lang Ontwikkelen geldt dat er binnen MBO Amersfoort veel activiteiten zijn
en dat we het van belang vinden om zaken m.b.t. deze thema’s goed te doordenken, zodat we voorbereid
zijn op de toekomst.
Alumni
In alle scholen van MBO Amersfoort is er contact met oud-studenten. Oud-studenten worden bijvoorbeeld
betrokken bij het ontwikkelen van onderwijsmateriaal, zij geven gastlessen, bieden stageplekken aan en
worden betrokken bij voorlichting over de scholen. Ook zijn er binnen verschillende scholen reünies
georganiseerd. Soms was dat een groot succes, vaker was de opkomst laag. Het komt regelmatig voor
dat oud-studenten in dienst treden bij MBO Amersfoort. Het aantal werknemers binnen onze OiB
bedrijven bestaat bijvoorbeeld voor ongeveer 15 procent uit oud-studenten.
De alumni gerelateerde activiteiten vinden veelal plaats op informele en persoonlijke basis. Voor de
meeste scholen werkt dit goed en is de behoefte aan een gemeenschappelijk alumnibeleid gering. De
verschillen in sector, niveau en duur van opleidingen hebben invloed op het contact met oud- studenten.
Om deze reden zijn we binnen MBO Amersfoort van mening dat scholen met betrekking tot contact met
alumni een behoorlijke mate van vrijheid dienen te hebben en zij dit op een manier dienen vorm te geven,
die past bij de student en de sector.
Tegelijkertijd realiseren we ons binnen MBO Amersfoort dat een beter doordachte aanpak op het gebied
van omgang met oud-studenten kansen biedt voor wat betreft de uitwisseling van actuele kennis en
informatie. Studenten zijn de ambassadeurs van de scholen en, net als voor de scholen, wordt het voor
hen steeds belangrijker om een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Daarnaast is er
nieuwsgierigheid naar de loopbaan van studenten na het verlaten van de school. De scholen binnen
MBO Amersfoort willen daarom wel meewerken aan een aanpak om de op een meer systematische
manier te bereiken. Voorwaarde is dat de administratieve kant hiervan goed moet worden uitgedacht, een
beperkte hoeveelheid werk en betrouwbare gegevens oplevert. De uitbesteding aan externe bureaus kan
hierbij handig zijn, maar hiervan dient dan een kosten-baten analyse gemaakt te worden.
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Het is dus van belang om goed te onderzoeken welke aanpak werkt voor de studenten en de scholen
binnen MBO Amersfoort, alvorens we iets nieuws gaan invoeren.
Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
Om werkenden meer mogelijkheden te bieden om duurzaam inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, zijn
bij- en nascholingscursussen op mbo (plus) niveau nodig. OCW stuurt daarom op flexibilisering van het
aanbod hiervan. MBO Amersfoort kent op het gebied van LLO een beperkte traditie. LLO wordt binnen
MBO Amersfoort belangrijk gevonden, cvb en directeuren zijn van mening dat MBO Amersfoort hier een
rol in zou moeten hebben. Een belangrijk dilemma daarbij is of LLO ondergebracht kan worden in
bestaande onderwijsteams of dat dit beter los van het initiële onderwijs vorm kan krijgen. De klassieke
cultuur van onderwijs is namelijk niet automatisch de cultuur die nodig is voor een contractafdeling. Dit is
de uitdaging waar MBO Amersfoort voor staat. Ook is er een spanningsveld rondom het benutten van
publiek geld voor contractactiviteiten.
Het is daarom van belang dat er een nadere oriëntatie plaatsvindt op het gebied van LLO. Wat zijn de
wensen en mogelijkheden van MBO Amersfoort m.b.t. contractonderwijs, volwassenonderwijs en
samenwerkingsverbanden op dit gebied met gemeente en andere scholen? Van belang hierbij is dat
MBO Amersfoort een passende visie op het gebied van LLO ontwikkelt, waarna het thema verdere vorm
en inhoud kan krijgen binnen de instelling.
Vooralsnog zijn er binnen verschillende scholen van MBO Amersfoort samenwerkingsverbanden in het
kader van LLO. Deze zijn, gezien de verschillen in de populatie studenten en branche, verschillend van
aard. Hieronder geven we een indruk van de samenwerkingsverbanden.
Meest belangrijke samenwerkingsverbanden m.b.t. LLO
De School voor Economie en Ondernemen werkt, samen met de Hogeschool Utrecht (HU), aan het
opzetten van een aantal Associate Degrees (AD’s). Deze tweejarige hbo-opleidingen zijn een antwoord
op de ‘missing link’ in het Leven Lang Ontwikkelen voor mbo’ers, havisten en/of werkende professionals.
Een aantal ontwikkelteams, bestaande uit medewerkers van MBO Amersfoort en de HU, stelt momenteel
de eerste plannen op met als doel om negen AD’s op te zetten, waarop vanaf schooljaar 2019-2020 op
kan worden ingeschreven.
Binnen de Dutch HealthTec Academy (DHTA) is cursorisch onderwijs heel gebruikelijk; zo’n twintig
procent van het aanbod vanuit de DHTA bestaat uit cursorisch onderwijs, dat samen met de branches
wordt aangeboden. De DHTA biedt naast een bekostigde vorm van onderwijs, waarbij o.a. wordt
samengewerkt met Pearl en Specsavers, contractactiviteiten aan. Voorbeelden zijn trajecten die leiden
tot een certificaat van contactlens specialist, klinisch prothese technicus en adaptatie specialist. Ook zijn
er cursussen voor audiciens en schoentechnici.
De School voor Veiligheid werkt nauw samen met de gemeente, omdat van daaruit regelmatig bijzondere
opsporingsambtenaren (boa’s) moeten worden bijgeschoold. In het huidige schooljaar (2018-2019) wordt
er voor de tweede keer een traject aangeboden voor ongeveer 15 boa’s. Het traject wordt de komende
jaren gecontinueerd.
Vanwege een tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden op de arbeidsmarkt, werkt de School voor
Gezondheidszorg en Welzijn mee aan een traject vanuit het ‘Regionaal actieplan aanpak tekorten’.
Zij werkt hierbij samen met Utrecht Zorg, de arbeidsmarktorganisatie voor de regio, en de ROC’s in de
omgeving van Amersfoort (ROC Midden Nederland, het Hoornbeek College en MBO Amersfoort). De
bedoeling is om meer studenten en zij-instromers op te leiden, te plaatsen bij stagebedrijven en de zorg
een beter imago te geven. Betere regionale samenwerking tussen onderwijs en werkveld, leidt tot sociale
en technische innovatie en een slimmere organisatie van de zorg.
Bij de School voor Techniek is in samenspraak met leermeesters vanuit de kenniskringen het idee
ontstaan om keuzedelen uit te werken tot cursussen voor werkenden. De arbeidsmarktpositie voor
technische opleidingen is gunstig en de technologische ontwikkelingen gaan snel. Vanuit de branches
wordt duidelijk dat er behoefte is aan bijscholing, onder andere op het gebied van arbo en veiligheid,
maar ook aan specifieke cursussen, zoals het werken met een tachograaf.
De School voor Entree opleidingen biedt, in samenwerking met de gemeente Amersfoort, regelmatig bij-,
na- of omscholingsactiviteiten aan in het kader van re-integratietrajecten. Mensen worden op deze manier
gestimuleerd om uit de bijstandssituatie te komen.
MBO Amersfoort continueert bovenstaande samenwerkingsverbanden en rapporteert hierover in de
komende jaarverslagen. De huidige doelstellingen liggen meer op het gebied van visieontwikkeling en het
onderzoeken van de mogelijkheden op het gebied van LLO.
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Ambities MBO Amersfoort met betrekking tot alumni en een Leven Lang Ontwikkelen in de periode
2019-2022:
Beoogd effect: Het toerusten van studenten voor de beroepspraktijk van nu en later, zodanig dat het hen
voorbereid op het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Effectindicator: Een visie op alumnibeleid en een Leven Lang Ontwikkelen is ontwikkeld en
uitgewerkt in beleid.
Bijbehorende doelstellingen:
 Het in kaart brengen welke aanpak inzake alumni bij MBO Amersfoort en de afzonderlijke
scholen past. Op basis van de uitkomsten een pilot uitvoeren
 Het evalueren van de aanpak m.b.t. alumni en, zo nodig, op basis hiervan
verbetermaatregelen invoeren
 Het ontwikkelen van een visie en beleid op LLO voor MBO Amersfoort. Hierbij de wensen en
mogelijkheden van MBO Amersfoort m.b.t. contractonderwijs, volwassenonderwijs en
samenwerkingsverbanden op het gebied van LLO meenemen.
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2.5

Professionalisering

Achtergrond
Om ons onderwijs de gewenste kwaliteit te blijven bieden in een snel veranderende wereld, is continue
professionalisering, ontwikkeling en kennisoverdracht nodig. MBO Amersfoort stelt zich tot doel om zich
verder te ontwikkelen tot een lerende organisatie, waarin medewerkers duurzaam leren om het onderwijs
continu te verbeteren. Deze lerende organisatie wordt gevoed door de activiteiten van de TOV Academie,
de interne academie van MBO Amersfoort.
De TOV Academie ondersteunt de continue professionalisering, ontwikkeling en kennisoverdracht van
onze medewerkers en de organisatie. Dit doen we door het ontwikkelen, realiseren en monitoren van
innovatieve professionaliseringsactiviteiten gebaseerd op de professionaliserings- en ontwikkelwensen
van de medewerkers en de organisatie.
De TOV Academie is een netwerk met diverse verbindingen en wordt vormgegeven vanuit de afdeling
P&O, de werkgroep TOV en diverse mee-makers.
Op P&O gebied wil MBO Amersfoort zich de komende jaren verder ontwikkelen als een goede werkgever
waar medewerkers graag bij willen werken. De snelle ontwikkelingen op vele terreinen en het realiseren
van onderwijskwaliteit en -vernieuwing vragen andere competenties dan voorheen van onze
medewerkers en om intensieve begeleiding van nieuwe medewerkers.
De komende jaren wordt om die reden intensief ingezet op:
1. het verder professionaliseren van de medewerkers bij MBO Amersfoort
2. het ontwikkelen van een introductie- en scholingsprogramma voor nieuwe medewerkers/startende
docenten (onboarding)
3. het borgen van het geleerde in de praktijk
4. vernieuwen/optimaliseren meerjarenbeleid professionalisering en R&O cyclus.
Deze ambities worden hieronder nader beschreven.
Ad 1. Verder professionaliseren van de medewerkers binnen MBO Amersfoort
Jaarlijks worden de individuele professionaliserings- en ontwikkelbehoeften geformuleerd in de R&Ogesprekken of andere gesprekken. De teamwensen worden besproken in het teamoverleg. Alle
professionaliseringsactiviteiten worden vastgelegd in de professionaliseringsplannen.
Per schooljaar stelt de TOV Academie een collectief professionaliseringsaanbod samen op basis van de
verkregen input uit professionaliseringsplannen, strategische doelen, directieteam-activiteitenplan en inen externe ontwikkelingen.
Teams en afdelingen organiseren zelf ook activiteiten. Deze zijn eveneens onderdeel van de
professionaliseringsplannen. Het afgelopen schooljaar lag de nadruk veelal op maatwerktrajecten binnen
de teams en afdelingen waardoor betrokkenheid en regie op het ontwikkelproces werd vergroot. Deze
positieve ontwikkeling wordt de komende jaren voorgezet.
In onderstaande alinea beschrijven we de ontwikkelingen (a) waarop ons collectieve professionaliseringsaanbod van schooljaar 2018-2019 (b) is gebaseerd.
Het professionaliseringsaanbod van de toekomstige schooljaren (2020-2021 en 2021-2022) wordt
afgeleid van de dan geldende professionaliseringsplannen en ontwikkelingen en de nieuwe strategische
koers.
A. Ontwikkelingen
Binnen de onderwijsbedrijven bij MBO Amersfoort leren onze studenten in de praktijk met echte
opdrachten en echte klanten. Dit vraagt van docenten/instructeurs andere rollen en andere competenties,
dan bij meer traditionele lessen. Het onderwijsconcept gaat meer uit van coaching-on-the-job. De
docenten moeten hiervoor enerzijds goed ingevoerd zijn in de beroepspraktijk en anderzijds in
pedagogisch-didactisch vaardigheden.
 De al eerder genoemde bedrijfsstages voor medewerkers binnen MBO Amersfoort geven
mogelijkheden om bij te blijven in het vakgebied en in aanraking te komen met innovaties van de
beroepspraktijk. De komende jaren is de bedrijfsstage een terugkerende professionaliseringsactiviteit, wat in paragraaf 2.4.1 is beschreven.
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In de paragraaf over studieloopbaanbegeleiding is al aangegeven dat dit een speerpunt is binnen
MBO Amersfoort. We willen dat elke student goede en voldoende begeleiding krijgt, die aansluit op
het kaderdocument Begeleiding bij MBO Amersfoort. Om docenten hierbij te ondersteunen hebben
begeleidingsstrategieën en vaardigheden een nadrukkelijke plek in ons professionaliseringsaanbod.
Er is binnen MBO Amersfoort veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt
zich onder meer op de 21e-eeuwse vaardigheden, die van belang zijn om studenten voor te bereiden
op een maatschappij die onophoudelijk verandert. Onze docenten worden om die reden geschoold
om onderwijs te bieden, waarin studenten deze 21e-eeuwse vaardigheden (verder) kunnen
ontwikkelen. Er wordt speciale aandacht besteed aan het onderhouden en ontwikkelen van ICT
vaardigheden.
MBO Amersfoort streeft ernaar om de LC-functie binnen de organisatie verder te versterken zodat
LC-docenten een actieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Nadat we hier
in eerdere jaren scholing op hebben ingezet, gaan we dat in het schooljaar 2018/2019 opnieuw
aanbieden.
Onbevoegde docenten die naar onze organisatie zijn overgestapt vanuit andere onderwijsinstellingen
of vanuit het bedrijfsleven brengen veel vakkennis en ervaring mee. Zij missen echter vaak
pedagogische en didactische vaardigheden en de bekwaamheidseisen om de kunnen lesgeven in het
MBO. Met de in company opleiding ‘Pedagogisch didactisch getuigschrift’ (PDG) worden deze
vaardigheden verworven. Na positieve afronding voldoen de docenten aan de bekwaamheidseisen
van het mbo.
In het kader van de wet bekwaamheidseisen instructeurs worden instructeurs, die na 1 augustus in
dienst zijn getreden, indien nodig, geschoold om te kunnen voldoen aan de bekwaamheidseisen.
Binnen MBO Amersfoort merken we dat onze leidinggevenden op een eigen manier invulling geven
aan onze drie merkwaarden. Leiderschap is sterk afhankelijk is van het individu. Om die reden
redenen is dit schooljaar een leiderschapstraject gestart. Dit traject komt ook ten gunste van het
project Onderwijsjaarplan. Dit is een groot traject en de implementatie van de verschillende
oplossingsrichtingen vraagt van onze leidinggevenden effectief leiderschap.
Een grote groep medewerkers binnen onze organisatie ervaart werkdruk/-stress. Dit heeft diverse
oorzaken en gevolgen voor de individuele medewerker en de organisatie. Om die reden wordt er een
nieuw beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid/levensfasebewust personeelsbeleid
ontwikkeld en worden diverse trainingen georganiseerd. Het te ontwikkelen beleid zal aansluiten bij
de nieuwe CAO paragraaf over minder werkdruk, meer werkplezier.
Vanuit onze ambitie om de examinering adequaat, betrouwbaar en beheersbaar te laten verlopen,
richt de professionalisering zich al enkele jaren op alle examenfunctionarissen. De scholing betreft
het onderhouden van kennis en vaardigheden op het gebied van examinering en diplomering en het
toepassen van nieuwe wet en regelgeving. Dit zetten we voort.
In het kader van de uitwerking van het strategisch doel ‘centraal systeem voor interne kennisdeling’
worden sinds 2016 kenniscafés en kennisdelingsdagen vormgegeven. Het kennisdelen heeft hierdoor
een structurele plek gekregen en er is een klimaat voor kennisdeling gecreëerd. De kenniscafés die
hebben plaatsgehad zijn positief gewaardeerd. Deze positieve ontwikkeling willen we de komende
jaren graag voortzetten.

B. Collectief professionaliseringsaanbod
Hieronder benoemen we de scholing die in het schooljaar 2018-2019 wordt aangeboden, waarna we de
doelstellingen beschrijven.


Pedagogische didactische vaardigheden. Docenten scholen in:
- coachen van studenten
- het maken en borgen van lessenseries en studiewijzers met uitdagende werkvormen (ook voor
de keuzedelen)
- gedifferentieerd lesgeven
- voeren van een (groeps)gesprek over lastige thema’s
- onderlinge feedback en intervisie
- de 5 rollen van de docent
- groepsdynamica
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Bedrijfsstage: iedere medewerker loopt een keer per twee jaar een in- of externe bedrijfsstage
Begeleidingsstrategieën en vaardigheden: slb’ers scholen in begeleidingsstrategieën en
vaardigheden.
Jezelf ontwikkelen als professional (w.o. 21e-eeuwse vaardigheden). Medewerkers scholen in:
- kritische denkvaardigheden
- time management
- feedforward
- effectief inzetten van sociale media
- voorkomen van pesten
- internationalisering
- ICT applicaties
- klant- en servicegericht werken
- gesprekstechniek (R&O, verzuim)
Onderwijskunde, ontwerpen, ontwikkelen en veranderkunde. LC-docenten scholen in:
- goed lesgeven
- planmatig aanpakken en reflecteren op keuzes en beslissingen
- coachen van collega’s bij hun ontwikkeling
- signaleren van vernieuwingen van het vak en nieuwe trends in de maatschappij en
ontwikkelen/vernieuwen van het curriculum in samenwerking met het werkveld
- kennis hebben van de actuele kwaliteitseisen van de inspectie, kwaliteitszorgcyclus en
kwaliteitseisen m.b.t. examinering
- toepassen van kwaliteitseisen en de kwaliteitszorgcyclus op het eigen doorbraakproject
- actief deelnemen aan complexe onderwijsvernieuwingen of programma’s
- bijdragen aan de verbetering van het onderwijs van de opleiding
- bijdragen aan innovatie en kwaliteitsverbetering binnen het team.
In oktober 2018 start er een in company PDG traject: Onbevoegde docenten kwalificeren zich voor
het beroep van docent.
Instructeurs. Instructeurs scholen in de bekwaamheidseisen voor instructeurs.
Leiderschap en management Leiderschapstraject vanaf september 2018: ·
- formuleren van een gemeenschappelijke visie op leiderschap
- vertalen van gemeenschappelijke visie naar een MBO Amersfoort leiderschapsprofiel
- leidinggevenden krijgen zicht op in hun eigen (leiderschaps)gedragsstijl en die van anderen.
Vanuit dit inzicht persoonlijk leiderschap wordt doorontwikkeld.
Vitaliteit. Medewerkers scholen in:
- krachtig communiceren
- loopbaanvaardigheden
- herkennen van werkdruk en –stress.
Examinering
- scholen van assessoren en constructeurs
- scholen van examenfunctionarissen in hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
- duurzaam borgen van de examenkwaliteit
Kenniscafés (drie per schooljaar) en kennisfestival (een keer per twee jaar)
- stimuleren van het ontwikkelen van eigen kennis
- delen van kennis en ideeën door middel van ontmoeting en dialoog met collega’s en/of externen
- opdoen van inspiratie, uitwisselen van ervaringen en netwerken.

De professionaliseringsactiviteiten worden daar waar mogelijk door interne medewerkers (TOV
ambassadeurs) gegeven.
Communicatie over de professionaliseringsactiviteiten loopt via intranet, mail, nieuwsbrieven,
kenniskroegen en jaarlijkse plenaire bijeenkomsten.
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Ad 2. Introductie- en scholingsprogramma nieuwe medewerkers/startende docenten
Binnen MBO Amersfoort worden de komende jaren om verschillende redenen nieuwe medewerkers
/startende docenten aangenomen. De begeleiding van deze medewerkers is cruciaal. Naast afspraken
over taakinvulling en taakzwaarte worden binnen MBO Amersfoort investeringen in scholing en
begeleiding gedaan. In het introductie- en scholingsprogramma wordt extra aandacht besteed aan de
startende docenten. Dit verhoogt de kracht van deze nieuwe groep docenten en versterkt hun
toekomstige inzetmogelijkheden. In dit kader wordt in 2019 een introductie- en scholingsprogramma
ontwikkeld voor nieuwe medewerkers/startende docenten. Het te ontwikkelen programma sluit aan bij de
nieuwe CAO paragraaf over startende docenten.
Ad 3. Het borgen van het geleerde in de praktijk
Om het duurzaam leren/het geleerde in de praktijk te borgen worden de gewenste effecten van
professionalisering besproken in de R&O cyclus en/of andere gesprekken waarin professionalisering aan
de orde komt. Afhankelijk van de behoefte en noodzaak om patronen te doorbreken, organiseert de TOV
Academie vervolgactiviteiten om het geleerde op lange termijn in de praktijk te borgen. Bijvoorbeeld:
aanvullende individuele (E-) coaching, terugkomdagen en intervisie. Ook zal de monitoring van de
uitvoering en de evaluatie van de professionaliseringsplannen wordt geborgd in de het nog te ontwikkelen
digitaal portfolio (onderdeel van het nog te ontwikkelen Leer Management Systeem, LMS).
De komende jaren richten we ons op versterking van de borging van het geleerde. Dit gaan we doen
door:
 het uitvragen van de leerdoelen van de medewerkers/team onderdeel van de training te laten zijn.
Doelstelling: in 2020 zijn alle trainingen gebaseerd op de leerdoelen van de medeweker.
 bij langdurige scholingen (langer dan 3 maanden) regelen de deelnemers een buddy die tijdens en
na de scholing feedback geeft op het geleerde in de praktijk
Doelstelling: in 2020 regelen alle medewerkers een buddy bij langdurige scholingstrajecten
(bijvoorbeeld PDG, LC scholing)
 bij maatwerk scholingstrajecten worden train-de-leidinggevende-sessies georganiseerd. In deze
sessie krijgen leidinggevenden tips voor interne borging van het geleerde en hoe zij medewerkers
kunnen stimuleren het geleerde in de praktijk te brengen.
Doelstelling: vanaf 2019 wordt een maal per jaar een train-de-leidinggevende-sessie georganiseerd.
Ad 4. Vernieuwen/optimaliseren meerjarenbeleid professionalisering en R&O-cyclus
Meerjarenbeleid professionalisering
Binnen MBO Amersfoort is voor de jaren 2014-2019 een meerjarenbeleid professionalisering ontwikkeld.
Dit beleid beschrijft naast het professionaliseringskader de wijze waarop de professionaliseringsplannen
tot stand komen. De faciliteiten voor professionalisering zijn vastgelegd in de regeling faciliteiten scholing
en professionalisering. Het huidige meerjarenbeleid professionalisering wordt in het najaar van 2018
geëvalueerd door middel van een enquête. Doel van deze evaluatie is om in kaart te brengen wat de
respondenten vinden van het professionaliseringsbeleid en wat de ervaringen zijn met de uitvoering van
dit beleid. Met deze input, de nieuwe strategische koers, de diverse beleidswijzigingen die deze nieuwe
koers met zich meebrengt en de nieuwe cao voor het mbo wordt een nieuw meerjarenbeleid
professionalisering ontwikkeld.
Doelstelling:
het nieuwe, up-to-date, meerjarenbeleid professionalisering 2020-2024 is in 2019 ontwikkeld.
R&O-cyclus en instrumenten
In het najaar van 2017 heeft P&O onderzoek gedaan naar de tevredenheid over de R&O-cyclus. De
conclusies en aanbevelingen die hieruit voortkomen zijn in december 2017 geaccordeerd. De
aanbevelingen zijn verwerkt in onderstaande doelstellingen voor het schooljaar 2018 -2019:
Doelstellingen:
 digitaliseren van de R&O-cyclus. Een module hiervoor is ingekocht en ingeregeld
 aanpassen/verbeteren van de regeling R&O-cyclus (het R&O-formulier is inmiddels verbeterd)
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beter voorbereiden van leidinggevenden op het voeren van het R&O gesprek door het bieden van
ondersteuning, coaching en training door een externe trainer.
beter voorbereiden van medewerkers door het ontwikkelen van een factsheet over de R&O-cyclus en
het aanpassen/verbeteren van de online video ‘hoe bereid ik mij voor op het R&O-gesprek ’en
opnieuw onder de aandacht brengen van de scans van de HR toolkit
Ontwikkelen en implementeren van een digitale docentfeedbacktool, waarmee gemakkelijk feedback
van studenten en collega’s kan worden verzameld (studentenquête en lesobservatie)

Ambitie MBO Amersfoort met betrekking tot professionalisering in de periode 2019 – 2022:
Beoogd effect: Medewerkers voelen zich voldoende geëquipeerd om uitvoering te
geven/ondersteuning te bieden aan het onderwijs.
Effectindicator: Medewerkers vinden dat het doorlopen van professionaliseringsactiviteiten heeft
bijgedragen aan hun professionele ontwikkeling, waardoor zij zich beter toegerust voelen om hun
werk uit te voeren.
Bijbehorende doelstellingen:
 Het ontwikkelen van professionaliseringsactiviteiten die aansluiten bij de leer- en
ontwikkelwensen van de medewerkers en de organisatie door de TOV Academie. De input
hiervoor wordt verkregen uit de professionaliseringsplannen, de nieuwe strategische koers
en in- en externe ontwikkelingen. Daar waar het kan, wordt maatwerk geboden, in
teamverband geschoold en activiteiten door interne medewerkers (TOV ambassadeurs)
verzorgd. De regie van het professionaliseringsproces ligt bij de teams en individuele
medewerkers. De TOV Academie adviseert, ontwikkelt, organiseert en faciliteert. Het
realiseren van een toename in deelname aan vakwedstrijden, dat samen met Skills
Netherlands wordt georganiseerd
 Het ontwikkelen van een introductie- en scholingsprogramma voor nieuwe
medewerkers/startende docenten
 Het borgen dat het door professionalisering geleerde in de praktijk, zodat medewerkers in
staat zijn hun functie, rol, taken en bevoegdheden goed uit te voeren en beoogde
veranderingen door te voeren
 Het vernieuwen/optimaliseren van het meerjarenbeleid professionalisering en de R&O
cyclus.
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Hoofdstuk 3 Indicatieve meerjarenbegroting Kwaliteitsplan MBO Amersfoort
2019-2022
Indicatieve Meerjarenbegroting Kwaliteitsplan (x € 1.000)
waarvan
beleidsontwikkeling/
staf/indirect
onderwijs
ondersteunend

waarvan
onderwijs/direct
onderwijs
ondersteunend
1 Jongeren en (jong)volwassenen in kwetsbare positie

*

*

2 Gelijke kansen in het onderwijs
●

Studentendienstverlening SDV ¹

€

6.500 €

6.200 €

●

Studieloopbaanbegeleiding SLB

€

4.500 €

4.500

●

Overig maatwerk (passend onderwijs, taal en rekenen)

€

3.000 €

3.000

€

14.000 €

Subtotaal

300

13.700 €

300

€

550

3 Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst:
●

●

●

●

Hoofddoelstelling: Verder versterken van de verbinding met de beroepspraktijk
●

practoraat

€

550

●

bedrijfsstages

€

850 €

€

1.400 €

850 €

550

Hoofddoelstelling: Flexibilisering van het onderwijs
●

onderwijsjaarplan ²

€

1.500 €

1.150 €

350

●

overig/inbedding/curriculumontwikkeling ³

€

2.300 €

1.840 €

460

€

3.800 €

2.990 €

810

Hoofddoelstelling: Internationalisering binnen MBO Amersfoort
●

job shadowing

€

375 €

375

●

overig

€

425 €

355 €

70

€

800 €

730 €

70

€

700 €

650 €

50

€

300

€

300

Hoofddoelstelling: Excellentie binnen MBO Amersfoort
●

●

850

skills

Hoofddoelstelling: Een Leven Lang Ontwikkelen en alumnibeleid
●

onderzoek
Subtotaal

€

7.000 €

5.220 €

1.780

4 Professionalisering
●

scholing ⁴

€

3.600 €

2.520 €

1.080

●

TOV ⁴

€

800 €

560 €

240

●

overig/extra uren begeleiding cao

€

1.600 €

1.600

Subtotaal

€

6.000 €

4.680 €

1.320

Totaal

€

27.000 €

23.600 €

3.400

87%

13%

* deels vanuit andere subsidiestroom, deels ondergebracht onder Gelijke kansen in het onderwijs
¹ waarvan beleidsontwikkeling/staf/indirect onderwijs ondersteunend: directeur 0,3 fte (100%) en
teamleider 0,9 fte (50%)
² waarvan beleidsontwikkeling/staf/indirect onderwijs ondersteunend: licenties, inzet projectleiding
vanuit stafdienst O&O en inzet vanuit stafdienst BMC
³ waarvan beleidsontwikkeling/staf/indirect onderwijs ondersteunend: 20% (stelpost)
⁴ waarvan beleidsontwikkeling/staf/indirect onderwijs ondersteunend: 30% (o.b.v. formatie)
In de meerjarenbegroting (Beleidsnota Financiën 2019) zijn ten aanzien van de kwaliteitsafspraken de
volgende uitgangspunten verwoord:
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Het kwaliteitsplan wordt goedgekeurd en de investeringsbudgetten worden derhalve conform
aandeel t-2 gerealiseerd, waarbij het aandeel niveau 2 constant wordt verondersteld op niveau
2017.
 De resultaatafhankelijke budgetten worden ook volledig gerealiseerd, conform aandeel t-2, en in
het kader van matching toegerekend aan de gehele periode waarop het kwaliteitsplan betrekking
heeft.
 De door MBO Amersfoort te leveren investering om invulling te geven aan de in het kwaliteitsplan
geformuleerde doelen worden geacht gelijkmatig verspreid te zijn in de tijd. De hiermee
samenhangende kosten worden gefinancierd uit de beschikbare kwaliteitsmiddelen. De middelen
kennen geen verrekeningsclausule, ze zijn in financiële zin dus niet geoormerkt.
De cijfers uit deze meerjarenbegroting komen ook terug in de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag,
gecorrigeerd voor de realisatie van desbetreffend kalenderjaar.
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Bijlage 1: Onderliggende gegevens herkomst studenten MBO Amersfoort
Vanuit secundair marktonderzoek 2017 MBO Amersfoort
Herkomst studenten MBO Amersfoort
per 1-10-2017 (DUO)
Marktomvang

MBO
Amersfoort

Flevoland Zuid

6.702

100

Gooi en Vecht

3.877

Utrecht Oost
Utrecht West
Veluwe West

BOL

Aandeel
t.o.v. eigen
populatie

Grootste

Marktaandeel

Grootse aanbieder

3.011

1,49%

ROC van Flevoland

542

1.944

13,98%

ROC van Amsterdam

10,57%

11.275

2.960

3.482

26,25%

ROC Midden Nederland

57,73%

12.657

363

5.888

2,87%

ROC Midden Nederland

7.798

940

1.372

12,05%

18.238

ROC A12

1,95%

7,08%
18,33%

Overig

335.290

222

0,07%

4,33%

Nederland

377.599

5.127

1,4%

100,00%

Marktomvang

MBO
Amersfoort

Grootste

Marktaandeel

Grootste aanbieder

Aandeel
t.o.v. eigen
populatie

ROC van Flevoland

2,06%

BBL
Flevoland Zuid

1.328

56

401

4,22%

Gooi en Vecht

1.029

131

416

12,73%

ROC van Amsterdam

Utrecht Oost

3.646

1.057

1.057

28,99%

MBO Amersfoort

Utrecht West

3.451

151

1.836

4,38%

Veluwe West

3.003

626

626

20,85%

Overig

94.668

698

4.641

0,74%

25,67%

Nederland

107.125

2.719

2,5%

100,00%

ROC Midden Nederland
MBO Amersfoort

4,82%
38,87%
5,55%
23,02%

Herkomst studenten gezondheidstechniek (Dutch HealtTec Academy)
per 1-10-2017 (DUO)
Marktomvang

MBO
Amersfoort

Grootste

Marktaandeel

Grootste aanbieder

2

1

1

50,00%

MBO Amersfoort/Deltion College
0,03%

Gooi en Vecht

6

4

2

66,67%

MBO Amersfoort

0,15%

Utrecht Oost

12

9

2

75,00%

MBO Amersfoort

0,11%

Utrecht West

11

7

4

63,64%

MBO Amersfoort

0,09%

Veluwe West

13

8

5

61,54%

MBO Amersfoort

0,17%

Overig

434

40

254

9,22%

Zadkine

0,13%

Nederland

478

69

Marktomvang

MBO
Amersfoort

Grootste

Marktaandeel

Grootste aanbieder

Flevoland Zuid

18

12

12

66,67%

MBO Amersfoort

1,36%

Gooi en Vecht

16

13

13

81,25%

MBO Amersfoort

1,55%

Utrecht Oost

46

33

33

71,74%

MBO Amersfoort

1,26%

Utrecht West

40

29

29

72,50%

MBO Amersfoort

1,16%

Veluwe West

28

20

20

71,43%

MBO Amersfoort

0,93%

Overig

1.213

469

469

38,66%

MBO Amersfoort

1,28%

Nederland

1.361

576

BOL
Gezondheidstechniek
Flevoland Zuid

BBL
Gezondheidstechniek

14,4%

42,3%
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penetratiegraad

0,13%
penetratiegraad

1,27%

Bijlage 2: Arbeidsmarktperspectief studenten MBO Amersfoort
Zoals in dit kwaliteitsplan al aan de orde is gekomen, is MBO Amersfoort erop gericht relevante
opleidingen aan te bieden. Hiertoe onderhouden wij contacten in ons grote netwerk en voeren we
onderzoeken en analyses uit. Daarnaast zetten we in op de voorlichting naar onze studenten, waarbij we
een zo reëel mogelijk beeld schetsen van het arbeidsmarktperspectief van een opleiding.
In het kader van de kwaliteitsafspraken 2019-2022 heeft DUO een aantal bestanden beschikbaar gesteld,
waarbij het arbeidsmarktperspectief is uitgedrukt in het percentage werkenden voor minimaal 12 uur per
week, 1 jaar na afstuderen, naar opleiding.
In deze bijlage analyseren we de gegevens uit deze bestanden.
Het arbeidsmarktperspectief
In de tabel hieronder vergelijken we het eigen resultaat op het gebied van arbeidsmarktperspectief met
het landelijk resultaat en het resultaat van andere onderwijsinstellingen, die actief zijn in dezelfde regio.
Dit doen we aan de hand van de beschikbaar gestelde cijfers, die gaan over arbeidsmarktperspectief van
schoolverlaters in 2016.
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Tabel 1. Aandeel werkenden schoolverlaters die meer dan 12 uur per week werken in 2016 na het verlaten van het
onderwijs in 2015/16

74%

0%

Di ens tverl eni ng

71%

41%

El ektrotechni s che i ns ta l l a ti es

60%

2

80

20

140

3.160

180

2.920

30

300

67%

20

10

48%

59%

30

40

72%

74%

10

410

Fi ets techni ek

86%

76%

10

Goederenvervoer

100%

100%

94%

20

20

570

Ha a rverzorgi ng

55%

88%

57%

10

20

440

Keuken

90%

72%

66%

20

70

680

Logi s ti ek

75%

93%

73%

10

30

1.020

Mecha troni ca

83%

93%

87%

10

10

200

Meta a l bewerken

100%

77%

85%

20

10

590

Pa rti cul i ere bevei l i gi ng

67%

94%

75%

30

40

1.620

Schi l deren

100%

0%

54%

10

10

150

Schoenen, za del s en l ederwa ren

70%

70%

10

Sl open

80

100%

10

100%

10

Ti mmeren

0%

80%

77%

10

10

320

Vei l i ghei d en va kma ns cha p

80%

83%

84%

30

40

710

Verkoop

81%

85%

69%

20

30

1.670

Voertui gen en mobi el e werktui gen

75%

91%

70%

20

30

560

Werktui gkundi ge i ns ta l l a ti es (monta ge)
100%

92%

74%

10

10

190

30

1.860

10

270

Advi es en l ei di ng i n de verkoop

85%

Bedi eni ng

100%

Commerci e

3

49%

NL

Bedi eni ng

43%

ROC Midden Nederland

33%

MBO Utrecht

57%

MBO Amersfoort

1

NL

MBO Utrecht

Entree

NIVEAU BEROEPSOPLEIDINGNAAM

TOTAAL SCHOOLVERLATERS
(CBS)

ROC Midden Nederland

MBO Amersfoort

AANDEEL WERKEND >12
UUR (CBS)

0%

50%

75%
0%

85%

79%

10

100%

84%

10

10

10

10

91%

63%

10

20

410

El ektrotechni s che i ns ta l l a ti es

100%

100%

90%

10

20

330

Ha a rverzorgi ng

96%

82%

83%

50

70

1.370

Keuken

100%

89%

90%

20

60

740

Ma a ts cha ppel i jke Zorg

59%

0%

92%

79%

20

10

30

1.230

Peda gogi s ch werk

88%

0%

70%

66%

20

10

90

1.170

94%

87%

30

20

710

65%

10

62%

10

Publ i eke vei l i ghei d

84%

Schi l deren

100%

Schoonhei ds verzorgi ng

0%

75%
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10

160
10

550

Vervolg:

ROC Midden Nederland

NL

91%

43%

10

10

380

100%

100%

97%

10

10

240

83%

64%

20

10

680

97%

95%

20

30

480

80%

68%

20

10

20

660

100%

91%

10

10

300

88%

94%

20

110

300

6.630

MBO Utrecht

Sport en bewegen

73%

Ti mmeren

100%

Tra vel , l ei s ure & hos pi ta l i ty

82%

Vei l i ghei d en va kma ns cha p

89%

Verzorgende IG

95%

Voertui gen en mobi el e werktui gen

77%
83%
96%

MBO Utrecht

MBO Amersfoort

Servi ce- en onderhouds techni ek

4

NL

Secreta ri ël e beroepen

3

0%

MBO Amersfoort

NIVEAU BEROEPSOPLEIDINGNAAM

TOTAAL SCHOOLVERLATERS
(CBS)

ROC Midden Nederland

AANDEEL WERKEND >12
UUR (CBS)

10

94%

100%

92%

20

30

760

Werktui gkundi ge i ns ta l l a ti es (monta ge)95%

92%

93%

20

10

300

Apothekers a s s i s tent

93%

90%

92%

30

20

530

Audi ci ens

89%

91%

30

Commerci e

94%

67%

20

10

850

Di ens tverl eni ng i n de l uchtva a rt

69%

78%

10

Dokters a s s i s tent

100%

Fi na nci eel a dmi ni s tra ti eve beroepen

33%

Juri di s ch-a dmi ni s tra ti eve beroepen
Ma a ts cha ppel i jke Zorg
Ma na gement reta i l

75%

58%

50
10

510

82%

85%

40

20

920

68%

80%

76%

20

40

50

1.330

88%

94%

77%

73%

10

20

100

850

91%

100%

90%

87%

20

10

90

3.000

85%

89%

96%

85%

30

10

50

1.590

Ma rketi ng, communi ca ti e en evenementen
72%

70%

66%

68%

30

60

50

1.090

Mbo-Verpl eegkundi ge

88%

95%

93%

95%

20

80

170

3.560

Ondernemer horeca /ba kkeri j

76%

0%

80%

50

10

1.060

Opti ek

100%

99%

80

280

Orthopedi s che s choentechni ek

88%

88%

20

20

Orthopedi s che techni ek

100%

Peda gogi s ch werk

72%

Schoonhei ds verzorgi ng

92%

Secreta ri ël e beroepen

75%

Soci a a l werk

58%

Sport en bewegen

75%

Ta nda rts a s s i s tent

88%

Ta ndtechni ek

89%

77%
86%
91%

100%

10

83%

77%

50

83%

77%

10

75%

75%

10

67%

68%

30

74%

75%

40

92%

88%

30

89%

40

100%

20

71%

20

Techni s ch oogheel kundi g a s s i s tenten 100%
Tra vel , l ei s ure & hos pi ta l i ty

71%

73%

82%

Bron: https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/kwafs/kwali-3jr.jsp
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10
20
10
20

140

2.520

40

630

30

1.020

40

660

50

1.260

40

450
40
20

20

50

1.230

Analyse arbeidsmarktperspectief
Uit de vergelijking van MBO Amersfoort met de andere ROC’s uit de regio kan weinig geconcludeerd
worden; het verschilt per beroepsopleiding van welk ROC de meeste studenten komen, die binnen een
jaar meer dan 12 uren werkzaam zijn.
In vergelijking met het landelijk gemiddelde ligt het arbeidsmarktperspectief van schoolverlaters van MBO
Amersfoort in 2016 veelal hoger. Dit kan te maken hebben met het feit dat bij MBO Amersfoort relatief
veel bbl studenten een opleiding doen. Bbl studenten hebben tijdens hun opleiding al een werkgever,
waar zij voldoende uren werken (meer dan 12 uren) om onder de definitie werkenden te vallen.
Hieronder is de verhouding bbl-bol in een tabel weergegeven voor MBO Amersfoort, andere ROC’s in de
regio en ook het landelijk beeld wordt zichtbaar in de tabel.
Tabel 2: verhouding bbl-bol in percentages
NL

MBO AMF

ROC MNL

MBO UTR

BBL

BOLVT

BBL

BOLVT

BBL

BOLVT

BBL

BOLVT

N1

23,2%

76,8%

35,9%

64,1%

48,3%

51,7%

N2

30,5%

69,5%

46,1%

53,9%

37,9%

62,1%

10,3%

89,7%

N3

33,3%

66,7%

43,7%

56,3%

38,5%

61,5%

30,5%

69,5%

N4

9,8%

90,2%

25,5%

74,5%

13,5%

86,5%

6,5%

93,5%

100,0%

Bron: Aantal deelnemers per 1-10-2015 per instelling, niveau en leerweg (Duo, 2015)

Onderstaande opleidingen van MBO Amersfoort vallen onder de 70% grens arbeidsmarktperspectief.
Tabel 3. Opleidingen MBO Amersfoort met minder dan 70% arbeidsmarktperspectief

Niveau
1
2
2
2
3
4
4
4

Beroepsopleiding
Entree
Elektrotechnische installaties
Haarverzorging
Particuliere beveiliging
Maatschappelijke Zorg
Dienstverlening in de luchtvaart
Financieel administratieve beroepen
Sociaal werk

Aandeel werkend >12 uur
MBO Amersfoort
57%
60%
55%
67%
59%
69%
33%
58%

Waar een opleiding onder de 70% scoort op arbeidsmarktperspectief, hebben we de cijfers van het aantal
werkenden na drie jaar ernaast gelegd. Dit om de invloed van mogelijk toevallige factoren te reduceren.
In onderstaande tabel is te zien dat alleen bij de bol-variant van de Entree opleiding nog niet 70% van de
studenten na drie jaar een baan hebben van minimaal 12 uren per week. De andere opleidingen, waarbij
het arbeidsmarktperspectief onvoldoende was, is na drie jaar het beeld veelal gunstiger dan het landelijk
gemiddelde.
Wij concluderen dat voor een bijstelling van het opleidingsaanbod binnen MBO Amersfoort alleen
cijfermatige gegevens niet doorslaggevend zijn. Juist ook het bijhouden van maatschappelijke
ontwikkelingen en ontwikkelingen in de regio zijn voor MBO Amersfoort van groot belang bij het bepalen
van de relevantie van een opleiding.
MBO Amersfoort blijft inzetten op Entree-opleidingen, terwijl het arbeidsmarktperspectief voor de bol
studenten duidelijk minder gunstig is, dan voor studenten van andere leerwegen en/of niveaus.
MBO Amersfoort begeleidt deze groep jongeren in kwetsbare positie zorgvuldig, zodat de kansen voor
deze studenten op een plek op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk worden.
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Tabel 4: Aandeel werkenden na 3 jaar per beroepsopleiding (2012-2014, vastgesteld 2015)
MBO Amersfoort
Niveau Beroepsopleidingnaam
1

BBL

BOLVT

BBL

BOLVT

Entree

76%

40%

81%

38%

Bedi eni ng

92%

85%

72%

Di ens tverl eni ng

83%

87%

58%

El ektrotechni s che i ns ta l l a ti es

100%

93%

72%

Fi ets techni ek

70%

85%

Goederenvervoer

98%

Ha a rverzorgi ng

82%

Infra techni ek

100%

Keuken
2

61%

97%
85%

94%

Meta a l bewerken

100%

82%

65%

92%
92%

Logi s ti ek

80%

70%

88%

65%

93%

75%

Onders teunende a dmi ni s tra ti eve beroepen

71%

79%

51%

Pa rti cul i ere bevei l i gi ng

78%

87%

83%

Schi l deren

96%

90%

72%

Ti mmeren

100%

90%

85%

Vei l i ghei d en va kma ns cha p

94%

Verkoop

100%

Voertui gen en mobi el e werktui gen

92%

Werktui gkundi ge i ns ta l l a ti es (monta ge)

97%

Advi es en l ei di ng i n de verkoop

79%

Bedi eni ng

92%
83%

56%

89%

79%

88%

71%

91%

72%

78%

92%

87%

El ektrotechni s che i ns ta l l a ti es

100%

96%

86%

Fi ets techni ek

91%

93%

Ha a rverzorgi ng

98%

92%

Infra techni ek

100%

98,5%

Keuken

90%

91%

87%

94%

81%

97%

89%

81%

73%

73%

96%

98%

92%

96%

81%

Ma a ts cha ppel i jke Zorg

72%
85%

77%

Meta a l bewerken

100%

Peda gogi s ch werk
3

Nederland

Publ i eke vei l i ghei d
Schi l deren

85%

Schoonhei ds verzorgi ng

68%

Servi ce- en onderhouds techni ek

93%

Sport en bewegen

83%

Ti mmeren

98%

80%

76%
97%

100%

90%

82%

96%

89%

Tra vel , l ei s ure & hos pi ta l i ty

88%

97%

75%

Vei l i ghei d en va kma ns cha p

94%

100%

95%

95%

Verzorgende IG

94%

98%

94%

Voertui gen en mobi el e werktui gen

98%

96%

86%

Werktui gkundi ge i ns ta l l a ti es (monta ge)

100%

97%

90%
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Vervolg:
MBO Amersfoort

Nederland

Niveau Beroepsopleidingnaam

BBL

BOLVT

BBL

BOLVT

Apothekers a s s i s tent

92%

93%

94%

91%

Audi ci ens

96%

Di ens tverl eni ng i n de l uchtva a rt
Dokters a s s i s tent

4

96%

97%
88%

95%

87%

94%

94%

91%

Fi na nci eel a dmi ni s tra ti eve beroepen

83%

92%

81%

ICT- en medi a beheer

78%

95%

87%

Juri di s ch-a dmi ni s tra ti eve beroepen

77%

96%

74%

Ma a ts cha ppel i jke Zorg

93%

89%

95%

88%

Ma na gement reta i l

94%

93%

95%

79%

Ma rketi ng, communi ca ti e en evenementen

88%

83%

78%

Mbo-Verpl eegkundi ge

100%

99%

95%

85%

92%

85%

98%

100%

88%

81%

Ondernemer horeca /ba kkeri j
Opti ek

99%

Peda gogi s ch werk

71%

Pra kti jkopl ei der

94%

Secreta ri ël e beroepen

77%

96%
70%

Servi ce- en onderhouds techni ek

100%

91%

84%

98%

100%

Soci a a l werk

70%

80%

69%

Sport en bewegen

89%

96%

84%
89%

Ta nda rts a s s i s tent

96%

94%

Ta ndtechni ek

97%

97%

Tra vel , l ei s ure & hos pi ta l i ty

78%

Werkvoorberei den/ui tvoeren

92%

Bron: https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/kwafs/kwali-3jr.jsp
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100%

81%

98%

96%

