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Voorwoord 

‘Klaar voor de toekomst’. Vanuit dit motto zijn we in 2015 van start gegaan met onze nieuwe strategie 

voor onze onderwijsinstelling. Dit strategisch beleid hebben we in gesprek met de stakeholders uit de 

regio, studenten en medewerkers gezamenlijk ontwikkeld. Het geeft ons focus op de belangrijke 

beleidsterreinen voor zowel school als regio. Sinds 2015 werken we ook met kwaliteitsafspraken met 

de minister van Onderwijs. Deze afspraken liepen tot 2018. En daarom is het tijd voor nieuwe 

afspraken en nieuwe accenten. Ik vind het fijn dat het nieuwe bestuursakkoord ons nog beter helpt om 

te focussen. We gaan het als wegwijzer gebruiken voor het aanscherpen en herijken van ons 

strategisch beleid en kwaliteitsagenda. We trekken hierbij op met de belanghebbende partners bij de 

overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Gezamenlijk maken we onze regio klaar voor de 

toekomst, zowel in economisch als sociaal opzicht. 

Met trots 

De 3 speerpunten van het nieuwe bestuursakkoord passen naadloos op onze richting en ambitie van 

de afgelopen jaren. In dit plan werken we uit waar we staan en hoe we er de komende jaren verder 

mee aan de slag gaan. Maar we beginnen zeker niet op nul. Met trots heb ik afgelopen zomer naar de 

uitzendingen van Nieuwsuur gekeken over onze Entreeschool. Het nieuwsprogramma portretteerde 3 

kwetsbare studenten die met vertrouwen aan hun toekomst beginnen. Zij zijn daadwerkelijk in staat 

gesteld om met hulp van school en onze partners in de regio hun kansen op de arbeidsmarkt te 

verbeteren. Ook zie ik dat onze studenten geprikkeld worden hun grenzen te verleggen. Letterlijk en 

figuurlijk. Ze gaan vaker naar het buitenland voor een stage of project en ze buigen zich steeds vaker 

over ‘levende’ opdrachten uit de regio. Met hulp van bijvoorbeeld Design Thinking bedenken ze dan 

samen de beste oplossing. Zo ontwikkelen ze zich tot flexibele en creatieve professionals. Nodig voor 

de arbeidsmarkt van morgen. 

Met vertrouwen en lef 

Ik kijk terug op een mooi en intensief proces om deze kwaliteitsagenda samen te stellen. De afgelopen 

maanden hebben we in nauwe samenwerking met vele externe partners onze speerpunten voor de 

komende jaren uitgewerkt tot een ambitieus, positief en optimistisch plan. Iedereen die hiervoor 

waardevolle input heeft geleverd, iedereen die mee heeft gedacht en mee heeft gediscussieerd wil ik 

van harte bedanken voor de betekenisvolle inbreng. Dit geeft mij vertrouwen voor de toekomst… dat 

we inderdaad samen onze schouders eronder zetten om de scholing en arbeidskansen voor alle 

doelgroepen in onze regio verder te verstevigen. 

 

Jos van Deursen – voorzitter college van bestuur 

Ellen Marks - Lid college van bestuur  Aventus 
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Leeswijzer 
 

In het eerste hoofdstuk beschrijven wij hoe wij de kwaliteitsagenda 2019-2022 hebben verbonden aan 

de strategische koers van Aventus. We starten bij de formulering van de kwaliteitsafspraken in 2015 

en de verbinding daarvan aan onze strategie voor 2016-2020. Vervolgens beschrijven wij hoe wij het 

bestuursakkoord 2018 en de kwaliteitsagenda verbinden aan onze herijkte strategie voor 2016-2022. 

Aventus als regionaal verankerd opleidingscentrum is het onderwerp van het tweede hoofdstuk. Wij 

beschrijven onze missie, visie en waarden, het opleidingsaanbod, de regio waarin wij actief zijn en de 

regionale demografische ontwikkelingen met prognoses voor de ontwikkeling in studentaantallen voor 

Aventus.  

Met de strategische koers en de daarbij horende kwaliteitsagenda van Aventus willen wij een 

substantiële bijdrage leveren aan het oplossen van de arbeidsmarktvraagstukken van de toekomst in 

de regio Stedendriehoek. In het derde hoofdstuk verkennen wij die arbeidsmarktvraagstukken. Hierbij 

volgen wij de drie speerpunten uit het bestuursakkoord 2018, opleiden voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst, gelijke kansen en kwetsbare jongeren. Voor elk speerpunt bespreken wij de kansen en 

bedreigingen die wij zien, hoe wij als Aventus op dit moment presteren in relatie tot de vraagstukken, 

en wij geven de richting waarin we ontwikkel- en verbetermaatregelen nodig vinden. 

Het vierde hoofdstuk, met ambities en maatregelen, is de kern van onze kwaliteitsagenda. Hier 

beschrijven wij voor de vier pijlers van onze strategische koers -Thuis bij Aventus, Klaar voor je 

toekomst, Jouw route voor maximale groei, Leven lang ontwikkelen bij Aventus - onze ambities, de 

maatregelen die wij nemen om de ambities te realiseren en de concrete resultaten die wij midterm 

(2020) en eindterm (2022) gerealiseerd willen hebben. We beschrijven de set indicatoren en de 

resultaten die we eindterm bereikt willen hebben.  

Op basis van de strategie, de kwaliteitsagenda en veranderagenda hebben wij een HR-agenda 

opgesteld die richting geeft aan de, voor succesvolle uitvoer van de agenda’s, benodigde 

organisatieontwikkeling en professionalisering. Hoofdstuk 5 geeft de hoofdlijnen van deze HR-agenda.  

De meerjarenbegroting staat in hoofdstuk 6. Hier zijn per maatregel uit de kwaliteitsagenda de 

noodzakelijke financiële middelen bepaald over de referentieperiode 2019 t/m 2022.  

Onze kwaliteitsagenda kan rekenen op draagvlak onder onze interne en externe stakeholders. Hoe 

deze stakeholders betrokken zijn bij de ontwikkeling van de kwaliteitsagenda wordt beschreven in 

hoofdstuk 7. 

Met de kwaliteitsagenda willen wij duurzame verbetering bereiken op de speerpunten arbeidsmarkt 

voor de toekomst, gelijke kansen en kwetsbare jongeren. Om tot duurzame verbetering te komen, is 

borgen van de verandering of vernieuwing nodig. In hoofdstuk 8, tot slot, beschrijven wij hoe we het 

verander/vernieuwingstraject aanpakken, bewaken op voortgang en verankeren in onze organisatie.    
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1. Kwaliteitsagenda en de strategische koers Aventus 

In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe we de kwaliteitsagenda 2019-2022 hebben verbonden aan de 

strategische koers van Aventus. We starten bij de formulering van de kwaliteitsafspraken in 2015 en 

de verbinding daarvan aan onze strategie voor 2016-2020. Daarna beschrijven we, op hoofdlijnen, 

hoe wij het bestuursakkoord en de kwaliteitsagenda verbinden aan onze herijkte strategie voor 2016-

2022. 

 

 

1.1. Van kwaliteitsafspraken naar strategische koers Klaar voor de Toekomst 

 

Kwaliteitsafspraken 

Deze kwaliteitsagenda is de opvolger van de set kwaliteitsafspraken die wij met de minister OCW 

hebben gemaakt voor de periode 2015-2018. Bij deze set kwaliteitsafspraken, die wij in samenspraak 

met onze interne en externe stakeholders hebben ontwikkeld, hebben wij ambities, activiteiten en 

resultaten geformuleerd ten aanzien van de volgende thema’s: professionalisering, intensivering van 

taal- en rekenonderwijs, excellentie, voortijdig schoolverlaten, studiewaarde en beroepspraktijkvorming.  

 

Wat hebben de kwaliteitsafspraken ons gebracht? 

Terugkijkend kunnen wij concluderen dat de kwaliteitsafspraken een belangrijke stimulans zijn 

geweest om de genoemde thema’s extra aandacht te geven. Ten aanzien van de thema’s hebben we 

activiteiten in gang gezet en resultaten geboekt.1 Aventus breed hebben wij, samen met de 

gebruikers, beleidskaders aangescherpt en vastgelegd en hebben wij stappen gezet in de 

professionalisering van medewerkers en in kennisdeling met elkaar. Tegelijkertijd is duidelijk dat de 

thema’s ook in de toekomst aandacht nodig hebben. Om dat te borgen zijn de thema’s opgenomen in 

de veranderopdrachten van de strategische koers van Aventus. De kwaliteitsagenda heeft ons ook 

geholpen onze implementatiekracht te versterken. Onze aanpak van waarderend veranderen is daarin 

de sleutel. 

 

Strategische koers Klaar voor de toekomst  

In 2016 heeft Aventus, samen met onze interne en externe stakeholders, zijn strategische koers 2016-

2020 Klaar voor de toekomst geformuleerd. De strategie is opgebouwd langs 4 pijlers waarin onze 

student centraal staat:  

o Thuis bij Aventus 

o Klaar voor je toekomst 

o Jouw route voor maximale groei 

o Samen van goed naar beter 

Met deze strategische pijlers richten we de blik meer naar buiten (wat heeft de werknemer van de 

toekomst nodig, hoe kunnen we samen met partners kwetsbare groepen ondersteunen?), maar ook 

naar binnen (wat vraagt dat van ons?). 

 

Veranderopdrachten 

In 2017 hebben we deze strategische koers verder inhoudelijk uitgewerkt en verbonden aan 

belangrijke veranderopdrachten waarvoor Aventus zich ziet gesteld, zoals het uitwerken van een 

vernieuwde onderwijsvisie, de invoering van het nieuwe onderzoekskader van de inspectie, het 

veerkrachtig maken van onze opleidingsteams, krachtiger maken van de dienstverlening, meer 

heldere besturing en effectiever veranderen. De thema’s van de kwaliteitsafspraken hebben wij 

geborgd in deze strategische veranderopdrachten. Het thema voortijdig schoolverlaten krijgt een 

                                                      
1 Voor een toelichting en verantwoording van de gerealiseerde resultaten per thema verwijzen we naar de 

Tussenrapportage 2017 Kwaliteitsplan & Excellentieplan (S&O.18.003) en naar de Rapportage Verbeterplan 
Beroepspraktijkvorming Aventus 2016-2020 (18.069).   
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plaats in de onderwijsvisie, evenals de thema’s taal en rekenen, excellentie en 

beroepspraktijkvorming. Professionalisering wordt verder vorm gegeven vanuit de ontwikkeling naar 

veerkrachtige teams. Het thema studiewaarde nemen we niet mee, omdat dit niet langer als indicator 

wordt gezien voor onderwijskwaliteit (Bestuursakkoord 2018). Doorstroom naar een zo hoog mogelijke 

opleiding heeft wel continu onze aandacht. 

 

 

1.2. Van bestuursakkoord naar verlengde strategische koers Klaar voor de Toekomst  

 

Bestuursakkoord 

De in het bestuursakkoord 2018 genoemde speerpunten - arbeidsmarkt van de toekomst, gelijke 

kansen, jongeren in een kwetsbare positie - sluiten goed aan bij de ambities van onze strategische 

koers. 

Waren de kwaliteitsafspraken veelal intern gericht, de speerpunten uit het bestuursakkoord, richten de 

blik expliciet naar buiten en op samenwerken met de partners in de regio. Wij zien het 

bestuursakkoord als een stimulans om de beweging naar buiten en naar samen met de regio, die wij 

in het kader van onze strategische koers aan het maken zijn, te verbreden en te verstevigen. 

 

Strategische koers 2016-2022 

Vanuit het bestuursakkoord 2018 hebben wij onze strategische koers herijkt en tegelijkertijd verlengd 

tot 2022, om zo onze strategische koers en onze kwaliteitsagenda synchroon te laten lopen.  

Onze aangescherpte strategische koers 2016-2022 Klaar voor de Toekomst  kent vijf pijlers:  

o Thuis bij Aventus 

o Jouw route voor maximale groei 

o Klaar voor je toekomst 

o Leven lang ontwikkelen 

o Samen werken aan een goede school 

De eerste drie pijlers komen uit de eerdere strategische koers en zijn voor onze aangescherpte 

strategische koers geactualiseerd vanuit de speerpunten van het bestuursakkoord. De pijler ‘Leven 

lang ontwikkelen’ (LLO) is nieuw. Het bestuursakkoord, in combinatie met de huidige stand van LLO 

binnen Aventus, gaf ons voldoende legitimatie om hiervoor expliciet aandacht te vragen door middel 

van een eigen pijler. De pijler ‘Samen werken aan een goede school’ vervangt de pijler ‘Van goed 

naar beter’. Met deze pijler richten we, evenals voorheen, de blik naar binnen, op hetgeen wij intern 

hebben te ontwikkelen. De nieuwe naam geeft uitdrukking aan onze kernopdracht daarbij: samen 

ontwikkelen en samen verbeteren. Het is in deze pijler dat de eerder genoemde veranderopdrachten 

en actuele verbeterthema’s zijn geborgd. 

 

De kwaliteitsagenda: met Trots, Vertrouwen en Lef: Klaar voor de toekomst  

De Kwaliteitsagenda 2019-2022 van Aventus is afgeleid van de aangescherpte strategische koers. In 

de kwaliteitsagenda nemen wij die elementen op van de strategische koers Aventus 2016-2022 die 

het meest expliciet bijdragen aan de drie in het bestuursakkoord genoemde speerpunten.  

Onze kwaliteitsagenda raakt hiermee de eerste vier van de bovengenoemde vijf pijlers van onze 

strategische koers. In de kwaliteitsagenda beschrijven wij voor deze vier pijlers onze ambities, de 

maatregelen die we nemen om die ambities te bereiken en de resultaten die wij midterm (2020) en 

eindterm (2022) gerealiseerd willen hebben. Op basis van de reflectie over de behaalde resultaten bij 

de midterm rapportage bepalen wij in 2020 of eventueel bijstelling van de maatregelen en ambities 

nodig is in relatie tot de eindresultaten in 2022.   
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Resultaten en merkbare effecten 

De te realiseren resultaten beschrijven wij in relatie tot de maatrelen die we nemen om de ambities te 

realiseren. Een vast te stellen merkbaar effect van de genomen maatregelen, vinden wij een 

belangrijke graadmeter voor het succesvol zijn van onze kwaliteitsagenda. Hierbij denken wij niet 

alleen aan meetbare effecten op indicatoren, maar ook aan door de betrokken studenten, docenten, 

bedrijven en andere partners ervaren verbeteringen in relatie tot ervaren knelpunten.  

 

Samen met de regio – regionale verankering 

De vraagstukken waar wij als onderwijsinstelling voor staan en waar onze strategische koers een 

antwoord op is, zijn complexe maatschappelijke vraagstukken die een gezamenlijke aanpak vragen 

met onze stakeholders in de regio. Deze samenwerking begint al bij het erkennen van de 

vraagstukken en het samen uitwerken van een aanpak. Vanuit dit besef hebben wij onze strategische 

koers Klaar voor de Toekomst in 2016 met breed samengestelde groepen van externe en interne 

stakeholders ontwikkeld. Ook de uitwerking van vraagstukken tot maatregelen, doen wij in afstemming  

met het bedrijfsleven, instellingen, overheden en onderwijsinstellingen uit onze regio. Dit brede 

regionale netwerk van samenwerkingsverbanden hebben wij ook gebruikt voor het opstellen van onze 

kwaliteitsagenda om zo de regionale verankering te borgen.  
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2. Aventus verankerd in de regio 

 
Aventus is een regionaal verankerd opleidingscentrum. In het eerste deel van dit hoofdstuk 

beschrijven wij onze missie, visie en waarden, het opleidingsaanbod en de regio waarin wij actief zijn. 

Aventus is nauw betrokken bij ontwikkelingen in de regio. We beschrijven de belangrijkste 

samenwerkingsverbanden waar wij deel van uit maken. In de laatste paragraaf beschrijven wij de 

regionale demografische ontwikkelingen en de prognoses voor de ontwikkeling in studentaantallen 

voor Aventus. De informatie in dit hoofdstuk baseren wij op verschillende kwalitatieve kwantitatieve 

bronnen.  

 

 

2.1. Over Aventus 

 

Aventus biedt ruim 200 opleidingen middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en heeft 

12.000 studenten en cursisten. Wij zijn daarmee de grootste onderwijsaanbieder in de regio 

Stedendriehoek. 

 

Missie – visie - waarden 

Onze missie is: “Aventus laat zien hoe mooi en uitdagend beroepsgericht onderwijs is en stimuleert 

daarmee elke dag de groei van het individu, het bedrijfsleven en de samenleving”. 

Wij zijn er van overtuigd dat wij onze studenten voor een succesvolle (leer)loopbaan toekomstgerichte 

vakkennis en persoonlijke en sociale vaardigheden moeten meegeven. Onze studenten leren bij ons 

regie te nemen over hun ontwikkeling in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt en 

samenleving.  

Wij werken vanuit vier cultuurwaarden: Nieuwsgierig, Ambitieus, Samen, Aandacht. 

 

Opleidingsaanbod 

Als enig roc in de regio Stedendriehoek heeft Aventus een breed portfolio aan opleidingen.  

Aventus biedt opleidingen in vijf sectoren: Entree & Educatie, Creative industrie, Economie & Handel, 

Techniek & Mobiel, Zorg & Welzijn.  

De sector Entree & Educatie verzorgt Entree-opleidingen BOL en BBL (niveau 1), 

inburgeringstrajecten, taalcursussen en vavo-trajecten (mavo, havo, vwo).  

De sector Creatieve industrie biedt voornamelijk BOL-opleidingen op niveau 2, 3 en 4. In deze sector 

komen techniek, innovatie en creativiteit samen binnen de opleidingen Creatieve technologie, ICT, 

Fashion & Vormgeving, Media en Moderne dans. 

De sector Economie & Handel biedt opleidingen aan op niveau 2, 3 en 4 in BOL en BBL. 

Binnen deze sector zijn de volgende opleidingen te onderscheiden: Economie & Administratie, Handel 

& Commercie, Uiterlijke verzorging, Orde & Veiligheid, Horeca & Facilitair, Toerisme & Recreatie. De 

studenten van deze sector ontwikkelen naast vakinhoudelijke kennis ook vaardigheden als hospitality 

en ondernemerschap.  

De sector Zorg & Welzijn biedt zowel BOL- als BBL-opleidingen op niveau 2,3 en 4. Denk hierbij aan 

opleidingen in de Gezondheidszorg, Welzijn & Maatschappij, Dienstverlening en Sport & Bewegen. 

Binnen de sector Techniek & Mobiel worden opleidingen aangeboden van niveau 2,3 en 4 in BOL en 

BBL. De opleidingen zijn onderverdeeld in branches: Automotive, Transport & Logistiek, Industrie, 

Elektro & Installatietechniek, Procestechniek, Landbouwtechniek en Bouwopleidingen. 

 

15 topopleidingen 

Aventus kent in 2018 vijftien, door de MBO Keuzegids benoemde, topopleidingen. De topopleidingen 

bevinden zich onder andere binnen de opleidingsgebieden beveiliging, media, mode/fashion en 

laboratorium en laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs van Aventus breed aanwezig is. Aventus 

streeft ernaar het aantal opleidingen in de top van de MBO Keuzegids uit te breiden en zo zichtbaar 

een kwalitatief aantrekkelijke opleidingspartner te zijn in de regio.   
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Opleidingsprofiel 

Van de opleidingen die Aventus aanbiedt, 

heeft 73% een regionaal karakter, 12% een 

bovenregionaal karakter en 15% landelijke 

aantrekkingskracht. De opleidingen met een 

bovenregionaal of landelijk karakter betreffen 

met name de sector Techniek & Mobiel, meer 

specifiek Autotechniek en Landbouwtechniek. 

Aventus is, landelijk gezien, voor deze 

opleidingen één van de weinige aanbieders. 

Daarnaast betreft het opleidingen die wel door 

meerdere instellingen worden aangeboden, 

maar waarvan de student bewust kiest om die 

bij Aventus te volgen. Dit zijn opleidingen uit verschillende sectoren. (Bron: Eduarte 2017).  

 

Bedrijfsgerichte trajecten 

Aventus verzorgt opleidingstrajecten in opdracht van bedrijven en in aansluiting op de behoeften van 

het werkveld. Daar waar het bovenregionale trajecten betreft, vindt dit altijd plaats in afstemming met 

andere roc’s.  

Om een indruk te geven van de initiatieven die de afgelopen jaren zijn gestart geven we enkele 

voorbeelden. In samenwerking met de SPA-groep bieden wij, verspreid over het land, BBL-

opleidingen aan ongeschoolde medewerkers binnen de branche AMBOR (Afval, milieu, beheer & 

onderhoud openbare ruimte) waarmee zij zich kwalificeren op niveau 1 en/of niveau 2. Samen met 

Litop leiden wij, ook verspreid over het land, bij bedrijven procesoperators op. Voor USG People 

verzorgt Aventus Mechatronica opleidingen. In de samenwerking met Go-Flex en Hollander techniek 

zijn monteursopleidingen ingericht voor industriële producten en systemen. Vanuit de sector Zorg & 

Welzijn hebben wij, op de locatie van Sutfene  een grote groep (rond 200) medewerkers geschoold 

van niveau 2 naar niveau 3 Verzorgende IG.  

 

Aventus groeit  

Aventus groeit. Het aantal studenten nam in 2018 met ruim 300 studenten toe ten opzichte van 2017. 

Sinds 2014 is Aventus gegroeid met ongeveer 1.500 studenten. Per opleiding en per sector zien we 

verschillen.  

Het aantal voltijdstudenten (BOL) daalde in 2018 licht, het aantal studenten dat leren en werken 

combineert (BBL) is in 2018 sterk gestegen ten opzichte van 2017. Ten opzichte van 2014 is het 

aantal BBL-studenten met 1.500 toegenomen. Het aandeel BBL-studenten bedroeg in 2014 23% van 

onze mbo-populatie en is gestegen naar 33% in 2018. 

Bij Aventus volgden in 2017 ongeveer 600 nieuwkomers een inburgeringscursus. Het vavo maakt de 

laatste jaren ook een groei door, van 280 studenten in 2014 naar rond de 400 studenten in 2018.  

 

De medewerkers van Aventus 

Er werkten bij Aventus eind 2017 ongeveer 1140 medewerkers. We zien een gestage groei vanaf 

2014 toen wij ongeveer 990 medewerkers hadden. De leeftijdscategorie die het meest voorkomt 

bestaat uit medewerkers ouder dan 55 jaar.   

Van alle medewerkers van Aventus is 85,5% onderwijzend personeel of direct 

onderwijsondersteunend personeel. Binnen de BVE-sector gemiddeld ligt dit op 83,1%. (MBO 

benchmark 2017). 
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2.2. Werkgebied van Aventus 

 

Vestigingen  

Aventus heeft 3 hoofdvestigingen, in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Daarnaast zijn er totaal 8 

nevenvestigingen die zich ook bevinden in de Stedendriehoek. Naast onderwijs op deze vestigingen 

biedt Aventus op negen uitvoeringslocaties door het land opleidingen aan, veelal verbonden aan een 

leerbedrijf.  

 

Primaire werkgebied Aventus 

Aventus ziet de Stedendriehoek 

als zijn primaire werkgebied. De 

Stedendriehoek bestaat uit de 

gemeenten Apeldoorn, Deventer, 

Zutphen, Lochem, Voorst, 

Brummen en Epe en heeft 

420.000 inwoners.  

In het kader van de 

arbeidsmarktanalyse en met 

betrekking tot sociaaleconomische 

en duurzaamheidsvraagstukken 

wordt veel gesproken over de 

Cleantech-regio Stedendriehoek Noordwest Veluwe, waarbinnen Aventus valt. Deze regio bevat naast 

de gemeenten uit de Stedendriehoek de gemeenten Putten, Nunspeet, Harderwijk, Oldebroek, 

Zeewolde, Olst-Wijhe en Ermelo.  

In het kader van de Kwaliteitsagenda gebruiken wij beide gebieden en definities. De Stedendriehoek 

zien wij als ons primaire verzorgingsgebied, hier komen onze studenten vandaan. De Cleantechregio 

Stedendriehoek-Noordwest Veluwe gebruiken wij voor de analyses van de arbeidsmarktvraagstukken. 

Zowel het UWV als SBB gebruiken deze laatste indeling in hun (arbeidsmarkt-)rapportages. 

 

Verzorgingsgebied Aventus 

Aventus verdeelt zijn verzorgingsgebied in  

o Regionaal: studenten woonachtig in 

de Stedendriehoek 

o Bovenregionaal: studenten 

woonachtig in gemeenten in het 

kordon rond de Stedendriehoek: de 

randgemeenten 

o Landelijk: studenten woonachtig 

verder dan de randgemeenten van 

de Stedendriehoek 

Het verzorgingsgebied van Aventus is 

grotendeels regionaal, 67% van onze 

studenten komt uit de Stedendriehoek. Eén 

op de vijf studenten (19%) is afkomstig uit gemeenten buiten randgemeenten van de Stedendriehoek. 

(Bron: Eduarte 2017).  

 

Doelgroepen Aventus  

Met ons onderwijsaanbod richten wij ons op verschillende doelgroepen. Onze grootste doelgroep zijn 

de jongeren rechtstreeks afkomstig van het voortgezet onderwijs. Zij stromen vooral in bij de BOL- 

opleidingen, maar ook bij BBL en vavo. Een tweede belangrijke doelgroep zijn de werknemers die 

willen bijscholen, omscholen of opscholen. Zij volgen veelal een BBL-traject, maar regelmatig ook een 

BOL-traject.  
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Inherent aan onze maatschappelijke opdracht als 

regionaal opleidingscentrum zien wij mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt of onderwijs ook als 

belangrijke doelgroep voor onze opleidingstrajecten. 

Voor deze doelgroep hebben wij entree-opleidingen 

en educatietrajecten.  Nieuwkomers die inburgeren, is 

ook een belangrijke doelgroep van Aventus. Voor hen 

verzorgen wij inburgeringstrajecten, waar mogelijk in 

combinatie met een beroepsopleiding, gericht op 

duurzame participatie van inburgeraars in onze 

samenleving. 

 

Regionale verankering 

Aventus is sterk verankerd binnen de Stedendriehoek en is, naast het AOC Oost en het Hoornbeeck 

College - met een sterk christelijke signatuur – het enige roc in de regio Stedendriehoek. In het 

geografische gebied rondom de Stedendriehoek zijn verschillende roc’s aanwezig: Deltion College, 

Landstede, Rijn IJssel, Graafschap College, ROC van Twente, ROC A12 en MBO Amersfoort. 

 

Marktaandeel mbo-studenten Aventus 

In 2017-2018 telt de Stedendriehoek 13.181 mbo-studenten.  Ruim de helft daarvan (57%) studeert bij 

Aventus. Dit is vergelijkbaar met het marktaandeel van het jaar daarvoor. De mbo-studenten uit de 

Stedendriehoek die niet voor Aventus kiezen, kiezen voor het merendeel voor het Deltion College, Rijn 

IJssel, of Landstede (bron: Duo data). Een mogelijke bedreiging voor de regio Stedendriehoek hiervan 

is dat deze studenten ook buiten de regio aan het werk gaan, terwijl onze regio werknemers op mbo-

niveau nodig heeft.    

Uit onderzoek onder potentiële studenten blijkt dat het aspect ‘goede sfeer’ de belangrijkste 

determinant is bij de keuze voor een mbo-school (Imagomonitor van Markteffect, december 2016).  

Aventus scoort hierop significant lager dan de haar omringende roc’s. Beïnvloeding van de door 

studenten ervaren sfeer en daarmee herstel van het marktaandeel is iets wat een lange-termijn-

aanpak vraagt.  

Het rapport De Ideale School (Markteffect, februari 2018) geeft aan dat respect, acceptatie én de 

docent het meest van invloed zijn op de door de student ervaren sfeer. In de strategische koers van 

Aventus en in de veranderagenda krijgen deze cultuuraspecten aandacht.  In de JOB-monitor van 

2018 is al verbetering te zien in de waardering door de studenten van sfeer/veiligheid.  

 
 

2.3. Samenwerking in de regio 

Aventus als de grootste onderwijsaanbieder in de regio is een belangrijke partner voor de realisatie 

van de ambities van de regio op het gebied van bestendige arbeidsmarkt in de toekomst en 

inclusiviteit van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en afstand tot onderwijs. Samen met 

bestuurders op gemeentelijk en provinciaal niveau, met werkgevers, met het maatschappelijk veld en 

met andere onderwijsinstellingen werken wij aan de oplossing voor deze sociaal maatschappelijke 

vraagstukken in de regio en aan het vormgeven van onderwijs voor de toekomst.  

Enkele belangrijke samenwerkingsverbanden zijn:  

o Strategische Board Stedendriehoek Cleantech Regio  

Een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en 

overheden in de regio met het doel van behouden van arbeidskapitaal in de Stedendriehoek.  

o Platform Techniek Stedendriehoek 

Gericht op uitvoer van het Techniekpact Stedendriehoek en verbetering van de aansluiting 

vmbo-mbo. 
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o FactorWerk 

Samenwerking tussen gemeenten en verschillende maatschappelijke organisaties en 

onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. 

o Leren en Werken  

Leren en Werken is de schakel tussen ketenpartners UWV, gemeenten en roc’s en andere 

partners. Deze samenwerking heeft tot doel de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven 

in de regio te bevorderen.  

o FERM 

Samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, gemeenten en arbeidsmarkt, in de 

Stedendriehoek dat is gericht op curatieve en preventieve maatregelen voor voortijdig 

schoolverlaten. 

o Samenwerkingsverbanden met roc’s 

Aventus participeert in een samenwerkingsverband met Gelderse roc’s en in het Overijssels 

platform van roc’s.   

In bijlage 1 is een uitgebreider overzicht opgenomen van de samenwerkingsverbanden en 

overleggremia waarin Aventus participeert. 

 

Complexiteit van de regio 

Regionale verankering en samenwerking is voor Aventus voorwaardelijk om succesvol onze 

maatschappelijke opdracht te realiseren. De regio Stedendriehoek is een complexe regio vanuit het 

perspectief van samenwerking. Dat heeft niet te maken met de bereidheid en betrokkenheid van de 

samenwerkingspartners in de regio, die bereidheid en betrokkenheid is groot. Het heeft wel te maken 

met de samenstelling en ligging van de regio. 

De regio Stedendriehoek beslaat 2 provincies (Gelderland en Overijssel), kent 3 grote steden 

(Apeldoorn, Zutphen, Deventer) en een aantal kleinere gemeenten. Elke provincie en elke gemeente 

heeft zijn eigen bestuur waartoe Aventus zich moet verhouden, heeft zijn eigen problematiek en 

(politieke) oplossingen en eigen organisatie- en overlegstructuur. Bij voorkeur stimuleert Aventus de 

samenwerking tussen de gemeenten in de Stedendriehoek. Dit vraagt goede kennis van de 

provinciale en gemeentelijke organisatie, van de agenda’s en vergt veel afstemming en overleg. In de 

Stedendriehoek is een diversiteit aan scholen voor voortgezet onderwijs, waarvan sommige intensief 

samenwerken en andere niet. Zoals eerder al geconstateerd, gaan sommige 

samenwerkingsverbanden, zoals die van de Cleantechregio Stedendriehoek Noordwest Veluwe, over 

de grenzen van de Stedendriehoek en van provincies heen. Er komen dan nieuwe partners in beeld 

voor afstemming, zoals andere gemeenten, maar ook de roc’s die daar hun werkgebied hebben. Het 

vraagt extra afstemming en samenwerking tussen de betrokken roc’s. 

 
 

2.4. Demografische ontwikkelingen 

De prognose van het aantal mbo-studenten voor de langere termijn laat landelijk een daling zien. Ook 

Aventus ontkomt niet aan die demografische ontwikkeling. Bijgaande grafiek laat in absolute aantallen 

de ontwikkeling zien van het aantal studenten voor Aventus tot en met 2027. Dit is op basis van 

bevolkingsprognoses van Primos, belangstellingspercentages over de jaren heen (aantrekkingskracht 

van de opleiding) en landelijke mbo-studentenaantallen. (Bron: MBO planningstool). 
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De blauwe staaf geeft het aantal studenten van Aventus in 2017. 

Bron: MBO planningstool 

 

 

Onze opdracht: voldoende studenten opleiden 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat bij ongewijzigd beleid, door daling van studentaantallen, 

Aventus als regionaal opleidingscentrum onder druk komt om aan zijn maatschappelijke opdracht van 

leveren van arbeidskrachten voor de regio Stedendriehoek te voldoen. De vraag naar arbeidskrachten 

in de regio daalt niet, het aanbod wel. We zullen dan ook naar nieuwe wegen moeten zoeken om 

studenten op te leiden en toe te leiden naar de arbeidsmarkt in onze regio om zo aan de toekomstige 

kwantitatieve behoeften voor de arbeidsmarkt te voldoen. Aangrijpingspunten hiervoor zijn intensieve 

samenwerking met het voortgezet onderwijs, doorlopende leerlijnen en meer inzetten op leven lang 

ontwikkelen. 
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3. Uitdagingen op de regionale arbeidsmarkt 

Met de strategische koers en de daarbij horende kwaliteitsagenda van Aventus willen wij een 

substantiële bijdrage leveren aan het oplossen van de arbeidsmarktvraagstukken van de toekomst in 

de regio Stedendriehoek. In dit hoofdstuk verkennen wij die arbeidsmarktvraagstukken. Hierbij volgen 

wij de drie speerpunten uit het bestuursakkoord 2018, opleiden voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst, gelijke kansen en kwetsbare jongeren. Voor elk speerpunt bespreken wij de kansen en 

bedreigingen die wij zien (wat zien wij om ons heen?), hoe wij als Aventus op dit moment presteren in 

relatie tot de vraagstukken, kwantitatief de behaalde resultaten en kwalitatief onze activiteiten (hoe 

doen we het?) en tot slot geven we de richting waarin we ontwikkel- en verbetermaatregelen nodig 

vinden (wat vraagt dit van Aventus?). Voor de informatie in dit hoofdstuk hebben wij onder meer 

gebruik gemaakt van het driejaarlijks overzicht van onze prestaties op de voor de speerpunten 

relevante indicatoren (OCW 2018). Een overzicht van onze prestaties staat in bijlage 2.  

 

 

3.1. Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

 

3.1.1 Wat zien wij om ons heen? 

Stedendriehoek een typische mbo-regio 

De regio Stedendriehoek is een typische mbo-regio met veel activiteit op het gebied van zorg en 

welzijn, de maakindustrie, de detailhandel, de zakelijke dienstverlening en op het gebied van toerisme 

en recreatie (UWV 2017, Louter 2018). De gezondheids- en welzijnszorg is met een aandeel van 18% 

de grootste sector in de regio, gevolgd door de groot- en detailhandel (16%), de zakelijke 

dienstverlening (14%) en industrie en delfstoffenwinning (12%). (Bron: Onderwijs en arbeidsmarkt in 

cijfers, regio Stedendriehoek, september 2018). 

 

Technologische ontwikkelingen: bedreigingen en kansen 

Mondiaal, landelijk en ook regionaal zien wij sterke technologische ontwikkelingen, zoals 

automatisering en robotisering. Deze ontwikkelingen vormen een bedreiging, omdat beroepen  

verdwijnen, maar bieden ook kansen, omdat nieuwe beroepen ontstaan.  

Er worden andere – vaak hogere – eisen gesteld aan het personeel. ICT kennis wordt veel 

belangrijker, vaak in combinatie met sociale vaardigheden. In het algemeen wordt van werknemers 

een flexibele aanpassing gevraagd aan de voortdurend en snel veranderende arbeidsmarkt (UWV 

2017). Het aandeel flexwerkers groeit. De flexibilisering is het grootst op de laagste beroepsniveaus, 

bijvoorbeeld in de bouw. Dit alles vraagt scholing, omscholing en bijscholing van werkzoekenden en 

werkenden (UWV spanningsindicator). 

 

Krapte en ruimte op de arbeidsmarkt 

Verwacht wordt dat veel administratieve beroepen op mbo-niveau verdwijnen en het aantal 

administratieve banen op hoger beroepsniveau en wetenschappelijk niveau stijgt (UWV 2107).  

Krapte op de regionale arbeidsmarkt wordt verwacht bij beroepen in de techniek, bouw, ICT & 

Informatiediensten, transport en logistiek, toerisme, beleving en bij specifieke beroepen in de zorg en 

het onderwijs (UWV 2107, Louter 2018). 

 

Ruimte op de regionale arbeidsmarkt wordt verwacht bij beroepen rond persoonlijke dienstverlening, 

de sociale sector en onderwijs. Dit laatste is het gevolg van de demografische ontwikkeling van minder 

sterke bevolkingsgroei. (UWV 2017) (provincie Gelderland, 2017).  
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Medio juni 2018 zijn in de arbeidsmarktregio 

Stedendriehoek Noordwest Veluwe 10.197 

vacatures.  

De top 3 beroepsgroepen met de meeste 

vacatures zijn:  

1. Retail   - 2.024 
2. Gastvrijheid - 1.950 
3. Zorg   - 1.157 

(bronnen: SBB kans op werk en Basiscijfers 

Jeugd) 

Een aanzienlijk deel van de vacatures worden gevormd door BBL-vacatures. Hiernaast staat een 

uitsplitsing van deze vacatures naar opleidingsniveau. (Bron: UWV). 

 

Kansrijke opleidingen 
SBB en UWV presenteren gezamenlijk cijfers over de kans op werk. Onderstaande tabel toont per 

mbo niveau, de top 10 meest kansrijke opleidingen in de Stedendriehoek Noordwest Veluwe. 

 
Bron: www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/basiscijfers-jeugd/basiscijfers-jeugd-kansen 

 

Stedendriehoek als Cleantechregio 

In de Stedendriehoek werken verschillende partijen in de Cleantech Regio samen aan een energie-

neutrale en duurzame economie en samenleving. Aventus is één van de deelnemende partijen.  

De provincie Gelderland stimuleert de ontwikkeling van de economie van de toekomst: circulair, 

innovatief en internationaal (provincie Gelderland, 2016). Zo’n economie heeft ‘smart people’ nodig 

om de nieuwe technologie te kunnen toepassen. Hierbij biedt de circulaire economie kansen voor 

werknemers van alle opleidingsniveaus. De provincie Gelderland zet in op het stimuleren van nieuwe 

onderwijs- en arbeidsmarktconcepten en gaat sturen op blijvende scholing (Leven Lang Ontwikkelen) 

van zittend en toekomstig personeel (provincie Gelderland, 2016). 

 

3.1.2 Hoe doen wij het? 

Al onze onderwijssectoren zijn bewust bezig met het ontwikkelen van opleidingen gericht op de 

arbeidsmarkt van de toekomst. Dit komt tot uitdrukking in onze prestaties op de indicatoren 

arbeidsmarktrendement en ontwikkeling aandeel BBL.  

 

Arbeidsmarkt rendement van ons opleidingenportfolio  

Aventus scoort met 71% van de opleidingen boven de door het ministerie gestelde norm van 70% 

arbeidsmarktrendement. Van de 83 opleidingen waarvan informatie over arbeidsmarktrendement 

beschikbaar is, scoren 59 beroepsopleidingen boven de norm van 70% en 24 beroepsopleidingen 

beneden deze landelijke norm. De opleidingen die onder de norm scoren zijn verspreid over alle 

beroepssectoren en alle niveaus. Voor een overzicht om welke beroepsopleidingen het gaat verwijzen 

wij naar bijlage 3.  

http://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/basiscijfers-jeugd/basiscijfers-jeugd-kansen
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Analyse van de arbeidsmarktregio Stedendriehoek Noordwest Veluwe leert dat 80% van de 

opleidingen die Aventus op niveau 2 aanbiedt een voldoende of hoger scoren bij “kans op werk” 

(Bron: www.s-bb.nl).  

 

Aanscherpen portfolio-analyses 

Aventus maakt jaarlijks een analyse van haar opleidingenportfolio. Deze analyse wordt ingestoken 

vanuit de realisatie, op basis van gegevens over waar onze studenten terechtkomen. Wij constateren 

dat onze portfolio-analyse nog meer vanuit de toekomstig verwachte ontwikkelingen en vanuit een 

brede toekomst gerichte context- en trendanalyse moet plaatsvinden.  

Aventus gaat zijn portfolio-analyse aanscherpen door daarin, meer dan voorheen, het perspectief van 

arbeidsrelevantie van de opleidingen mee te nemen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het 

aanbod voor jongeren in kwetsbare situaties. Zij kiezen vaak niveau 2 opleidingen. Het is essentieel 

dat ons aanbod voor hen arbeidsmarktrelevant is, zodat deze jongeren ook echt aan de slag kunnen 

met hun diploma.  

 

BOL stabiliseert, BBL groeit 

Een belangrijk aandeel (33%) 

van de studentenpopulatie van 

Aventus zijn BBL-studenten. Dit 

ligt boven het landelijk 

gemiddelde. De ontwikkeling van 

het aandeel BBL laat een licht 

stijgende trend zien over de 

afgelopen jaren.  

Kansen op een leerbaan in de 

arbeidsmarktregio 

Stedendriehoek Noordwest 

Veluwe zien wij vooral in de 

technische beroepen. Met name 

opleidingen in de sectoren bouw, 

(bedrijfs-)autotechniek, werktuigbouw en elektrotechniek laten zien dat er ruim voldoende kans is op 

een leerbaan. Naast deze technische beroepen zijn er ook ruim voldoende kansen in de retail en in de 

horeca. (Bron: SBB) 

 

Focus meer richting het werkveld 
Aventus staat – zoals vele roc’s –bekend om het BOL-aanbod voor instroom van jongeren vanuit het 

voortgezet onderwijs. Richting volwassenen die op zoek zijn naar een opleiding, richting bedrijven en 

gemeenten is het belangrijk onszelf ook als BBL-aanbieder voor volwassenen te positioneren. 

Relatiemanagers van Aventus schakelen daarom intensief met ondernemers, overheden en instanties 

om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de Stedendriehoek. De focus ligt 

daarbij op kansberoepen. Wij richten ons hierbij met name op de branches bouw, monteur 

elektrotechnische installaties, logistiek, horeca, zorg. 

 

Stagemarkt 

Het SBB levert naast inzicht in kans op werk of een leerbaan ook inzichten op in de kans op een 

stage. Als we kijken naar de opleidingen die Aventus aanbiedt en de kans op stage die SBB ziet dan 

kunnen we constateren dat we een goede aansluiting hebben. Van alle opleidingen (124) waarvan 

een oordeel gegeven kon worden, biedt 78% minimaal voldoende kansen op een stageplek (Bron: 

www.s-bb.nl). De opleidingen met een matige of geringe kans op stage zijn zeer uiteenlopend en 

vallen niet onder één sector of branche. Vaak hanteert Aventus voor dergelijke opleidingen een 

numerus fixus. 

 

http://www.s-bb.nl/
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Innovatieprojecten 

Aventus heeft een aantal projecten toegekend gekregen die bijdragen tot het verminderen van de 

arbeidsmarktdiscrepantie in de regio: Ruimte maken voor innovatie (provinciaal project) en Techfunity 

(RIF project)  bij Techniek & Mobiel, Run your Business (provinciaal project) bij Economie & Handel, 

Domoticahuis (provinciaal project) en All you can learn (RIF project) bij Zorg & Welzijn.  

 

3.1.3 Wat vraagt dit van Aventus?  

Vanuit de ontwikkelingen die wij om ons heen waarnemen en hoe wij op dit moment presteren, zien 

wij een aantal opdrachten voor Aventus: 

o Versterken van ons portfolio (beheer) met meer aandacht voor arbeidsmarktrelevantie  

o Meer focus op en samenwerking met het afnemend werkveld 

o Opleidingsprogramma’s nog meer afstemmen op de eisen van de toekomst en gericht op 

flexibele werknemers op de arbeidsmarkt 

o Groei van BBL-trajecten in de regio 

o Samenwerken met het voortgezet onderwijs en doorlopende leerlijnen 

 

 

3.2. Gelijke kansen 

Het vraagstuk van gelijke kansen beschouwen wij vanuit een breed perspectief: zowel gelijke kansen 

voor onze studenten ten aanzien van het doorlopen van hun schoolloopbaan, als gelijke kansen voor 

kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.   

 

3.2.1 Wat zien wij om ons heen? 

Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt 

De werkgelegenheid trekt aan, maar niet 

iedereen profiteert in dezelfde mate van 

de economische groei. De 

Stedendriehoek heeft op de 

beroepsbevolking van 313.000 inwoners 

een werkloosheidspercentage van 4,8% 

, dit is 0,2% boven het landelijk 

gemiddelde (UWV, okt. 2017).  

 

De Stedendriehoek heeft in vergelijking 

met andere regio’s relatief weinig sociale 

problemen (www. Stedendriehoekindex.nl). Toch blijft het van groot belang te werken aan een grotere 

participatie van kwetsbare groepen van inwoners en het bevorderen van de sociale kwaliteit van de 

samenleving. De kwetsbare groepen in de Stedendriehoek zijn naast de genoemde werklozen, 

inburgeringsplichtigen, voortijdig schoolverlaters en (te huisvesten) statushouders. In het totaal gaat 

het hierbij om een groep van rond 11.000 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of afstand tot het 

onderwijs.    

 

Kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt 

Het UWV ziet in de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe diverse mogelijkheden voor 

kwetsbare groepen om aan werk te komen (UWV, 2017): 

o Voor laagopgeleiden zijn er mogelijkheden in de bouw, logistiek en techniek 

o Stimuleren van laagopgeleiden om in combinatie van leren en werken certificaten te behalen 

o Vanuit de complexe problematiek die vaak speelt bij laagopgeleiden, een multidisciplinaire 

aanpak gericht op sociale en gezondheidsproblemen 

o Mogelijkheden voor ouderen in specifieke beroepen in transport & logistiek en in de zorg. 
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o Actualiseren van kennis bij oudere ICT-ers 

o Overstapberoepen in kaart brengen - een overzicht van beroepen met betere kansen op de 

arbeidsmarkt met verglijkbare competenties als in het oude beroep. 

 

Belang van Leven Lang Ontwikkelen 

De snel veranderende werkomgeving vraagt dat mensen zich tot hun pensioen blijven ontwikkelen en 

hun kennis en vaardigheden op peil houden, blijven leren tijdens hun loopbaan. Het platform Leren en 

Werk van FactorWerk, waarin ook Aventus participeert, stimuleert regionaal en lokaal opleidings- en 

scholingsmogelijkheden voor o.a. werkgevers en de doelgroepen. 

 

Kwetsbare groepen op de bestuurlijke agenda’s  

Duidelijk merkbaar is de aandacht voor de verschillende kwetsbare groepen op de bestuurlijke 

agenda’s. De gemeenten uit de regio, zowel de grotere als de kleinere gemeenten, willen hun 

verantwoordelijkheid nemen om kwetsbare groepen een plaats op de arbeidsmarkt te geven. Aventus 

is met de drie grote gemeenten uit de regio, Apeldoorn, Deventer en Zutphen, structureel in gesprek 

om in gezamenlijkheid oplossingen te zoeken. Een voorbeeld van een succesvolle gezamenlijke 

aanpak is de Intake sluitende aanpak van jongeren zonder startkwalificatie.     

 

Bedreigingen en kansen voor interne doorstroom en opstroom van studenten 

Belemmerende factoren voor gelijke kansen voor onze studenten zijn onder meer dat de studenten 

niet altijd kiezen voor kansberoepen, of een niet gemotiveerde keuze maken voor een opleiding. 

Andere belemmerende factoren zijn vaak verbonden aan persoonlijke omstandigheden van de 

student. Het gaat hierbij om een grote diversiteit aan factoren die van invloed zijn, bijvoorbeeld 

taalachterstanden, financiële situatie, thuissituatie, leerproblemen.  

Kansen om bij te dragen aan het bevorderen van uitstroom naar een baan, doorstroom en opstroom 

van studenten zien wij in de landelijke aandacht voor passend onderwijs, loopbaan oriëntatie en 

begeleiding in samenwerking met het voortgezet onderwijs (LOB-agenda) en burgerschap 

(Burgerschapsagenda), in het nieuwe beleid schoolkosten, in de aandacht voor anderstaligen en 

taalachterstanden bij werknemers en studenten.  

 

3.2.2 Hoe doen wij het? 

De overgang van vo naar mbo 

De overgang van het voortgezet onderwijs naar het beroepsonderwijs bij Aventus verloopt voor het 

merendeel van onze studenten soepel. Dit leiden wij af van de gegevens over de afgelopen drie op de 

indicatoren startersresultaat, kwalificatiewinst, opstroom. (zie bijlage 2).  

Het succes van onze 1e-jaars studenten binnen Aventus (startersresultaat) ligt met 85,1% ruim boven 

de door OCW gestelde norm voor startersresultaat.  

Wij bieden onze studenten ruime kansen om een bij hun niveau passende opleiding te behalen. Dit 

leiden wij af uit onze score op kwalificatiewinst, de mate waarin de in het mbo behaalde 

opleidingsniveau passend is of hoger bij de vooropleiding van de student, die ruim boven het 

gemiddelde van de regionale roc’s en ruim boven het landelijk gemiddelde ligt.  

Waar het gaat om het opstromen van studenten met een mbo-diploma binnen het mbo, blijft Aventus 

achter bij de landelijke prestaties en de prestaties in de regio. Blijkbaar stimuleren wij onze 

gediplomeerde studenten onvoldoende door te stromen naar een hoger niveau binnen het mbo. Hier 

is ruimte voor verbetering.   

 

De doorstroom en overgang naar het hbo 

Aventus scoort ten aanzien van de doorstroom van zijn studenten naar het hbo lager dan het landelijk 

gemiddelde en lager dan de meeste van de roc’s in de regio. We werken samen met enkele hbo’s in 

de regio, bijvoorbeeld met opleidingen in de zorg, of in de autotechniek. Hier liggen mogelijkheden om 
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te verbeteren en, gezien de groeiende behoefte aan hoger opgeleid personeel in de regio, ook een 

noodzaak om studenten te stimuleren door te stromen naar het hbo. 

Het percentage 1e-jaars studenten afkomstig van Aventus dat succesvol het 1e jaar van het hbo 

doorloopt, ligt op vergelijkbaar niveau van het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van de regio 

roc’s.  

 

Creëren van kansen voor kwetsbare groepen 

De problematiek van gelijke kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt speelt al langere tijd 

en al langere tijd worden initiatieven genomen om specifieke groepen meer of nieuwe kansen te 

bieden. Hierin werken gemeenten, instellingen, werkgevers en Aventus samen. Voorbeelden hiervan 

zijn: traject schuldhulpverlening voor jongeren samen met de Rabobank, Statushouders in de 

techniek, tienermoeders weer aan het werk. 

 

Samenwerking met partners 

Vanuit het inzicht dat het werken aan gelijke kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt 

alleen succesvol kan zijn vanuit een multidisciplinaire aanpak, zoekt Aventus aansluiting bij regionale 

en lokale initiatieven. Een voorbeeld hiervan is de hierboven al genoemde samenwerking binnen 

FactorWerk en ook de participatie aan het regionaal programma vsv van Ferm .  

 

Leer-werk-trajecten  

Leer-werk-trajecten voor werknemers zijn succesvol gebleken om kwetsbare groepen op de 

arbeidsmarkt (nieuwe) kansen te bieden. Aventus heeft ervaring met diverse leer-werk-trajecten. 

Bijvoorbeeld het eerder genoemde Spa-traject en het voortraject basiszorg. Dit is een traject voor zij-

instromers zonder zorgachtergrond. Zij zijn direct inzetbaar bij een zorginstelling en starten van daaruit 

met een tweejarig BBL-traject tot Verzorgende IG. Een ander voorbeeld van een leer-werktraject is de 

20+ klas, waarin volwassenen als zij-instromer worden opgeleid tot metselaar, timmerman of 

tegelzetter. Deze opleiding helpt hen om bij te blijven, zich te ontwikkelen en het kennisniveau te 

verhogen. Bij de sector Entree & Educatie hebben wij, samen met Zilt-bikes, een leer-werk-traject 

ontwikkeld voor fietsenmakers in spé dat wordt uitgevoerd op locatie van Zilt-bikes in Zutphen. In dit 

traject zitten met name volwassen zij-instromers. Op de Zwitsal-locatie in Apeldoorn heeft kringloop en 

reïntegratiebedrijf Foenix, in samenwerking met Aventus, een leer-werk-traject ontwikkeld voor entree-

studenten die kennis en ervaring kunnen opdoen in o.a. technische werkplaatsen, winkel en 

horecagelegenheid. In dit traject zitten met name volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

3.2.3 Wat vraagt dit van Aventus? 

Vanuit de ontwikkelingen die wij om ons heen waarnemen en hoe wij op dit moment presteren, zien 

wij een aantal opdrachten voor Aventus. 

o Versterken van de samenwerking met partners, zoals FactorWerk en Ferm, gericht op een 

(intake) sluitende aanpak voor en samen opleiden van kwetsbare groepen. 

o Stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen met de mogelijkheid tot het behalen van certificaten. 

o Extra ondersteuning en stimulering van kwetsbare groepen binnen Aventus (passend 

onderwijs, LOB) 

o Stimuleren van een soepele doorstroom van studenten in de beroepskolom vmbo – mbo – 

hbo.  

o Versterken van de samenwerking met vo en hbo. 

o Stimuleren van doorstroom van niveau 1 naar niveau 2 gericht op kansberoepen, zodat 

studenten betere kansen hebben op een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. 
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3.3. Kwetsbare jongeren 

3.3.1 Wat zien wij om ons heen? 

Drie groepen kwetsbare jongeren in de regio  

In lijn met de ‘regio-analyse VSV en jongeren in kwetsbare positie’ van het Kenniscentrum 

Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt, onderscheiden wij drie groepen kwetsbare jongeren in de 

Stedendriehoek:  

o Jongeren buiten het onderwijs en zonder startkwalificatie (en zonder werk) 

Het gaat hierbij om alle jongeren die geen onderwijs volgen en geen startkwalificatie hebben. 

Deze groep jongeren vraagt een curatieve aanpak van terug naar het onderwijs of toeleiding 

naar arbeid. Dit is primair een taak van de gemeenten. 

o Jongeren in een kwetsbare positie in het onderwijs 

Het betreft hier jongeren die vanwege een bijzondere thuissituatie, gedragsproblemen of 

specifieke leerbehoeften, kwetsbaar zijn om uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed 

arbeidsmarktperspectief. In grote lijnen betreft het jongeren in het praktijkonderwijs (PrO), 

voortgezet speciaal onderwijs (vso), vmbo-bl en entree-opleidingen (Ferm, 2016). Kwetsbare 

momenten zijn de overstap naar het vervolgonderwijs (entree of mbo-2) en de uitstroom 

richting arbeidsmarkt. Het vraagt een preventieve aanpak van zowel het onderwijs (in- en 

door- en uitstroom) als het RMC (uitstroom naar de arbeidsmarkt) (Ferm, 2016). 

In het schooljaar 2017-2018 behoorden ruim 600 studenten (6%) binnen Aventus tot de groep 

kwetsbare jongeren. Verreweg de meesten van hen (87%) zijn afkomstig uit het vmbo-bl en 

volgen een niveau-2 opleiding bij de beroepssectoren. Hiervan volgt 75% een BOL-opleiding.  

 

Kwetsbare jongeren naar doelgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sector 
Praktijk-
onderwijs VMBO-B 

(Voortgezet) 
speciaal 
onderwijs Totaal 

Creatieve industrie 1 45 1 47 

BBL         

BOL 1 45 1 47 

Economie & Handel 8 181 3 192 

BBL 5 42 1 48 

BOL 3 139 2 144 

Entree & Educatie 31 37 18 86 

BBL 18 6 2 26 

BOL 13 24 12 49 

VAVO   7 4 11 

Techniek en Mobiel 8 137 2 147 

BBL 7 72 1 80 

BOL 1 65 1 67 

Zorg & Welzijn 8 133 1 142 

BBL 1 0 0 1 

BOL 7 133 1 141 

Totaal 56 533 25 614 

Bron: bekostigingstellingen; DUO       

Schooljaar 2017-2018         
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o Risico-jongeren in het regulier voortgezet onderwijs en mbo 

Het gaat hierbij om jongeren die door diverse problemen (tijdelijk) niet in staat zijn om een 

startkwalificatie te halen. Deze groep jongeren vraagt een preventieve aanpak van het roc 

samen met de omgeving van de student.  

De grootste categorie van uitvalredenen (ca. 35%) omvat gedragsproblemen (zoals 

problemen in gedrag, sociaal‐emotionele problemen, geïndiceerde stoornissen) en 

andersoortige persoonlijke problemen (zoals problemen in de thuissituatie, 

gezondheidsproblemen, fysieke beperkingen, verslavingsproblemen en financiële problemen). 

Een tweede belangrijke categorie van uitvalredenen (ca. 15%) omvat studiekeuze‐ en 

loopbaanproblemen. Dergelijke problemen zorgen niet alleen voor uitval uit het onderwijs, 

maar ook voor inefficiënte (en dus kostbare) leerwegen. Tussen twee schooljaren in switcht 

ruim 10% van alle mbo‐deelnemers van opleiding en/of instelling (het gaat jaarlijks om 

ongeveer 1.100 deelnemers in de Stedendriehoek). Bovendien blijkt 40% van de vmbo‐

leerlingen door te stromen naar het mbo in een andere sector. De vraag is of het LOB beleid 

voldoende doorontwikkeld is. 

 

Regionaal programma vsv 

Door de VSV-stedendriehoek en het RMC-stedendriehoek is een gezamenlijk Regionaal VSV 

Programma opgesteld voor 2016-2020. Het programma is gebaseerd op de bovengenoemde ‘regio-

analyse VSV en jongeren in kwetsbare positie’ en inhoudelijk uitgewerkt met de betrokken partners uit 

de regio. De maatregelen zijn ingedeeld naar 4 aandachtsgebieden: Onderwijs, Overstap, Zorg en  

Arbeid. Aventus is betrokken bij de uitvoer van de volgende maatregelen: aanpak van verzuim, 

doorstroom van PrO naar niveau 2, Intake sluitende aanpak, plusvoorziening voor overbelaste 

jongeren. Daarnaast is een overlegstructuur VSV en vangnet kwetsbare jongeren ingericht, waarin 

Aventus op meerdere niveaus vertegenwoordigd is. 

 

3.3.2 Hoe doen wij het? 
 

Aandacht voor jongeren in kwetsbare positie 

Om kwetsbare jongeren beter te kunnen opvangen hebben wij, bij de introductie van de entree-

opleidingen, al onze niveau-1 opleidingen samengebracht binnen één sector, de sector Entree & 

Educatie. Hiermee bundelen wij onze expertise voor deze doelgroep van kwetsbare jongeren en 

borgen wij een op de doelgroep afgestemde pedagogisch - didactische benadering. Deze bundeling 

biedt de studenten de mogelijkheid zich eerst te oriënteren op hun beroepskeuze om vervolgens een 

keuze te maken. Dat deze aanpak succesvol is, blijkt uit de hoge rendementen van onze entree-

opleiding. In 2016-2017 was het startersresultaat 91%, het jaarresultaat 87%, het diplomaresultaat 

80% en de tevredenheid van de studenten 6,9. 

Ons Loopbaan en Expertise Centrum biedt een begeleidingsaanbod 2e lijn voor deze doelgroep, met 

onder meer schoolmaatschappelijk werk, psychosociale hulpverlening, onderzoek- en testfaciliteiten.   

Op iedere sector hebben wij daarnaast loopbaanexperts sectoren (LES) die leertrajectbegeleiders 

ondersteunen in de begeleiding van studenten en studenten met problematiek direct begeleiden. 

 

VSV 

Met VSV scoort Aventus op instellingsniveau iets beter dan het landelijk gemiddelde. De cijfers voor 

het schooljaar 2017-2018 tonen dat onze resultaten onder druk staan. Met name de VSV op niveau 2 

en op niveau 4 is zorgelijk, niveau 3 ligt rond de landelijke norm. De Entreeschool scoort goed. De 

sector Economie & Handel blijft zorgelijk, de sectoren Techniek & Mobiel en Creatieve industrie gaan 

licht achteruit, de sector Zorg & Welzijn houdt de goede scores vast.   
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Registratie van aan- en afwezigheid 

Verzuim is een belangrijke indicator voor voortijdig schoolverlaten (Ferm, 2016). Binnen Aventus wordt 

daarom ook gestuurd op een sluitende registratie van de aan- en afwezigheid van studenten, op 

tijdige signalering en adequate begeleiding bij verzuim van studenten. Ten aanzien van de registratie 

van verzuim hebben we grote stappen vooruit geboekt, tegelijk is er nog verbetering nodig. 

 

Arbeidsmarktrendement niveau 2 

Hoewel we in het algemeen goed scoren op het arbeidsmarktrendement met onze opleidingen, heeft  

Aventus 8 opleidingen op niveau 2 met een arbeidsmarktrendement lager dan de norm van 70%. 

Deze opleidingen zijn verspreid over alle beroepssectoren met de meeste (3) binnen de sector 

Economie & Handel. Totaal telden deze niveau-2 opleidingen 190 schoolverlaters. 

In het kader van onze portfolio analyse moeten we deze 8 opleidingen kritisch bekijken. Het is van 

belang dat ons aanbod met name voor jongeren in kwetsbare positie, arbeidsmarktrelevant is. Deze 

jongeren moeten ook aan de slag kunnen met hun diploma.  

 

3.3.3 Wat vraagt dit van Aventus? 

Vanuit de ontwikkelingen die wij om ons heen waarnemen en hoe wij op dit moment presteren, zien 

wij een aantal opdrachten voor Aventus. 

o VSV nog verder reduceren, met name binnen de opleidingen op niveau 2 en niveau 4 en 

binnen de sectoren Economie & Handel, Techniek & Mobiel, Creatieve industrie. 

o De succesvolle aanpak voor VSV op niveau 1 verbreden naar niveau 2 opleidingen.  

o Verdere uitvoering geven aan en borgen van de maatregelen uit het regionaal programma 

vsv. 

o Sturen op een passende opleidings- en beroepskeuze van de student (LOB, burgerschap). 

o Bieden van een Thuis bij Aventus, met herkenbare domeinen, passend onderwijs, passende 

begeleiding en een sluitend vangnet. 

o Betrekken van de omgeving van de student bij de opleiding (blijkt uit onderzoek een succes 

bevorderende factor voor reductie van VSV). 

o Meewerken aan een regionaal sluitend vangnet voor kwetsbare jongeren i.s.m. met de 

ketenpartners. 
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4. Ambities en maatregelen 

Het voorliggend hoofdstuk, met ambities en maatregelen, is de kern van onze kwaliteitsagenda. Hier 

beschrijven wij voor de vier pijlers van onze strategische koers -Thuis bij Aventus, Klaar voor je 

toekomst, Jouw route voor maximale groei, Leven lang ontwikkelen bij Aventus - onze ambities, de 

maatregelen die wij nemen om de ambities te realiseren en de concrete resultaten die wij midterm 

(2020) en eindterm (2022) gerealiseerd willen hebben (par. 4.3 t/m 4.6). Of de genomen maatregelen 

bijdragen tot het oplossen van de met de speerpunten benoemde maatschappelijke vraagstukken, 

stellen wij vast met een set van 11 indicatoren. In paragraaf 4.7 beschrijven we de set indicatoren en 

de resultaten die we eindterm op de indicator bereikt willen hebben. Het realiseren van onze ambities 

vraagt ontwikkeling van Aventus als organisatie en van onze medewerkers. Voordat we deze ambities 

en maatregelen presenteren, geven we een samenvattend beeld van de uitdagingen en kansen die wij 

zien op basis van de voorgaande analyses (par. 4.1) en schetsen we de samenhang van de 

kwaliteitsagenda met onze strategische koers Klaar voor de toekomst 2016-2022 (par. 4.2). 

 

4.1. Uitdagingen en kansen voor de toekomst  

In het voorgaande hoofdstuk hebben wij, in relatie tot de drie speerpunten van het bestuursakkoord – 

voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst, gelijke kansen en kwetsbare jongeren – de 

relevante ontwikkelingen in de Stedendriehoek beschreven, aangegeven hoe Aventus presteert ten 

aanzien van de speerpunten aan de hand van daarvoor relevante kwantitatieve en kwalitatieve 

indicatoren en, tot slot, benoemd op welke gebieden wij nog acties voor Aventus nodig vinden.  

 

Vanuit onze maatschappelijke opdracht, is aandacht nodig voor twee kernthema’s: 

• De arbeidsmarkt van de toekomst. We zien een kwantitatieve en een kwalitatieve discrepantie 

waar we een antwoord op moeten formuleren met ons portfolio (arbeidsmarktrelevant), ons 

onderwijs (innovatief) en onze begeleiding (stimuleren van talent). 

• Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een inclusieve samenleving Iedereen doet 

mee! 

We willen nog meer onze potentiele mogelijkheden als regionaal opleidingscentrum benutten. Dit 

vraagt van ons het versterken van regionale samenwerkingsverbanden en het versterken van ons 

onderwijs.   

 

 

4.2. Kwaliteitsagenda is onderdeel van onze strategische koers 

 

De maatregelen die wij nemen in het kader van de kwaliteitsagenda 2019-2022 maken integraal 

onderdeel uit van onze strategische koers Klaar voor de toekomst 2016-2022. De strategische koers 

van Aventus omvat vijf pijlers en besteedt aandacht aan alle drie de speerpunten uit het 

bestuursakkoord 2018. De strategische koers is breder dan de kwaliteitsagenda, aangezien het ook 

een organisatie gericht ontwikkeltraject omvat. Dit ontwikkeltraject is onder gebracht onder de pijler 

‘Samen werken aan een goede school’.  

Onderstaand overzicht toont het geheel aan maatregelen dat Aventus neemt in het kader van de 

strategische koers 2016-2022. De genummerde maatregelen (1 t/m 10) nemen wij op in de 

kwaliteitsagenda en worden in de volgende paragrafen uitgewerkt. De overig genoemde maatregelen 

worden, als achtergrondinformatie voor het totaalbeeld, kort toegelicht in bijlage 4. 
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De beschrijving van de maatregelen vindt plaats vanuit de strategische pijlers van Aventus. Per pijler 

beschrijven wij onze ambities en de maatregelen die wij nemen in het kader van de kwaliteitsagenda.  

Elke maatregel wordt uitgewerkt naar de volgende aspecten: wat gaan we doen en waarom, wat is de 

huidige status, wat is het beoogd resultaat en op welke indicator is de maatregel van invloed.  

 

 

4.3. Thuis bij Aventus 

Bij Aventus vinden studenten een veilige thuisbasis waar zij kunnen ontdekken wie zij zijn en waar 

ruimte is voor sociale ontwikkeling. 

 

Ambities  

• Wij bereiden onze studenten voor op participatie in onze steeds complexere samenleving. 

• Begeleiden van onze studenten is onze kernkwaliteit.  

• Wij betrekken doelgroepgericht de naaste omgeving van de student actief bij de leerloopbaan. 

• Wij zijn een veilige thuishaven en sociale ontmoetingsplaats voor onze studenten. 

 

Maatregelen i.h.k.v. de kwaliteitsagenda 

1. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 

2. Burgerschap 

3. Passend onderwijzen en begeleiden op maat 
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Maatregel 1: Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 

 

Wat 

 

Aventus gaat instellingsbreed en in samenwerking met het vmbo, vorm geven aan 

LOB-onderwijs en neemt hierbij de bestaande initiatieven binnen opleidingen als 

vertrekpunt. De mbo LOB-agenda wordt hierbij gevolgd. Opleidingsteams uit vo en 

mbo vertalen de regionale visie naar hun LOB onderwijs.  

De drie uitgangspunten voor deze regionale visie zijn: 

• LOB heeft een integrale plaats in het curriculum van de school 

• Het eigenaarschap voor LOB ligt bij de leerling/student (de student in 

beweging) 

• De vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers en Frans Meijers 

vormen het kader 

Er vindt nauwe afstemming plaats met de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. 

Tussen teams vindt samenwerking en uitwisseling plaats op het gebied van LOB en 

burgerschapsonderwijs. Hiertoe richten we kenniskringen LOB en 

burgerschapsvorming in.  

Waarom 

 

De arbeidsmarkt van de toekomst vraagt van zijn werknemers vaardigheden om een 

leven lang te ontwikkelen, flexibel en wendbaar te zijn en te bewegen in een 

onzekere arbeidsmarkt. Onze studenten bereiden wij daar nu al op voor en 

stimuleren we tot opstroom binnen het mbo en doorstroom naar het hbo en leven 

lang ontwikkelen in het algemeen.  

Huidige status In voorbereiding. 

Resultaat 

 

Studenten maken een keuze voor de opleiding die bij hen past. 

Studenten ontwikkelen competenties die hen in staat stellen hun loopbaan vorm te 

geven. 

Concrete resultaten 2020 Aventus heeft een regionaal gedragen visie en beleid op LOB  

2020  LOB is geborgd in de kwaliteitscyclus van Aventus  

2020  Er is professionaliseringsaanbod voor docenten(teams) m.b.t. LOB  

2020 Ieder opleidingsteam participeert met minimaal één teamlid in een van de 

Aventus kenniskringen LOB en Burgerschap 

2022 Ieder lid van het opleidingsteam voldoet aan de LOB-eisen die gesteld 

worden 

2022 Iedere opleiding geeft, samen met het vmbo in de regio, zichtbaar vorm 

aan de vijf loopbaancompetenties van Meijers en Kuipers 

Indicator 

 

• Voortijdig schoolverlaten 

• Opstroom  

• Doorstroom 
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Maatregel 2: Burgerschap 

 

Wat 

 

Aventus gaat instellingsbreed meer planmatig vorm geven aan 

Burgerschapsonderwijs. Uitgangspunt is dat burgerschapsonderwijs 

integraal onderdeel uitmaakt van elke opleiding. In samenwerking met en 

afstemming op de buitenwereld ontwikkelt Aventus een visie op 

burgerschapsonderwijs. Studenten worden hier bij betrokken. 

Opleidingsteams vertalen deze Aventus-brede visie naar hun 

burgerschapsonderwijs. Er vindt nauwe afstemming plaats met de 

ontwikkeling van LOB-onderwijs.  

Tussen teams vindt samenwerking en uitwisseling plaats op het gebied van 

LOB en burgerschapsonderwijs. Hiertoe richten we kenniskringen LOB en 

burgerschapsvorming in.  

Waarom 

 

Eén van de kwalificatie-opdrachten voor het mbo is het ontwikkelen van 

onze studenten tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. 

Voor al onze studenten, maar zeker ook voor de kwetsbare jongeren, is de 

persoonsvorming die het burgerschapsonderwijs omvat, van belang als 

steun in hun maatschappelijke participatie.  

Het leren omgaan van onze studenten met de grote en snelle 

veranderingen in de samenleving nu en in de toekomst vraagt bijstelling en 

nieuwe vormgeving van ons burgerschapsonderwijs. 

Huidige status In voorbereiding. 

Resultaat Studenten die als volwaardig burger deelnemen aan de maatschappij 

Concrete resultaten 2020 Aventus heeft een visie en beleid ten aanzien van 

 burgerschapsonderwijs 

2020 Burgerschapsonderwijs is geborgd in de kwaliteitscyclus van 

 Aventus 

2020 Er is professionaliseringsaanbod voor docenten(teams) m.b.t. 

 Burgerschapsonderwijs 

2022 Ieder opleidingsteam participeert met minimaal één teamlid in een 

van de Aventus kenniskringen LOB en Burgerschap 

2022 Iedere docent burgerschap voldoet aan de eisen die gesteld 

worden, m.b.t. Burgerschapsonderwijs 

2022 Iedere opleiding geeft merkbaar voor studenten vorm aan 

burgerschapsonderwijs conform visie en beleid van Aventus 

Indicator Geen 
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Maatregel 3: Passend onderwijzen en begeleiden op maat 

 

Wat 

 

Aventus gaat het passend onderwijzen en begeleiden op maat versterken. 

De afgelopen jaren heeft passend onderwijs binnen de opleidingsteams 

aandacht gehad. Er zijn stappen gezet, maar duidelijk is ook dat er ruimte is 

voor verbetering en versterking. Dit betreft bijvoorbeeld de visie op passend 

onderwijs, de professionalisering van onderwijsgevenden, de ondersteuning 

van opleidingsteams en docenten en verbetering van enkele 

ondersteunende processen. Op basis  van  evaluatie van de uitvoer van 

passend onderwijzen en van het begeleiden op maat binnen de 

opleidingsteams, blijven we werken aan verbeteringen. 

Waarom 

 

Om alle studenten, maar zeker ook de kwetsbare jongeren, optimale 

kansen te bieden in hun onderwijsloopbaan is het van belang iedere 

student zoveel mogelijk als individu te (her)kennen en op maat te 

begeleiden en te onderwijzen.   

Huidige status In ontwikkeling. 

Resultaat 

 

Iedere medewerker die betrokken is bij de begeleiding van studenten 

benadert zijn/haar student als individu met individuele leerbehoeften en 

mogelijkheden 

Concrete resultaten 2020 De huidige visie op passend onderwijs is aangescherpt tot een 

Aventus visie op passend onderwijzen en begeleiden op maat. 

2020 De uitvoer van passend onderwijs binnen de opleidingsteams is 

door de teams geëvalueerd met als opbrengst concrete 

verbeterpunten per opleidingsteam. 

2020     Ondersteuning van teams en docenten op het gebied van passend 

onderwijzen en begeleiden op maat, waaronder 

professionalisering, is ingericht. 

2022  Ieder opleidingsteam heeft de verbeterpunten gerealiseerd. 

2022 Ieder opleidingsteam voldoet aan de eisen die gesteld worden zoals 

vormgegeven in het professionaliseringsaanbod  

Indicator 

 
• Voortijdig schoolverlaten 

• Studenttevredenheid 

 

 

4.4. Klaar voor je toekomst 

Aventus anticipeert op de (regionale) arbeidsmarkt van de toekomst en leert studenten (jongeren en 

ouderen) vraagstukken van morgen op te lossen en zich te bewegen op de toekomstige arbeidsmarkt  

 

Ambities 

• Wij bieden arbeidsmarktbestendig onderwijs. 

• Onze studenten (jongeren en volwassenen) leren creatief en ondernemend te zijn. In 

onze (beroeps)opleidingen krijgt innovatieve technologie en duurzaamheid prioriteit. 

 

Maatregelen i.h.k.v. de kwaliteitsagenda 

4. Innovatief en arbeidsmarktbestendig onderwijs in de Cleantech-regio 

5. Netwerk van alumni 
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Maatregel 4: Innovatief en arbeidsbestendig onderwijs in de (Cleantech)-regio 

 

Wat 

 
Aventus maakt werk van innovatief onderwijs door te investeren en te 

participeren in regionale en lokale projecten gericht op innovatie en 

duurzaamheid en door alle opleidingsteams te stimuleren in hun 

opleidingsprogramma en in hun onderwijsaanpak elementen te integreren 

gericht op innovatieve technologie, duurzaamheid, creativiteit en 

ondernemerschap. Aventus Ttams werken hierbij intensief samen met de 

partners in de regio. 

Aventus ondersteunt trajecten voor werkzoekenden en werkenden en 

participeert actief in de Technologieraad in oprichting van de Cleantech-

regio. 

Aventus gaat zijn portfolio analyse aanvullen met toekomstig verwachte 

ontwikkelingen binnen de regio Stedendriehoek. Hiervoor wordt structureel 

vorm gegeven aan context-, stakeholder- en trendanalyses. Op basis van 

deze portfolio analyse worden opleidingen met een beperkt (duurzaam) 

arbeidsmarkt perspectief afgebouwd. De instroom van studenten op 

opleidingen met een goed (duurzaam) arbeidsmarktperspectief (zie 

Werkagenda FactorWerk) wordt, samen met de ketenpartners, versterkt. In 

dit kader wordt ook uitvoering gegeven aan het project Structureel werk 

maken van scholing voor kansberoepen i.s.m. de strategische board / 

human capital agenda. 

Waarom 

 

Studenten opleiden voor de arbeidsmarkt en samenleving van de toekomst 

vraagt om een opleidingsaanbod (programma, projecten én aanpak) waarin 

innovatieve technologie, duurzaamheid, creativiteit en ondernemerschap 

een duidelijke plaats hebben.   

Huidige status In ontwikkeling en op onderdelen in uitvoering 

Resultaat 

 

Aventus staat bij haar (cleantech)partners bekend om innovatief onderwijs. 

Meer studenten kiezen voor  kansberoepen. 

Concrete resultaten 2020 Een systematiek van context- en stakeholder analyse gericht op 

verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, die is verbonden aan 

de jaarlijkse portfolio-analyse van Aventus. 
2020 Bekend is welke opleidingen we vanwege beperkt 

arbeidsmarktperspectief afbouwen. Hiervoor is een plan van 

afbouw opgesteld. 
2020 Bekend is voor welke opleidingen met goed 

arbeidsmarktperspectief wij de instroom willen stimuleren. Hiervoor 

is een plan opgesteld. 
2020 Binnen alle opleidingen wordt gewerkt met levensechte 

leereenheden, d.w.z. actuele, innovatieve vraagstukken vanuit 

instellingen, overheid, bedrijfsleven of andere relaties. 
2020 Aventus neemt actief deel aan de technologieraad in de 

 Cleantech-regio  
2022 In samenwerking met het Gelders samenwerkingsverband 

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap heeft Aventus voor twee 

kansberoepen een onderwijstraject ontwikkeld voor de instroom van 

kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. 
2022 Iedere sector investeert en participeert in minimaal één regionaal 

project om innovatie aan te jagen en te ondersteunen. Bijvoorbeeld 

RIF-projecten en/of Cleantech-projecten. 
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2022 Alle opleidingsteams hebben met minimaal vijf bedrijven / 

instellingen een concrete en duurzame samenwerking ten behoeve 

van de ontwikkeling en vormgeving van hun onderwijs. 
2022 Vanuit minimaal twee kansberoepen stromen XX  studenten uit 

naar een plaats op de arbeidsmarkt. 
 

Indicator 

 
• Arbeidsmarktrendement 

• Imago (kwantitatief & kwalitatief) 

 

 

Maatregel 5: Netwerk van alumni 

 

Wat 

 

Aventus wil duurzame verbindingen aangaan met oud-studenten. Daartoe 

onderzoeken wij samen met onze huidige studenten op welke wijze we 

succesvol duurzame verbindingen aan kunnen gaan met oud-studenten. 

Op basis van de uitkomst van het onderzoek ontwikkelen we alumni-beleid.  

 

Waarom 

 

Oud-studenten vormen een schakel voor Aventus met de arbeidsmarkt 

(feedback geven, gastdocent, coach/mentor). 

 

Huidige status In voorbereiding 

 

Resultaat 

 

Versterken van de relatie met bedrijven en instellingen om ons onderwijs te 

verbeteren en af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt 

 

Concrete resultaten 2020 Onderzoeksrapport  beschikbaar, beleid geformuleerd 

2022 Concrete resultaten nader te bepalen 

 

Indicator 

 
• Arbeidsmarktrendement 

 

 

 

 

4.5. Jouw route voor maximale groei 

Aventus biedt alle jongeren en volwassenen kansen om zich maximaal te ontwikkelen en deel te 

nemen aan de samenleving 

Ambities 

• Wij bieden flexibele leerroutes (verbreden, verdiepen, versnellen), rekening houdend met 

aandacht voor persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden. 

• Wij dagen onze studenten uit hun talenten maximaal te ontwikkelen.  

• Wij werken samen met gemeenten, gemeentelijke instellingen en bedrijfsleven om mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren in een kwetsbare positie maximaal te laten 

groeien en participeren. 
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Maatregelen i.h.k.v. de kwaliteitsagenda 

6. Samenwerking vmbo-mbo-hbo 
7. Talentontwikkeling 

8. Sluitend netwerk: iedere student binnen boord 

9. Leren door werken op de ‘1-2 school’ 

 

 

Maatregel 6: Samenwerking vmbo-mbo-hbo 

 

Wat 

 

Aventus stimuleert de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en 

opleidingen in de beroepskolom door 

o Mogelijkheden te onderzoeken tot inhoudelijke samenwerking met 

het vmbo en zo mogelijk opleidingstrajecten op te zetten. 

Bestaande voorbeelden zijn de pilot Techniek RSG NOV Epe, 

versneld traject secretarieel i.s.m. VC Cortenbosch. 

o Mogelijkheden te onderzoeken voor en zo mogelijk voorbereiden en 

uitvoeren van TOP-trajecten, een leertraject voor getalenteerde en 

praktisch ingestelde vmbo-ers die via het mbo een hbo diploma 

willen halen. 

o Verbeteren van doorstroomprogramma’s hbo met als doel meer 

succes in het hbo. 

o Ontwikkelen van specifieke trajecten als Skillscoach (student - 

student feedback) en Associate Degree traject, om aankomende 

mbo-studenten voor te bereiden op het hbo. 

Waarom 

 

Een goede afstemming van het onderwijs in de beroepskolom bevordert 

flexibele en succesvolle doorstroom van studenten. Dit is van belang in 

relatie tot de steeds hogere eisen die aan werknemers worden gesteld. Het 

niveau van de startkwalificatie, niveau-2, is lang niet altijd voldoende. 

Huidige status Deels in voorbereiding, deels in uitvoering en verbetertraject. 

Resultaat 

 

Verbetering van de prestaties van onze studenten in het hbo. 

Succesvolle doorstroom vmbo-mbo-hbo – meer instroom vanuit het vmbo 

Concrete resultaten 2020 Onderzoek heeft duidelijk gemaakt of en welke mogelijkheden er 

zijn voor samenwerkingstrajecten met vmbo 

2020 Onderzoek heeft duidelijk gemaakt of en welke mogelijkheden er 

 zijn voor TOP trajecten 

2022 Samenwerking met hbo’s tav doorstroomprogramma’s is uitgebreid 

2022 Opbrengsten uit onderzoek zijn geïmplementeerd 

Indicator 

 
• Doorstroom naar hbo 

• Succes 1e jaars doorstromers in hbo 
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Maatregel 7: Talentontwikkeling 

 

Wat 

 

Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan met het excellentie 

programma, versterken we samen met onze studenten de 

talentontwikkeling binnen Aventus door het structureel aanbieden van: 

• Vakwedstrijden en challenges 

• Internationale stages en uitwisselingen met partnerscholen 

• Aventus talentenbeurs: een tegemoetkoming in de kosten voor 

studenten voor bijvoorbeeld een bijzondere stage, een start-up. Als 

tegensprestatie delen de studenten hun ervaringen met 

medestudenten in de regio. 

Waarom 

 

Aventus wil studenten stimuleren hun talenten te ontdekken en maximaal te 

ontwikkelen en daarmee hun eigen bijdrage leveren aan de ontwikkeling 

van de stedendriehoek.  

Huidige status In uitvoering, verbetertraject 

Resultaat 

 

Studenten benutten de mogelijkheden die zij krijgen om hun talenten te 

ontdekken en te ontwikkelen.  

Concrete resultaten Concrete resultaten zijn: 

2020 Ieder opleidingsteam neemt minimaal 1x keer per schooljaar deel 

aan vakwedstrijden en/of (cleantech)challenges. 

2020 Aventus heeft de Aventus talentenbeurs vorm gegeven. In 

schooljaar 2020-2021 worden de eerste beurzen toegekend. 

2022 Ieder opleidingsteam biedt studenten de mogelijkheid om op 

internationale stage te gaan. 

2022 Iedere sector heeft uitwisselingen met een partnerschool. 

Indicator • Studenttevredenheid 

 

 

 

Maatregel 8: sluitend netwerk: iedere student binnen boord 
 

Wat 

 

Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren gaat Aventus op zoek naar 

de hefbomen om voortijdig schoolverlaten van onze studenten verder terug 

te dringen. Dit doet Aventus in afstemming met Ferm, het 

samenwerkingsverband in de stedendriehoek voor curatieve en preventieve 

maatregelen voor voortijdig schoolverlaten. Eén van de speerpunten in het 

voorkomen van voortijdig schoolverlaten is het terugdringen van verzuim 

door studenten. Een volledige registratie van de aan- en afwezigheid van 

studenten in onderwijsactiviteiten is daarvoor voorwaarde, als ook het direct 

reageren op de afwezigheid van een student bij de onderwijsactiviteit 

Waarom 

 

Aventus heeft in de loop van de jaren verschillende maatregelen genomen 

in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten van onze studenten, met 

wisselend of onbekend effect. We willen meer zicht krijgen op de effecten 

van maatregelen – zowel op basis van gegevens binnen Aventus, als op 

basis van landelijk onderzoek - om zodoende meer doelgericht het 

voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.    

Eén van de speerpunten in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is 

het terugdringen van verzuim door studenten. Een volledige registratie van 

de aan- en afwezigheid van studenten in onderwijsactiviteiten is daarvoor 
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voorwaarde, als ook het direct reageren op de afwezigheid van een student 

bij de onderwijsactiviteit. 

Huidige status In uitvoering, verbetertraject. 

Resultaat 

 

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en iedere jongere met een 

diploma richting doorstroom of arbeidsmarkt begeleiden. 

Concrete resultaten 2020 Op basis van analyse van de effecten van maatregelen – binnen 

Aventus en vanuit landelijk onderzoek – is een set doelgerichte 

maatregelen om vsv terug te dringen bepaald.  

2020 Aventus breed gebruiken wij ons systeem voor volledige registratie 

van de aan- en afwezigheid van studenten in onderwijsactiviteiten, 

wij monitoren dit gebruik en verbeteren de registratie waar nodig.  

2022 VSV op niveau 2 en niveau 4 verbetert. De entree opleiding en 

niveau 3 opleidingen houden de score in ieder geval vast.    

2022 Ieder opleidingsteam voert de set maatregelen uit voortkomend uit 

de analyse naar de effecten van maatregelen.  

2022 Ieder onderwijsteam heeft afspraken over hoe zij omgaan met 

studenten die afwezig zijn bij een onderwijsactiviteit en voeren deze 

uit. 

Indicator • Voortijdig schoolverlaten 

 

 

 

Maatregel 9: Leren en werken op de ‘1-2 school’ 
 

Wat 

 

Niveau ‘1-2 school’ is de werktitel voor de nieuwe onderwijseenheid van 

Aventus waarin onze entree-opleidingen en niveau-2 opleidingen BOL en 

BBL tezamen met volwasseneducatie en vavo een plaats krijgen. De 

niveau ‘1-2 school’ bevat flexibele leerroutes voor alle studenten van entree 

en niveau-2 en is gericht op een (start)kwalificatie, werk of doorstroom naar 

een vervolgopleiding op een zo hoog mogelijk niveau. We stimuleren 

studenten te kiezen voor kansberoepen en zicht te ontwikkelen naar een zo 

hoog mogelijk bij hen passend niveau.  

Belangrijk ontwikkelpunt hierbij is het organiseren van een regionaal 

sluitend vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie door het versterken 

en verbreden van de (intake) sluitende aanpak (ISA) in samenwerking met 

de keten binnen de stedendriehoek. 

Waarom 

 

De entree-opleidingen en niveau-2 opleidingen kennen een grote instroom 

van kwetsbare jongeren, het aantal vsv-ers bij Aventus op niveau 2 is 

zorgelijk en de aansluiting van entree op niveau-2 verloopt nog moeizaam. 

Na het behalen van een startkwalificatie blijken de werkvaardigheden vaak 

nog onvoldoende en na doorstroom naar een niveau-3 opleiding valt de 

helft van de studenten alsnog uit. Daarnaast zien we in de regio 

stedendriehoek mogelijkheden om volwassenen, al dan niet met afstand tot 

de arbeidsmarkt, te ondersteunen met scholing om zo hun positie op de 

arbeidsmarkt duurzaam te verstevigen. Met de ‘1-2 school’ willen wij 

jongeren in een kwetsbare positie en volwassenen met afstand tot de 

arbeidsmarkt met scholing ondersteunen en stimuleren om tot een 

weloverwogen loopbaankeuze te komen.  

Jongeren in een kwetsbare positie zijn gebaat bij een sluitende aanpak van 

Aventus samen met de partners in de keten gericht op hun in- door- en 

uitstroom. Zo’n curatieve aanpak (voor jongeren buiten het onderwijs 

zonder startkwalificatie) en preventieve aanpak (voor jongeren in het 
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onderwijs) werkt als vangnet voor de jongeren en draagt bij aan het 

voorkomen van vsv en is gericht op een (start)kwalificatie, werk of 

doorstroom naar een vervolgopleiding op een zo hoog mogelijk niveau.  

Huidige status Niveau ‘1-2 school’ in voorbereiding 

Sluitende aanpak in uitvoering en ontwikkeling 

Resultaat 

 

Een sluitende aanpak en een passend onderwijsaanbod in samenwerking 

met de ketenpartners voor jongeren en volwassenen in een kwetsbare 

positie met als doel: alle gediplomeerde uitstroom van niveau 1 en/of 2 

stroomt door naar arbeid of naar een zo hoog mogelijke kwalificatie. 

Concrete resultaten 2020 Afhankelijk van de impact-analyse, start de ‘1-2 school’ (m.i.v. 2

 020-2021) met flexibele leerwegen 

2020 De intake sluitende aanpak is geoptimaliseerd en geborgd in de 

 Stedendriehoek.  

2020 Pilot flexibele leerwegen met kandidaten uit de “kaartenbakken” is    

in uitvoering. 

2022 Een groeiend aantal studenten hebben succesvol de ‘1-2 school’ 

doorlopen, meer studenten stromen door van niveau 1 naar 2 

Indicator 

 
• Diplomaresultaat niveau 1 en niveau 2 

• Doorstroom niveau 1 naar niveau 2 

 
 
 

4.6. Leven Lang Ontwikkelen bij Aventus 

Ook volwassenen kunnen zich bij Aventus levenslang ontwikkelen 

 

Ambities 

• Aventus is de mbo-opleider van de Stedendriehoek voor werkenden en niet-werkenden 

• We zijn de partner voor bedrijven/instellingen waar het gaat om het scholen van medewerkers 

• Wij bieden, ook in samenwerking met commerciële partijen, (jong) volwassenen de 

mogelijkheid voor kwalificerende en certificerende scholing 

 

Maatregelen i.h.k.v. de kwaltiteitsagenda 

10. Publiek-private trajecten 

 

Maatregel 10: Publiek-private trajecten 
 

Wat 

 

Aventus wil lopende publiek-private trajecten die zijn gericht op omscholing, 

bijscholing, opscholing - zoals SPA-traject, traject Post.nl, verbrede 

leerpaden in de zorg, zij-instroom in de zorg - versterken, verbeteren en 

uitbouwen in samenwerking met de Cleantech-regio.  
Voor bovenstaande trajecten kan BBL een passende leerweg zijn. Aventus 

wil het aantal BBL-studenten laten groeien, ook met dit type trajecten voor 

(jong)volwassenen. 
Daarnaast blijft Aventus investeren in trajecten voor specifieke 

doelgroepen. Het gaat hierbij om: 

• Inburgeraars en laaggeletterden met het doel hen zo veel mogelijk 

te laten uitstromen met een diploma beroepsonderwijs of 

arbeidsmarktgerichte certificaten 
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• Werkenden met de behoefte hun basisvaardigheden (bijv. 

taalniveau) verder te ontwikkelen 

Waarom 

 

Deze publiek-private trajecten bieden volwassenen op de arbeidsmarkt en 

kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt mogelijkheden om hun kansen op 

duurzaam werk te vergroten. Met name BBL-trajecten zijn voor kwetsbare 

groepen op de arbeidsmarkt geschikte leertrajecten. Daarnaast zijn juist 

BBL-trajecten belangrijk voor de branches waar krapte dreigt op de 

arbeidsmarkt, zoals de techniek, zorg, transport en logistiek. 

Huidige status In uitvoering, doorontwikkelen 

Resultaat 

 

Bedrijven en instellingen zien Aventus als een vanzelfsprekende partner 

voor opleidingstrajecten voor hun werknemers 

Concrete resultaten 2020 Aventus heeft BBL-trajecten voor inburgeraars  

2020 Aventus heeft een cursorisch aanbod basisvaardigheden 

2022 Aventus heeft een groter aanbod aan publiek-private trajecten  

2022 Het aantal studenten in publiek-private trajecten is toegenomen  

2022 Het aandeel BBL-studenten is toegenomen 

Indicator 

 
• Aantal volwassenen in trajecten 

• Aandeel BBL-studenten 

 
 

4.7. Beoogde opbrengsten van de kwaliteitsagenda 

 

Hierboven hebben wij de 10 maatregelen beschreven die wij nemen ter versterking van ons opleiden  

voor de arbeidsmarkt van de toekomst, van gelijke kansen in het onderwijs, van de jongeren in 

kwetsbare positie en van de mogelijkheden tot leven lang ontwikkelen. De beoogde resultaten 

waarover wij ons midterm en eindterm verantwoorden, zijn veelal beschreven in termen van 

gerealiseerde activiteiten. Of wij met de maatregelen bijdragen aan de beoogde versterking op de 

speerpunten maken wij inzichtelijk met behulp van een set van 10 indicatoren.  

Deze indicatoren en onze ambities ten aanzien van de indicatoren staan hieronder. In het jaarverslag 

2022 verantwoorden wij ons over de realisatie van deze ambities. Bij de midterm rapportage 

beschouwen wij of we in de goede richting ontwikkelen of dat bijsturing nodig is.  
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Indicator Relevante items 

Interne monitoring 

0-meting 

 

Midterm Eindterm Bron 

Onder-

norm 

Boven-

norm 

VSV VSV – instelling 

 

4,6% (16/17) 

6,32% (17/18)* 

Verbeteren 

t.o.v. 17/18 

6% 4,9% DUO  

VSV niveau-1 17,75% (16/17) 

28,66% (17/18) 

   

VSV niveau-2 9,39% (16/17) 

13,47% (17/18) 

   

VSV niveau-3 3,70% (16/17) 

4,43% (17/18) 

   

VSV niveau-4 3,07% (16/17) 

3,26% (17/18) 

   

Opstroom 

(% studenten met 

diploma -> hogere 

opleiding binnen de 

instelling) 

Opstroom instelling 34,2% (16/17) Verbeteren 

t.o.v. 16/17 

34% 36% OCW 

Opstroom niveau-1 60,8% (16/17)    

Opstroom niveau-2 33,6% (16/17)    

Opstroom niveau-3 28,9% (16/17)    

Doorstroom 

(% studenten na 

diploma doorstromen 

naar HBO) 

Doorstroom instelling 31,3% (16/17) Verbeteren 

t.o.v. 16/17 

31% 34% 

 

OCW 

Student-

tevredenheid 

Algemene 

waardering instelling 

3,6 (2018) 

3,4 (2016) 

Verbeteren 

t.o.v. 

ondernorm 

3,3 3,6 JOB 

Waardering 

studiebegeleiding 

3,6 (2018)    

Waardering 

vaardigheden en 

motivatie 

3,5 (2018)    

Waardering 

loopbaanbegeleiding 

3,7 (2018)    

Arbeidsmarkt 

rendement 

(% studenten na een 

jaar na afstuderen 

werk > 12 uur per 

week) 

Arbeidsmarkt-

rendement instelling 

80.0 (16/17) Vasthouden 

16/17 

  OCW 

Arbeidsmarkt-

rendement niv-1 

81,0% 

 

   

Arbeidsmarkt-

rendement niv-2 

75,8%    

Arbeidsmarkt-

rendement niv-3 

80,9%    

Arbeidsmarkt-

rendement niv-4 

81,2%    

Imago Voorkeur voor 

Aventus in primaire 

werkgebied 

17% (dec 18) Verbeteren 

t.o.v. dec 18 

18% 30% Markteffect 

Diplomaresultaat 

niv-1 

Diplomaresultaat  

niv-1 instelling 

66,8% (15-18) Vasthouden 

15-18  

66% 68% Resultatenbox 

Diplomaresultaat 

niv-2 

Diplomaresultaat  

niv-2 instelling 

75,3% (15-18) Verbeteren 

15-18 

75% 77% Resultatenbox 

Aandeel BBL 

studenten 

Aandeel BBL 

studenten instelling 

29,5% (17) Verbeteren 

15-18 

30% 34% OCW 

Aantal 

volwassenen in 

trajecten 

# volwassenen in 

trajecten instelling 

Deze indicator 

wordt in voorjaar 

2019 nader 

uitgewerkt 

   Eduarte 

*Voorlopig cijfer. Definitief cijfer wordt in maart 2019 bekend.  
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5. Organisatieontwikkeling en professionalisering 

Op basis van de strategie, de kwaliteitsagenda en veranderagenda hebben wij een HR-agenda 

opgesteld die richting geeft aan de, voor succesvolle uitvoer van de agenda’s, benodigde 

organisatieontwikkeling en professionalisering.  

Aventus maakt een ontwikkeling door naar een wendbare, flexibele en lerende organisatie. Leren, 

ontwikkelen en veranderen zijn daarbij belangrijke aspecten. De HR-agenda ondersteunt deze 

ontwikkeling. Dat doen wij op het niveau van de organisatie, van het team en van het individu.  

 

Organisatieontwikkeling 

Ons vertrekpunt is dat de performance van onze medewerkers gericht moet zijn op het succes van 

onze studenten. Dit vraagt bevlogen, betrokken en tevreden medewerkers. Wij zetten doorlopend in 

op het vergroten van deze bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid van onze medewerkers. Dit 

doen wij onder meer door: 

• Aantrekkelijk werkgeverschap door het bevorderen van inclusie, levensfasebewust 

personeelsbeleid en bevorderen van mobiliteit, o.a. in de samenwerking met het werkveld. 

• Aandacht voor de kwantitatieve kant van inzetbaarheid (betaalbaarheid, strategische 

personeelsplanning) en de kwalitatieve kant (inzet van talent en potentieel, toekomstgerichte 

competenties). 

• De interne communicatie te verbeteren, onder andere door het stimuleren en faciliteren van 

feedback vragen en geven. In onze afgesproken werkwijze van beleidsontwikkeling en in onze 

veranderaanpak is feedback ophalen en geven geborgd. In de uitvoer hiervan kunnen we met 

elkaar effectiever worden. 

• De samenwerking tussen onderwijsteams en dienstverlening te versterken, onder andere door 

elkaar te erkennen als expert en met interdisciplinaire expertteams te werken bij verbeter- of 

verandertrajecten. 

 

Teamontwikkeling 

De snel veranderende omgeving waarbinnen ons onderwijs wordt gegeven, vraagt van 

opleidingsteams nieuwe vaardigheden: monitoren van de ontwikkelingen om hen heen op de 

arbeidsmarkt en in het werkveld,  bij studenten en in de wet- en regelgeving, het formuleren van een 

adequaat antwoord daarop, monitoren van de resultaten die worden behaald, reflectie hierop en 

werken aan verbeteringen. Het opleidingsteam krijgt deels nieuwe rollen en taken. De teams van de 

ondersteunende diensten moeten zich hiertoe gaan verhouden vanuit hun eigen specifieke expertise 

en verantwoordelijkheid. Van beide teams wordt adaptief vermogen verwacht en ontwikkeling naar 

een veerkrachtig team.  

Van de managers van de opleidingsteams en de dienstenteams wordt verwacht dat zij hun team 

(bege)leiden in deze ontwikkeling. Dat vraagt situationeel leiderschap, gezien de diversiteit van 

ontwikkelfase en diversiteit van context waarin teams zich bevinden. Het vraagt ook inspirerend 

leiderschap, gezien de veelheid nieuwe vraagstukken waar teams voor staan en op korte termijn een 

antwoord op moeten ontwikkelen. 

Het Aventus managementteam (directeuren en managers van sectoren en diensten) vormt de 

leidende coalitie in deze ontwikkeling. Zij adviseren het cvb over de richting waarin we ons 

ontwikkelen, regelen met elkaar de benodigde faciliteiten, inspireren en faciliteren de teammanagers 

van de opleidingen en diensten, monitoren en bewaken de voortgang van de ontwikkelingen en het 

behalen van de beoogde resultaten. 

  

De HR-agenda ondersteunt deze drie lijnen van ontwikkeling ten aanzien van teams door:  

• Ontwikkeling van veerkrachtige teams die werken aan het vergroten van hun adaptief vermogen, 

onder andere  door teamzelfevaluatie, teamontwikkeling, door planmatig werken aan vastgestelde 

resultaten en door professionalisering.  
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• Ontwikkeling van het teammanagement (management development) met vier ontwikkelings- en 

leerwegen, gericht op het vergroten van inspirerend leiderschap en van onze collectieve 

veranderkracht.  

 

• Vormen van een leidende coalitie.  

Ontwikkeling van het Aventus management team met onder andere actualisatie van de 

besturingsfilosofie, nieuwe afspraken over beleidsontwikkeling en implementatie, intervisie, voeren 

van de horizontale dialoog.  

 
Individuele ontwikkeling 

Van iedere medewerker vragen wij dat hij zijn ‘persoonlijk meesterschap’ vergroot door het nemen van 

verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling. 

De individuele medewerker heeft ontwikkelbehoeften op basis van de Aventus brede ontwikkelingen 

vanuit de strategie en veranderagenda, bijvoorbeeld als lid van een veerkrachtig team, maar heeft ook 

ontwikkel- en professionaliseringvraagstukken in relatie tot zijn specifieke functie, bijvoorbeeld 

voortkomend uit de kwaliteitsagenda. Op beide lijnen richt de dienst HRM aanbod en instrumentarium 

in ter ondersteuning van de ontwikkeling en professionalisering van de individuele medewerker. Het 

gaat dan om: 

• Professionalisering op de competenties die nodig zijn om de maatregelen van de 

kwaliteitsagenda goed te kunnen uitvoeren 

• Professionalisering op de competenties die nodig zijn op individueel niveau voor de beoogde 

organisatieontwikkeling, bijvoorbeeld feedback geven en ontvangen 

• Performancecyclus gericht op cultuurwaarden, resultaten, persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit 

en duurzame inzetbaarheid 

• Faciliteiten voor duurzame inzetbaarheid en mobiliteit zoals programma 

werkdruk/werkplezier,  loopbaanontwikkeling voor medewerkers vanuit het principe dat 

medewerkers eigen regie voeren, dat leidinggevenden actief stimuleren en dat op 

organisatieniveau de passende faciliteiten beschikbaar zijn.  

 

Met deze drie lijnen van organisatieontwikkeling en professionalisering – op organisatie, team en 

individueel niveau – beogen wij een effectieve uitvoer van onze kwaliteitsagenda met duurzaam 

resultaat. De aard van vraagstukken uit de kwaliteitsagenda vraagt naast deskundigheidsbevordering 

van medewerkers in relatie tot de ingezette maatregelen, ook anders werken en leren (adaptief en 

samen), anders organiseren (flexibel), anders kijken (van buiten naar binnen).  Deze veranderingen, 

die voorwaardelijk zijn voor duurzaam resultaat van de strategie en kwaliteitsagenda, hebben wij 

geborgd in onze HR-agenda.  
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6. Meerjarenbegroting 
 

In de onderstaande meerjarenbegroting zijn per maatregel uit de kwaliteitsagenda de noodzakelijke 

financiële middelen bepaald over de referentieperiode 2019 t/m 2022. De maatregelen hebben alle 

betrekking op de speerpunten uit het bestuursakkoord 2018, namelijk arbeidsmarkt van de toekomst, 

gelijke kansen en jongeren in een kwetsbare positie. Van de beschikbare gelden wordt ruim 90% 

besteed aan deze speerpunten. 

 

De in deze meerjarenbegroting opgenomen bedragen zijn, net als de gelden uit de huidige 

kwaliteitsafspraken 2015 t/m 2018, niet additioneel, maar maken deel uit van de totaal benodigde 

financiering die noodzakelijk is om de activiteiten van Aventus conform de gewenste kwaliteit uit te 

voeren. De in deze kwaliteitsagenda gehanteerde aanpak zorgt er voor dat de juiste focus wordt 

aangebracht op de geformuleerde prioriteiten. 

 

 

 

Toelichting op de verdeelsystematiek 

 

De begroting van Aventus komt tot stand door middel van een strak proces, waarin de Aventus-brede 

uitgangspunten en beleidswensen (Top-Down) die zijn vastgelegd in de kaderbrief, worden 

geconfronteerd met de wensen en plannen van de onderwijssectoren en de diensten (Bottom-up).  De 

kaderbrief, met daarin beleidskader en financiële kaders, wordt vastgesteld in een gezamenlijk overleg 

van het college van bestuur en de sector- en dienstendirecteuren. Ook de totale Aventus begroting, 

inclusief de onderliggende begrotingen per sector en dienst worden in  een gezamenlijke 

begrotingssessie van college van bestuur en directeuren besproken en vastgesteld.  
 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting voor de kwaliteitsagenda is voor elke afzonderlijke 

maatregel uit  de kwaliteitsagenda, bepaald welke de noodzakelijke activiteiten zijn binnen een sector 

en/of dienst om de maatregel uit te voeren.  Dit is  vertaald naar fte-inzet en fte-kosten, kosten voor 

marketing en communicatie en andere out-of-pocketkosten. Daarnaast hebben wij een deel van de (a) 

professionaliseringskosten (scholingskosten en centrale professionaliseringsbudget) opgenomen in de 
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meerjarenbegroting van de kwaliteitsagenda, alsmede (b) 50% van de kosten van onze belangrijke 

veranderprojecten, de kosten voor de (c) (monitoring van de) kwaliteitsagenda en tenslotte de kosten 

volgend uit ons gewijzigd beleid ten aanzien van de (d) examineringsorganisatie. Dit, omdat deze 

projecten essentieel zijn om onze doelstellingen uit de kwaliteitsagenda te realiseren en ook 

gefinancierd moeten worden uit deze financiële middelen. 
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7. Intern draagvlak en externe betrokkenheid 
 

Onze kwaliteitsagenda bouwt voort op onze strategische koers Klaar voor de toekomst 2016-2020. 

Vanuit het bestuursakkoord hebben wij de strategische koers herijkt en verlengd tot 2022. 

 

Bij de ontwikkeling van het strategisch beleid 2016-2022 ‘Klaar voor de toekomst’ hebben we een 

intensief traject gevolgd waarin we een analyse hebben gemaakt van de ontwikkelingen in de regio, 

de sterke kanten van Aventus en de ontwikkelpunten.  

Een sprintteam van 44 Aventus medewerkers, variërend van docenten en managers tot 

ondersteuners, heeft zo’n 1000 studenten geraadpleegd en laten meedenken met oplossingen voor 

onze strategische vraagstukken. Ook onze externe partners zijn nauw betrokken geweest bij de 

strategieontwikkeling. Zij hebben in een tweetal werkbijeenkomsten gereflecteerd op de strategische 

richting en input geleverd. De studentenraad, de ondernemingsraad en de raad van toezicht zijn 

eveneens betrokken bij de ontwikkeling van de strategie. Bijlage 5 geeft een overzicht van alle interne 

en externe betrokkenen bij deze strategieontwikkeling.  

 

Bij het opstellen van onze kwaliteitsagenda hebben wij de opbrengsten uit dit strategietraject gebruikt 

en de volgende stappen gezet om tot een intern en extern gedragen agenda te komen. 

Vanuit de beschrijving van de speerpunten uit het bestuursakkoord en gebruikmakend van de door 

OCW geleverde indicatoren, eigen indicatoren en informatie, hebben we de analyse samengesteld 

van onze externe en interne omgeving. Hierbij hebben we ook gebruik gemaakt van verschillende 

reeds bestaande analyses met betrekking tot de regionale vraagstukken op basis waarvan reeds 

gezamenlijk regionaal beleid met partners is afgesproken. Wij hebben onze kwaliteitsagenda gevoed 

vanuit deze plannen en afspraken, zoals bijvoorbeeld het vsv-plan van Ferm, het Zorgpact Gelderland, 

het Techniekpact Gelderland, de Human Capital Agenda Gelderland, de Agenda Cleantech 2019-

2023. 

 

Op basis van de analyse van de uitgangssituatie zijn met het Aventus managementteam van 

directeuren en college van bestuur en met de raad van toezicht de ambities en bijpassende 

maatregelen verkend. In een werkbijeenkomst met alle teammanagers van onderwijssectoren en 

diensten is gereflecteerd op deze ambities en maatregelen. Die input is verwerkt en aangeboden aan 

sectoren en diensten voor een realitycheck: Is wat we willen ambitieus, haalbaar, organiseerbaar? De 

Ondernemingsraad en Studentenraad zijn tussentijds geraadpleegd. Het Aventus managementteam 

heeft advies gegeven ten aanzien van het laatste concept. Het cvb heeft de kwaliteitsagenda 

vastgesteld.    

Onze externe partners zijn geïnformeerd over en betrokken bij de kwaliteitsagenda via de bestaande 

overlegstructuren, zoals overleg met de Strategische board, met FactorWerk, met Ferm, op bestuurlijk 

niveau met de gemeenten, met voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs.   

 

In paragraaf 2.3 hebben we aangegeven op welke wijze de samenwerking in de regio vorm en inhoud 

krijgt. Belangrijk in dit verband is het overleg van de Gelderse roc’s. Om onze regio goed te bedienen, 

stemmen de Gelderse roc’s hun opleidingsaanbod onderling af, werken wij gezamenlijk aan een 

betere doorstroming naar het hbo, werken wij samen aan het terugdringen van het tekort aan 

personeel in diverse sectoren in onze provincie en hebben we een gezamenlijke 

professionaliseringsagenda. Bijlage 6 bevat een nadere toelichting hierop van de gezamenlijke 

Gelderse roc’s.  
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8. Organisatie en uitvoering – borging en duurzaamheid 
 

Met de kwaliteitsagenda willen wij duurzame verbetering bereiken op de speerpunten arbeidsmarkt 

voor de toekomst, gelijke kansen, kwetsbare jongeren. Om tot duurzame verbetering te komen, is 

borgen van de verandering of vernieuwing nodig. In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe we, aansluitend 

bij de unieke beginsituatie van elke sector, het verander/vernieuwingstraject aanpakken, bewaken op 

voortgang en verankeren in onze organisatie.    

 

Maatwerk per sector en team 

Om onze ambities van de kwaliteitsagenda te realiseren, nemen wij verschillende maatregelen. 

Bij elke maatregel hebben wij midterm en eindterm resultaten geformuleerd. Het geheel aan 

maatregelen draagt bij aan de realisatie van onze instellingsambities, die we inzichtelijk maken met 

behulp van een set indicatoren. Over de maatregelen en indicatoren rapporteren wij midterm en 

eindterm op instellingsniveau.  

Onze kwaliteitsagenda sluit aan bij de ontwikkeling en beweging die wij vanuit onze strategische koers 

reeds in gang hebben gezet. Dit betekent dat sectoren en teams al in beweging zijn in relatie tot 

verschillende maatregelen. De uitvoer van de tien maatregelen van de kwaliteitsagenda vraagt dan 

ook maatwerk per sector gebaseerd op een analyse van de huidige situatie per sector ten aanzien van 

de maatregelen en de indicatoren.  

 

De uitvoer van de maatregelen van de kwaliteitsagenda start met een ‘swot’-analyse van de nul-

situatie voor elke sector. Deze analyse vindt in het voorjaar 2019 plaats. In deze analyse wordt voor 

elke maatregel, waar relevant tot op het niveau van het opleidingsteam, in kaart gebracht waar de 

sector staat ten aanzien van de beoogde resultaten van de maatregelen. Deze sector-analyse komt 

tot stand op basis van gesprekken met de sectordirecteuren, portefeuillehouders en teammanagers 

van elke sector. De analyse wordt daarnaast gevoed vanuit de teamplannen 2019-2020/2022. Tevens 

wordt, waar van toepassing, op sectorniveau de nul-situatie gegeven ten aanzien van de prestatie-

indicatoren.  

De uitvoer van de maatregelen vraagt maatwerk en veranderkracht van de opleidingsteams.  

De sector maakt, waar relevant gespecificeerd naar opleidingsteam, een meerjarenplan voor de 

uitvoer van de maatregelen van de kwaliteitsafspraken en heeft daarbij aandacht voor de benodigde 

veranderkracht. Het plan is concreter voor het eerste jaar, geeft een doorkijk naar de volgende jaren 

en wordt jaarlijks, conform onze plan&control cyclus, bijgesteld en geconcretiseerd. In het plan zijn de 

ambities van de sector ten aanzien van de indicatoren opgenomen. Het plan van aanpak per sector 

bewaakt dat het pakket aan uit te voeren maatregelen passend is bij de draaglast en ontwikkeling van 

de sector. De sectorplannen tezamen helpen bewaken dat Aventus zijn ambities op instellingsniveau 

kan realiseren.  

 

In de lijn en programmatisch 

De organisatie en uitvoering van de kwaliteitsagenda vindt, afhankelijk van de maatregelen, 

programmatisch of via de lijn plaats.  

De meeste maatregelen, zoals de maatregelen LOB, burgerschap en passend onderwijzen, sluiten 

direct aan op de uitvoering in de onderwijspraktijk. Dit type maatregelen sturen we aan via de lijn, 

waarbij afspraken gemaakt worden met de onderwijssectoren over benodigde capaciteit en 

deskundigheid.  

Een maatregel als Leren en werken in de ‘1-2 school’ vraagt veel van de organisatie. Deze maatregel 

pakken we projectmatig op.  
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De aanpak: waarderend veranderen 

De werkwijze die wij binnen 

Aventus hanteren bij het 

ontwerpen, uitwerken en 

invoeren van de verbeteringen 

en veranderingen, is die van 

waarderend veranderen (zie 

illustratie). De uitvoer van de 

kwaliteitsagenda verloopt 

volgens de aanpak van 

waarderend veranderen. 

 

De kern van waarderend 

veranderen is dat we 

waarderen wie we zijn en wat 

we kunnen en dat nemen als vertrekpunt voor de verandering. Duurzame verandering vraagt vaak 

verandering van gedrag, soms een kleine gedragsverandering (bijvoorbeeld werken met nieuwe 

systemen), soms grotere gedragsveranderingen (bijvoorbeeld anders gaan lesgeven). We maken 

expliciet hoe de nieuwe situatie eruit moet zien, welk gedrag hebben we nodig, hoe kunnen systemen 

en processen ons hierin ondersteunen? Vanaf het eerste moment van planvorming voor de 

verandering of verbetering betrekken we onze medewerkers, waaronder het (midden)management, 

hierbij. Wij werken regelmatig met  expertteams van medewerkers afkomstig uit de gehele organisatie 

met (ervarings)deskundigheid op het betreffende gebied. De medewerkers helpen de verandering 

vorm te geven door inbreng vanuit hun eigen expertise en door ‘te gaan doen’. Samen ontwikkelen wij 

zo, stap voor stap, de verandering of verbetering en het gewenste nieuwe gedrag en 

omgangsvormen. Op deze wijze is veranderen een geleidelijk en iteratief proces voor alle 

betrokkenen. Dit groepsproces resulteert in oplossingen van hoge kwaliteit en bevordert haalbaarheid 

van en draagvlak voor de verandering.  

De aanpak van waarderend veranderen is de basis van de reeds eerder genoemde veranderagenda, 

met als belangrijke thema’s naast waarderend veranderen, onder meer heldere sturing, krachtige 

dienstverlening en veerkrachtige teams.  

 

Bewaken van voortgang 

De voortgang van de uitvoer van de maatregelen van de kwaliteitsagenda en de daarmee bereikte 

resultaten, bewaken wij in de reguliere plan & control-cyclus. Dit betekent dat elk trimester naast de 

financiële en belangrijke onderwijsindicatoren ook de voortgang en resultaten van de kwaliteitsagenda 

op de bespreekagenda staan tussen college van bestuur en de verschillende sectordirecteuren. 

Sectordirecteuren bespreken de voortgang en resultaten met hun teammanagers en de 

teammanagers sturen op voortgang binnen hun opleidingsteams. 

Op Aventus niveau vindt daarnaast periodiek, binnen het Aventus management team, de dialoog 

plaats over de voortgang en resultaten van de veranderagenda. Basis hiervoor is de Aventus-brede 

voortgang op de kwaliteitsagenda, alsmede de rode draad zoals die uit de verschillende trimester-

gesprekken per sector naar voren is gekomen. Dit gesprek is gericht op afstemming tussen sectoren 

en diensten en sectoren onderling, op leren van en met elkaar en op bijsturen waar nodig. De 

vervolgacties die uit deze gesprekken naar voren komen, worden genoteerd en komen bij de volgende 

besprekingen weer aan de orde tezamen met de behaalde resultaten. Zo maken we de Plan-Do-

Check-Act cyclus sluitend.  

De kwaliteitsagenda is voor een belangrijk deel een regionale agenda. Bewaken van de voortgang 

van de uitvoer van de agenda, vindt ook plaats door onderwerpen structureel te plaatsen op agenda’s 

van de verschillende externe overleggremia. Ook hier worden afspraken vastgelegd en opvolging 

gemonitord.  
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Om de bovengenoemde gesprekken goed met elkaar te kunnen voeren, dient voldoende informatie 

over de uitvoer van de maatregelen en de behaalde resultaten makkelijk toegankelijk te zijn. De 

informatiebehoefte die voortkomt uit de bewaking van de voortgang van de kwaliteitsagenda nemen 

wij mee bij de verdere inrichting van de dashboards op strategisch, tactisch en operationeel niveau.  

 

Borging en duurzaamheid 

Duurzaamheid van de resultaten vraagt enerzijds om borging van de succesvol gebleken maatregelen 

en activiteiten en vraagt anderzijds om continue aanpassing van de organisatie aan de voortdurend 

veranderende omgeving.  

De borging van succesvolle maatregelen, activiteiten en gewenst gedrag vindt op verschillende 

manieren plaats. Denk bijvoorbeeld aan borging van afspraken in onze onderwijshandboeken 

opleiden, begeleiden en examineren, borging van deskundigheid in professionalisering (HR-agenda) 

en in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Gewenst nieuw gedrag en nieuwe 

omgangsvormen ondersteunen we met onze Aventus cultuurwaarden (nieuwsgierig, aandacht, 

samen, ambitieus), maar ook vanuit de inrichting van onze systemen en vanuit onze procesafspraken. 

Het aspect cultuur, hoe werken we met elkaar samen, is altijd aan de orde op onze brede 

Management Development  dagen (6-8 keer per jaar) voor het midden en hoger management van 

sectoren en diensten van Aventus. 

Bij de bewaking van de voortgang van de kwaliteitsagenda in de verschillende gesprekken, staat het 

vraagstuk of de ondersteuning vanuit cultuur, systemen en processen voldoende is, op de agenda.  

Duurzaamheid van de resultaten op de speerpunten - opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst, 

jongeren in kwetsbare positie en gelijk kansen voor (jong) volwassenen - vraagt in de huidige tijd van 

snel veranderende interne en externe omgeving, flexibiliteit en snelheid in aanpassen aan de 

omgeving. Dit vraagt voortdurend monitoren en analyseren van onze interne en externe omgeving om 

zodoende te komen tot de juiste maatregelen. In onze teamplannen, zelfevaluaties en  onze 

verbeteraanpak (verbetercanvas) hebben we hierin stappen gezet, maar we kunnen nog 

verbeterslagen maken, met name het verdiepen van onze interne en externe analyses en het 

structureel ontsluiten van externe data. Deze verbeterpunten worden opgepakt onder de pijler van 

‘Samen werken aan een goede school’.  

 

De kwaliteitsagenda maakt integraal onderdeel uit van onze strategische koers. Hiermee heeft het 

bestuursakkoord richting gegeven aan onze strategische koers. Omgekeerd zorgt de inbedding in de 

strategische koers ervoor dat de aandacht voor de speerpunten van het bestuursakkoord Aventus 

breed is en ondersteund wordt vanuit de integrale strategische doelen van Aventus.  
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Bronnen 

• Agenda Cleantechregio 2019-2023, Cleantechregio, maart 2018. 

• Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2017, instellingsrapportage Aventus, MBO-raad & 

KBA Nijmegen, juni 2018. 

• Bestuursakkoord mbo 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef, OCW & MBO raad, 2018 

• BPV rapportage 2018 (S&O.18.069), Aventus, 2018 

• De arbeidsmarkt van de CTNV-regio, Bureau Louter, 2018  

• De ideale school, Markteffect, februari 2018 

• Focus op ’n goede school, Excellentieplan 2015-2018,  Aventus, 2015. 

• Focus op ’n goede school, Kwaliteitsplan 2015-2018, Aventus, 2015 

• Human Capital agenda, Provincie Gelderland, 

https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/In+de+praktijk/Human+Capital+Agenda/default.

aspx 

• Implementatieplan Intake Sluitende Aanpak (ISA), Aventus E&E,  januari 2018  

• Jaarverslag 2017, Aventus, mei 2017  

• Klaar voor de Toekomst, Aventus strategie 2016-2020, Aventus, 2016 

• Markteffect mbo imagomonitor 2017-2018, A. de Marines, M. Boom, E. de Beule, februari 

2018 

• MBO planningstool online, Dienst Uitvoering Onderwijs, 

https://duo.nl/open_onderwijsdata/nieuws-items/mbo-planningstool.jsp 

• Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers, Provincie Gelderland, november 2017 

• Regio in beeld, Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, UWV, oktober 2017. 

• Regioanalyse VSV en jongeren in kwetsbare positie RMC regio Stedendriehoek, 

Kenniscentrum beroepsonderwijs en arbeidsmarkt, mei 2016. 

• Regionaal programma vsv voor jongeren in de stedendriehoek 2016-2020, FERM  

• Spanningsindicator UWV, www.arbeidsmarktcijfers.nl 

• Techniekpact Gelderland, 

http://techniekpact.nl/cdi/files/3944293df8abda42727c315264d135a22168f402.pdf,  

• Tussenrapportage 2017 Kwaliteitsplan & Excellentieplan 2015-2018 (S&O.18.003), Aventus, 

februari 2018 

• Verbeterplan Beroepspraktijkvorming Aventus 2016-2020, Aventus, november 2016 

• Voortgangsrapportage Kwaliteitsplan en Excellentieplan (S&O.17.010), Aventus, maart 2017 

• Waarderend veranderen Aventus, Aventus, mei 2018 

• Werken aan de economie van de toekomst, circulair, innovatief en Internationaal, Provincie 

Gelderland, mei 2016 

• Keuzegids mbo, www.keuzegids.org/ol/gidsen/mbo18/ 

• SBB monitor, www.s-bb.nl/  

• www.stedendriehoekindex.nl/  

• Zorgpact Gelderland, https://zorgpact.nl/kopgroep/top-college-academie-voor-zorg-en-welzijn 

  

  

https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/In+de+praktijk/Human+Capital+Agenda/default.aspx
https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/In+de+praktijk/Human+Capital+Agenda/default.aspx
https://duo.nl/open_onderwijsdata/nieuws-items/mbo-planningstool.jsp
http://www.arbeidsmarktcijfers.nl/
http://techniekpact.nl/cdi/files/3944293df8abda42727c315264d135a22168f402.pdf
http://www.keuzegids.org/ol/gidsen/mbo18/
http://www.s-bb.nl/
http://www.stedendriehoekindex.nl/
https://zorgpact.nl/kopgroep/top-college-academie-voor-zorg-en-welzijn
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Bijlage 1: overzicht van samenwerkingsverbanden en overleggremia 

 

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste samenwerkingsverbanden en overleggremia 

waarin Aventus participeert. 

o Strategische Board Stedendriehoek Cleantech Regio  

Een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en 

overheden in de regio met het doel van behouden van arbeidskapitaal in de Stedendriehoek. 

o Platform Techniek Stedendriehoek 

Gericht op uitvoer van het Techniekpact Stedendriehoek en verbetering van de aansluiting 

vmbo-mbo. 

o FactorWerk 

Samenwerking tussen gemeenten en verschillende maatschappelijke organisaties en 

onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. 

o Leren en Werken  

Leren en Werken is de schakel tussen ketenpartners UWV, gemeenten en roc’s en andere 

partners. Deze samenwerking heeft tot doel de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven 

in de regio te bevorderen.  

o FERM 

Samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, gemeenten en arbeidsmarkt, in de 

stedendriehoek gericht op curatieve en preventieve maatregelen voor voortijdig 

schoolverlaten. 

o Samenwerkingverbanden met roc’s 

Aventus participeert in een samenwerkingsverband met Gelderse roc’s en in het Overijssels 

platform van roc’s.   

o Area055 

Een open innovatiecentrum waar Apeldoornse bedrijven die bezig zijn met innovatie 

en duurzaamheid samenwerken onder één dak op het gebied van educatie, 

technische ontwikkelingen en arbeidsparticipatie.  

o Ideo  

Ideo, een vereniging van Installatiebedrijven Deventer en Omstreken, richt zich op verbetering 

van de onderlinge relaties, de relatie met het onderwijs en (lokale) overheid. Zij spant zich 

mede in om jonge mensen kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor de 

installatiebranche. 

o Werkgeverskringen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen 

o Ruimte voor innovatie 

In het project wordt door bedrijfsleven en onderwijs integraal samengewerkt aan het 

flexibiliseren van het onderwijsprogramma van Aventus. 

o Lokale en regionale overlegorganen o.a. over Statushouders, Inburgeraars, kwetsbare 

jongeren, vangnet jongeren. 

o Regionale samenwerking Internationale Schakel Klas (ISK) 

o Servicepunt Techniek stedendriehoek 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

CB.18.099     Kwaliteitsagenda Aventus met Trots, Vertrouwen en Lef… Klaar voor de toekomst             46 / 52 

 

Bijlage 2: Prestaties van Aventus  

 

Hieronder staat een overzicht van de prestaties van Aventus op de OCW benoemde indicatoren in 

relatie tot de drie speerpunten van het bestuursakkoord.  

           

OCW Indicatoren 2013 2014 2015 2016 2017 

Voortijdig schoolverlaten   5,0% 4,5% 4,6%   

Arbeidsmarktrendement       71,1%   

Starterresultaat (succes 1e jaars mbo)     85,6% 71,0% 85,1% 

Kwalificatiewinst     73,6% 86,9% 71,5% 

Opstroom na diploma   38,7% 38,6% 34,2%   

Doorstroom mbo-hbo   31,9% 33,4% 31,3%   

Succes doorstromers 1e jaars HBO 70,9% 70,3% 74,9%     

Aandeel BBL     27,3% 30,1% 29,5% 

Bron: OCW indicatoren; DUO           
 

 

 

Bijlage 3: Opleidingen met laag arbeidsmarktrendement 

 

BC Beroepsopleidingsnaam Hoofdgroepnaam niveau 

bc080 ICT support Informatie en communicatietechnologie 2 

bc089 Keuken Horeca en bakkerij 4 

bc281 Analisten 
Ambacht, laboratorium en 
gezondheidstechniek 3 

bc300 Travel, leisure & hospitality Toerisme en recreatie 3 

bc320 Schilderen Afbouw, hout en onderhoud 2 

bc326 Meubels en (scheeps)interieurs maken Afbouw, hout en onderhoud 2 

bc346 Secretariële beroepen Economie en administratie 3 

bc371 Elektrotechnische installaties Techniek en procesindustrie 3 

bc407 Fashion design & productmanagement Handel en ondernemerschap 4 

bc409 Middenkader bouw en infra Bouw en infra 4 

bc425 Applicatieontwikkeling Informatie en communicatietechnologie 4 

bc080 ICT support Informatie en communicatietechnologie 3 

bc348 Sociaal werk Zorg en welzijn 4 

bc279 Ondersteunende administratieve beroepen Economie en administratie 2 

bc300 Travel, leisure & hospitality Toerisme en recreatie 4 

bc337 Pedagogisch werk Zorg en welzijn 3 

bc357 Verkoop mobiliteitsbranche Mobiliteit en voertuigen 3 

bc416 Logistiek Transport, scheepvaart en logistiek 2 

bc301 Dienstverlening Zorg en welzijn 2 

bc165 Particuliere beveiliging Veiligheid en sport 2 

bc318 Marketing, communicatie en evenementen Economie en administratie 4 

bc350 Sport en bewegen Veiligheid en sport 3 

bc323 Mediavormgeving Media en vormgeving 4 

bc359 Verkoop Handel en ondernemerschap 2 
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Bijlage 4: Maatregelen in het kader van de strategische koers 

 
Pijler Thuis bij Aventus 

 

Maatregel Wat Waarom 

Inrichten 

domeinen 

Aventus maakt, gebaseerd op de 

onderwijsvisie, een strategisch 

huisvestingsplan met daarin 

vormgeving van domeinen voor 

opleidingsclusters voor locatie Laan 

van de Mensenrechten met als doel de 

herkenbaarheid vergroten.  

Studenten en opleidingsteams geven aan 

dat een herkenbaar en eigen kleinschalig 

domein voor studenten van groot belang 

is om zich thuis te voelen binnen de 

school en om invulling te kunnen geven 

aan school als een sociale 

ontmoetingsplaats. De grootste behoefte 

aan de inrichting van domeinen wordt 

ervaren bij de locatie Laan van de 

Mensenrechten.  

Betrekken 

naaste 

omgeving 

student 

Aventus wil op basis van een te 

formuleren visie meer planmatig en 

structureel de naaste omgeving 

(ouders, thuissituatie) van de student 

betrekken bij de schoolloopbaan van 

de student, ondersteund door 

systemen en processen voor 

passende communicatie. 

 

De naaste omgeving van de student heeft 

een belangrijke invloed op het succes van 

de student in zijn schoolloopbaan. Het 

gaat hierbij zowel om het betrekken van 

ouders/verzorgers van de jongere 

studenten bij hun opleiding als om het 

rekening houden met de 

(on)mogelijkheden van de thuissituatie bij 

oudere studenten.  

Welkom 

student 

Het intake beleid is aangepast aan de 

nieuwe wettelijke basis: wie voldoet 

aan de wettelijke diplomavoorwaarden 

heeft recht op toelating bij de opleiding 

van zijn keuze, enkele selectie-

opleidingen daargelaten. We 

evalueren de werking en effecten van 

dit nieuwe beleid. 

Iedere student is welkom. Gastvrijheid, 

snelle respons, maatwerk, de juiste  

opleidingskeuze, minder switchen, zijn 

daarbij de sleutelwoorden. Wat zijn de 

effecten van dit beleid? Realiseren we de 

beoogde doelen? Het vraagt om evaluatie 

en zo nodig bijstelling. 

 

 

Pijler Klaar voor je toekomst 

 

Maatregel Wat Waarom 

Aventus 

onderwijsvisie 

 

Formuleren van een onderwijsvisie, 

vormgeven daarvan in beleid en 

uitvoeren binnen het onderwijs. De 

nieuwe herijkte onderwijsvisie wordt 

het leidende principe voor de hele 

school.  

Het nieuwe strategische beleid dat onder 

andere gebaseerd is op de 

ontwikkelingen om ons heen, vraagt een 

herijking van onze onderwijsvisie. 
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Pijler Leven Lang Ontwikkelen 

 

Maatregel Wat Waarom 

Scenario’s 

LLO  

 

Aventus verkent scenario’s om vorm te 

geven aan een aanbod voor Leven 

Lang Ontwikkelen. Op basis van een 

impact-analyse en business case 

wordt voor een passend scenario 

gekozen. 

De arbeidsmarkt van de toekomst vraagt 

flexibel kunnen inspelen op de 

scholingsbehoeften die komen vanuit die 

arbeidsmarkt. 

Aventus 

open-MBO 

In het kader van Leven Lang 

Ontwikkelen stellen we relevante 

kennis op MBO-niveau open voor 

breed publiek. Dit kan digitaal via 

MOOC’s  (massive open online 

cursus), weblectures, of  live in de 

vorm van masterclasses, workshops, 

e.a.  

Wij hebben een publieke regionale taak. 

Leven Lang Ontwikkelen wordt steeds 

belangrijker, voor iedereen. We zien het 

als onze maatschappelijke opdracht de 

ons beschikbare kennis laagdrempelig 

aan de inwoners van de regio ter 

beschikking te stellen.   

 

 

 

Samen werken aan een goede school 

 

Maatregel Wat Waarom 

Verander- 

Agenda 

De veranderagenda is een programma 

met maatregelen zoals methodiek 

waarderend veranderen, heldere 

sturing, krachtige dienstverlening, 

veerkrachtige teams, Aventus cultuur, 

procesmanagement.  

De veranderagenda is binnen Aventus 

gestart in 2017 naar aanleiding van een 

roostercrisis waarin de zwakke punten 

van de organisatie duidelijk zichtbaar 

werden. De leerpunten die deze crisis 

heeft opgeleverd zijn uitgewerkt in de 

veranderagenda. 

Actuele 

thema’s 

Relatiebeheer, klantcontactstrategie, 

informatiemanagement, 

professionalisering, examenagenda, 

schoolkosten. 

Aandacht voor actuele thema’s komt 

enerzijds voort uit maatregelen die vanuit 

OCW komen, anderzijds betreft het 

aanscherping en doorontwikkeling van het 

huidige Aventus beleid.  
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Bijlage 5: Samen de strategie Klaar voor de toekomst 2016-2020 maken 

 

In sprintteams maakten tientallen medewerkers van Aventus de plannen voor onze school voor de komende 
jaren. Daarbij betrokken zij zo’n duizend studenten en vele samenwerkingspartners in de regio. Ook onze 
medewerkers konden volop meebouwen aan onze strategie. Met alle opgehaalde ideeën bedachten onze 
sprinters wat wij onze studenten mee moeten geven voor een succesvolle toekomst in vervolgonderwijs of op de 
arbeidsmarkt. 
 
Sprinters 
Rob Welbers, Jan Gerritsen, Jan Muijs, Joke Franken, Simone Rutten, Bé Tillema, Adriaan Deventer, Henk 
Gerrits, Hans Veelers, Ria van Helden, Marijn van de Zedde, Kees Koning, Jette Kruyshoop, Gretha Liefers, 
Annet van Straaten, Jan Joosten, Annemiek Achterhoff, Els Kreulen, Hans Dekker, Meiko Huisman, Mely de 
Haas, Nanke Kraehe, Wilco Hutten, Mark van Triest, Ymke van der Schaaf, Anna van Ommeren, Jaap Datema, 
Martine Henning, Gerda Vissers, Jan Oeben, Angelique Ellen, Mirande Bonenkamp, Inge van Baalen, Olga 
Arends, Noël Relker, Arjan Troost, Anton Wolbers, Harm Jan Wolters, Henk Buikema, Conny Paas, Wout van 
Bruchem, Annemieke de Roo, Monique de Vries, Marijke Jonker 
Studenten en medewerkers 
Zo’n duizend studenten werden geraadpleegd door onze sprinters. Daarnaast dachten medewerkers – onder 
meer via Yammer – mee met onze strategieplannen. De studentenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht 
waren ook betrokken bij de strategieontwikkeling.  
College van bestuur 
Gideon Alewijnse, Ellen Marks 
Aventus Management Team 
Pieter Dieckmann, Nelleke Eelman, Martha Hevink, Michaël de Kort, Joline Luitjens, Corine Schouten, Martine 
van Tilburg, Ton van Vught 
Raad van toezicht 
Hein Dijkstra, Tienke Koning, Henk Nieboer, Frits van Schagen, Gertjan Stoker, Petra Teunis 
Projectteam 
Marin van Schaick, Ferry van Halem, Armand van de Laar, Corinne Ruiter, Lotte Brandes, Krista van Beek, Erik 
van Schaik, Victor Steenkist, Elise Steunenberg, Els Jongeling, Alice Jonker 
Stakeholders 
Geert Popma (Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs), Wim Hoetmer (Veluwse Onderwijsgroep), Arjan 
Steenbeek (De Bolster), Raymond Schuurman (De Ambelt), Mees Wijnen (Saxion), Jan-Auwke Diepenhorst 
(Saxion), Ineke van Oldeniel (Saxion), Marian Kienhuis (Saxion), Stephan Corporaal (Saxion), Jelmer Evers 
(UniC), Bert Klink (HAN), Arie van Ommeren (Etty Hillesum Lyceum), Ria Klein Lebbink (Etty Hillesum Lyceum), 
Marian Salden (Etty Hillesum Lyceum), Steven Jans (De Hoenderloo Groep), Jan Jansen (Technicampus), 
Farid El Bouchehati (S-BB), Ricardo Eshuis (SVH), Walter Rijnardus (Merces), Tom Klein Beernink (Klein 
Beernink), Jan Wiggers (WGV Zorg en Welzijn Deventer), Marieke Zwier (WGV Zorg en Welzijn Deventer), 
Renate Smit (Deventer Werktalent), Eline Derks (Deventer Werktalent), Dianne Kortschot (Deventer Werktalent), 
Kim Janssens (gemeente Deventer), Johan Kruithof (gemeente Apeldoorn), Zafer Aydogdu (gemeente Deventer), 
Patricia Withagen (gemeente Zutphen), David Beij (gemeente Apeldoorn), Cindy Kamp (gemeente Apeldoorn), 
Sebastiaan Witteveen (gemeente Apeldoorn), Ruud Berenschot (gemeente Apeldoorn), Doetie van der Wal 
(gemeente Apeldoorn), Züleyha Fokkens-Ozdemir (Jongerenloket/Activerium Apeldoorn), Janneke Oude Alink 
(Activerium Apeldoorn), Carla Grift (Activerium Apeldoorn), Jan Willem Vos (Stedendriehoek Innoveert), 
Leon Kooijker (Werkend Stedendriehoek), Geja de Koekkoek (Samen werk maken van werk), Miranda Straver 
(Ondernemershuis Deventer), Christian Lorist (VNO-NCW), Gert-Jan Koele (Strategische Board Stedendriehoek), 
Henk Janssen (Cleantech), Jeroen Kroese (Sallcon), Arjan Prent (Felua-groep), Sandra Polak-Bresser (Felua-
groep), Bertus Wilbrink (Felua-groep), Olga Janssen (Foenix), Arjen Jans (Foenix), Lien de Kruiff (Kringloop 
Twello), Marjolein ten Hoonte (Randstad), Stefanie Eekers (Randstad), Suzanne von der Dunk (Randstad), 
Lindy Baltus (Timing), Marco Vreeswijk (Trajectplanner), Wendy Stolwijk (Trajectplanner), Jacob Vorenkamp 
(Unitracer), Mark van der Woude (Tauw Group), Hans Westerhof (Tauw Group), Arjan Jansen (Croon 
Elektrotechniek), Robert-Jan Brouwer (Reewoud Energietechniek), Theo Burghout (Hollander Techniek), Jacob 
Brobbel (Hollander Techniek), Wijnand Pul (Hollander Techniek), Arjan Mulder (Reesink Technische Handel), 
Peter Nieuwenhuis (Van Dorp Installaties), Heleen Rietman (Aan de Stegge), Henri van den Berg (BAM 
Techniek), Cunera Vreekamp (Tempress), Floor van Wageningen (Tempress), Hendrik Visser (Axians), Robert 
Aaldenberg (Ordina), Albert Geertjes (Broekhuis), Wijnand Moonen (Moonen Advies), Rikus Marring (Van 
Aetsveld), Harry Rorije (Van Aetsveld), Karin Stiksma (Joint Projects), Helga Fidder (Kinderopvang OOK), Nanda 
Teseling (Kinderopvang OOK), Irving Vorster (Irvinx), Willy Gout (Waxx), John IJsseldijk (Ami Kappers), Saskia 
ter Welle (Broderie d’Art), Wil Bulder (Bruna), Jurriën Kleiboer (BCC), Gerdien Feijen (Albert Heijn Beekbergen), 
Martijn Gozefoort (Molecaten), Rachel Linthorst (Landal Greenparks), David Hornbeck (Real-X fun-/skatepark), 
Hetty Hofman (OAD), Renate Boers (ThiemeMeulenhoff), Douwe Wiersma (ThiemeMeulenhoff), Judith ten 
Brummelhuis (ThiemeMeulenhoff), Frans Wendt (Canon), Felix Timmerman (Hago), Bob Poorthuis (Hago), 
Dino Lobbes (Cormet Campuscatering), Arjan Petschi (Cormet Campuscatering), Debbie Kielstra (Cormet 
Campuscatering), Robert Tuinder (Sita Recycling Services), Erica Overeem (Gelre Ziekenhuizen), Jansje Getkate 
(Carinova), Anja Nijland (Sutfene), Kristine Damhuis (Zorggroep Solis). 
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Bijlage 6: Het Gelderse mbo trekt samen op 

 

Wij als Gelderse mbo’s zoeken elkaar op en beconcurreren elkaar niet. Om onze regio goed te 

bedienen stemmen we ons opleidingsaanbod af, we werken gezamenlijk aan een betere doorstroming 

naar het hbo,  we werken samen aan het tekort aan personeel in diverse sectoren in onze provincie 

weg te werken en we hebben een gezamenlijke professionaliseringsagenda. Deze onderdelen worden 

in de volgende paragrafen kort aangestipt en is vastgesteld in het bestuurlijk overleg van de Gelderse 

roc’s op 25 september 2018.  

 
Beleidskader Economie Provincie Gelderland 

De provincie Gelderland heeft in mei 2016 een Beleidskader Economie ontwikkeld onder de titel 

''Werken aan de economie van de toekomst, Circulair, Innovatief en Internationaal''. In dat kader 

worden speerpunten onderscheiden. De Gelderse instellingen voor mbo trekken met elkaar en met de 

provincie op bij het vormgeven en realiseren van het speerpunt aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 

Samen met de provincie: 

• Investeren we in vakmanschap en ondernemerschap (Human Capital Infrastructuur); 

• Ontwikkelen we nieuwe onderwijsconcepten en denken mee bij de ontwikkeling van nieuwe 

arbeidsmarktconcepten; 

• Zijn we partner in de arbeidsmarktregio's, bij voorbeeld bij het uitvoeren van het regionale 

techniekpact en het zorgpact; 

• Delen we kennis en inspireren elkaar, bijvoorbeeld in de vorm van designteams. 

Arbeidsmarktrelevant opleiden 

Een structurele beleidsgroep, waarin de roc’s en aoc’s van Gelderland vertegenwoordigd zijn, bepaalt 

op basis van (provinciale) arbeidsmarktanalyse of het opleidingsaanbod (portfolio) van de regionale 

mbo-instellingen kan voorzien in de behoefte aan geschoold personeel. Het gaat om doelmatigheid en 

toekomstbestendigheid.  

Vanaf 2018 wordt gewerkt aan en vanuit de ontwikkelagenda onderwijs-arbeidsmarkt voor Gelderland 

2018-2022; MBO met vakkracht. Deze agenda heeft als doel dat het mbo-onderwijs in de provincie 

Gelderland in 2022 responsief en innovatief is en opleidt tot werknemers die zich een leven lang 

ontwikkelen. De uitvoeringsagenda wordt vormgegeven door vertegenwoordigers van onderwijs en 

arbeidsmarkt. 

 

Doorstroom naar het hbo 

Al meer dan 15 jaar werken de verschillende mbo-instellingen structureel samen met Hogescholen om 

de aansluiting tussen niveau 4 en het hbo te verbeteren, onder andere via het samenwerkingsverband 

RxH. Zo is er sprake van Bestuurlijk overleg, afstemming tussen de scholen op directieniveau, er 

waren en zijn werkgroepen voor doorstroomprogramma's en de ontwikkeling van mbo-keuzedelen. Dit 

alles om de overstap van mbo naar het hbo succesvol te maken. 

 

Gelders Vakmanschap 

Op woensdag 23 mei 2018 is het gloednieuwe Gelderse samenwerkingsverband Leve(n)lang Gelders 

Vakmanschap van start gegaan. Vakorganisaties, technische branches, O&O-fondsen, provincie 

Gelderland,  mbo- en hbo-onderwijs werken samen in een nieuw actieplan bedoeld om de regionale 

Gelderse economie gericht te stimuleren en te verstevigen.  

Samenwerkingspartners in dit project zijn de technische branches (installatie, metaalbewerking, bouw 

en industrie),  brancheorganisaties, O&O-fondsen, praktijkopleidingsbedrijven, de leerwerkloketten, de 

werkgeversdiensten van het UWV, de gemeenten, de afdelingen techniek van roc’s en hbo-

instellingen in Gelderland en de vakbonden.  
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Gelderse professionaliseringsagenda 

Responsief, hybride en innovatief onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt en opleidt tot werknemers 

die zich een leven lang ontwikkelen vraagt andere competenties van de docent. Zoals het gebruik van 

nieuwe technologieën, het voorbereiden van studenten op een gedigitaliseerde toekomst en het 

ontwikkelen van adaptieve en praktijkgerichte curricula, in samenwerking met professionals in het 

werkveld. 

De Gelderse professionaliseringsagenda, een samenwerking van de Gelderse mbo’s en de 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen, speelt in op deze ontwikkeling. Door gebruik te maken van elkaars 

expertise, versterken de Gelderse Mbo’s elkaar en maken zij zich samen sterk voor de ontwikkeling 

van een actueel samenhangend en toegankelijk opleidings- en professionaliseringsaanbod voor 

professionals binnen het mbo,  ten behoeve van de kwaliteit van het Gelderse beroepsonderwijs voor 

nu en in de toekomst. 

Door middel van een website, kennisgroepen, designteams, leer & deelsessies, conferenties, 

innovatie/inspiratie lab, praktijkgerichte onderzoeken (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, 

NRO) en een Community of Practice (CoP) wordt samen gedeeld, geleerd en adaptief onderwijs 

gemaakt. De Gelderse mbo’s, onderzoekers van de HAN en werkveld nemen hieraan deel. Deze 

verbinding tussen school, werkveld en onderzoek leidt tot professionals die responsief, hybride en 

innovatief onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.



 

 

 

 


