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1  inleiding en leeswijzer

op 7 februari hebben de MBo raad en het ministerie van 

onderwijs, cultuur en wetenschappen (ocw) een over-

eenkomst bereikt over de gezamenlijke ambities voor het 

middelbaar beroepsonderwijs de komende jaren.  

die ambities zijn:

1. regionale innovatie;

2. gelijke kansen voor jongeren;

3. leven lang ontwikkelen en de rol van het mbo daarin;

4. kwaliteitscultuur en transparantie;

5. een kwaliteitsagenda 2019-2022. 

in de kwaliteitsagenda wordt mbo-instellingen gevraagd 

merkbare en meetbare beloftes te formuleren die, 

uitgaande van de eigen strategie en regio, de basiskwali-

teit verder verhogen. daarnaast wordt gevraagd aandacht 

te besteden aan drie speerpunten:

1. Jongeren in een kwetsbare positie.

2. gelijke kansen in het onderwijs.

3. onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van 

 de toekomst.

als regio college herkennen we de urgentie van de drie 

thema’s en voegen we zelf graag als vierde speerpunt toe: 

4. de basiskwaliteit. 

de speerpunten gedefinieerd

Jongeren in een kwetsbare positie
dit zijn jongeren (tot 23 jaar oud) die onderwijs gevolgd 

hebben in zogenoemde kwetsbare opleidingen, zoals het 

praktijkonderwijs, het voorgezet speciaal onderwijs en 

het vmbo basisberoepsgerichte leerweg, en die instromen 

in entree of mbo-niveau 2. de overstap naar een andere 

school, een andere opleiding of naar werk is voor hen 

vaak moeilijk. deze jongeren hebben daarom extra bege-

leiding nodig bij de overstap naar een andere opleiding, 

naar werk, maar ook gedurende de opleiding. 

deze studenten hebben baat bij een goede samen werking 

tussen gemeenten, instellingen op het gebied van zorg 

en arbeidsmarkttoeleiding en onderwijs dat past bij hun 

behoeften en mogelijkheden.

Gelijke kansen in het onderwijs 
in een snel veranderende arbeidsmarkt is behoefte 

aan goed opgeleide mensen die beschikken over een 

breed scala aan vaardigheden en kunnen meebewegen 

met innovaties. naast vakkennis en leervermogen zijn 

 bijvoorbeeld houding, zelfkennis en motivatie belangrijk. 

net als ‘soft skills’ zoals sociale en netwerkvaardigheden. 

dit geldt voor alle studenten in het onderwijs, maar 

sommige studenten hebben vanuit hun thuissituatie een 

achterstand. dit kan zijn doordat de ouders een afstand 

hebben tot de arbeidsmarkt of laagopgeleid zijn, of 

doordat sprake is van armoedeproblematiek, of studenten 

krijgen thuis geen stimulans of onder steuning. Het 

onderwijs kan voor deze studenten het verschil maken. 

daarom stimuleren we de ambitie en bieden we iedereen 

de mogelijkheid zich te ontwikkelen en een opleiding op 

een zo hoog mogelijk niveau af te ronden.

Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van  
de toekomst 
door technologische ontwikkelingen zijn beroepen sterk 

aan verandering onderhevig. Beroepsinhoud verdwijnt 

en nieuwe inhoud wordt toegevoegd. Meebewegen 

met de veranderingen in het werkveld vraagt van 

opleidingsteams dat zij goed aangesloten zijn bij de 

ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en in staat zijn die 

te vertalen naar de opleiding. gastdocenten, stage- en 

bedrijfs bezoeken en docenten die zelf nog in de praktijk 

werken, zorgen voor afstemming met de beroepspraktijk. 

dat gebeurt ook in meer formele overlegplatforms als de 

bedrijfsadviescommissies en het coördinatorenoverleg. 

onze opleidingsportefeuille past bij de arbeidsmarkt van 

nu. we bieden opleidingen aan die voldoende kans op 

werk bieden of een goede basis vormen voor doorstroom. 

in samenwerking met het bedrijfsleven werven we 

nieuwe studenten en ontwikkelen we nieuwe onderwijs-

vormen, zoals de praktijkroute en leerwerkplaatsen. 

Met het excellentieprogramma en het aanbod van 

verbredende en verdiepende keuzedelen stimuleren we 

de ambitie van de studenten en bieden we ze een goede 

voorbereiding op de toekomst.

 

De basiskwaliteit
de basiskwaliteit omvat de voorwaarden voor goed 

onderwijs. die voorwaarden zijn onder meer: profes-

sionele onderwijsteams, een doordacht curriculum, 

passende begeleiding, voldoende bpv-plaatsen, passende 

roosters en ondersteunende diensten. de basiskwaliteit 

is goed wanneer de onderwijsresultaten voldoen aan de 

gestelde normen en de studenten, bedrijven en mede-

werkers tevreden zijn.
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leeswijzer

U leest in hoofdstuk 2 in welke regio we actief zijn, wie 

onze stakeholders zijn en wat onze beloften zijn. in 

hoofdstuk 3 staat een samenvatting van de externe en 

interne analyse, gevolgd door een beschrijving per thema 

van de externe kansen en bedreigingen en de interne 

sterktes en zwaktes. de uitgebreide analyse staat in 

bijlage 1 (extern) en 2 (intern). 

op basis van de analyse en onze eigen strategische 

plannen hebben we onze ambities geformuleerd.  

de ambities met de maatregelen staan in hoofdstuk 4. 

Het gaat daarbij ook over de uitvoering en de duurzaam-

heid van de kwaliteitsagenda. 

in hoofdstuk 5 staan de planning en uitvoering.  

Hoe we gewerkt hebben aan de kwaliteitsagenda en wie 

betrokken zijn geweest, leest u in hoofdstuk 6. 
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2  Het regio College zaanstreek-waterland

Het regio college leidt op voor de regio. als roc staan we 

dicht bij de studenten, het werkveld en het voortgezet 

onderwijs. we hebben een basispakket opleidingen voor 

de economische sector, de sector zorg en welzijn en voor 

de technische en ict-sector. 

we zijn stevig verankerd in de regio. ons college is 

voortgekomen uit fusies van verschillende scholen uit de 

regio, zoals de mts, de meao, streekscholen en inservice-

opleidingen. al sinds de roc-vorming onderhouden we 

relaties met tal van bedrijven en instellingen en bouwen 

we actief aan stevige relaties met nieuwe bedrijven en 

organisaties. ook hebben we goede contacten met het 

regionale voortgezet onderwijs (vo), de hbo-instellingen 

in noord-Holland en met de roc’s in de omgeving. 

ongeveer 5600 jongeren en volwassenen volgen een 

opleiding bij ons. dat kan een reguliere mbo-opleiding 

zijn, een vavo-traject met een havo- en vwo-diploma 

als resultaat of een bedrijfsgerichte opleiding. in 2017 

hebben we de internationale schakelklas (isK) aan het 

vmbo saenredam college overgedragen. we zijn nog wel 

betrokken bij de Zaanse isK. 

Het regio college werkt vanuit drie scholen: de school 

voor economie & toerisme, de school voor techniek & 

ict en de school voor Zorg, welzijn & sport. alle scholen 

samen verzorgen ongeveer 125 verschillende opleidingen. 

in het organogram is te zien hoe breed het pakket aan 

opleidingen is. 

(Zie ‘organograM regio college 2018’ oP Pagina 6)

de hoofdvestiging van het regio college is in Zaandam. 

in Purmerend, Koog aan de Zaan, Heerhugowaard, 

Zaandam en edam heeft het regio college kleinere vesti-

gingen. in Purmerend betrekken we in het nieuwe school-

jaar samen met het Horizon college een mooi, nieuw 

gebouw. Met het Horizon college hebben we het aanbod 

van opleidingen in Purmerend afgestemd. 

Met zo’n vijfhonderd medewerkers – fulltimers en part-

timers, docenten, instructeurs en medewerkers in onder-

wijsondersteuning en bedrijfsvoering – zetten we ons 

in om de studenten zo goed mogelijk op te leiden en de 

arbeidsmarkt in de regio te bedienen. 

Het regio college is kleinschalig en regionaal. daardoor 

zijn we goed in staat persoonlijke relaties te onder-

houden met onze studenten, ons werkveld en natuurlijk 

als medewerkers met elkaar. 

2.1  samenwerKing in de regio

Het regio college richt zich primair op (aankomende) 

studenten en werkgevers in de regio Zaanstreek-

waterland. daarnaast is voor het regio college het 

bredere perspectief van de regio groot amsterdam, 

oftewel de Metropoolregio amsterdam, van belang.  

de regio is geen vastomlijnde streek of werkgebied.  

Het zwaartepunt ligt echter wel in Zaanstreek-waterland. 

in deze paragraaf wordt vanuit verschillende gezichts-

hoeken de relatie van het regio college met zijn omge-

ving beschreven.

 

Onze studenten
we richten ons in de voorlichting en werving met name 

op de studenten uit de Zaanstreek en de regio waterland. 

dit gebied is de woonplaats van veel van onze studenten 

en zij volgen onderwijs aan de regionale vo-scholen. 

Voor bepaalde opleidingen, zoals die op het gebied van 

uiterlijke verzorging, infratechniek en optiek, is het 

regio college de enige aanbieder in noord-Holland. 

deze opleidingen trekken daarom studenten uit heel 

noord-Holland. 

omdat studenten zelf bepalen naar welk roc ze gaan, zijn 

er ook studenten uit amsterdam en andere delen van 
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noord-Holland op het regio college en gaan studenten 

uit onze regio soms naar andere roc’s. 

samenwerking met het voortgezet onderwijs
we hebben op alle niveaus een goede samenwer-

kingsrelatie met de vmbo-scholen in Purmerend en 

de Zaanstreek (samengevoegd in de stichtingen oVo 

Zaanstad, Purmerendse scholengroep (Psg) en ZaaM). 

op bestuurlijk niveau wordt met name met Zaanse 

vmbo-scholen nauw samengewerkt in het Zaans Verbond. 

Het doel van deze samenwerking is het terugdringen 

van voortijdig schoolverlaten, het bieden van gelijke 

kansen, het verbeteren van de doorstroom vmbo-mbo 

met  specifieke aandacht voor techniek en het bieden van 

extra mogelijkheden aan kansrijke vmbo-leerlingen om 

via turboroutes in het mbo naar het hbo door te stromen. 

Het regio college geeft op verschillende manieren 

voorlichting aan vmbo-leerlingen, zodat die een 

wel overwogen keuze kunnen maken voor de mbo- 

opleiding. Zo organiseren we open dagen, werken we 

samen in keuzedelen op het vmbo, bieden we leerlingen 

de mogelijkheid tot proefstuderen en verzorgen we  

(gast)lessen op vmbo-scholen.

samenwerking met andere roc’s
in Purmerend en in Heerhugowaard hebben zowel het 

regio college als het Horizon college een vestiging. 

in Purmerend wordt na de zomer van 2019 een school-

gebouw in gebruik genomen waarin we allebei mbo-

opleidingen aanbieden. twee jaar geleden hebben we 

afgesproken wie welke opleidingen gaat verzorgen, zodat 

we samen een mooi aanbod verzorgen. Het regio college 

biedt daar opleidingen aan op het gebied van zorg en 

welzijn, toerisme en techniek. 

in Heerhugowaard werken het regio college en het 

Horizon college ook in één gebouw samen. Hier bieden 

we infra-opleidingen aan. Het Horizon college biedt de 

Bol 4 aan en het regio college de BBl-opleidingen op 

alle niveaus. 

Passend opleidingsaanbod in noord-Holland
Het nova college, regio college, Horizon college, roc 

Kop van noord-Holland en het clusius college hebben 

afgesproken te zorgen voor een passend opleidings-

aanbod in hun gezamenlijk werkgebied. dat is het 

gebied van Zuid-Kennemerland tot de kop van noord-

Holland. dit betekent enerzijds dat we zoveel mogelijk 

opleidingen aanbieden in de regio en anderzijds dat we 

– onder andere vanuit het oogpunt van doelmatigheid en 

samenwerking – het aanbod afstemmen. Vanzelfsprekend 

sluiten we met ons aanbod aan bij de arbeidsmarkt-

behoefte aan mbo’ers, op alle niveaus. we houden ook 

rekening met de vakinstellingen, die een veel grotere 

regio bedienen, en stemmen ons aanbod met hen af. de 

instellingen realiseren zich dat veel mbo-gediplomeerden 

– direct na hun opleiding of in een latere fase – komen 

te werken in andere sectoren en beroepen dan waarop 

het kwalificatiedossier van hun opleiding gebaseerd is. 

dit betekent onder andere dat er al in hun opleiding 

aandacht is voor brede uitstroommogelijkheden en flexi-

biliteit op de arbeidsmarkt. 

om tot een passend opleidingsaanbod te komen over-

leggen de besturen van de vijf instellingen vier keer per 

jaar. daarnaast is er afstemming op de verschillende 

niveaus in kleiner verband. 

tevens wordt één keer per jaar gesproken met de 

besturen van de mbo-instellingen in amsterdam: het roc 

van amsterdam, roc toP, het Mediacollege en het Hout- 

en Meubileringscollege. 

samenwerking met bedrijven, instellingen en  
organisaties
onze studenten vinden stages en banen met name in 

de regio Zaanstreek-waterland. Maar sommige vinden 

een stageplaats of leerwerkplek buiten deze regio, in 

andere gemeenten van de regio groot amsterdam. Het 

regio college sluit aan bij en participeert in regionale en 

bovenregionale samenwerkingsverbanden. we zijn een 

logische opleidingspartner voor veel regionale bedrijven 

en brancheorganisaties, zowel voor de beroepsoplei-

dingen als voor bij- en nascholingen. Het opleidings-

aanbod is afgestemd op de regionale vraag vanuit de 

arbeidsmarkt. 

de arbeidsmarkt is momenteel erg gunstig voor onze 

studenten. in de regio Zaanstreek-waterland en in de 

regio amsterdam bieden de food- en maakindustrie veel 

werkgelegenheid en met name in de Zaanstreek is het 

toerisme sterk in opkomst. in Zaanstreek-waterland zijn 

twee ziekenhuizen en vele verzorg- en verpleeghuizen 

met behoefte aan geschoolde medewerkers. 

de bedrijven en instellingen werken graag met ons 

samen om te kunnen voldoen aan de behoefte aan 

nieuwe goed opgeleide arbeidskrachten.

saMen Met de BedriJVen is een Mooie PraKtiJKrUiMte ingericHt 

oP de Food & Proces tecH caMPUs.



8  Kwaliteitsagenda 2019-2022 regio college

samenwerkingsverbanden in noord-Holland
Het regio college werkt in de regio nauw samen met het 

voortgezet onderwijs, de verschillende gemeenten, het 

werkveld, maatschappelijke zorgorganisaties, de hbo-

instellingen en collega-mbo’s in en rond de regio. een 

aantal voorbeelden van samenwerkingsverbanden:

» Platform Metaal-, Elektro- en Installatietechniek (MEI)

in het Platform Mei-opleidingen noord-Holland staat 

gezamenlijke onderwijsontwikkeling centraal en samen-

werking op het gebied van robotica. onderwijs, bedrijven 

en overheid trekken samen op, waarmee de innovatie-

kracht versterkt wordt en een nieuwe manier van leren 

vorm krijgt. noord-Holland-noord is ook betrokken in dit 

samenwerkingsverband.

» Samenwerking Fieldlab Robotica

we hebben subsidie aangevraagd bij het rijks-

investerings fonds (riF) voor Fieldlab robotica, een 

samenwerkingsproject van scholen en bedrijven om inno-

vaties te realiseren op het gebied van robotica. 

» De Food & Proces Tech Campus 

op de Food & Proces tech campus in Zaandam verzorgen 

we onderwijs voor Bol-niveau 2 en 3 op locatie. de 

studenten werken aan praktijkopdrachten van bedrijven. 

Het onderwijs is daarmee zo realistisch mogelijk. de 

campus is gerealiseerd vanuit een subsidie van het 

regionaal investeringsfonds mbo (riF) die vier jaar 

geleden is toegekend. Bedrijven hebben daarnaast het 

praktijklokaal gefinancierd.

» Keuzevak Food op vmbo

Voor het vmbo hebben we het keuzevak Food ontwik-

keld waarin leerlingen kennismaken met het de proces-

techniek. de vmbo-docenten worden door het regio 

college getraind om dit keuzedeel te verzorgen. Het 

keuzevak wordt op alle Zaanse vmbo’s aangeboden.

» Technieklessen op vmbo

op de vmbo-scholen trias, Psg en de triade verzorgen 

we verschillende praktijk- en theorielessen in vakken 

als motorvoertuigentechniek, elektra, bouw en instal-

latietechniek. Per locatie verschilt het aanbod. doel van 

deze samenwerking is leerlingen kennis te laten maken 

met techniek zodat ze een weloverwogen keuze kunnen 

maken voor een vervolgopleiding op het mbo.

» Samenwerking infra

sPg-nH, een samenwerkingsverband van infra bedrijven, 

bemiddelt tussen studenten en bedrijven. sPg-nH deelt 

het opleidingscentrum in Heerhugowaard met het 

regio college en het Horizon college. de studenten zijn 

in dienst van sPg-nH en regelt voor deze studenten 

leerwerkplaatsen. 

» Bouwmensen Kennemerland Zaanstreek Waterland

Bouwmensen is een coöperatieve vereniging voor bouw- 

en infra-opleidingsbedrijven voor en door de bouwsector. 

Het regio college verzorgt de bouwopleidingen in het 

gebouw van Bouwmensen. Bouwmensen is de werk-

gever van de studenten en plaatst de studenten uit bij 

bedrijven voor het praktijkdeel van de opleiding. 

» Aanval op uitval

de regionaal Meld- en coördinatiepunten (rMc’s) 

zetten de ‘aanval op uitval’ in voor jongeren in een 

kwetsbare positie. als regio college vallen we onder 

rMc-regio groot amsterdam. deze rMc-regio omvat 

vijftien gemeenten waaronder de gemeenten amsterdam, 

Zaanstad en Purmerend. Binnen de rMc zijn er 

sub regio’s. in de subregio Zaanstreek-waterland werken 

we samen met vo, gemeente en het Horizon college aan 

onderwijs, werk en opvang voor studenten en jongeren 

in een kwetsbare positie die nog geen startkwalificatie 

hebben behaald. dit heeft onder meer geleid tot de inzet 

van een leerwerkmakelaar. aan hetzelfde thema werkt 

het regio college met vo-scholen uit de regio in het 

samenwerkingsverband Zaans Verbond.

» Gelijke kansen

Het onderwerp gelijke kansen is geagendeerd in het 

Zaans Verbond en het Bestuurlijk overleg Zaanstreek en 

is ook bespreekpunt in het regionaal netwerk mbo-hbo 

noord-Holland – Flevoland. 

» Zorgconvenant

de zorgopleidingen hebben een convenant met sigra 

afgesloten, die partners verbindt in de sector zorg en 

welzijn in amsterdam, diemen, amstelveen, Zaanstreek-

waterland en noord-Holland-noord. Het convenant 

richt zich met name op de werving en innovatie van 

opleidingsvormen.

» Proeftuin Innoverend leren

in de proeftuin innoverend leren werken we samen met 

de Zorgcirkel. Het onderwijs op locatie is gericht op het 

opleiden van zij-instromers. de opleiding vindt volledig 

plaats op de werkvloer en de ‘ontwikkelreis’ van de 

student staat centraal. de studenten hebben een baan-

garantie na het afronden van de opleiding.

» Samenwerking met de gemeente Zaanstad

studenten van de opleiding Persoonlijk begeleider krijgen 

les in het buurthuis en lopen stage in de wijk.

» Samenwerking met het Zaans Medisch Centrum

Mbo- en hbo-studenten werken en leren samen in 

leerwerkplaatsen in Zaans Medisch centrum. de docent 

komt op locatie voor begeleiding en het bespreken van 

leervragen.

» ’t Lokaal

‘t lokaal is een samenwerkingsverband met gemeente, 

hbo, vo en bedrijven op industriegebied het Molletjesveer. 

studenten marketing & communicatie pakken hier vraag-

stukken van lokale bedrijven op en werken ze uit.
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2.2  Bedoeling en strategie van 
Het regio College

in 2016 hebben we samen met regionale partners, zoals 

het voortgezet onderwijs, werkgevers en gemeenten 

de strategienota regio college 2020 Vernieuwen en 

Versterken opgesteld. Hierin staat wat voor school we 

willen zijn in 2020. de drie scholen hebben Vernieuwen 

en Versterken uitgewerkt in een eigen strategienota. 

Onze strategie is weer te geven in vijf beloften:
» ‘Wij zijn onderwijs’ 

we zetten ons in voor efficiënt, effectief en goed geor-

ganiseerd onderwijs, en voor een veilige omgeving 

voor studenten en medewerkers.

» ‘Wij zijn transparant’ 

we leggen verantwoording af over wat we doen, wat 

we bereiken en wat kan verbeteren. we voldoen aan 

de normen voor kwaliteit en integriteit die gelden 

voor mbo-instellingen.

» ‘Wij zijn ambitieus’ 

we zijn gericht op onderwijsverbetering en het 

bereiken van betere resultaten. we stimuleren 

studenten hun ambities waar te maken.

» ‘We zijn betrokken’ 

we zijn betrokken bij de studenten, onze omgeving 

en arbeidsmarkt, de maatschappij en bij elkaar. we 

werken samen met partners in de regio, andere onder-

wijsinstellingen, werkgevers en gemeenten.

» ‘Wij zijn realistisch’ 

we kunnen niet alles; we maken keuzes op basis van 

de vraag: wat past het beste bij onze missie en waar 

zijn wij goed in?

intussen heeft de organisatievernieuwing gestalte 

gekregen. Het regio college heeft nu drie scholen met 

teammanagers voor de onderwijsteams. doel van deze 

vernieuwing is duidelijkheid bieden over verantwoor-

delijkheden op het gebied van examinering en kwaliteits-

borging en een betere werkdrukverdeling binnen de 

teams realiseren. de beloften zijn het richtsnoer voor ons 

dagelijks werk. de strategienota geldt voor de periode tot 

2020 en vindt nu een logisch vervolg in de thema’s van de 

kwaliteitsagenda. 



3  samenvatting externe en interne analyse

Het regio college heeft een uitgebreide interne en 

externe analyse gedaan. in paragraaf 3.1 vatten we deze 

analyses samen; in bijlage 1 en 2 staan de uitgebreide 

analyses. daarna volgen per thema de externe kansen 

en bedreigingen (paragraaf 3.2) en de interne sterktes en 

zwaktes (paragraaf 3.3). 

3.1  samenvatting analyse

3.1.1. externe analyse
ontwikkelingen in de maatschappij, op de arbeidsmarkt 

en in de economie hebben invloed op het regio college. 

Demografie en instroom 

Volgens de prognoses hebben we de komende vier 

jaar nog voldoende instroom van nieuwe studenten, 

maar daarna wordt een lagere instroom verwacht. 

dit wordt deels veroorzaakt door vergrijzing, met 

name in waterland en wormerland, en deels doordat 

vmbo-leerlingen steeds vaker kiezen voor de havo als 

vervolgopleiding. 

de regio Zaanstreek-waterland is in sociaal-cultureel 

opzicht zowel grootstedelijk als landelijk. in de lande-

lijke gebieden rondom Zaanstad en Purmerend wonen in 

vergelijking met de rest van nederland minder mensen 

met een niet-westerse migratieachtergrond. Zaanstad en 

Purmerend hebben relatief juist meer inwoners met een 

niet-westerse migratieachtergrond. 

Het werkveld: economie en arbeidsmarkt 

de economie groeit sterk in onze regio en tech-

nische en ict-ontwikkelingen gaan snel. dit leidt tot 

behoefte aan goed opgeleide mensen in vrijwel alle 

sectoren. Zaanstreek-waterland maakt ook deel uit 

van de Metropoolregio amsterdam waar de economie 

sneller groeit dan in de rest van nederland. in de regio 

Zaanstreek-waterland is het aanbod van werk en het 

aanbod van werknemers in evenwicht. Maar wanneer 

de regio verbreed wordt naar groot amsterdam, dan 

is er krapte op de arbeidsmarkt. dit betekent voor de 

studenten voldoende kans op stage en werk in veel 

sectoren.

de bedrijven in Zaanstreek-waterland zijn divers van 

aard en omvang, met een sterke vertegenwoordiging van 

de maak- en procesindustrie. de toeristisch-recreatieve 

sector en de horeca zijn met name in de Zaanstreek flink 

in ontwikkeling. in onze zich ontwikkelende regio met 

nieuwe bedrijven en toename van het aantal inwoners 

hebben ook de sectoren bouw, infra, zorg en welzijn veel 

nieuwe, goed opgeleide mensen nodig. de bedrijven 

zoeken samenwerking met ons om te kunnen voldoen 

aan de behoefte aan nieuwe medewerkers.

Meer contractonderwijs

de snelle veranderingen in bedrijven leiden ook tot 

scholingsbehoeften van de huidige werknemers in de 

bedrijven en organisaties. Voor deze werknemers is een 

aanbod van scholingen en trainingen nodig in het kader 

van ‘leven lang ontwikkelen’. we verwachten dat het 

contractonderwijs verder zal uitbreiden. 

Landelijke, politieke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen

de ontwikkeling van burgerschap staat hoog op de 

politieke agenda. we hebben de taak studenten voor te 

bereiden op het functioneren in de maatschappij door 

een onderwijsprogramma Burgerschap aan te bieden. 

ook ontwikkelen we kritische denkvaardigheden en we 

helpen hen door middel van loopbaan oriëntatie en  

-begeleiding (loB) hun plek in de  veranderende arbeids-

markt te leren vinden. 

de inburgering van de nieuwkomers wordt in 2020 weer 

een taak van de gemeente en die heeft de verantwoor-

delijkheid om onderwijsachterstanden weg te werken. 

Voor ons is dit een kans: we hebben jarenlang succesvol 

inburgeringstrajecten verzorgd. 

de maatschappij werkt door in het onderwijs; denk aan 

sexting, online pesten, gebruik van sociale media en 

discriminatie. dit beïnvloedt de veiligheid op school.

Het toerisMe in de ZaanstreeK neeMt toe.

10 
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Ontwikkelingen in het onderwijs

studenten willen steeds vaker doorstuderen na het 

behalen van het diploma en bedrijven hebben steeds 

meer behoefte aan hoger opgeleide medewerkers. 

Kwetsbare jongeren

een kwart van de jongeren uit Zaanstreek-waterland 

heeft een of meer ‘kwetsbare’ opleidingen gevolgd 

(entree, voortgezet speciaal onderwijs (vso), 

internationale schakelklas (isK), vmbo-basis, praktijk-

onderwijs (pro)). deze jongeren komen vanuit onze en 

omliggende regio’s in de entreeopleiding of in niveau 

2. Veel van deze jongeren verlaten school vroegtijdig en 

staan zonder diploma zwak op de arbeidsmarkt. Voor de 

leerlingen van het vmbo-basis is de overgang naar een 

mbo niveau 2-opleiding vaak lastig. ook de overgang 

naar werk is voor studenten van entree of niveau 2 lastig. 

een diploma op niveau 2 levert niet altijd voldoende 

inkomen op om in het levensonderhoud te voorzien.

Beroepen veranderen

duurzaamheid, het co
2
-neutraal bouwen, robotica, 

circulaire economie, virtual reality en andere ontwik-

kelingen vragen om specifieke kennis van medewerkers. 

computational thinking en andere 21e-eeuwse vaardig-

heden worden steeds belangrijker. Het is duidelijk dat 

door deze ontwikkelingen de inhoud van beroepen veran-

dert: sommige beroepen zullen verdwijnen en nieuwe 

beroepen zullen ontstaan. Van de docent wordt verwacht 

dat hij zijn kennis up-to-date houdt in deze veranderende 

wereld.

Minder werkdruk, meer werkplezier

de docent is niet alleen belangrijk om kennis over te 

dragen, maar hij is ook steeds meer een begeleider van 

het leerproces van de studenten. daarmee is hij essen-

tieel voor het succes van de studenten. Maar het wordt 

moeilijker om voldoende docenten te vinden: voor 

sommige vakken zijn docenten schaars en het docenten-

korps vergrijst. de werkdruk in het mbo wordt als hoog 

ervaren. de kans op uitval van startende docenten is 

groot in de eerste jaren. in het onderhandelingsakkoord 

voor de cao is ‘minder werkdruk en meer werkplezier’ als 

ambitie opgenomen. afgesproken is dat iedere mbo-

instelling een regeling opstelt om uitval van startende 

werknemers te voorkomen.

3.1.2 interne analyse
Het regio college heeft het afgelopen (school)jaar 

belangrijke stappen gezet in de verwezenlijking van de 

strategische koers Vernieuwen en Versterken. 

Organisatievernieuwing

Het schooljaar 2017-2018 was het eerste jaar in de nieuwe 

organisatiestructuur met de drie scholen. directeuren en 

managers zijn aangesteld en de onderwijsteams nieuwe 

stijl hebben ervaring opgedaan met teammanagers en 

expertrollen. eind 2018 evalueren we wat de nieuwe manier 

van werken oplevert en welke verbeterpunten er zijn.

in het schooljaar 2017-2018 werkten we ook voor het eerst 

met een centrale examencommissie die is toegevoegd 

aan de examenorganisatie. de centrale examencom-

missie, met een onafhankelijke externe voorzitter, is 

verantwoordelijk voor de controle van de diplomadossiers 

en voor de afgifte van diploma’s. 

Resultaten

op een aantal terreinen zijn mooie resultaten geboekt. 

Zo is de studenttevredenheid gestegen van 6,7 naar 6,9 

(Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JoB) 2018). Het 

aantal nieuwe studenten is met het nieuwe toelatings- 

en welkomstbeleid gelijk gebleven aan dat van vorig jaar. 

Het totaal aantal studenten is licht gegroeid. de door-

stroom naar het hbo is goed te noemen en de kwalifica-

tiewinst ook: 40% van onze studenten stroomt door naar 

het hbo en de kwalificatiewinst van de gediplomeerden is 

88,2% (Benchmark mbo 2017).

de groei van het aantal studenten zorgt voor een finan-

cieel gezonde basis voor de komende jaren. 

Nieuwbouw in Purmerend

in 2018 is definitief besloten dat het Horizon college 

en het regio college in 2019 samen een nieuw school-

gebouw betrekken in Purmerend. daarmee bieden we 

gezamenlijk een aantrekkelijk onderwijsaanbod voor de 

studenten en het werkveld in de regio waterland.

Positieve energie door evenementen

in de eerste helft van 2018 vonden de onderwijs-

conferentie en het Uitblinkersgala plaats: evenementen 

die laten zien dat we trots kunnen zijn op ons onderwijs, 

onze studenten en onze organisatie en die voor positieve 

energie zorgen. 

Samenwerking met bedrijven en organisaties

Het regio college is door de goede contacten en samen-

werking met bedrijven en organisaties stevig verankerd 

in de regio. werkgevers geven een 7,8 als rapportcijfer 

voor de samenwerking met het regio college. 

we participeren in verschillende netwerken en we 

onderhouden regelmatig contact met het werkveld via 

de stagebezoeken. op die manier zijn we in staat goede 

afspraken te maken over opleidingen, stages, werk en  

bij- en nascholing. 

de docenten sluiten in het onderwijs aan bij de student 

en bij de ontwikkelingen in het beroep en de samen-

leving. dat betekent dat ontwikkeling van de docenten 

op pedagogisch-didactisch en op vakinhoudelijk gebied 

altijd nodig blijft. 

Studenten

de instroom van vmbo-leerlingen in met name de sector 

techniek blijft achter bij de behoefte aan technisch 

geschoolde medewerkers. samen met het vo en regio-

nale bedrijven worden veel activiteiten – ook in het po 

–  georganiseerd, waardoor de leerlingen kennis kunnen 

maken met de sector techniek. 
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een grote groep van onze studenten stroomt door naar het 

hbo. ook zijn er veel jongeren in een kwetsbare positie 

onder onze studenten. deze diversiteit leidt tot behoefte 

aan differentiatie in begeleiding en onder steuning en tot 

aandacht voor gelijke kansen. in entree stromen studenten 

in van buiten de regio. de samenwerking met de verschil-

lende gemeenten is complex. 

Kwaliteit op hoofdlijnen    

wat betreft de kwaliteit en de resultaten van het onder-

wijs is het beeld in hoofdlijnen als volgt.

» Het totaalbeeld voor het regio college is divers: 

we scoren goed op studiewaarde en doorstroom naar 

hbo. op het terrein van startersresultaat zijn wel 

verbeteringen, maar we blijven op niveau 2 en 3 nog 

achter bij de landelijke normen. 

» op het terrein van studiesucces voldoet de grote 

meerderheid van opleidingen aan de norm en zijn er 

goede resultaten. Bij een aantal opleidingen is echter 

nog duidelijk ruimte voor verbetering. 

» de onderwijsrendementen (jaarresultaat, diploma-

resultaat en startersresultaat) van niveau 2 voldoen 

niet aan de norm. 

» Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) is 

tamelijk stabiel en op een substantieel lager niveau 

dan enige jaren terug. we moeten actief blijven om 

uitval te voorkomen, onder andere door de aanpak en 

ondersteuning van kwetsbare jongeren. dat doen we 

samen met het vo en gemeenten in de rMc-regio.

» de tevredenheid van studenten over hun opleiding is 

gestegen, blijkt uit de JoB-monitor 2018. Het rapport-

cijfer voor de opleiding is 6,9. (in 2016 was dat 6,7 en 

het landelijk gemiddelde is 7,1.) een aandachtspunt 

voor ons is dat we studenten meer moeten betrekken 

bij het onderwijs. we moeten onder meer gerichter 

hun mening vragen en beter omgaan met klachten. 

» Het loB en burgerschapsonderwijs zijn nog in 

ontwikkeling. 

» de aansluiting vo-mbo-hbo wordt ook versterkt door 

keuzedelen aan te bieden die gericht zijn op de voor-

bereiding op het vervolgonderwijs. 

» gelijke kansen bieden door te differentiëren in een 

lesgroep is soms lastig. de elektronische leeromgeving 

kan daarvoor meer worden ingezet. 

» Voor jongeren in een kwetsbare positie is een goede 

zorgstructuur ingericht, waarbij geprofiteerd is van 

de inzet van schoolmaatschappelijk werk. Het blijft, 

gezien het niet langer dalende vsv-cijfer, belangrijk 

om naar het geheel te kijken van onderwijsaanbod, de 

kwaliteit van de eerstelijnsopvang, de kwaliteit van de 

loB en de samenwerking tussen alle schakels rondom 

een jongere in een kwetsbare positie. we zijn net als 

veel andere scholen sterk afhankelijk van specifieke 

subsidies voor deze doelgroep. 

3.2  Kansen en Bedreigingen  
per tHema

Per thema wordt een aantal belangrijke punten 

weergegeven. 

3.2.1 kansen

Basiskwaliteit

1. Voldoende stage- en leerwerkplekken door groeiende  

 economie.

2. een duurzamere positie op de arbeidsmarkt voor onze 

gediplomeerden door het burgerschapsonderwijs, 

waaronder de ontwikkeling van kritische denk-

vaardigheden en de ontwikkeling van 21e-eeuwse 

vaardigheden. 

3. groei van toeristische opleidingen door het 

toenemend toerisme in de Zaanstreek.

4. Minder uitval door goede begeleiding van studenten 

naar werk of naar een andere opleiding na een nega-

tief bindend studieadvies. 

5. sterkere positie van docenten door de afspraken in het 

cao-onderhandelingsakkoord over werkdrukverminde-

ring en de extra ruimte voor de startende docenten. 

Jongeren in een kwetsbare positie

1. Meer kans op een stage of leerwerkplek voor jongeren 

in een kwetsbare positie in de entreeopleiding. 

Bedrijven hoeven voor projecten voor deze jongeren 

nog maar een kwart in plaats van een derde bij te 

dragen. Vanaf 2019 heeft het riF meer aandacht voor 

projecten voor kwetsbare jongeren in de entree-

opleiding. Het percentage dat vanuit het fonds wordt 

bijgedragen wordt groter.

2. Minder uitval van niveau 2-studenten door afstemming 

met het vo en vroegtijdige kennismaking met het mbo 

door vmbo-leerlingen. 

3. (Vak)certificaten afgeven en vervolgens jongeren 

begeleiden naar werk, wanneer het ze niet lukt een 

niveau 2-diploma te halen.

Gelijke kansen

1. Meer inzicht van studenten in de eigen kwaliteiten

en mogelijkheden, meer zelfvertrouwen en meer 

mogelijkheden om hun loopbaan te sturen door  

loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

2. Meer mogelijkheden voor bij- en nascholing in elke 

levensfase: het werkveld ontwikkelt zich snel en de 

noodzaak tot bij- en nascholing van medewerkers 

wordt steeds groter, het ‘leven lang ontwikkelen’.

3. de associate degree als passende oplossing voor mbo 

niveau 4-studenten om op hbo-niveau te komen.  

Het is een kort traject waarvoor geen hoge studie-

lening nodig is. 

4. Meer mogelijkheden voor nieuwkomers om 

inburgeringstrajecten en andere passende  

educatie trajecten te volgen. nu de gemeenten weer 

verantwoordelijk worden voor de inburgering van 

nieuwkomers, kan het regio college deze taak  
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voor de gemeente verder invullen en uitvoeren.  

we hebben daar veel ervaring mee. 

Arbeidsmarkt van de toekomst

1.  Vernieuwing van onderwijs en didactiek door 

 technologische ontwikkelingen.

2. samen met bedrijven vormgeven aan innovatie door  

 riF-financiering.

3. Bedrijven zoeken meer samenwerking met het 

 regio college door de aantrekkende economie.

3.2.2 Bedreigingen

Basiskwaliteit

1.  Meer vo-leerlingen die voor de havo kiezen door 

 de verhoogde prestatiedruk. 

2. Hogere uitval door het bindend studieadvies. 

3. Kennisachterstand bij docenten door de snelle 

ontwikkelingen op vakinhoudelijk en pedagogisch-

didactisch gebied.

4. Moeite van docenten om goed om te gaan met nieuwe 

ontwikkelingen die een bedreiging zijn voor de sociale 

veiligheid, zoals polarisering, online pesten, sexting, etc.

Jongeren in een kwetsbare positie

1.  afhankelijkheid van subsidie om de extra 

inspanningen en verrichtingen te financieren die 

nodig zijn om uitval te verminderen en gelijke kansen 

te bevorderen.

2. te veel verschillen tussen gemeenten in de kwaliteit 

van de samenwerking rondom jongeren in een kwets-

bare positie. 

3. de helft van de jongeren die entree volgen doet 

dit buiten de eigen regio, met name in amsterdam. 

andersom volgen studenten uit amsterdam bij ons  

de entreeopleiding. de samenwerking met de  

verschillende gemeentes is ingewikkeld.

4. te laag salaris voor de banen die niveau 2-studenten  

 vinden; te laag om van te leven. 

Gelijke kansen

1.  discriminatie als extra belemmering voor jongeren op  

 de stage- en arbeidsmarkt. 

2. te hoge schoolkosten voor studenten uit arme   

 gezinnen.

3. Minder toegang tot bepaalde beroepen, doordat de 

mbo-opleiding voor die beroepen alleen nog kansrijk 

zijn voor studenten met een hoger opleidingsniveau. 

Arbeidsmarkt van de toekomst

1.  achterstand in de ontwikkeling van het onderwijs 

door de snelle technologische ontwikkelingen in het 

werkveld. 

2. achterblijvende instroom in bèta-technische 

opleidingen in het vmbo en mbo, terwijl er wel 

behoefte is aan technisch geschoold personeel.

3. een tekort aan vakbekwame docenten in bepaalde   

 sectoren. 

3.3  sterKtes en zwaKtes per tHema

3.3.1 sterktes

Basiskwaliteit

1.  Kennis delen en afstemmen van doelmatigheids-

kwesties door goede samenwerking met het vo en met 

de mbo-aanbieders in de regio.

2. Krachtenbundeling met Horizon college in Purmerend 

in een nieuw aantrekkelijk gebouw.

3. goede prestaties bij opleidingen in het technisch 

domein op het gebied van studiesucces en beoorde-

lingen door studenten en het werkveld. 

4. een stabiel goede beoordeling van BBl-studenten in de 

JoB-monitor voor elementen van hun opleiding.

5. een 7,8 als rapportcijfer van werkgevers voor de 

samenwerking met ons op het gebied van bpv.

6. Bestaande vormen van studentenparticipatie en het 

voornemen om die sterker te verankeren. 

7. een kleine en daarmee een overzichtelijke organisatie.

Jongeren in een kwetsbare positie

1.  daling van het aantal vsv’ers in de afgelopen jaren. 

Het aantal lijkt nu te stabiliseren. 

2. in alle scholen opleidingen zonder vsv (totaal achttien 

in 2016-2017).

3. Maatschappelijk werk als succesfactor in de strijd 

tegen vsv.

4. een goede zorgstructuur.

5. toewijzing van een deel van het budget voor de 

tegemoetkoming schoolkosten aan de doelgroep en 

verruiming van de regeling voor 18-plussers en andere 

jongeren in een kwetsbare positie (die buiten de rege-

ling vallen) die het geld goed kunnen gebruiken.

6. samenwerking met het vo om studenten een zachte 

landing te geven in ons mbo-onderwijs.

Gelijke kansen

1.  talent- en ambitieontwikkeling bij studenten 

door hun goede prestaties in de vakwedstrijden van 

skills. in 2018 deden meer opleidingen mee aan die 

vakwedstrijden.

2.  een stijgende lijn in cijfers van passende plaatsing en 

kwalificatiewinst in de afgelopen paar jaar. die cijfers 

zijn nu hoger dan het landelijke gemiddelde in het 

mbo.

3.  goede doorstroomcijfers mbo-hbo, vergeleken met het 

landelijke gemiddelde in het mbo.

4.  Het instellen van de functie junior praktijkleider: een 

ouderejaarsstudent die een jongerejaarsstudent voor-

bereidt op en begeleidt in de bpv.

5.  Meer mogelijkheden om te differentiëren naar 

doelgroep door flexibilisering van de urennorm. 
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Arbeidsmarkt van de toekomst

1.  concrete en innovatieve samenwerking met bedrijven 

aan toekomstbestendig onderwijs. 

2.  Hogere waardering voor de aansluiting van het 

onderwijs op de praktijk: 3,5 (op een schaal van 5), een 

stijging met bijna een half punt ten opzichte van 2014.

3.  een groeiend aandeel BBl in de techniek en de zorg, 

in overeenstemming met de vraag. Het convenant met 

sigra draagt bij aan voldoende nieuwe medewerkers 

in de zorg.

3.2.2 Zwaktes

Basiskwaliteit

1.  onvoldoende studiesucces bij te veel opleidingen; 

bij een paar opleidingen structureel onvoldoende 

studiesucces.

2.  een 3,3 (op een schaal van 5) als beoordelingscijfer 

voor de school als geheel, terwijl dat landelijk een  

3,6 is. 

3.  een lager cijfer van studenten voor de school voor 

economie & toerisme dan dat voor de andere twee 

scholen.

4.  een nog niet volledig ontwikkelde kwaliteitscultuur.

5.  onvoldoende uitgewerkte studentenparticipatie. 

6. studenten komen wel met klachten en suggesties, 

maar we nemen die te weinig serieus en koppelen te 

weinig terug wat we ermee doen.

6.  te weinig uitdaging tijdens de les bij de school voor 

economie & toerisme en de school voor Zorg, welzijn 

& sport, blijkt uit studententevredenheidsonderszoek.

7.  Minder betrokken, bevlogen en tevreden medewerkers 

dan medewerkers andere mbo-instellingen 

(medewerkers tevredenheidsonderzoek 2015).  

Van het speerpunt werkdruk is nog niet onderzocht  

of die verminderd is.

8.  nog te weinig uitgekristalliseerde deskundigheid in 

de scholen: de teammanagers en experts moeten nog 

groeien in hun rol en de taakverdeling is nog niet in 

elk team goed in balans.

9.  Veel uitstroom van personeel in de toekomst en 

veel personeel van boven de 50 jaar (60%). dat is een 

continuïteitsrisico.

Jongeren in een kwetsbare positie

1.  te veel uitval bij een aantal opleidingen, met name bij 

niveau 2. in 2016-2017 was de uitval bij niveau 2 10,18%; 

landelijk was het 9,4%.

2.  onvoldoende afstemming van het onderwijs op 

de behoeften van niveau 2-jongeren.  

3.  onvoldoende aansluiting van het onderwijs-

programma in de entreeopleiding bij de verschillende 

doelgroepen. de nt2-studenten hebben meer behoefte 

aan taal en de groep studenten die als vsv’er op de 

opleiding zijn gekomen, hebben behoefte aan extra 

ondersteuning ter vergroting van hun zelfvertrouwen.

4.  onvoldoende aandacht in het onderwijs voor 

begeleiding van studenten naar werk en begeleiding 

tijdens de eerste paar maanden in een baan.

Gelijke kansen

1.  onvoldoende uitgewerkte visie op loopbaanoriëntatie 

en -begeleiding als middel om talent te stimuleren. 

2.  onvoldoende differentiatie en maatwerk in sommige  

 opleidingen. 

3.  te weinig studenten in het excellentieprogramma. 

negen studenten hebben het programma succesvol 

afgerond. 

4.  nog te weinig docenten en medewerkers die goed 

omgaan met ingewikkelde thema’s rond sociale 

veiligheid. 

5.  studenten die doorstromen naar het hbo blijken 

te weinig voorbereid te zijn op het taalniveau en 

taalabstractieniveau.

Arbeidsmarkt van de toekomst

1.  iets minder tevredenheid bij onze Bol-studenten in 

vergelijking met die van omliggende roc’s over de 

stage op vrijwel alle aspecten: de JoB-clusterscore voor 

stage is voor het regio college 3,5; landelijk is dat 3,6.

2.  Mogelijk een onvolledig beeld bij teams van alle 

brancheorganisaties die doelen en middelen hebben 

voor onderwijs. 

3.  onvoldoende integrale uitwerking in alle teams van 

programma’s als burgerschap en loB die de student 

goed voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst.
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tABel 4.1  BasisKwaliteit 1

mAAtreGelen meetBAAr? merkBAAr?

1 Het onderwijsteam analyseert tegenvallende 

onderwijsresultaten en stelt op basis van deze analyse een 

verbeterplan op. in het teamwerkplan staan per opleiding 

streefcijfers voor de onderwijsresultaten (jaarresultaten, 

diplomaresultaten en studieresultaten). 

Meetbaar:

2015 - 2018: 24 opleidingen met onvoldoende studiesucces

2017 - 2020: 20 opleidingen met onvoldoende studiesucces

2019 - 2022: 16 opleidingen met onvoldoende studiesucces

2 Het onderwijsteam biedt loB en een 

burgerschapsprogramma (waaronder kritische 

denkvaardigheden) aan. Het sluit aan op het loB van het 

vmbo.

merkbaar 2020:  

de programma’s worden aangeboden en uit de evaluaties met 

studenten blijkt dat zij tevreden zijn.

3 de centrale examencommissie borgt de kwaliteit van de 

afgegeven diploma’s door controle van de diplomadossiers. 

Jaarverslag centrale examencommissie.

4  ambities van het regio College

in dit hoofdstuk staan onze ambities met de concrete 

maatregelen om die ambities te realiseren. Bij elke 

maatregel staat welk meetbaar of merkbaar resultaat 

we willen behalen. Meetbare resultaten gelden voor het 

regio college als geheel. de teams nemen in het team-

werkplan een afgeleid streefresultaat op.  

de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om de 

ambities te realiseren staan in de laatste paragraaf 

beschreven.

4.1  de BasisKwaliteit is: 
gewoon goed onderwijs! 

» studenten maken hun dromen waar

we stimuleren en helpen onze studenten hun  

(onderwijs)dromen te realiseren. de droom kan zijn de 

gekozen opleiding met een diploma afsluiten en door-

stromen naar een opleiding van een hoger niveau of  

naar het hbo, of uitstromen naar de arbeidsmarkt. 

daarom bieden we een breed aanbod van opleidingen 

aan, opleidingen waarmee studenten kunnen doorstu-

deren op een hoger niveau of aan het hbo of waarmee 

zij voldoende kans hebben om een baan vinden. onze 

opleidingsportefeuille stemmen we af met de omliggende 

roc’s en met vakinstellingen die regio-overstijgend werken. 

ons onderwijs maken we 

toekomstbestendig. we 

zien evalueren, vernieuwen 

en verbeteren als een continu 

proces. Professionalisering staat 

hoog op de agenda van de teams.

ons onderwijs heeft beroepsopleidingen die passen bij 

het regionale werkveld, aangevuld met burgerschap, 

21e-eeuwse vaardigheden en ontwikkeling van kritische 

denkvaardigheden, want dat hebben onze studenten 

als jongvolwassene nodig om hun plek te vinden in de 

maatschappij. 

de docenten zijn in staat in het onderwijs nieuwe (tech-

nologische) ontwikkelingen toe te passen waardoor het 

onderwijs aantrekkelijk en uitdagend wordt. de docenten 

bewaken de sociale veiligheid en werken samen met 

deskundigen wanneer het nodig is om in te grijpen.  

we werken aan een soepele overgang van het vmbo 

naar het mbo zodat de student zich snel thuis voelt op 

het regio college. de goede contacten met de decanen 

van de aanleverende scholen en de gegevens uit het 

overstapdashboard worden benut en we stemmen de 

loB-programma’s met elkaar af. Met het hbo onder-

houden we regelmatig contact zodat we onze studenten 

goed kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs.

ons onderwijs is kleinschalig georganiseerd en persoon-

lijk, met een loopbaancoach voor iedere student. ook 

hebben we een sterke zorgstructuur dicht bij de oplei-

dingsteams. samen met onze partners blijven we gericht 

op het voorkomen van schooluitval. 

merkbaar & 
meetbaar

 
niet alles wat je kunt 
meten heeft waarde 

(einstein) 

niet alles wat waarde 
heeft kun je meten

  * drieJaarsgeMiddelde Voor stUdiesUcces
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we professionaliseren en onze critcal friends  
houden ons scherp
tevredenheid van de studenten en het werkveld is voor 

ons erg belangrijk. we zijn nieuwsgierig naar wat zij 

vinden van ons onderwijs, we hebben hun feedback 

nodig om het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. 

Met studenten voeren we het gesprek op verschillende 

manieren en op verschillende niveaus. de studentenraad 

is de gesprekpartner op regio collegeniveau;  

op schoolniveau organiseren we panelgesprekken met 

studenten. op teamniveau evalueren we de organisatie, 

roostering en andere praktische zaken met de studenten. 

op het niveau van de lesgroep onderzoeken we met de 

studenten kwaliteit van lessen, didactiek, examinering en 

begeleiding. 

Het werkveld wordt betrokken bij het onderwijs door 

overleg op teamniveau te organiseren dat past bij het 

werkveld, zoals een coördinatorenoverleg, een bedrijfs-

adviescommissie of een andere vorm.

Voor onszelf leggen we de lat hoog. we stellen ons de 

vraag of het onderwijs goed aansluit bij het werkveld en 

of onze aanpak en inrichting van het onderwijs goed zijn. 

we gaan op werkbezoek zodat we zelf zien hoe het in de 

praktijk gaat en we gebruiken deze ervaringen in onze 

lessen en we bezoeken elkaars lessen zodat we van elkaar 

kunnen leren. we bewaken de werkdruk en we stimuleren 

het werkplezier.

de feedback van de studenten en bedrijven en  

natuurlijk onze eigen ervaringen nemen we mee om 

het onderwijs – waaronder de begeleiding en exami-

nering – te vernieuwen of te verbeteren. Zo blijven 

we onze opleidingen en onszelf ontwikkelen. in het 

professionaliserings plan leggen we als team vast waar we 

meer deskundig in willen worden.

door middel van (interne) audits laten we andere 

des kundigen meekijken en we leren daarvan. 

in oVerleg Met VerscHillende staKeHolders.

tABel 4.2  BasisKwaliteit 2

mAAtreGelen meetBAAr? merkBAAr?

1 op het regio college wordt verschillend omgegaan

met het verzamelen en benutten van feedback van

studenten. de ene opleiding is hier meer gestructureerd

mee bezig dan de andere opleiding. we willen in het

regio college een stevige structuur hebben voor het

bevragen van onze studenten. de feedback van studenten 

verzamelen we actief. 

- we spreken op bestuurlijk niveau met de 

studentenraad, we nemen hun adviezen ter harte.

- op schoolniveau organiseren we panelgesprekken. 

- op teamniveau worden met studenten jaarlijks de 

onderwijsorganisatie, roostering en andere praktische 

zaken geëvalueerd.

- Met de lesgroep wordt iedere periode de kwaliteit 

van het onderwijs geëvalueerd: lessen, didactiek, 

examinering en begeleiding. 

Met de studenten wordt besproken of de ingevoerde 

verbeteringen effect hebben gehad. 

de teams kiezen zelf de meest passende evaluatiemethode, 

bijvoorbeeld een panelgesprek, enquête, interview of via een 

app.

meetbaar 2020 en 2022:  

Hogere score op vraag ‘school vindt de mening van studenten 

belangrijk’. 

JoB 2018: 3,0

JoB 2020: 3,2 

JoB 2022: 3,4

merkbaar 2020:  

de studentenraad geeft het cvB adviezen waarmee verbeteringen 

voor studenten kunnen worden gerealiseerd.

merkbaar 2020:  

studenten geven in de studentenpanels aan dat zij ervaren dat 

hun feedback serieus genomen wordt. 

studenten zijn tevreden over de communicatie met het 

onderwijsteam over de kwaliteit van het onderwijs.
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2 we benutten de ervaring van onze alumni. iedere school 

start een pilot waarin onderzocht wordt hoe we de alumni 

kunnen bereiken en bevragen. de alumni worden bevraagd 

op hun succes in het vervolgonderwijs of het succes op de 

arbeidsmarkt en in hoeverre het mbo onderwijs aan dit 

succes heeft bijgedragen. op basis van deze ervaring stellen 

we het beleid vast. in 2021 vindt evaluatie plaats waarna de 

pilot wordt uitgebreid naar andere teams.

meetbaar 2020: 

3 teams hebben een pilot voor een alumninetwerk.

we stellen het alumnibeleid vast.

meetbaar 2022:  

Pilot is uitgebreid binnen de scholen.

merkbaar vanaf 2020:

de teams benutten de input van- en de relatie met de alumni. 

3 Het team werkt aan verdere professionalisering:

we versterken de onderwijsteams door planmatig 

te werken aan professionalisering. daartoe wordt 

een professionaliseringsplan opgesteld. Het 

professionaliseringsplan sluit aan op het teamwerkplan. 

Minimaal één keer per jaar gaat een docent op lesbezoek 

bij een collega, minimaal één keer per jaar krijgt een docent 

lesbezoek van een collega. 

Vanuit ieder team wordt iemand geschoold tot auditor. deze 

auditor draait mee met de interne audits en eventueel bij 

audits op andere roc’s. de opgedane ervaring wordt benut in 

het team.

we onderzoeken de mogelijkheid om op opleidingsniveau 

met andere roc’s te kunnen leren en goede voorbeelden te 

kunnen delen (peer-to-peer). 

we zien een toename van jongeren in kwetsbare posities, 

ook in de niveau 3 en 4 opleidingen. Voor het signaleren van 

de zorgbehoefte en het tijdig doorverwijzen is deskundigheid 

nodig in de docententeams.  in afstemming met het team 

passend onderwijs wordt de scholing gekozen (intern of 

extern).

merkbaar 2020:

de teams werken  aan professionalisering, op basis van een 

professionaliseringsplan dat aansluit op het teamwerkplan.

docenten wonen elkaars lessen bij.

merkbaar 2022:  

in het auditteam zijn alle teams vertegenwoordigd door een 

docent of door de teammanager.

merkbaar 2020:  

iedere school heeft een opleiding die inhoudelijk overleg heeft 

met dezelfde opleiding van een ander roc. op basis van de 

opbrengst wordt besloten deze contacten te intensiveren of af te 

bouwen.

merkbaar 2020:

docenten geven aan zich handelingsbekwaam te voelen in 

het tijdig signaleren en doorverwijzen van studenten met een 

zorgbehoefte. 

4 we stellen een werkplezierplan op met maatregelen om het 

werkplezier te bevorderen en de beleving van werkdruk te 

verminderen.

meetbaar:  

regio breed Medewerkersonderzoek 

2018: bevlogenheid 7,1; betrokkenheid 6.7

2020: bevlogenheid 7.2; betrokkenheid 6.8

2022: bevlogenheid 7.3; betrokkenheid 6,9
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4.2  jongeren in KwetsBare 
posities

» we werken samen met externe partners aan het 
vergroten van de kans op succes

Jongeren met een kwetsbare opleiding kunnen extra 

aandacht en ondersteuning goed gebruiken. we werken 

met de aanleverende scholen samen om te komen tot een 

goede overdracht vanuit het vo naar het mbo, een infor-

matief overdracht-dashboard, een mondelinge overdracht 

of een handelingsplan waarmee we verder kunnen. we 

stemmen ook de overgang vanuit entree naar niveau 2 af, 

zodat we de begeleiding kunnen continueren en kunnen 

inspelen op de behoefte van deze studenten aan extra 

ondersteuning. Het zorgteam is betrokken bij de intake 

en begeleiding in het onderwijs. de loopbaancoach zorgt 

voor een goede samenwerkingsrelatie met de student en 

zijn ouders/verzorgers, waarbij het doel is de student te 

helpen zijn diploma te behalen of, wanneer dat niet lukt, 

een passende plaats te vinden op de arbeidsmarkt.  

we onderzoeken met de gemeente hoe we de toeleiding 

naar de arbeidsmarkt goed vorm kunnen geven. 

Jongeren in een kwetsbare positie zijn niet alleen te 

vinden bij entree of niveau 2, ook in niveau 3 en 4 hebben 

sommige studenten extra ondersteuning of maatwerk 

nodig om succesvol te kunnen zijn. 

Het onderwijsprogramma van entree sluit aan bij de 

verschillende doelgroepen binnen de entreeopleiding, 

zoals extra taal voor de nt2-studenten en een uitdagend 

programma voor de studenten die hun vorige opleiding 

zonder diploma hebben beëindigd.

we passen de curricula van de niveau 2-opleidingen 

zoveel mogelijk op elkaar aan, zodat overstappen naar 

een andere opleiding vereenvoudigd wordt. ook voor 

niveau 3 en 4 onderzoeken we hoe we tussentijds over-

stappen makkelijker kunnen laten verlopen en of meer 

instroommomenten te realiseren zijn.

onze docenten zijn deskundig en professionaliseren zich 

steeds verder zodat zij deze doelgroep goed kunnen bege-

leiden en opleiden.

we zien dat de groep jongeren in kwetsbare  posities 

toeneemt in niveau 2 maar ook in niveau 3 en 4. 

studenten in een kwetsbare positie die het niveau 2 

diploma behaald hebben, die doorstromen naar hogere 

opleidingsniveaus kunnen behoefte aan extra onder-

steuning blijven houden. 

Met de invoering van het instroomrecht zijn opleidingen 

toegankelijk voor wie de juiste vooropleiding heeft. 

studenten kunnen ervaren dat het niveau van de gekozen 

opleiding toch erg hoog is. Bijvoorbeeld studenten die 

vanuit vmbo kader in een niveau 4 opleiding instromen. 

deze studenten hebben extra ondersteuning en begelei-

ding nodig bij de vakgerichte en/of de generieke vakken 

om de opleiding met succes te kunnen afronden.
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tABel 4.3  Jongeren in KwetsBare Positie

mAAtreGelen meetBAAr? merkBAAr?

1 we onderhouden regelmatig contact met de aanleverende 

scholen, zodat we goed geïnformeerd zijn over de leerlingen 

die van een kwetsbare opleiding komen of specifieke 

problemen hebben (passend onderwijs). 

we benutten hiertoe de beschikbare informatie en we 

onderhouden contact met de decanen. 

we werken samen met de partners in de regio (rMc) aan 

een sluitende aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie. 

deze aanpak is reeds in gang gezet.

Verantwoording vindt plaats vanuit de rMc-aanpak.

2 Voor alle opleidingen geldt dat we zorgdragen voor een 

positief, uitnodigend en veilig leerklimaat. iedere student 

heeft een eigen loopbaancoach.

iedere student heeft in ieder geval jaarlijks twee gesprekken 

met zijn loopbaancoach en zo nodig meer. 

de loopbaancoach overlegt met en betrekt het zorgteam of 

andere ondersteuners wanneer dit nodig is. 

de ouders worden (in overleg met de student, als die 18 jaar 

of ouder is) betrokken bij het onderwijs wanneer dit de 

student kan helpen succesvol te zijn. 

de opleidingsteams ontwikkelen onderwijsprogramma’s 

waarin tempodifferentiatie mogelijk is. te denken valt aan 

extra steunlessen (bijvoorbeeld taal) of extra ondersteuning 

bij het ontwikkelen van studievaardigheden. Het 

opleidingsteam maakt gebruik van ondersteunende diensten 

zoals team X-tra. team X-tra ondersteunt studenten wanneer 

zij nog onvoldoende studievaardigheden hebben. 

meetbaar 2020 en 2022: 

JoB-cluster studiebegeleiding:

2018: rc 3,4 

2020: rc 3,5

2022: rc ≥3,5

merkbaar 2022:

studenten kunnen de opleiding versneld doorlopen of extra 

ondersteuning  krijgen.

3 we sluiten in ons onderwijs aan bij de doelgroepen:

entree ontwikkelt een programma dat past bij de 

verschillende doelgroepen, zoals studenten die in het vo 

voortijdig uitgevallen zijn en nt2-studenten.

wanneer het niet mogelijk is de niveau 2-opleiding af te 

ronden, organiseren we samen met de gemeente begeleiding 

naar werk. 

we bieden de student die niet in staat is een startkwalificatie 

te behalen een betekenisvolle mbo-verklaring. 

merkbaar 2020:  

entreestudenten geven aan tevreden te zijn over het 

onderwijsprogramma.

merkbaar 2022:  

Jaarverslagen leerwerkmakelaar.

merkbaar:  

2020: Bij de school voor Zorg, welzijn en sport en de school 

voor economie en toerisme vindt een pilot plaats gericht op het 

afgeven van betekenisvolle mbo-verklaringen.

2022:  Het regio college biedt studenten die geen 

startkwalificatie kunnen behalen een betekenisvolle 

mbo-verklaring.
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4 we sluiten in ons onderwijs aan bij de doelgroep:

we bieden in ieder geval het eerste jaar van niveau 2 breed 

aan op de school voor Zorg, welzijn & sport en oriënteren 

ons op de mogelijkheden op de school voor economie 

& toerisme. studenten komen breder ontwikkeld op de 

arbeidsmarkt en ze kunnen de definitieve keuze voor een 

opleiding nog even uitstellen. 

we stemmen het onderwijs van niveau 2 af met  

niveau 3 zodat studenten zonder (hoge) drempels kunnen 

doorstuderen.

meetbaar 2022: 

de vsv cijfers vertonen een dalende lijn die zich doorzet in 2022:

niVeaU 1: 

2015-2016  27,27%  

2016-2017 29,09%  

2017-2018 33,07%

2020-2021    < 33,07%

niVeaU 2:

2015-2016  10,08% 

2016-2017 11,54% 

2017-2018 12,04%  

2020-2021    < 12,04%

niVeaU 3:

2015-2016  3,8% 

2016-2017 3,02% 

2017-2018 4,5%  

2020-2021       < 4,5%

niVeaU 4:

2015-2016  3,8% 

2016-2017 3,24% 

2017-2018 3,48%  

2020-2021     < 3,48% 

merkbaar 2022:  

studenten geven aan tevreden te zijn over de aansluiting.
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4.3  gelijKe Kansen:  
leren doe je je Hele leven,  
in je eigen tempo,  
op je eigen moment 

» iedere student wordt uitgedaagd en geholpen om 
het beste uit zichzelf te halen.

we bieden uitdagend onderwijs en stimuleren studenten 

deel te nemen aan wedstrijden en aan onderdelen van 

het excellentieprogramma. ons excellentieprogramma 

breiden we uit met extra keuzedelen. Het excellentie-

programma levert studenten zelfvertrouwen en extra 

expertise op. 

we differentiëren binnen het onderwijs zodat versnellen 

maar ook vertragen mogelijk is. we maken hierbij 

gebruik van de elo. we bieden extra lessen voor wie 

het nodig heeft en we verrijken de opleiding door het 

aanbieden van verbredende en verdiepende keuzedelen. 

we stimuleren de student steeds meer verantwoordelijk-

heid te nemen voor zijn opleiding, zodat hij bij door-

stroom in het hbo goed voorbereid is op de werkwijze in 

het hbo. 

we hebben ons loB-programma zo ingericht dat de 

student weloverwogen loopbaankeuzes kan maken en 

zich bewust is van zijn wensen en mogelijkheden. we 

betrekken de ouders/verzorgers, wanneer dat bijdraagt 

aan het studiesucces van de student. 

Voor bedrijven zijn we een goede partner in opleiden. 

we bieden trainingen en opleidingen op maat. Bedrijven 

kunnen bij ons terecht voor bij- en nascholing.

we sluiten niemand buiten, we hebben een vangnet 

voor studenten met financiële problemen. docenten zijn 

alert op sociale onveiligheid en discriminatie (ook in de 

bpv). Zij zijn in staat om adequaat te reageren op deze 

problemen. 

onze onderwijsportefeuille omvat opleidingen met 

voldoende kans op werk en doorstroom binnen de 

beroepskolom.

tABel 4.4  geliJKe Kansen

mAAtreGelen meetBAAr? merkBAAr?

1 we breiden het excellentieprogramma uit. Het 

excellentieprogramma omvat naast excellent ondernemen, 

de Uitblinker en skills-wedstrijden bijvoorbeeld extra 

(certificeerbare) keuzedelen.

merkbaar:  

in 2020 nemen 75 studenten deel aan onderdelen van het 

excellentieprogramma. in 2022 zijn dit 125 studenten. 

2 de loB is gericht op het verkennen van de mogelijkheden 

en wensen van de studenten. de studenten worden 

gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen, een leuke baan 

te vinden, door te stromen naar een hoger niveau of door te 

studeren op het hbo. 

meetbaar 2020 en 2022:  

JoB-cluster studieloopbaanbegeleiding:

2018: 3,6

2020: 3,7

2022: ≥ 3,7 

Benchmark studiesucces 2017:

Kwalificatiewinst: 88,2% (2017) / 90% (2022)

startersresultaat (gemiddeld) 80,7% (2017); 79,68% (2019);  

82% (2022)  

 

Doorstroom mbo-hbo:

2017: 40% stroomt door naar hbo.

2022: de positie in de benchmark doorstroom mbo-hbo blijft 

behouden.
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3 docenten ontwikkelen zich in het omgaan met ingewikkelde 

thema’s als discriminatie in de bpv, vooroordelen, (digitaal) 

pesten, seksuele intimidatie en andere zaken die leiden tot 

ongelijkheid en (sociale) onveiligheid. de studenten worden 

doorverwezen wanneer dit nodig is.

merkbaar 2020:  

Uit het jaarverslag blijkt dat studenten de weg weten te vinden 

naar de vertrouwenspersoon en ombudsvrouw. 

merkbaar 2022:  

docenten zijn handelingsbekwaam, studenten zijn tevreden over 

hoe docenten ingewikkelde thema’s oppakken.

4 we bieden de student met een startkwalificatie de 

mogelijkheid bij ons een (vak)certificaat te behalen om zijn 

positie op de arbeidsmarkt te versterken.

merkbaar:

Bij de school voor techniek en ict vindt een ‘pilot’ plaats met het 

afgeven van vakcertificaten.

2022: studenten en werknemers met een startkwalificatie 

kunnen op het regio college een vakcertificaat behalen.

4.4  onderwijs geriCHt op de  
arBeidsmarKt van de toeKomst

» De beroepspraktijk is de basis voor het onderwijs

onze opleidingen leiden op tot beroepen met voldoende 

kans op werk en de opleidingen sluiten goed aan bij de 

beroepspraktijk. we hebben een goed contact met het 

werkveld over de inhoud van de opleiding en we zijn zelf 

goed op de hoogte hoe het beroep er nu uitziet en welke 

veranderingen gaan plaatsvinden. de innovaties gaan 

snel. we passen daarom de opleiding regelmatig aan. dat 

maakt onze opleidingen duurzaam. Minimaal één keer 

per jaar hebben we een overleg met de praktijk om af te 

stemmen en elkaar te informeren over nieuwe ontwik-

kelingen. de docenten zijn goed op de hoogte van de 

beroepspraktijk. Professionals uit het werkveld zijn ook op 

school of op de opleidingslocatie te vinden. Ze verzorgen 

gastlessen, bieden echte praktijkopdrachten en verrijken 

zo het onderwijs.

we zijn actief in verschillende samenwerkingsverbanden 

en bieden opleidingen op school en op locatie aan. de 

bedrijven weten ons te vinden; we verzorgen bedrijfs-

opleidingen op school en op locatie. samen met bedrijven 

ontwikkelen we leerroutes en trajecten voor het behalen 

van certificaten. de studenten worden voorbereid op hun 

‘werknemerschap’ door te werken aan de 21e-eeuwse vaar-

digheden, de bpv, de lessen burgerschap en loB.

de bedrijven hebben door de groei van de economie veel 

behoefte aan studenten (BBl). samen met bedrijven 

en bedrijfsorganisaties werven we BBl ’ ers, maar ook 

Bol-studenten.

Foto: Jo FriJns
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tABel 4.5  onderwiJs gericHt oP de arBeidsMarKt

mAAtreGelen meetBAAr? merkBAAr?

1 we evalueren jaarlijks welke opleidingen we willen 

toevoegen aan de portefeuille en welke we willen afbouwen.

merkbaar:  

Jaarlijks vindt evaluatie plaats.

de opleidingen die we aanbieden, bieden de student voldoende 

kans op werk of vormen een goede basis om door te kunnen 

studeren.

2 iedere docent houdt de ontwikkelingen in het beroep 

bij en gaat bijvoorbeeld jaarlijks (minimaal) drie keer op 

werkbezoek in de beroepspraktijk zodat hij de praktijk goed 

kent en voldoende voorbeelden heeft die voor studenten 

aansprekend zijn. 

we vinden het belangrijk dat onze stakeholders tevreden 

blijven over de aansluiting van het  onderwijs bij de 

beroepspraktijk. daarom evalueren we minimaal jaarlijks 

met de bpv bedrijven, de studenten en onze docenten de 

aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk. we 

werken met een bedrijfsadviescommissie wanneer dit 

mogelijk is.

meetbaar:  

Hogere score op vraag ‘Vind je de lessen die je krijgt nuttig?’.

JoB 2018: 3,1 

JoB 2022: 3,3

meetbaar:  

Hogere score op vraag ‘sluit wat je op school leert voldoende aan 

bij wat je moet kunnen op je stage/bpv?’.

JoB 2018: bbl 3.3/bol 3.2

JoB 2022: de score is minimaal gelijk gebleven.  

meetbaar:  

BPV enquête vraag (niveau regio college): wat vindt u van de 

aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk?

 2016: 3,2 

 2018: 3,1

 2022: 3,2

3 we leiden op in school of op locatie. we zoeken samen 

met het werkveld naar nieuwe opleidingsroutes, zoals de 

praktijkroute of leerwerkplaatsen.

we ontwikkelen modulaire opleidingsroutes, waardoor 

we het onderwijs vernieuwen en een interessant aanbod 

hebben voor nieuwe doelgroepen, zoals statushouders, 

laagopgeleiden, mensen met verouderde kennis. we 

onderzoeken hoe we hen met (vak)certificaten zo goed 

mogelijk kunnen toerusten.

merkbaar 2022:  

alle scholen hebben minimaal één onderwijsactiviteit op locatie. 

merkbaar 2022:  

Binnen het regio college zijn verschillende initiatieven zichtbaar.

2020: onderzoek naar (vak)certificaten heeft plaatsgevonden.

4 Met het Fieldlab robotica (een nieuwe werkomgeving) 

ontstaat een duurzame publiek-private samenwerking die 

een kwalitatieve en kwantitatieve impuls geeft aan het 

technische beroepsonderwijs in de regio, waardoor meer 

en beter geschoolde mbo’ers beschikbaar komen voor de 

regionale arbeidsmarkt (betreft techniek).

meetbaar 2022:  

conform de evaluatie van het riF-project Fieldlab robotica.

5 Minimaal twee keer per jaar participeert iemand vanuit het 

werkveld in de opleiding, bijvoorbeeld voor een gastles, als 

jurylid bij een wedstrijd of als opdrachtverstrekker.

Vanuit school komt regelmatig iemand op bpv-bezoek. dat 

kan de stageconsulent of docent zijn voor de begeleiding van 

de student. 

merkbaar vanaf 2018-2019:

Minimaal twee keer per jaar participeert het werkveld in de 

opleiding.

 

meetbaar:  

BPV Monitor ‘tevreden over de begeleiding van de student door 

de opleiding’, (geheel) eens:

2018: 66,1%

2022: 70%.
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4.5  effeCten externe  
ontwiKKelingen op de  
Kwaliteitsagenda

in de voorgaande paragraaf hebben we onze ambities 

beschreven met de maatregelen waarmee we onze 

 ambities willen bereiken. de haalbaarheid van de 

 ambities is niet alleen afhankelijk van de onze inzet maar 

wordt ook bepaald door externe factoren.

economische ontwikkelingen
Momenteel is sprake van hoogconjunctuur, de economie 

floreert en onze studenten zijn hard nodig op de arbeids-

markt. de behoefte aan werknemers leidt tot een ruim 

aanbod van stageplaatsen en de behoefte om nieuwe 

werknemers te scholen d.m.v. een BBl opleiding, met 

name in de zorgsector en techniek, of d.m.v. een bedrijfs-

opleiding (op maat gemaakte opleiding). daarbij zien 

we een grote bereidheid van het bedrijfsleven om samen 

te werken bij het verzorgen van opleidingen op school 

of op locatie. de goede samenwerking maakt het ook 

mogelijk om goed aan te sluiten bij de ontwikkelingen 

in de arbeidsmarkt. in de Kwaliteitsagenda hebben we 

opgenomen dat we actief werken aan het versterken 

van de relatie met de bedrijven zodat zij ons goed 

kunnen vinden voor het verzorgen van opleidingen. we 

versterken en vernieuwen het onderwijs met de input 

van de bedrijven, we organiseren daartoe bedrijfsadvies-

commissies en stimuleren docenten  drie keer per jaar op 

werkbezoek te gaan. daarnaast hebben we de stage-

consulent ingezet voor relatiebeheer en als aanspreek-

punt voor de bedrijven. 

er zit echter ook een schaduwkant aan de grote behoefte 

aan nieuwe werknemers. Bedrijven bieden studenten een 

arbeidscontract aan voordat de studenten het diploma 

hebben behaald. dit wordt ‘groenpluk’ genoemd. Het 

kiezen voor werk in plaats van het afronden van de 

 opleiding vinden we ongewenst. Het behalen van een 

diploma biedt de student een meer solide basis op de 

arbeidsmarkt, zeker wanneer het economisch minder 

goed gaat. 

daarom stimuleren we studenten om de opleiding af te 

maken, maar studenten die de opleiding niet kunnen 

afmaken willen we een betekenisvolle mbo-verklaring 

kunnen aanbieden, of als het mogelijk is, een (vak)

certificaat.  Zo heeft de student in ieder geval een bewijs 

van wat hij geleerd heeft en is het eenvoudiger om op 

een later moment alsnog een diploma te behalen. deze 

ontwikkeling kan wel een negatief effect hebben op onze 

studierendementen.

een kentering in de economische groei kan de behoefte 

aan nieuwe studenten/werknemers verminderen. Het 

aantal stageplaatsen en de bereidheid van bedrijven om 

te investeren en te participeren in opleidingen kan dan 

afnemen en het up to date houden van de opleidingen 

zal dan meer inspanning van de docenten vragen. onze 

goede relatie met de bedrijven kan een dempend effect 

hebben, maar uiteindelijk kan de afname van de econo-

mische groei ertoe leiden dat we bepaalde ambities niet 

kunnen behalen. 

Demografische ontwikkelingen
de prognose is dat we tot 2024 het aantal studenten 

gelijk blijft. daarna wordt de daling van het aantal 

studenten merkbaar. de afname van het aantal studenten 

heeft gevolgen voor het aanbieden van het aantal oplei-

dingen – zijn de opleidingen rendabel – en de financiële 

gevolgen kunnen leiden tot verminderde innovatiekracht.

Het aantal jongeren in een kwetsbare positie neemt toe, 

dit leidt tot meer behoefte aan ondersteuning en kan 

leiden tot meer vsv dan op basis van de huidige situatie 

is ingeschat. 

onze populatie studenten is divers en grootstedelijk, dit 

heeft een effect op de gelijke kansen. een deel van de 

studenten zijn minder geneigd te kiezen voor een oplei-

ding in de techniek of in de zorg, terwijl juist daar veel 

banen zijn. dit vermindert hun kans op werk en versterkt 

de ongelijke kans op de arbeidsmarkt. studenten kiezen 

op het vo een vervolgopleiding, de loB kan helpen de 

studenten een betere keuze te maken voor een (door-

stroom- of) vervolgopleiding. 

docenten zijn een belangrijke factor voor het succes van 

de student. we hebben goede docenten nodig om het 

onderwijs goed aan te laten sluiten bij de student en 

bij de ontwikkelingen in de bedrijven en organisaties. 

echter een flink deel van onze docenten is wat ouder en 

stroomt de komende jaren uit en nieuwe docenten zijn 

schaars. Het niet tijdig kunnen aannemen van nieuwe 

docenten kan een extra druk leggen op het vernieuwen 

en versterken van het onderwijs.   

de bovenstaande ontwikkelingen kunnen invloed hebben 

op de beoogde resultaten. we zijn alert op deze ontwik-

kelingen en in onze kwaliteitscyclus monitoren en sturen 

we op het tijdig signaleren en het opvangen van de 

effecten.

Veranderingen in de regelgeving
Met de invoering van het instroomrecht is de adviserende 

rol van het mbo ten aanzien van de keuze van de oplei-

ding beperkt. we lichten de studenten goed voor, wijzen 

hen op de inspanning die nodig is om de opleiding te 

volgen en wat zij in de opleiding kunnen verwachten. 

ook wijzen wij hen door naar het servicecentrum voor 

beroepskeuzetesten wanneer zij nog ernstig twijfelen. 

de studenten bepalen zelf of zij instromen in een 

opleiding, ook wanneer zij een onvolledig of onjuist 

beroepsbeeld hebben of dat de oriëntatie op de 

gekozen op leiding erg beperkt is geweest. Zij zijn niet 

verplicht contact op te nemen met bijvoorbeeld ons 

servicecentrum. dit kan leiden tot teleurstelling bij de 
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student over de opleiding of het niet kunnen voldoen aan 

de gestelde eisen. 

we werken continu aan de verbetering van de opleiding 

en begeleidingsstructuur zodat zoveel mogelijk studenten 

de opleiding succesvol kunnen afronden. we voorzien 

echter dat meerdere studenten, ondanks hun en onze 

inspanningen, toch gaan ervaren dat zij een onjuiste 

opleiding gekozen hebben. Het voortijdig beëindigen 

van de opleiding kan een negatief effect hebben op onze 

rendementen en vsv cijfers.

Haalbaarheid ambities kwaliteitsagenda
we verwachten dat de gestelde ambities, gebaseerd op 

onze huidige situatie, haalbaar zijn.

we kunnen echter niet inschatten in hoeverre externe 

factoren de komende vier jaar de situatie gaan veran-

deren en welk effect dit zal hebben op het behalen van 

onze ambities. in de midterm review nemen we de 

‘externe omstandigheden’ mee wanneer deze een belang-

rijke rol hebben gespeeld bij het behalen of moeten 

bijstellen van onze ambities.



26  Kwaliteitsagenda 2019-2022 regio college

4.6  de uitvoering en duurzaam-
Heid van de Kwaliteitsagenda

de planning, uitvoering en evaluatie van de kwaliteits-

agenda nemen we op in de reguliere planning- en 

controlcyclus en we volgen de aanwijzingen van het 

Kwaliteitszorgbeleid. 

uitwerking op verschillende niveaus
specifieke doelen voor het regio college als geheel 

stellen we vast in de kaderbrief. de schooldirecteuren 

vertalen de ambities uit de kwaliteitsagenda in het 

schooljaarplan en de teams verwerken de doelen in het 

teamwerkplan. teams vertalen en concretiseren de doelen 

met passende streefcijfers en verbinden er concrete acties 

aan. omgekeerd voeden de teamplannen de plannen 

van de school en van het regio college. op deze manier 

verloopt het proces van sturing en ontwikkeling zowel 

top-down als bottom-up. Verwachte bijdragen van indi-

viduele medewerkers worden opgenomen in de persoon-

lijke werkplannen. Zo ontstaat er eigenaarschap op alle 

niveaus in de organisatie.

Monitoring en bijsturing vindt plaats in de triaal-

rapportages en besprekingen. 

Het college van Bestuur legt jaarlijks de resultaten en 

ontwikkeling vast in het jaarverslag.

systeem van kwaliteitszorg
de geschetste planning- en controlcyclus wordt onder-

steund door ons systeem van kwaliteitszorg. structurele 

onderdelen daarin zijn periodieke audits bij de oplei-

dingen en regelmatige audits op specifieke onderdelen. 

ook beschikken we via een ‘dashboard’ continu over 

(management)informatie, met name over de onder-

wijsresultaten. Het regio college is ook lid van het 

Kwaliteitsnetwerk mbo. 

Duurzame ontwikkeling – onderwijsteams centraal
in de strategienota Vernieuwen en Versterken (2016-2020) is 

al duidelijk de ambitie vastgelegd voor de verbetering 

en verduurzaming (versterking) van de kwaliteit van ons 

onderwijs en organisatie. de nadruk ligt op versterking 

en ondersteuning van de onderwijsteams en professi-

onalisering. een belangrijke randvoorwaarde daarvoor 

is gecreëerd met de nieuwe organisatiestructuur die in 

2017 is geïntroduceerd, waaronder het vormgeven van de 

drie scholen, het instellen van nieuwe rollen voor team-

managers en experts en de nieuwe examenorganisatie. 

een belangrijke randvoorwaarde voor duurzame ontwik-

keling is dat we blijven investeren in onderwijsteams 

en in professionalisering van medewerkers. daarom 

maken we tijd en middelen vrij voor de uitvoering van 

professionaliseringsplannen van teams en scholen. in de 

kwaliteitsagenda staan onderwerpen genoemd waarbij 

scholing of training nodig kan zijn. de deskundig-

heid, en daarmee de behoefte aan scholing of training, 

kan per team verschillen. we organiseren een centraal 

aanbod wanneer blijkt dat bij de verschillende teams 

vergelijkbare scholingswensen bestaan. dat kan ook in 

samenwerking met andere roc’s, zodat we gezamenlijk 

een passend scholingsaanbod kunnen aanbieden.

lerende cultuur
naast deze meer formele wijze van leren stimuleren we 

het informeel leren door docenten lesbezoeken te laten 

uitvoeren. inspiratie en in gesprek gaan over didactiek 

zijn hierbij belangrijke doelen. ook de werkbezoeken aan 

het werkveld zijn vormen van informeel leren. we vragen 

ieder team een docent af te vaardigen voor het audit-

team. die docenten krijgen een training tot auditor en 

worden daarna ingezet bij interne audits en eventueel 

bij audits op andere roc’s. Belangrijke doelen hierbij zijn 

het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn, inspiratie 

opdoen en uiteraard leren van de feedback. natuurlijk 

kijken we hoe we professionalisering kunnen faciliteren, 

zodat docenten niet te veel belast worden en er eventuele 

vervanging is op teamniveau.

Ontzorgen en ondersteunen van onderwijsteams
we hebben al langere tijd een professionele en goed 

toegeruste ondersteuningsstructuur voor onze onder-

wijsteams. Zo is er een relatief groot en professioneel 

team voor studieloopbaanbegeleiding en zijn er zorg-

adviseurs passend onderwijs. Maar ook de onderwijs-

logistieke processen worden ondersteund door gespeci-

aliseerde diensten, zoals het examenbureau en Bureau 

onderwijsondersteuning. die ontzorgen de onderwijs-

teams in administratief opzicht. we blijven dan ook 

investeren in de effectiviteit van onze onderwijslogis-

tieke processen en systemen, bijvoorbeeld door verdere 

digitalisering van instroom-, verzuim-, examen- en 

bpv-processen. 

daarnaast optimaliseren we de inrichting en het 

gebruiksgemak van onze elektronische leeromgeving 

(elo). ook zetten we grote stappen in toepassing van 

bring/get your own device (BYod/gYod) om een eigen-

tijdse leer- en werkomgeving te bieden en het werken 

voor docenten steeds makkelijker te maken. Zo kunnen 

de onderwijsteams zich steeds meer richten op hun 

onderwijsinhoudelijke taak. tot slot stellen we een werk-

plezierplan op dat tot doel heeft ontzorging van de teams 

verder te stimuleren en het werkplezier te bevorderen.
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5  zo voeren we de kwaliteitsagenda uit

organisatie

de verantwoordelijkheden voor uitvoering van de kwali-

teitsagenda liggen bij directie en management. Zij leggen 

verantwoording af via de reguliere planning- en control-

cyclus (zie paragraaf 4.5). de studentenraad en de or 

zijn als interne stakeholders belangrijke gesprekspartners 

om na te gaan of de agenda wordt uitgevoerd en hoe 

de voortgang is. Mede op grond daarvan stellen we de 

kwaliteitsagenda eventueel bij. 

in de kwaliteitsagenda zijn maatregelen opgenomen die 

uitgevoerd worden in samenwerking met het werkveld. 

Het werkveld is erg divers. daarom zijn hier een aantal 

vertegenwoordigers opgenomen. 

Met de volgende platforms worden de voortgang en  

prioriteiten bewaakt:

» rMc-regio, subregio Zaanstreek-waterland;

» Zaanse vmbo-scholen verenigd in het Zaans Verbond; 

» sigra voor wat betreft convenanten;

» Project Fieldlab robotica via de projectorganisatie   

 zoals beschreven in de riF-aanvraag;

» de bedrijfsadviescommisies en andere overlegorganen.

planning

de vastgestelde kwaliteitsagenda wordt op de volgende 

scholingsdag, 14 mei 2019, besproken in de teams. de 

ambities en maatregelen worden verwerkt in de team-

werkplannen voor schooljaar 2019-2020 en de jaren 

daarna. de evaluatie vindt jaarlijks plaats, met een 

aanpassing van de plannen en planningen. 

ook wordt jaarlijks de voortgang van de kwaliteits-

agenda gemonitord en vastgelegd in het jaarverslag.  

na twee jaar wordt een tussentijdse evaluatie ingediend 

bij ocw en in 2022 volgt de eindevaluatie.

de huidige samenwerking met het werkveld en het vo 

wordt gecontinueerd en zo nodig uitgebreid. in deze 

samenwerkingsverbanden worden de relevante punten 

uit de kwaliteitsagenda opgepakt. 

raad van 
toezicht

stUdenten
raad 

or

Beleids
MedeWerKer 

control

cvB: 
Bewaakt 

het proces en 
wet- en regel-

geving

directeUr 
school: 

Verantwoordelijk voor 
resultaat en uitvoering 

via teams, jaarlijkse 
kaderbrief. Verant-

woording aan cvB via 
triaalrapportage.

teaMManaGer:
Maakt teamwerk-

plan voor jaardoelen 
 operationeel en op maat. 

Verantwoording aan 
directeur.

fiGuur 5.1  Monitoring Voortgang
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6  zo kwam de kwaliteitsagenda tot stand

de basis voor de kwaliteitsagenda is de strategie-

nota Vernieuwen en Versterken 2016-2020. deze nota 

met strategische keuzes is in dialoog met studenten, 

mede werkers, het werkveld, collega-roc’s, het vo en de 

gemeente Zaanstad tot stand gekomen. iedere school 

heeft, in lijn met de strategienota van het regio college, 

medio 2018 een strategisch plan gemaakt. input vanuit 

het werkveld, studenten, samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (sBB) en uiteraard van 

medewerkers is hierin verwerkt. die input ging over 

onderwijs: ontwikkelingen in beroepen en in het werk-

veld, onderwijsontwikkeling gericht op didactiek, gelijke 

kansen en maatwerk en over acties vanuit de rMc-regio 

in het kader van kwetsbare jongeren. 

Voor de ontwikkeling van de kwaliteitsagenda hebben we 

een regiegroep gevormd. deze regiegroep heeft verschil-

lende bronnen geanalyseerd. ook heeft ze bekeken 

welke gezamenlijke doelen we als regio college al 

hebben geformuleerd met andere belanghebbenden die 

aansluiten op de thema’s in de kwaliteitsagenda. 

de bronnen die tot onze beschikking stonden (zie bijlage 

3), varieerden van bestaande afspraken met het bedrijfs-

leven en brancheorganisaties en afspraken binnen de 

rMc-regio tot inspectierapporten, de JoB-monitor, en zo 

meer. 

Belanghebbende partijen en platforms zijn betrokken bij 

het opstellen van de kwaliteitsagenda, door de ambi-

ties enerzijds te koppelen aan doelen in convenanten, 

plannen en publicaties van deze platforms en anderzijds 

door gekozen maatregelen te toetsen. de volgende 

 platforms hebben input gegeven en/of punten in de 

kwaliteitsagenda van het regio college beoordeeld:

» Zaans Verbond: aansluiting vo-mbo; 

 kwetsbare jongeren en gelijke kansen;

» rMc-regio, subregio Zaanstreek-waterland: 

 terugdringing vsv;

» sigra: convenant over onder meer inrichting van   

 nieuwe leeromgevingen;

» bedrijfsadviescommissies en coördinatorenoverleg:   

 afstemming inhoud onderwijs en werkveld.

Voor wat betreft de prioriteiten rondom kwetsbare 

jongeren is aangesloten bij het plan van aanpak van de 

rMc, subregio Zaanstreek-waterland. over de aanvraag 

is meerdere keren overlegd met de teammanagers van 

team economie niveau 2 en team entree niveau 1 en 2, 

het servicecentrum en de leerwerkmakelaar. daarnaast is 

met een expert op het gebied van jongeren in een kwets-

bare positie en met mensen van het servicecentrum 

geëvalueerd waar deze jongeren tegenaan lopen.

we hebben het directieteam (het college van Bestuur en 

de directeuren), de ondernemingsraad, de studentenraad 

en de verschillende managementteams geïnformeerd over 

het doel en de ambities van de kwaliteitsagenda. ook 

hebben we ze gevraagd input te leveren. Medewerkers 

konden de ontwikkelingen in de kwaliteitsagenda volgen 

in de digitale leer- en werkomgeving (dlwo) en daar hun 

input geven. Met het werkveld en de relaties uit het vo 

hebben we de thema’s uit de kwaliteitsagenda besproken. 

op basis van al deze informatie is een analyse uitgevoerd 

waarover we een ‘woK’-sessie hebben georganiseerd: 

werken aan onderwijs en Kwaliteit, met eten erbij. in 

deze bijeenkomst hebben we over de geformuleerde 

ambities gesproken met een klankbordgroep van onge-

veer zestig personen. die klankbordgroep bestond uit 

een vertegenwoordiging van docenten uit de teams, de 

teammanagers, het zorgteam, de gemeente Purmerend 

en enkele bedrijven. de ambities zijn kritisch beoordeeld, 

aangevuld en deels geschrapt. ook is besproken hoe 

we de ambities kunnen vertalen in maatregelen. Met 

de input van deze sessie is de kwaliteitsagenda verder 

aangescherpt. 

de studentenraad en de or hebben feedback gegeven 

op het laatste concept. als laatste heeft de raad van 

toezicht de kwaliteitsagenda besproken. daarmee was 

onze kwaliteitsagenda afgerond, waarna het college van 

Bestuur hem heeft vastgesteld. 



Bijlagen
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Bijlage 1  externe analyse

in deze analyse worden de belangrijkste ontwikkelingen 

en vraagstukken in de regio en waar relevant buiten de 

regio van het regio college weergegeven. de algemene 

trends en ontwikkelingen die verband houden met de 

basiskwaliteit van het regio college, worden als eerste 

in beeld gebracht. daarna wordt per speerpunt (kwets-

bare jongeren, gelijke kansen en de arbeidsmarkt van de 

toekomst) nog wat dieper ingegaan op specifieke ontwik-

kelingen op die thema’s. deze analyse is – op hoofdlijnen 

– terug te vinden in hoofdstuk 3.

algemene trends en 
ontwiKKelingen

de belangrijkste relevante algemene ontwikkelingen uit 

de regio staan hier genoemd, voor zover ze niet een plek 

krijgen bij de drie thema’s in 3.2. 

Demografie 
» Kenmerkend voor de instromende populatie bij het 

regio college is dat deze divers is en deels een 

‘grootstedelijke’, heterogene samenstelling heeft. in 

Beemster, edam-Volendam, landsmeer, oostzaan, 

waterland en wormerland wonen in vergelijking met 

nederland minder inwoners met een migratieach-

tergrond. in Purmerend en Zaanstad wonen relatief 

veel inwoners met een migratieachtergrond. Met 

name het percentage inwoners met een niet-westerse 

migratieachtergrond is hoger dan het gemiddelde in 

nederland. aandacht voor gelijke kansen en kwetsbare 

jongeren is daarom zeer relevant.

» in waterland en wormerland is het meest sprake van 

vergrijzing: 22% van de inwoners is ouder dan 65 jaar. 

edam-Volendam heeft relatief de jongste bevolking. 

de bevolking van de gemeente Zaanstad komt wat 

betreft de leeftijdsopbouw overeen met de gemiddelde 

leeftijdsopbouw van nederland. 

» de demografische ontwikkelingen geven de komende 

vier jaar geen aanleiding tot zorg, maar daarna wel, 

met name in waterland. nu al is de instroom in het 

vmbo lager dan voorheen. ook is de trend dat de door-

stroom van vmbo naar havo stijgt, maar dat heeft een 

sociaal-maatschappelijke oorzaak. de prognose is dat 

het aantal studenten in de jaren daarna vrijwel stabiel 

blijft. (bron: UVw en cBs) 

economie en arbeidsmarkt (zie ook 3.2.3)
» de nederlandse en regionale economie floreren. 

Het centraal Planbureau verwachtte in september 

2017 een economische groei van 3,3% in 2017 en 2,5% 

in 2018. ook de werkgelegenheid stijgt. die groei is 

omvangrijk genoeg om de werkloosheid te laten dalen, 

maar niet sterk genoeg om voor alle groepen een 

daling te realiseren. 

» ‘dankzij het aantrekkelijke vestigingsmilieu, de 

goed opgeleide beroepsbevolking, een hoogwaardige 

kennisinfrastructuur en de goede bereikbaarheid 

is de Metropoolregio amsterdam een economische 

topregio. de vele economische sectoren hebben door 

hun innovatiekracht en internationale oriëntatie een 

sterke dynamiek’, aldus de Metropoolregio amsterdam.

» er zijn studenten die vanwege de grote behoefte aan 

personeel door bedrijven al worden weggehaald uit 

het onderwijs nog voordat een diploma is behaald. 

goed overleg met werkgevers en de studenten over het 

op een andere manier halen van het diploma is hier 

belangrijk.

Politiek: landelijk en regionaal
» de regionale politiek in de Zaanstreek heeft een 

onderwijsagenda die in 2018 voor het laatst is geactu-

aliseerd en die in overleg met lokale schoolbesturen 

is opgesteld. speerpunten die voor het regio college 

relevant kunnen zijn, zijn:

 - macrodoelmatigheid;

 - onderwijsachterstanden verminderen 

 (nieuwkomers en kansengelijkheid);

- meer leerlingen in havo en vwo (kans voor vavo,   

 minder voor mbo);

 - onderwijs- en economische ontwikkeling door 

samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en 

overheid;

 - invulling geven aan passend onderwijs via een 

doorontwikkelagenda per sector en inzet school-

maatschappelijk werk; 

 - gezonde school promoten;

 - gezonde school verbinden met gezondheid buiten 

  de school;

 - samenwerken aan veiligheid in en om de school;

 - samenwerking met nwo/nr aan urban education;

 - internationalisering.

nieuwe gemeenteverkiezingen kunnen eventueel 

leiden tot een verschuiving in de prioriteiten en in 

contacten die het regio college met de gemeenten 

in Zaanstreek-waterland heeft. dit is het moment om 

nieuwe relaties te leggen. 

» de afgelopen twee jaar heeft ocw extra nadruk 

gelegd op het op schoolniveau uitwerken van een 

aanbod Burgerschapsonderwijs met de volgende 

dimensies (bron: de burgerschapsagenda 2017-2021):

 - politiek-juridisch;

 - economisch;

 - sociaal-maatschappelijk;

 - vitaal burgerschap;

 - kritische denkvaardigheden.
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» de rol van het mbo in leven lang ontwikkelen is een 

van de spéérpunten die in het bestuursakkoord 

genoemd wordt. de uitwerking hiervan zal effect 

hebben op het aanbod van het regio college.

» Het toelatingsrecht voor het mbo is gewijzigd voor 

de nieuwe instroom 2018-2019. tijdig aanmelden is 

belangrijker geworden en het geven van een bindend 

studieadvies wordt van kracht voor cohort 2018. goede 

begeleiding bij de start en goede voorlichting zijn nog 

belangrijker geworden om studenten te laten slagen 

op het mbo.

» Het inspectiekader en de wijze van onderzoeken 

zijn gewijzigd. de wijze waarop onderwijs kwaliteit 

in wettelijke normen (KPi’s) wordt uitgedrukt is 

onderhevig aan verandering. Zo kijkt de inspectie 

naar passende plaatsing, passend diploma, opstroom, 

vervolgsucces en uitstroom naar werk van entree-

opleidingen. ook is het mogelijk een ‘goed’ (in plaats 

van een ‘voldoende’) te halen door zelf nog andere 

aspecten van kwaliteit op te nemen in het onderzoek. 

» de gemeente heeft educatie in 2018 aan een 

 commerciële partij uitbesteed.

» de inburgering van nieuwkomers wordt drastisch 

gewijzigd. gemeenten krijgen vanaf 2020 de touwtjes 

weer in handen, zodat nieuwkomers niet meer zelf 

hun inburgering hoeven regelen. Het geld dat het 

rijk nu nog leent aan nieuwkomers om hun inburge-

ringslessen te betalen gaat daarom voortaan naar de 

gemeente. die stelt een persoonlijk inburgeringsplan 

op en betaalt en regelt een passende cursus. Het regio 

college kan als ervaren partner hierin een rol spelen.

» scholen stellen per schooljaar 2019-2020 leermiddelen 

beschikbaar aan studenten. nu moeten studenten 

deze leermiddelen soms zelf aanschaffen. deze veran-

dering leidt tot extra kosten en organisatie voor de 

scholen. 

sociaal-maatschappelijk 
» de volgende ontwikkelingen vragen om een reactie 

van het onderwijs: fake news, sociale media, polarise-

ring, ‘trolls’, discriminatie en sexting, want ze houden 

verband met onze opdracht (burgerschap) en met 

de kwaliteitseis ‘veilig leerklimaat’. dat vraagt ook 

21e-eeuwse vaardigheden van docenten.

» de afgelopen tien jaar is de prestatiedruk in het 

onderwijs toegenomen. ouders zien hun kind liever 

naar de havo gaan dan naar het vmbo en ook is het 

mbo minder populair dan het hbo. (bron: l. elffers 

2018)

» Juridisering van de maatschappij heeft geleid tot een 

groot aantal regels en minder ruimte om op een 

informele basis met elkaar om te gaan. in het mbo 

blijkt dat uit een grote hoeveelheid kaders, regels en 

registraties. dat leidt tot een gevoel van overmatige 

administratie bij o.a. docenten.

technologisch
» ontwikkelingen in de techniek en ict gaan snel 

waardoor de arbeidsmarkt en banen in hoog  

tempo veranderen. denk hierbij aan co
2
-neutraal 

bouwen, de zelfrijdende auto, robotica- en domotica-

toepassingen, de circulaire economie, cloud compu-

ting, virtual reality (BiM) en de ontwikkeling en 

mogelijkheden van de nanotechnologie. deze snelle op 

elkaar volgende veranderingen vragen om specifieke 

vaardigheden van toekomstige werknemers (sti).

» nieuwe communicatiemiddelen (instagram, 

whatsapp, Youtube) die beter aansluiten bij de doel-

groep dan de traditionele communicatiemiddelen.

» HtMl, Javascript en PHP: belangrijke talen binnen 

onze huidige samenleving. computational thinking 

wordt steeds belangrijker: naar verwachting neemt 

het aantal banen binnen de ict-branche de komende 

jaren enorm toe. steeds meer scholen maken coderen 

dan ook onderdeel van het curriculum. ook het 

gebruik van tools als de raspberry Pi, scratch en 

legonXt worden hierbij genoemd. Het is de vraag wat 

hierbij in het hbo en wat in het mbo thuishoort. 

Onderwijs
» de rol van de docent is onverminderd belangrijk in 

het studiesucces van studenten. de docent wordt 

steeds meer een begeleider naast overbrenger van 

kennis. Hoe beter de docent, hoe beter het onderwijs, 

hoe beter onze resultaten. 

» er komt in het onderwijs steeds meer aandacht 

voor softskills, zoals kritisch denken, probleem-

oplossend vermogen en samenwerken. Het verbinden 

van datgene wat leerlingen leren en de wereld om hen 

heen is hierbij een belangrijk gegeven: het versterkt 

de motivatie. Het leren wordt zo steeds meer onder-

deel van het ‘echte leven’. steeds meer studies laten 

ook zien dat de verbinding tussen praktijkleren en 

kennis opdoen in het beroepsonderwijs cruciaal is 

voor aankomende beroepsbeoefenaren, maar ook voor 

volwassenen die duurzaam inzetbaar willen blijven. 

dit komt tot uiting in groeiend leren in de praktijk en 

in hybride leeromgevingen (ser 2016).

» de docent heeft een scala aan lesvormen beschik-

baar, waarbij uit onderzoek de volgende lesvormen als 

succesfactor worden gezien: blended learning, virtual 

reality, serious gaming, samenwerken, projectonder-

wijs en gepersonaliseerd leren met veel reflectie. dat 

zal overigens niet voor elke student passen en niet 

iedere docent is klaar om alle lesvormen te gebruiken. 

dat hoeft ook niet, maar de kans om onderwijs te 

verrijken en nog beter aan te laten sluiten op de 

diverse doelgroepen van het mbo is er en vraagt om 

bewuste implementatie van voldoende docenten. ook 

de behoefte aan maatwerk wordt ondersteund met 

nieuwe methodes.

» sinds 2013 zijn de associate degree (ad)-programma’s 

definitief onderdeel van het nederlandse onderwijs. 

een ad-programma is een opleiding in het hoger 

onderwijs met een studielast van 120 studiepunten 

(twee jaar). de opleiding zit qua niveau tussen mbo 

niveau 4 en de hbo-bachelor in. dit blijkt een passende 

oplossing voor veel mbo niveau 4-studenten en 
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veel hogescholen bieden dit aan. Volgens een wets-

wijziging die per 1 januari 2018 is ingegaan betekent 

dit dat maximaal de helft van de opleiding door de 

mbo-school verzorgd wordt en dat het ad een zelf-

standig diploma geeft. ook kan ad bijdragen aan 

een soepelere overgang naar hbo. in dit kader sluiten 

de Vereniging Hogescholen en de MBo raad een 

 convenant af waarin afspraken over de verantwoorde-

lijkheden en taken rondom het ad ingevuld worden.

» de overgang van vo naar mbo is voor met name 

niveau 2-studenten lastig gebleken. daarom zijn er 

doorlopende leerlijnen. Het bestuursakkoord noemt de 

optie om vmbo-leerlingen vroegtijdig kennis te laten 

maken met het mbo door bijvoorbeeld tijdens het 

vmbo onderwijs te volgen op het mbo, of andersom: 

binnen het vmbo een mbo-opleiding op niveau 2 af 

te ronden. in 2021 wordt structurele wettelijke ruimte 

aangeboden, waarbij het mbo verantwoordelijk blijft 

voor examinering en diplomering. Zie ook 3.2.1.

BijzonderHeden per tHema

Jongeren in een kwetsbare positie

om te weten wat er in de regio Zaanstreek-waterland 

speelt op het gebied van kwetsbare jongeren wordt eerst 

gedefinieerd wat we daaronder verstaan. 

Definitie volgens OCW

Het gaat hier om een groep jongeren die een verhoogd 

risico loopt om voortijdig de school te verlaten en 

daarmee geen startkwalificatie behaalt of een duurzame 

plek op de arbeidsmarkt vindt. Voor een deel van de 

jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het 

praktijkonderwijs (pro), en het mbo op niveau 1 en 2 (ook 

wel ‘kwetsbare opleidingen’ genoemd), geldt dat zij zich 

bevinden op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en 

(jeugd)zorg. Ze hebben vaak een bijzondere thuissituatie, 

gedragsmoeilijkheden of specifieke leerbehoeften. Voor 

hen is extra aandacht nodig zodat ze een diploma kunnen 

halen en een duurzaam arbeidsperspectief krijgen. de 

groep is dus onder te verdelen in:

» Jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet 

speciaal onderwijs (profiel arbeidsmarktgericht) die 

niet startkwalificatieplichtig zijn. Zij stromen uit naar 

de arbeidsmarkt of naar de entreeopleiding, maar 

hebben hier een verhoogd risico om uit te vallen en 

hebben veelal extra zorg, tijd of begeleiding nodig. 

een startkwalificatie is voor een deel van hen niet 

haalbaar. 

» Jongeren uit de basisberoepsgerichte leerweg en 

leerwerktrajecten in het vmbo. Zij kunnen door-

stromen naar mbo niveau 2, maar hebben vaak extra 

zorg, tijd of begeleiding nodig. een startkwalificatie is 

voor een deel van hen niet haalbaar.

» Jongeren uit de entreeopleiding.

» ook studenten uit niveau 3 en 4 en jongeren in een 

wajong-uitkering kunnen in omstandigheden verkeren 

waardoor zij zich in een kwetsbare positie bevinden.

Jongeren met een Wajong-uitkering in de Zaanstreek-Waterland

in december 2016 zijn er 4460 mensen in de regio 

Zaanstreek-waterland die gebruikmaken van een wajong-

uitkering. dat is 2,5% van de beroepsbevolking in de 

regio, 0,3% lager dan het landelijk gemiddelde. een deel 

hiervan wordt wellicht gestimuleerd om weer naar school 

te gaan, als gevolg van de nieuwe regeling die per 2020 

van kracht gaat. dat kan dan leiden tot een verhoogde 

instroom van deze doelgroep bij het regio college. 

(bron: regio in Beeld UwV 2017)

uitgangssituatie regionaal

Regio Zaanstreek-Waterland

de ontwikkeling van jongeren in een kwetsbare positie 

in de regio Zaanstreek-waterland blijkt uit de Analyse 

jongeren in een kwetsbare positie (oberon 2018):

» een kwart van de jongeren in Zaanstreek-waterland 

heeft een of meer ‘kwetsbare’ opleidingen (entree, vso, 

isK, vmbo-basis) gevolgd. 

» een deel van de kwetsbare jongeren volgt of volgde de 

opleiding buiten de regio: voor pro en vmbo-basis (11% 

resp. 15%) ligt dit in lijn met het ‘gewone’ vo. in het vso 

volgt ongeveer de helft van de leerlingen de opleiding 

buiten de regio, vooral aan Heliomare en verschillende 

altra-vestigingen. ook de jongeren die entree volgen, 

doen dat voor de helft buiten de regio. Voor hogere 

mbo-niveaus gaan ze nog vaker buiten de regio, met 

name in amsterdam: ongeveer tweederde doet dat. 

» de relatieve deelname aan alle kwetsbare opleidingen 

bij elkaar is stabiel over de afgelopen jaren; daar-

binnen stijgt het aandeel aan de isK plotseling tussen 

2015 en 2016, en aan pro stijgt het tussen 2014 en 2015. 

Het aandeel vmbo’ers daalt over de hele linie, ook 

vmbo-basis. 

» de leeftijdsgroep 16 t/m 18 jaar is het meest turbulent: 

dan worden veel ‘kwetsbare’ opleidingen afgerond en 

andere opleidingen begonnen. 

» UwV voegt hieraan toe: laagopgeleiden zijn mensen 

zonder startkwalificatie. Zij hebben basisonderwijs, 

vmbo of mbo niveau 1 als hoogst afgeronde opleiding. 

de gemiddelde werkloosheid onder laagopgeleiden in 

nederland is met 9% hoger dan onder middelbaar (6%) 

en hoogopgeleiden (4%). 

 

wijziging van de mogelijkheid voor wajongers  
om een opleiding te volgen
Meer dan de helft van de mensen in een wajong-

uitkering kan werken volgens het kabinet en een 

groot deel wil dat ook. om hun kansen te vergroten 

krijgen wajongers meer ruimte om een studie te 

volgen, waarmee de drempel naar werk verlaagd wordt. 

wajongers hoeven straks niet langer in te leveren op 

hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. en 

wajongers moeten erop vooruitgaan als ze gaan werken 
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of meer gaan werken. dat zijn twee van een reeks aan 

maatregelen die staatssecretaris tamara van ark neemt 

om wajongers die willen werken of studeren te helpen. 

in de samenwerking tussen het regio college en de 

gemeenten zijn wajongers in beeld. ingangsdatum: 2020.

(bron: Kabinetsreactie beleidsdoorlichting wajong 10 juli 2018)

over uitval van kwetsbare jongeren, dat wat we willen  

voorkomen, zegt het rapport het volgende:

» Bijna een kwart van de vsv’ers bestaat uit degenen 

die een mbo niveau 2-opleiding hebben afgebroken  

(al is het totaal aantal vsv’ers met een kwetsbare  

opleiding als laatst gevolgde opleiding groter,  

ongeveer 30%). 

» Vsv’ers direct van pro en entree (afgerond of niet)  

staan ongeveer even sterk of zwak op de arbeidsmarkt. 

» evenals in de groep jongeren in een kwetsbare positie 

zien we ook bij de totale groep vsv’ers dat vso’ers veel 

minder vaak op de arbeidsmarkt te vinden zijn (en veel 

vaker in de wajong, voornamelijk de groep met een 

lichamelijke of verstandelijke beperking). 

» Mbo niveau 2 is een duidelijke plus op de arbeidsmarkt 

(biedt meer werkzekerheid), maar biedt vooral uitzicht 

op bestendig werk als het diploma is behaald. 

Schoolmaatschappelijk werk 

op nagenoeg alle mbo-scholen wordt schoolmaat-

schappelijk werk (sMw) ingezet. Het rijk stelt daar 

jaarlijks 15 miljoen euro voor beschikbaar. dit budget 

wordt vanaf 2019 opgenomen als gelabeld budget binnen 

de kwaliteits agenda. Binnen het schoolmaatschappelijk 

werk worden drie taakgebieden onderscheiden. Het gaat 

om [1] het bieden van hulpverlening aan de student, [2] 

het ondersteunen van het team en de school door de 

inbreng van deskundigheid en [3] het leiden naar speciale 

en geïndiceerde zorg. Het algemene beeld is zeer positief, 

zo blijkt uit het onderzoek van KBa nijmegen:

» professionele uitvoering;

» sterke inbedding binnen de mbo-instellingen; 

» groot bereik onder studenten; 

» inzet voor meervoudige of buitenschoolse    

 problematiek;

» financiële aanvulling vanuit scholen en gemeenten;

» hoge waardering binnen het mbo en bij partners;

» bijdrage aan het voorkomen van uitval en voortijdig  

 schoolverlaten. 

scholen zijn echter sterk afhankelijk van de rijkssubsidie 

voor uitvoering van deze taak. doordat in 2015 de verant-

woordelijkheid voor de jeugdzorg is overgeheveld naar 

gemeenten, is het kader waarbinnen sMw functioneert 

veranderd. soms wordt de jeugdhulp geboden door het 

buurt- of wijkteam van de gemeente waar de jongere 

woont, soms is er sprake van verregaande integratie van 

de ondersteuning op de mbo-instelling en de onder-

steuning door het jeugdteam. de keuze voor een model 

hangt onder meer af van de regionale context. de samen-

werking tussen de mbo-instellingen en de gemeenten 

wisselt nog sterk. de kwaliteit van de samenwerking is 

afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het 

beleidsmatig overleg tussen partijen en de mate waarin 

de wijk- of buurtteams goed functioneren. dit wordt ook 

herkend door het regio college. (bron: KBa nijmegen 2018)

jongeren in een KwetsBare 
positie en de arBeidsmarKt

Vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt zijn de 

volgende ontwikkelingen van belang:

» in januari 2019 start het nieuwe riF en kunnen 

samenwerkingsverbanden van onderwijs, bedrijfs-

leven en regionale overheden subsidie aanvragen voor 

innovatie in het beroepsonderwijs. Vanaf 2019 heeft 

het riF meer aandacht voor projecten voor kwetsbare 

jongeren in de entreeopleiding. Het percentage dat 

vanuit het fonds wordt bijgedragen wordt groter. nu 

krijgen toegekende projecten een derde van de totale 

begroting van het project als subsidie van het rijk. 

in het nieuwe riF wordt dat de helft van de begro-

ting. Bovendien hoeven bedrijven bij projecten voor 

kwetsbare jongeren in de entreeopleiding nog slechts 

een kwart in plaats van een derde bij te dragen. deze 

aantrekkelijkere voorwaarden voor bedrijven zorgen 

ervoor dat kwetsbare jongeren in de entreeopleiding 

betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt.  

(bron: ocw juni 2018)

» dit geeft het regio college de kans om het vinden van 

bpv-plaatsen of BBl-plaatsen extra te promoten en vsv 

te verlagen.

» de voorgenomen wijziging van de invulling die 

gegeven wordt aan subsidie voor praktijkleren kan een 

positief en negatief effect hebben op de kansen van 

jongeren in een kwetsbare positie op een bpv-plaats of 

leerwerkplaats. 

» Vakcertificering in kader van een leven lang leren is 

ook gericht op de doelgroep JKP (zie brief van minister 

Van engelshoven d.d. 7 maart 2018).

» er is een pilot Begeleiden naar werk voor jongeren in 

een kwetsbare positie. 

Onderzoek naar voorkomen van vsv
door KBa nijmegen is onderzoek gedaan naar de rol van 

enerzijds de achtergrond van de student en anderzijds de 

opleiding zelf in het ontstaan van vsv. Het onderzoek was 

gericht op de vraag wat mbo-instellingen zelf kunnen 

doen om uitval te voorkómen, dus op preventie. 

Uit het onderzoek blijkt dat de achtergrond van de 

student in mindere mate een rol speelt bij uitval en een 

keten van gebeurtenissen (chain of events) tijdens de 

schoolloopbaan juist een belangrijke rol. Zaken zoals de 

stage, de betrokkenheid van de mentor, de dynamiek in 

de klas of het wisselen van opleiding spelen een belang-

rijke rol. Faalervaringen of niet-optimale condities staan 

niet op zichzelf, maar stapelen zich als het ware op. 

Juist de interactie tussen de factor student en de factor 

opleiding (en school) bepaalt de kans op uitval en vsv. 

dit wordt herkend door het team van de entree opleiding: 
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studenten met een vsv-ervaring hebben behoefte aan 

extra begeleiding gericht op het versterken van hun 

zelfvertrouwen.

de kern van de factor opleiding ligt binnen de teams, in 

de combinatie van visie-leiderschap-organisatie. naast de 

opleidingsteams heeft de tweedelijns ondersteuning op 

elke mbo-instelling een belangrijke rol in het voorkomen 

van uitval en vsv. Vanuit de opleiding zit de verbeter-

ruimte met name in het eerder verwijzen en in het 

(verder) verbeteren van de tijd voor en kwaliteit van de 

loopbaanbegeleiding. Meer omvattend en in lijn met de 

conclusie draait het om het verder omhoog brengen van 

de kwaliteit van het primaire proces. (bron: KBa 2017)

gelijKe Kansen

Definitie OCw
ongelijke kansen zien we bij studenten met lager opge-

leide ouders: zij kiezen minder vaak voor doorstuderen 

na hun mbo-diploma en hebben minder kans op een 

diploma. dit laatste geldt ook voor studenten met een 

niet-westerse migratieachtergrond. extra ondersteu-

nings- en stimuleringsprogramma’s in het onderwijs of 

bij het vinden van een stageplek kunnen ervoor zorgen 

dat deze studenten gelijke kansen krijgen om hun talent 

maximaal te ontplooien. (bron: ocw, 2018) 

uitgangssituatie regionaal
Leven lang leren om de inhaalslag te maken

er is in dit kader ook een link met een leven lang leren: 

studenten kunnen op latere leeftijd een opleiding volgen 

om hun situatie te verbeteren. 

Doorstroom hbo en Associate degree

Voor een aantal beroepen volstaat een diploma op niveau 

4 niet meer: het arbeidssucces van studenten wordt sterk 

beïnvloed door de stap om wel of niet naar het hbo te 

gaan. Het gaat om de volgende beroepen:

» administratieve beroepen;

» it-beroepen;

» sportinstructeurs.

studenten stromen door naar het hbo. de ontwikkeling 

van associate degree biedt nog meer kansen in de over-

gang van mbo naar hbo.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

om scholen nog beter te ondersteunen bij de begeleiding 

van hun studenten bij loopbaanoriëntatie hebben de 

MBo raad en studentenorganisatie JoB, met steun van 

het ministerie van ocw, de ambitie-agenda loB voor 

het mbo opgesteld. loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

is het geheel van activiteiten waarmee de school de 

student ondersteunt bij het ontwikkelen van zelfsturend 

vermogen en van loopbaancompetenties: kwaliteiten-

reflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaan-

sturing en netwerken. de student leert deze competen-

ties in samenhang te ontwikkelen vanuit reflectie op 

ervaringen en het gesprek hierover. Van het mbo wordt 

verwacht dat het vanuit een visie op loB werkt en loB 

integraal opneemt in het curriculum.  

Het mbo doet dat in samenwerking met de regio en 

neemt loB op in de kwaliteitscyclus van de school. (bron: 

expertisepunt loB)

Stagediscriminatie

stagediscriminatie is (nog steeds) een probleem op de 

mbo-stagemarkt, zo blijkt uit onderzoek van Verwey-

Jonker (Van rooijen en de winter), waarin in ook infor-

matie van studenten van het regio college is opgenomen 

(2018). ‘studenten met een niet-westerse migratieachter-

grond hebben meer tijd nodig om een stage te vinden 

en schrijven meer sollicitatiebrieven dan westerse of 

nederlandse studiegenoten. oftewel, studenten met 

een niet-westerse migratieachtergrond geven in dit 

onderzoek aan inderdaad discriminatie te ervaren op de 

stagemarkt, maar ze lijken daar onverschillig tegenover 

te staan. als ze op gesprek mogen komen, hebben ze 

evenveel kans om aangenomen te worden. ook komt 

duidelijk naar voren dat studenten aangeven dat werk-

gevers een voorkeur hebben voor studenten die een hoger 

opleidingsniveau volgen, een hoger niveau mbo-opleiding 

volgen of verder zijn in hun mbo-opleiding. 

een deel van de werkgevers (voornamelijk etnische 

bedrijven) ziet dit gebeuren en fungeert bewust als 

vangnet voor deze jongeren als zij geen stage kunnen 

vinden en/of past positieve discriminatie toe (wat 

vervolgens ook studenten met een nederlandse achter-

grond kan benadelen). onderwijsprofessionals nemen 

op hun beurt een ambivalente houding aan. Zij keuren 

discriminatie op de stagemarkt zonder twijfel af, maar 

vragen zich af óf en hoe onderwijsprofessionals daarin 

een rol zouden moeten spelen. Hetzelfde geldt voor de 

etnische match; voor de onderwijsprofessionals is in 

eerste instantie niet duidelijk óf dit een probleem is en in 

de tweede plaats wie probleemeigenaar zou zijn van dit 

veronderstelde probleem.

Het kabinet zet vol in op discriminatie in de arbeids-

markt (rijksoverheid 2018) en dat maakt dit onderwerp 

zeer actueel.’ 

arBeidsmarKt van de toeKomst

Definitie OCw
Verbetering van het arbeidsmarktperspectief van  

mbo-studenten door aanpassingen in het onderwijs-

aanbod, beïnvloeding van de studiekeuze, inhoudelijke 

vernieuwing van opleidingen en het versterken van de 

verbinding met de beroepspraktijk. (bron: ocw)

Het regio college koppelt hier het belang van 21e-eeuwse 

vaardigheden en maatwerkonderwijs aan. 

Het regio college volgt ontwikkelingen in het beroepen-

veld onder andere via de stageberoepen, feedback van 

studenten, bedrijfsadviescommissies, docentstages en 
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via samen werking met brancheorganisaties en regionale 

samenwerkingsverbanden, waar naast werkgevers en de 

gemeenten ook andere roc’s en het vmbo aan verbonden 

zijn.  

daarnaast wordt gebruikgemaakt van regionale en 

landelijke arbeidsmarktanalyses. sommige docenten 

werken naast hun docentenbaan in de praktijk of hebben 

daarnaast een eigen bedrijf.

uitgangssituatie regionaal
door de scholen van het regio college zijn de volgende 

ontwikkelingen als basis voor hun strategische keuzes 

gebruikt.

Arbeidsmarkt in de regio

» de analyse van het UVw: in het afgelopen jaar 

veranderde Zaanstreek-waterland van een ruime 

arbeidsmarkt in een arbeidsmarkt met een gemid-

delde spanning. een gemiddelde spanning op de 

arbeidsmarkt in Zaanstreek-waterland betekent dat 

vraag en aanbod op totaalniveau redelijk in evenwicht 

zijn. alleen werkzoekenden met een administratieve 

achtergrond, verkoopmedewerkers en maatschappelijk 

werkers ervaren veel concurrentie tijdens het sollici-

teren in Zaanstreek-waterland. (bron: UwV 2017)

» er zijn echter ook groepen met een structureel slechte 

arbeidsmarktpositie, een positie die in de crisis vaak 

verder is verslechterd. Het gaat dan om laagopgeleide 

mannen en vrouwen, vrouwen in specifieke beroeps-

klassen en niet-westerse migranten. (bron: UwV 2017)

» in de regio groot amsterdam als geheel is sprake van 

een arbeidsmarkt met een krappe spanning. dat 

betekent dat er meer vraag is naar personeel dan 

aanbod. Van de beroepen die veel voorkomen onder 

werkzoekenden in groot amsterdam hebben vooral 

commercieel medewerkers binnendienst, magazijn-

medewerkers, schoonmakers, medewerkers bediening 

horeca, medewerkers klantenservice, marketingmana-

gers, winkelassistenten, salesmanagers, marketingme-

dewerkers, accountmanagers en projectmanagers een 

goede concurrentiepositie (bron: UwV 2017) 

» Binnen de domeinen van zorg, welzijn en 

sport ontstaan grote arbeidsmarktvraagstukken. 

Zorginstellingen vragen om breed opgeleid personeel 

dat zowel gespecialiseerd is in zorghandelingen als 

in het begeleiden van activiteiten. de vraag naar 

medewerkers in de kinderopvang trekt na een periode 

van daling weer flink aan. de vraag naar perso-

neel is zó groot, dat er niet alleen behoefte is aan 

jonge Bol-studenten, maar dat ook de vraag naar 

BBl-studenten groeit. 

» toerisme is speerpunt voor Zaanstreek-waterland als 

‘buurgemeente’ van amsterdam en daarmee kansrijk 

voor het regio college.

» Het regio college werkt in de diverse sectoren al 

concreet en innovatief samen aan toekomstbestendig 

onderwijs:

	 - de sector techniek werkt krachtig samen in de regio 

en heeft met succes de eerste riF-aanvraag omgezet 

in vernieuwend onderwijs. 

 - in de zorgsector wordt onderwijs in samen-

werking met de sector vernieuwd. dit heeft effect op 

een toenemend aantal maatwerktrajecten die in de 

zorginstellingen zelf plaatsvinden en tot een hoger 

aantal BBl-studenten.

 - de school voor economie & toerisme heeft de banden 

met ahold, een van de toonaangevendste bedrijven 

in de regio, versterkt. 

 - studenten van niveau 1 krijgen per schooljaar 

2018-2019 een dag per week les vanuit ‘t lokaal, een 

initiatief van de Bedrijven Vereniging noorderveld/

Molletjesveer (BVnM). op dit bedrijventerrein 

werken 4500 mensen in vijfhonderd bedrijven, 

waarvan er 150 verenigd zijn in BVnM. Van daaruit 

worden er projecten en bedrijfsbezoeken gedaan.

Beroepen die veranderen

» de beroepen waar we tien jaar geleden voor opleidden 

zijn veranderd, en het is nog maar de vraag of de 

 functies waar we nu voor opleiden over tien jaar nog 

wel bestaan. Met name laagopgeleiden en werknemers 

in lagere administratieve functies lopen het risico dat 

hun beroep verandert of verdwijnt. doorstromen naar 

hogere niveaus en breder kwalificeren is dus belangrijk 

in deze beroepen. de sterkste positie op de arbeids-

markt is er voor vakspecialisten in de ict, techniek en 

de zorg. (bron: UwV 2017) 

» ontwikkelingen in de techniek en ict gaan snel, 

waardoor de arbeidsmarkt en banen in hoog tempo 

veranderen. Hierdoor ontstaan nieuwe beroepen en 

nieuwe banen, verdwijnt er werk en worden er andere 

– vaak hogere – eisen gesteld aan bestaande banen. 

ict-kennis wordt steeds belangrijker, in veel gevallen 

in combinatie met sociale vaardigheden. Vooral in 

het middensegment dreigen door de technologische 

vooruitgang banen te verdwijnen. 

Leerlijn techniek

in het vmbo en mbo blijft de instroom in bèta-technische 

opleidingen achter. een belangrijk probleem blijkt de 

beeldvorming van techniek bij jongeren in het vmbo. Ze 

hebben een te beperkt beeld van techniek, en een beeld 

dat slecht past bij hoe zij zichzelf zien. ook heeft tech-

niek het imago moeilijk te zijn en meer iets voor jongens 

dan voor meisjes. (bron: nro 2017)

Leven lang ontwikkelen versus wijziging financiering  

praktijkleren BBL

ocw en de MBo raad zien een grotere rol voor het mbo 

in het bijscholen van werknemers in het kader van leven 

lang ontwikkelen, zo is opgenomen in het bestuurs-

akkoord. in een grootschalige pilot met een aantal mbo-

scholen en werkgevers wordt het werken met certificaten 

onderzocht. de subsidie voor praktijkleren blijft voor 2019 

gehandhaafd, maar de invulling van de regeling is nog 

niet duidelijk en wijzigt wellicht. een wijziging kan posi-

tief en negatief werken op bpv en de vraag naar BBl.
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Bijlage 2  interne analyse 

in de kwaliteitsafspraken wordt een onderscheid 

gemaakt tussen meetbare en merkbare resultaten. in 

deze interne analyse wordt per thema eerst de kwantita-

tieve stand van zaken en de kwalitatieve stand van zaken 

aangegeven voor het regio college. de kwalitatieve 

analyse bevat informatie over merkbare resultaten die 

minder hard in cijfers weer te geven zijn. in hoofdstuk 

5 worden de sterke en zwakke punten die uit de interne 

analyse blijken op een rij gezet.

de BasisKwaliteit

Het regio college heeft vanuit zijn strategie een aantal 

speerpunten geformuleerd die bedoeld zijn om ‘de basis 

op orde te krijgen’, ‘onderwijs te vernieuwen’ en ‘mede-

werkers in hun kracht te zetten’. een deel van deze 

speerpunten is relevant voor de kwaliteitsagenda 2019-

2022. ook geven basale indicatoren zoals studiesucces en 

studenttevredenheid aanleiding voor het opnemen van 

ambities om de basiskwaliteit te verhogen.

Definitie basiskwaliteit Regio College

Basiskwaliteit is gerelateerd aan onze opdracht: 

onderwijs geven dat van voldoende kwaliteit is 

(onderzoekskader inspectie van het onderwijs 2017).  

de norm daarvoor is de wet educatie en beroepsonder-

wijs (weB), die vertaald wordt in het waarderingskader.  

Het opleidingsdoel voor studenten aan het  

regio college is verwoord in weB-artikel 1.2.1:

1. de theoretische en praktische voorbereiding van 

studenten op de uitoefening van beroepen, waarvoor 

een beroepskwalificerende opleiding is vereist of  

dienstig kan zijn.

2. Het bevorderen van de algemene vorming en 

 persoonlijke ontplooiing van studenten.

3. de aansluiting op het vmbo en de havo.

meetresultaten basiskwaliteit
de basiskwaliteit komt onder andere tot uiting in studie-

succes, tevredenheidscijfers van studenten, bedrijven, 

vsv, financiële indicatoren, doelmatigheidsbeoordelingen 

en beoordelingen van de inspectie van het onderwijs. 

indirect zijn medewerkers bevlogenheid, -betrokkenheid 

en -tevredenheid randvoor waardelijk voor het op peil 

houden van de onderwijs kwaliteit, want medewerkers 

zijn daarin het belangrijkste kapitaal.

Aantal studenten per niveau 2014-2017

Het regio college streeft naar een stabiel aantal 

studenten van rond de 5100 studenten per jaar.  

in tabel 1 is ook de verhouding BBl-Bol aangegeven  

(de percentages hebben alleen betrekking op deze 

verhouding). de verwachting opgenomen in het jaar-

verslag 2017 is weergegeven in tabel 1. 

tABel 1  aantallen stUdenten en aandeel BBl (Bron: edUarte 1 oKtoBer)

VerHOuDinG BOl-BBl stuDieJAAr

sCHOOl leerweG 2015-2016 2016-2017 2017-2018

  Aantal % Aantal % Aantal %

eCOnOmie & tOerisme BBl    177 14%    194 15%    189 14%

 Bol   1098 86%   1128 85%   1149 86%

 vavo    497     633     287  

tOtAAl eCOnOmie & tOerisme    1772    1955    1625  

teCHniek & iCt BBl   1026 62%    981 60%   1029 62%

 Bol    636 38%    658 40%    643 38%

tOtAAl teCHniek & iCt    1662    1639    1672  

ZOrG, welZiJn & sPOrt BBl    339 18%    369 20%    466 23%

 Bol   1592 82%   1516 80%   1572 77%

 isK    32     35    

tOtAAl ZOrG, welZiJn & sPOrt    1963    1920    2038  

einDtOtAAl    5397    5514    5335  
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kwaliteit
de belangrijkste kwalitatieve kengetallen en beoor-

delingen worden hier als nulmeting vermeld. 

studiesucces (bron: benchmark 2017 en cijfers dUo):

» jaar- en diplomaresultaat;

» startersresultaat;

» groei van het aantal studenten, te meten in opstroom,  

 kwalificatiewinst en doorstroom naar hbo.

fiGuur 1  Prognose gewogen aantal stUdenten (Bron: JaarVerslag regio college 2017)
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de scores van startersresultaat en kwalificatiewinst 

van het regio college zijn verbeterd ten opzichte van 

het gemiddelde voor het mbo. de scores van jaar- en 

diplomaresultaat, passende plaatsing en doorstroom 

hbo-mbo zijn ten opzichte van het gemiddelde van het 

mbo verslechterd, maar nog steeds goed. Het aantal 

opleidingen dat aan de norm voor studiesucces (drie-

jaarsgemiddelde) voldoet en met een goed of voldoende 

beoordeeld wordt, is te laag in vergelijking met andere 

roc’s. 

een vergelijking met de normwaarden voor studiesucces 

laat zien dat het regio college gemiddeld niet aan de 

norm voldoet in 2017. niveau 1 verbetert; het probleem 

zit vooral bij niveau 2-opleidingen. Bij de school voor 

techniek & ict is wel verbetering zichtbaar, al is ook  

hier diplomaresultaat niveau 2 nog onder de norm.  

de resultaten bij de niveau 3-opleidingen zijn gedaald, 

maar voldoen nog wel aan de norm. Bij niveau 4 is zowel 

het jaarresultaat als het diplomaresultaat gestegen. 

Het regio college weet bij welke opleidingen de zorg zit 

en probeert met een goede analyse zicht te krijgen op 

oorzaken en die aan te pakken, voor zover mogelijk. de 

structureel zwakste opleidingen van het regio college 

zijn Verkoopspecialist, doktersassistent, de opleidingen 

sport & bewegen. een vergelijking met landelijke cijfers 

van vergelijkbare scholen en gemeentes leert dat er 

echter groei mogelijk moet zijn, met name in de beroeps-

opleidingen tandartsassistent en doktersassistent 

(niveau 4) en sport & bewegen (niveau 3/4). Kijkend naar 

arbeidsperspectief en efficiency moet echter een strate-

gische afweging gemaakt worden of het portfolio van 

het regio college wel gediend is met bijvoorbeeld een 

opleiding sport & bewegen. (bron: triaalrapportage triaal 

3 2018)

Tevredenheid studenten

studenten zijn via de JoB-monitor gevraagd om hun 

mening te geven over alle mogelijke thema’s. ook is aan 

nieuwe studenten, die startten in schooljaar 2018-2019, 

gevraagd naar hun beleving van het toelatingsproces. 

JOB-monitor 2018

Het regio college is trots op:

» de verbeterde beoordeling overall van de school 

 voor techniek & ict;.

» de stabiel goede beoordeling die BBl-studenten 

 geven voor hun leeropbrengsten en begeleiding (3,8).

Uit de JoB-monitor van 2018 volgt wat de grootste zorg is 

van het regio college:

de lage beoordeling van de school door studenten: met 

een 3,3 (op een schaal van 5) tegenover een 3,6 landelijk. 

Hieronder zijn de zes belangrijkste vragen weergegeven 

die het rapportcijfer voor de school beïnvloeden. deze 

vragen hebben de sterkste relatie met het rapportcijfer. 

als de waardering op deze vragen toeneemt, heeft dit 

invloed op het rapportcijfer. de waardering staat tussen 

haakjes achter elk onderdeel, met daarachter het lande-

lijke gemiddelde.

» de wijze waarop op school wordt omgegaan met   

 klachten van studenten. (2,9 - 3,1)

» school vindt mening van de student belangrijk. 

 (3,0 - 3,3)

» Hoe tevreden ben je over hoe docenten jou motiveren?  

 (3,3 - 3,4)

» Hoe vind je de begeleiding bij je opleiding? (3,3 - 3,5)

» Vind je jouw docenten goed? (3,6 - 3,7) 

» Vind je de lessen die je krijgt nuttig? (3,1 - 3,2) 

de gemiddelde resultaten voor de instelling ontstaan uit 

de prestaties op opleidingsniveau. Het is aan de onder-

wijsteams om met studenten en elkaar in gesprek te 

gaan over de uitkomsten op teamniveau, ten behoeve 

van analyse en het formuleren van verbeteracties.

de JoB-enquête meet ook de beleving van studenten 

op punten die thuishoren bij de thema’s en komt in de 

komende drie paragrafen terug.

tABel 3  stUdiesUcces (Bron: BencHMarK stUdiesUcces 2017)

stuDiesuCCes DOOr De JAren Heen 2017 2016 2015

JaarresUltaat geMiddeld 70,7 71,6 71,4

diPloMaresUltaat geMiddeld 70,7 71,9 71,9

startersresUltaat geMiddeld 80,7 79,6 80,2

Passende Plaatsing 88,4 89,2 -
groei

Van

stUdenten

KwaliFicatie-winst 88,2 86,3 83,6

doorstrooM MBo-HBo 40 40,2 35,5

aantal oPleidingen dat Met drieJaarsgeMiddelde 

aan de norM Voldoet

geMiddelde 14-17

•	 4 goed

•	 35 Voldoende

•	 19 onVoldoende

•	 18 geen oordeel (te lage aantallen)
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Tevredenheid werkgevers 2018

de tevredenheid van werkgevers wordt doorlopend door 

de sBB gemeten via de BPV Monitor en tweejaarlijks 

door het regio college via een eigen enquête. Voor beide 

enquêtes geldt dat de respons te laag is, waardoor teams 

onvoldoende informatie hebben om op basis van deze 

resultaten verbeteringen te kunnen aanbrengen, daar 

is aanvullend onderzoek voor nodig. indicatief leveren 

de onderzoeken wel nuttig informatie op, maar dan op 

instellingsniveau. Het regio college heeft de afgelopen 

jaren (mede in het kader van de Kwaliteitsafspraken mbo) 

gestuurd op matching, begeleiding en aansluiting van 

het onderwijs op de arbeidsmarkt. 

De BPV Monitor van de SBB

Praktijkbegeleiders geven in schooljaar 2017-2018 gemid-

deld een 7,6 voor de bpv van het regio college. waar 

verbetering nodig is, is de perceptie van begeleiding van 

de student door de opleiding en de bekendheid met het 

aanspreekpunt van het regio college. de resultaten staan 

in tabel 4. 

tABel 4  Begeleiding BPV

 VrAAG OVer BeGeleiDinG AntwOOrDen AAntAl  %

wat Vond U Van Het aantal contactMoMenten Met de 

Begeleider Van scHool en de PraKtiJKBegeleider Van 

Het leerBedriJF saMen? 

 197 77,3%

  te Veel 1 0,4%

  goed 197 77,3%

  te weinig 57 22,4%

 stUdent is tiJdens de BPV goed Begeleid door de 

oPleiding.
 169 63,1%

  % geHeel oneens 3 1,1%

  % oneens 18 6,7%

  % niet oneens / niet eens 78 29,1%

  % eens 146 54,5%

  % geHeel eens 23 8,6%

 teVreden oVer Begeleiding Van stUdent door 

oPleiding.
 172 64,2%

  % geHeel oneens 2 0,7%

  % oneens 18 6,7%

  % niet oneens / niet eens 76 28,4%

  % eens 151 56,3%

  % geHeel eens 21 7,8%

is er Binnen de oPleiding een dUideliJK aansPreeKPUnt 

Voor deZe Vragen en/oF KlacHten oVer de BPV?
 24 58,5%

 Ja 24 58,5%

 nee 1 2,4%

 weet niet 16 39,0%
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Medewerkerstevredenheid

Het medewerkerstevredenheid onderzoek is in het najaar 

van 2018 afgenomen. ten opzicht van de vorige meting 

(2015) is het percentage medewerkers dat bevlogen en 

betrokken is, toegenomen. Het percentage medewerkers 

dat niet is bevlogen en betrokken, is in dit onderzoek net 

iets hoger dan in het vorige onderzoek. 

in vergelijking met de mbo benchmark scoort het regio 

college lager op bevlogen en/of betrokkenheid en hoger op het 

percentage dat niet bevlogen en betrokken is (zie figuur bevlo-

genheid en betrokkenheid van regio college). Het aantal 

medewerkers met een vertrekintentie is toegenomen en 

hiermee ongeveer gelijk aan de benchmark MBo (tabel 

bevlogenheid en betrokkenheid rc/benchmark).

 
 

Bevlogen 
en 

BetroKKen   

  

Bevlogen    

  
BetroKKen

   
niet 

Bevlogen 
en niet 

BetroKKen

HUidige 
Meting

33,3% 2,6% 36,2% 27,8%

Vorige  
Meting

23,0% 5,9% 43,8% 27,3% 

BencH-
MarK MBo

38,2% 3,1% 41,2% 17,5% 

tABel  BeVlogenHeid en BetroKKenHeid rc/BencHMarK

een analyse op op/obp laat zien dat met name onder-

wijzend personeel laag scoort op bevlogen en/of betrokken-

heid en hoog op niet bevlogen niet betrokken (tabel bevlogen-

heid en betrokkenheid op/obp).

 
 

Bevlogen 
en 

BetroKKen   

  

Bevlogen    

  
BetroKKen

   
niet 

Bevlogen 
en niet 

BetroKKen

indirect 
onderwiJs- 
onder-
steUnend

40,2% 2,1% 44,3% 13,4% 

direct 
onderwiJs- 
onder-
steUnend

50,0% 0% 25,0% 25,0% 

onder- 
wiJZend  
Personeel

26,3% 3,8% 30,0% 40,0% 

directie en 
Manage-
Ment

33,3% 0% 58,3% 8,3% 

tABel  taBel BeVlogenHeid en BetroKKenHeid oP/oBP

fiGuur 2  Mto 2018 (Bron raPPortage Van eFFectorY MedewerKersonderZoeK deceMBer 2018)
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Het onderzoeksbureau effectory heeft advies op de 

volgende onderwerpen:

Sociale veiligheid en aanspreekcultuur

» wens voor meer structuur en duidelijkheid; 

  wie doet wat?

» elkaar aanspreken op gedrag

Werkdrukbeleving

» Maak werkdruk bespreekbaar in de teams. 

» Model kan verduidelijking geven in de wensen en   

  behoeften van medewerkers

Alignment met Regio College

» Maak teams en medewerkers duidelijk hoe zij kunnen 

bijdragen aan de algemene organisatiedoelstelling. dit 

zal helpen om gevoelens van betrokkenheid te stimu-

leren en duidelijkheid te scheppen onder je collega’s.

Communicatie

» Zorg voor een bewuste communicatiestructuur, om   

  wandelgangenrumoer tegen te gaan.

	 	 -	wat communiceert regio college? en hoe?

	 	 -	wat communiceert de school? en hoe?

» Bespreek belangrijke organisatie-brede thema’s onder  

  medewerkers en niet alleen op managementniveau. 

kwalitatieve analyse basiskwaliteit
1. speerpunt herziening kwalificatiestructuur: 

de kwalificatie dossiers en keuzedelen zijn zo goed als 

ingevoerd. dit proces is in het voorjaar 2018 geëvalu-

eerd. Uit de analyse komen de volgende aanbevelingen 

voort:

 a ) de evaluatie wordt compleet gemaakt met een 

evaluatie met studenten, feedback uit het werkveld 

en van ondersteunende diensten. dit moet leiden 

tot een bijgestelde aanpak voor keuzedelen en 

inkoop van examenmateriaal. 

 B) onderzoek of het wenselijk en noodzakelijk is de  

    onderwijstijd te intensiveren.

2. de afgelopen jaren heeft het regio college een portaal 

en een digitale leeromgeving voor studenten opge-

leverd. Hiermee kunnen studenten snel en gemak-

kelijk toegang hebben tot leermiddelen en studie-

resultaten. de leeromgeving wordt nog niet door alle 

teams optimaal benut. Het registreren en inzien van 

formatieve resultaten in cumlaude wordt gefaseerd 

ingevoerd sinds schooljaar 2017-2018 (iwP17) en is 

nog niet gereed. de ondersteuningsstructuur voor 

docenten wordt in 2018-2019 versterkt. Het benutten 

van de elektronische leeromgeving draagt bij aan het 

maatwerk dat nodig is om gelijke kansen te bieden 

aan studenten.

3. gekoppeld aan burgerschapsonderwijs en het 

strategische uitgangspunt om ‘open te staan voor 

verschillen’ streeft het regio college ernaar praktische 

handvatten aan het onderwijs te bieden voor het 

omgaan met verschillende culturen en levensstijlen.  

er zijn een aantal stappen gezet, zoals het opstellen 

van een handreiking Kritische denkvaardigheid. 

4. Het kwaliteitssysteem van het regio college is 

opnieuw geformuleerd in een beleidsnotitie en moet 

nog verder worden vertaald naar de praktijk in een 

beoordeling en verbetering van processen, middelen 

en randvoorwaarden.

5. Het regio college heeft eind 2017 een te lage   

 liquiditeit. 

6. Maatregelen als medewerkers in hun kracht door 

werkdrukverlichting, ontwikkeling van medewer-

kers, maatwerk voor medewerkers passend bij hun 

levensfase en een nieuw functiegebouw moeten deels 

nog vorm krijgen of effectief worden. Het functie-

gebouw moet nog worden vertaald in profielen en 

een moderne gesprekscyclus. Professionalisering moet 

meer planmatig en vanzelfsprekend vorm krijgen.

Beoordeling Inspectie 2017

de inspectie van het onderwijs heeft in april 2017 het 

vierjaarlijkse ‘onderzoek bestuur en opleidingen’ uitge-

voerd. dit onderzoek is gecombineerd met onderzoek 

naar kwaliteitsverbetering van vier opleidingen die uit 

een eerdere beoordeling onvoldoende resultaten hadden. 
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de inspectie heeft gewaardeerd dat het bestuur weet 

wat de kwaliteit is van het onderwijs bij de opleidingen 

en dat er sprake is van goede samenwerking binnen de 

teams en de regio. de inspectie prees de durf die het 

bestuur heeft getoond door de organisatiestructuur aan 

te passen, zodat de scholen herkenbaarder worden en de 

verantwoordelijkheden duidelijker zijn belegd. 

Hoewel de inspectie ziet dat studenten vaker dan 

voorheen hun opleiding met een diploma afronden, zijn 

de onderwijsresultaten bij een aanzienlijk deel van de 

op leidingen nog onvoldoende. 

tijdens het onderzoek zijn de onderwijsresultaten bij drie 

opleidingen als onvoldoende beoordeeld. de borging van 

de examinering heeft nog meer aandacht nodig. ook zijn 

de kwaliteitsborging examinering en diplomering bij de 

opleidingen sport & bewegen en pedagogisch werk als 

onvoldoende beoordeeld. 

de inspectie wijst erop dat de onderwijsteams kunnen 

verbeteren door vaker met elkaar te praten over de 

kwaliteit van het onderwijs. de kwaliteit van analyse 

en de teamplannen moet beter. Begin 2019 vindt een 

heronderzoek plaats van de opleidingen die nog niet aan 

de eisen voldoen. (bron: rapport onderzoek bestuur en 

opleidingen, vierjaarlijks onderzoek, oktober 2017)

Studentenparticipatie

Het regio college heeft in 2018 ook onderzoek laten doen 

naar studentenparticipatie bij het verbeteren van de 

onderwijskwaliteit. Uit de analyse komen de volgende 

conclusies:

» Het regio college mag trots zijn op de aanwezigheid 

van een aantal methodes van studentenparticipatie. 

Het laat zien dat de organisatie ruimte wil geven aan 

de mening van studenten en deze serieus wil nemen.

» een alumnibeleid ontbreekt nog, deze bron van 

informatie wordt nog niet benut.

» wat beter moet, zijn aspecten van kwaliteitscultuur:

  - investeer in het delen van succesverhalen binnen 

en tussen teams, scholen en roc’s, zodat ruimte 

ontstaat om te leren van elkaars ervaringen en  

inspiratie op te doen voor het versterken van 

bestaande methoden of het implementeren van 

nieuwe methoden. 

  - Beleg studentenparticipatie zo laag mogelijk 

in de organisatie, waar mogelijk bij voorkeur op 

opleidingsniveau.

  - inventariseer per opleiding de meest urgente 

knelpunten van studenten en ga hierover met hen in 

gesprek.

  - inventariseer per opleiding de mogelijkheden van 

studentenparticipatie, en houd daarbij rekening met 

de voorkeuren van studenten over de invulling van 

studentenparticipatie (hoe, hoe vaak, wanneer en 

over welke thema’s?).

  - investeer in de terugkoppeling aan studenten.

  - investeer in de actie op basis van de input van 

studenten en laat aan hen zien dat er iets met hun 

mening wordt gedaan. 

(bron: Monique noppen 2018)

Good practices van het Regio College

Het regio college heeft in het afgelopen jaar een aantal 

good practices laten zien, die een voorbeeld zijn voor 

de gehele instelling en die gaan over ontwikkeling van 

beroepen, professionalisering, 21e-eeuwse vaardigheden 

en gelijke kansen. Bijvoorbeeld:

» debatwedstrijd januari 2018: van verlegen 

deelname tot felle strijd door goed voorbereide deel-

nemers. twee teams hebben deelgenomen aan de 

landelijke mbo-debatwedstrijd.

» dialoog over gelijke kansen voor een tweede keer in 

oktober 2017: de Kansendialoog is een serie landelijke 

dialoogbijeenkomsten over identiteit en diversiteit in 

nederland. de Kansendialoog biedt handvatten in situ-

aties waarin maatschappelijke thema’s, die te maken 

hebben met verschillen tussen bevolkingsgroepen, 

moeilijk bespreekbaar zijn. Het project voorziet in de 

behoefte van zowel jongeren als docenten die hande-

lingsverlegen zijn bij het bespreken van confronte-

rende onderwerpen. 

» onderwijsconferentie: de tweejaarlijkse studiedag 

voor en door medewerkers van het regio college, 

waar kennis over een breed scala aan onderwerpen 

wordt gedeeld.

» rolmodellenbijeenkomst: rolmodellen van binnen 

en buiten het regio college vertelden over hun soms 

bijzonder moeilijke start, hoe ze daar uit zijn gekomen 

en hoe ze nu een actieve bijdrage leveren aan de 

maatschappij.

» de vorming van nieuw toelatingsbeleid en 

verbeterde instroomprocessen heeft geleid tot een 

verbeterde samenwerking tussen de betrokken 

partijen in onderwijs en ondersteuning en een meer 

bewuste keuze voor kennismakingsactiviteiten voor 

toekomstige studenten, gericht op de bedoeling: 

kandidaten welkom heten en op de juiste plek in het 

onderwijs laten instromen.

» Het excellentieprogramma, met StartUP! excellent 

ondernemen en de skills-vakwedstrijden, levert trotse 

ondernemers en vakmannen en -vrouwen op. ook 

de nieuwe vorm van de uitblinkersverkiezing, tegen-

woordig ook voor topstudenten, levert een bijdrage 

aan trots en verbondenheid met het regio college.

Kwalitatieve knelpunten

» de organisatievorm van het regio college is in 2017 

vernieuwd. de taakverdeling tussen teammanagers, 

experts, docenten en ondersteuners is nog in ontwik-

keling. de beoogde doelen (werkdrukverlaging, 

onderwijsontwikkeling en kennisdeling) zijn nog niet 

behaald.

» Financieel heeft het regio college een uitdaging: er is 

sprake van overformatie door de gehele organisatie 
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heen en de liquiditeit is eind 2017 onder de norm.

» de contacten met vo en gemeente binnen de regio 

Purmerend zijn nog niet sterk genoeg om van echte 

verbinding met de regio te kunnen spreken. 

jongeren in een KwetsBare 
positie

meetresultaten bij het thema ‘jongeren in een 
kwetsbare positie’

de nulmeting op het thema ‘jongeren in een kwetsbare 

positie’ wordt gedaan via cijfers waar we samen met de 

regio op sturen, namelijk vsv. we brengen de populatie 

in beeld met cijfers die iets zeggen over waar ze vandaan 

komen (plaats en uit welk type school) en waar ze zich 

bij het regio college bevinden (vavo, entree en niveau 2). 

Vsv op onderwijsniveau en leerweg (Entree, mbo 2-4) 

Het hoogste aantal uitvallers is op niveau 2, wat aansluit 

op de analyse kwetsbare jongeren van onderzoeksbureau 

oberon. niveau 2 Bol, niveau 3 BBl en niveau 4 voldoen 

ook niet aan de norm. 

daar waar de vraag naar geschoolde werknemers groot 

is, zoals in de bouw en techniek, is vsv nog onwense-

lijker dan gemiddeld en moet conform de rMc-afspraken 

gekeken worden hoe verdere daling van vsv gerealiseerd 

kan worden. Het percentage vsv is het grootst bij 18- en 

19-jarigen, conform de landelijke cijfers. als naar verblijfs-

jaren op het mbo wordt gekeken, valt op dat de vsv op 

alle niveaus in het tweede verblijfsjaar bij het regio 

college procentueel hoger dan de norm is, dus te hoog. 

de oorzaak is nog niet in kaart gebracht.

tABel 5   VsV 2016 – 2017 (Bron FactsHeet VsV 2016 – 2017) 

leerweG 2016-2017 %  
(nOG niet Definitief)

2016-2017 
AAntAl

2015-2016 % 
(Definitief)

2015-2016 
AAntAl

 rC DOel rC rC DOel rC

entree  Bol 27,06% 27,50% 27 19,57% 22,50% 18

 BBl 11,11% 27,50% 1 15,38% 22,50% 2

niVeAu 2  Bol 10,91% 9,50% 53 3,55% 10% 61

 BBl 9,17% 9,50% 32 2,16% 10% 17

niVeAu 3  Bol 2,41% 3,60% 12 3,76% 2,75% 98

 BBl 3,87% 3,60% 18 2,16% 2,75% 6

niVeAu 4  Bol 3,93% 2,75% 50 3,76% 2,75% 62

 BBl 4,67% 2,75% 5 0% 2,75% 0

tOtAAl/

GemiDDelD
5,20% 198 5,12% 194



44  Kwaliteitsagenda 2019-2022 regio college

Vsv is een cijfer dat zich gedurende een jaar ontwikkelt. 

op meetdatum 24 juli 2018 is alleen niveau 3 onder de 

norm, op de overige niveaus is het percentage vsv iets te 

hoog. (bron: QlikView resultatenbox)

Trend aantal vsv’ers

Het aantal vsv’ers van het regio college daalt jaarlijks en 

lijkt nu te stabiliseren, zo blijkt uit figuur 3. 

De herkomst van jongeren in een kwetsbare positie

Jongeren met een kwetsbare vooropleiding die bij het 

regio college studeren, komen uit 35 gemeenten. in 

2016 waren dat 28 gemeenten. Jongeren komen vooral 

uit Zaanstad, amsterdam en Purmerend. in 2016 waren 

er meer jongeren met een kwetsbare vooropleiding uit 

wormerland. samen zijn zij goed voor 75,2% van de 

jongeren met een kwetsbare vooropleiding (zie figuur 5). 

dit zijn dus gemeenten waar de meeste energie in moet 

worden gestoken op het vlak van samenwerking. Met de 

gemeenten Zaanstad en waterland is de samenwerking 

zeer goed, met de gemeente amsterdam minder goed. de 

rMc-functie van de gemeente pakt echter steeds meer 

de coördinerende rol in de regionale samenwerking op en 

zoekt de verbinding met partners uit het arbeidsmarkt- 

en zorgdomein, waaronder andere gemeenten. dat is ook 

te zien bij gemeenten Zaanstad en waterland. Zij leggen 

de relaties met de buurgemeenten, wat de samenwerking 

voor het regio college vergemakkelijkt. alleen bij het 

afhandelen van de tegemoetkoming schoolkosten is dat 

nog niet het geval, omdat dat door een andere gemeente-

lijke afdeling wordt gedaan. 

 

Meer dan de helft van de jongeren met een kwetsbare 

vooropleiding komt uit vmbo-basis van een bepaalde 

sector (verschillende richtingen) en uit entreeonderwijs 

(assistenten, zie figuur 4). 

fiGuur 3   VsV aantallen VsV aBsolUUt (Bron JaarVerslag 2017)
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fiGuur 4  tYPe VooroPleiding JKo  

(Bron startset Jongeren in een KwetsBare  

Positie 2017)

  entree   

  BasisBeroepsgeriCHte leerweg 56,9%

  praKtijKonderwijs  5,7%

  vmBo Basis   11,3%

  vso 3    0,6%

  vso 4    4,1%

  vso z moeilijK lerend  0,3%

  vso z moeilijK opvoedBaar 1,3%

  ENTREE   

  BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG 

  PRAKTIJKONDERWIJS  

  VMBO BASIS   

  VSO 3    

  VSO 4    

  VSO Z MOEILIJK LEREND  

  VSO Z MOEILIJK OPVOEDBAAR 

  ZAANSTAD  

  PURMEREND  

  AMSTERDAM  

  BEVERWIJK  

  EDAM-VOLENDAM 

  OVERIG  

21,4%

56,9%

5,7%

11,3%

1,3%0,3%
4,1%
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Analyse vavo

omdat vavo niet als aparte vooropleiding in de startset 

voorkomt, is gekeken hoeveel procent van de jongeren 

die op het regio college vavo doen een zorgprofiel 

hebben. Van de vavostudenten heeft bij het regio college 

meer dan een kwart in 2017-2018 een zorgprofiel. Zij 

krijgen van het servicecentrum de begeleiding die nodig 

is om alsnog een havo- of vwo-diploma te behalen.

Analyse niveau 2-studenten en -opleidingen

Jongeren in een kwetsbare positie die in de startset 

worden weergegeven (die dus uit een ‘kwetsbare voor-

opleiding’ komen), komen bij het regio college meestal 

in niveau 2 terecht (82% volgens de startset Jongeren 

in een kwetsbare positie 2017). de rest komt in niveau 1 

terecht. 75% doet een Bol-variant, 25% BBl. 

Het hoogste aantal uitvallers is in niveau 2. omdat dit 

diploma zo’n belangrijke meerwaarde is, wordt nader 

gekeken naar het toekomstperspectief van jongeren 

die bij het regio college een niveau 2-opleiding doen. 

daarbij is arbeidsperspectief relevant, maar ook de daad-

werkelijke bereikte ontwikkeling in studie of arbeids-

markt van uitstromers. 

Het regio college biedt opleidingen op niveau 2 aan die 

opleiden tot een beroep met een laag arbeidsmarkt -

perspectief. 

fiGuur 5  HerKoMst JKo stad  

(Bron startset Jongeren in een KwetsBare 

Positie 2017)

  zaanstad  57,0%

  purmerend  11,7%

  amsterdam  7,7%

  BeverwijK  2,7%

  edam-volendam 2,7%

  overig  18,2%

  ENTREE   

  BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG 

  PRAKTIJKONDERWIJS  

  VMBO BASIS   

  VSO 3    

  VSO 4    

  VSO Z MOEILIJK LEREND  

  VSO Z MOEILIJK OPVOEDBAAR 

  ZAANSTAD  

  PURMEREND  

  AMSTERDAM  

  BEVERWIJK  

  EDAM-VOLENDAM 

  OVERIG  

57,0%

11,7%

7,7%

2,7%

2,7%

18,2%

tABel 6  Kans oP werK (Bron: sBB)

OPleiDinG leerweG niVeAu CreBO kAns OP stAGe kAns OP werk

HelPende Zorg en welZiJn Bol/BBl 2 25498 rUiM 

Voldoende

gering

MedewerKer (FinanciËle) adMinistratie Bol/BBl 2 25149 Matig gering

MedewerKer Facilitaire dienstVerlening Bol/BBl 2 25499 Voldoende gering

MedewerKer secretariaat en recePtie Bol/BBl 2 25150 Matig gering

MedewerKer sPort en recreatie Bol 2 25500 rUiM 

Voldoende

gering

tABel 7  HUidige BeZigHeid (Bron: UitstrooMonderZoeK dUo 2016)

HuiDiGe BeZiGHeiD niVeAu 2-OPleiDinGen tOtAAl reGiO COlleGe

2012 2014 2016 2012 2014 2016

iK werK. 78,8% 67,3% 77,0% 59,8% 56,1% 60,0%

iK werK en doe een oPleiding. 12,4% 20,2% 14,8% 18,5% 18,7% 15,5%

iK Volg een oPleiding. 3,5% 7,7% 7,4% 14,6% 19,2% 21,8%

iK Ben werKloos. 3,5% 2,9% 0,7% 5,7% 4,6% 2,1%

iK doe iets anders, naMeliJK … 1,8% 1,9% 0,0% 1,3% 1,4% 1,3%
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Het studiesucces over drie jaar van de niveau 

2- opleidingen van het regio college is twaalf keer goed 

of voldoende, vijf keer onvoldoende en vijf keer geen 

oordeel. 

Uitstroomonderzoek Regio College

Het uitstroomonderzoek is afgenomen door dUo 

onderwijsonderzoek onder schoolverlaters die in de 

zomer van 2016 de school met een diploma hebben 

verlaten. Het onderzoek was ruim een halfjaar daarna. 

in tabel 7 wordt de huidige bezigheid van de uitstromers 

uit niveau 2 vergeleken met de bezigheid van de totale 

uitstroom bij het regio college. 

Het aandeel werkloze jongeren van niveau 2 is gedaald 

naar 0,7% in 2016, ten gunste van de combinatie leren 

en werk. 50% van degenen die werken heeft een vaste 

aanstelling, vaak bij het bedrijf waar ze ook bpv deden; 

25% werkt tijdelijk en 25% op uitzendbasis. in 2016 is het 

salaris in 67% van de gevallen hoger dan € 2250, de rest 

zit tussen de € 1250 en € 1500, wat niet altijd voldoende 

is voor levensonderhoud, afhankelijk van huurprijs en 

gezinssamenstelling.

als de vervolgstap een opleiding is, dan wordt doorgaans 

een opleiding gekozen die in het verlengde ligt van de 

eerder gevolgde opleiding. (bron: uitstroomonderzoek 

2016)

Het succes wordt deels verklaard door de  economische 

groei. Het vinden van een vaste baan waarmee in het 

levensonderhoud kan worden voorzien is nog niet 

voor alle studenten van niveau 2 weggelegd. Met de 

gemeente, het UVw, het werkveld en studenten zelf moet 

bekeken worden wat nog gedaan kan worden om niveau 

2-studenten nog een betere toekomst te geven, zo is de 

ambitie van de rMc-regio en ocw.

kwalitatieve analyse jongeren in een kwetsbare 
positie 
Analyse niveau 2 kwalitatief

Het regio college hanteert het uitgangspunt dat een 

mbo niveau 2-opleiding succesvol is als deze leidt tot:

» een arbeidsmarktrelevante vervolgopleiding op een   

 hoger niveau, of

» een robuuste positie op de arbeidsmarkt, oftewel meer 

dan 32 uur vast werk. Bij BBl-opleidingen blijkt dit 

beter haalbaar, maar het niveau van het werk is soms 

lager dan het behaalde niveau 2-diploma.

‘slechts een kwart van de gediplomeerde vmbo’ers die 

een mbo-opleiding gaat kiezen, vindt het arbeidsmarkt-

perspectief van de opleiding een belangrijk aspect. 

tweederde van de gediplomeerde vmbo’ers kiest een 

mbo-opleiding vooral omdat ze deze het leukst en meest 

interessant lijkt. een deel van de vmbo’ers heeft in het 

laatste schooljaar nog geen enkel idee welke mbo-oplei-

ding te kiezen.’ (ser 2016) 

Voor het toekomstperspectief lijkt het goed dat vmbo-

basisleerlingen een opleiding kiezen van minimaal  

niveau 2, met een goed arbeidsperspectief. Maar wanneer 

ze die niet afmaken, is hun positie verslechterd, vindt het 

regio college. op niveau 2 bevinden zich veel studenten 

die als jongeren in een kwetsbare positie kunnen worden 

aangemerkt. Voor een deel van deze groep is het al een 

hele opgave om een diploma te halen. diplomering wordt 

door de instellingen als essentieel gezien om hen in ieder 

geval een bepaalde startpositie in de maatschappij te 

verschaffen. Het regio college vindt de interesse en voor-

keuren van jongeren voor bepaalde opleidingen leidend 

en probeert hier zo goed mogelijk op in te spelen, ook al 

gaat de voorkeur uit naar een opleiding met minder of 

slecht perspectief.

er wordt vanzelfsprekend ook een aantal stappen gezet 

om arbeidsmarktrelevantie vorm te geven. Zo maakt het 

regio college met de noord-Hollandse scholen afspraken 

over een passend aanbod in de regio (zie ook hoofd - 

stuk 5). tevens tracht men het arbeidsmarktperspectief 

niet zozeer vorm te geven door de keuzes van leerlingen 

ter discussie te stellen, maar door sommige minder 

perspectiefrijke opleidingen te verbreden en in te zetten 

op doorstroom naar een hoger niveau.

Begeleidingsstructuur Regio College

Het regio college heeft met het servicecentrum met 

zorgadviseurs, het schoolmaatschappelijk werk en de 

leerwerkmakelaar een goede structuur opgezet om 

jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen. de 

samenwerking in de regio Zaanstreek-waterland bij het 

tegengaan van vsv en het opvangen van jongeren in een 

kwetsbare positie is goed.

Knelpunten jongeren in een kwetsbare positie

1. Uit de analyse van oberon blijkt dat de ondersteuning 

van jongeren in een kwetsbare positie belemmerd 

wordt door de overgang van vo (vooral vmbo en isK) 

naar mbo, en de vraag hoe en waar het beste mbo 

niveau 1- en niveau 2-trajecten vorm te geven voor 

doorstromers uit pro en vso.

2. de overdracht van onderwijs naar kleinere gemeenten 

is ingewikkeld door gebrek aan kennis over de mbo’s 

en de zorgstructuur.

3. de communicatie tussen onderwijs en niet-

centrumgemeenten, en tussen gemeenten en onder-

wijsinstellingen buiten de regio kan verbeterd worden. 

snel persoonlijk en inhoudelijk contact over leerlingen 

is nu nog lastig.

4. er is te weinig opvang van jongeren die buiten de 

definitie vallen (studenten van niveau 3 en 4 met 

problemen) en jongeren die voorheen wel en nu niet 

meer in aanmerking komen voor een wajong-regeling. 

er wordt van ze verwacht dat ze aan het werk gaan, 

maar dat is voor hen lastig. 

5. Buiten de analyse van oberon constateren we dat 

studenten die nederlands als tweede taal hebben 

uitvallen op niveau 2 omdat hun nt2-niveau niet 

toereikend is. waar in de entreeopleiding nog veel 

aandacht voor nt2 is, lijkt de ondersteuning in  
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niveau 2 onvoldoende toereikend te zijn. daar wordt 

onvoldoende budget en tijd voor vrijgemaakt. 

6. we hebben onvoldoende zicht op de beste manieren 

om vsv te verlagen. wat kan er in het zorgaanbod nog 

verbeteren, wat zit er in het onderwijsaanbod, wat in 

de onderwijsdidactiek en wat in de eerstelijnsonder-

steuning vanuit de onderwijsteams?

7. de uitvoering van beleid gericht op het verlagen van 

vsv en gelijke kansen is sterk afhankelijk van bijzon-

dere subsidies.

gelijKe Kansen

meetresultaten bij het thema ‘gelijke kansen’

Het regio college ziet graag dat studenten zich zo goed 

mogelijk ontwikkelen. de indicatoren die het regio 

college daarom gebruikt zijn kwalificatiewinst, opstroom 

na diploma en doorstroom mbo-hbo.

die cijfers maken deel uit van de basiskwaliteit en zijn 

op hoofdlijnen toegelicht. in deze paragraaf wordt vanuit 

het perspectief van de benchmark studiesucces 2017 nader 

beoordeeld hoe het regio college ervoor staat in relatie 

met andere roc’s.

tABel 8  groei Van stUdenten Van Het regio college

DOOrstrOOm VAn mBO-GeDiPlOmeerDen niVeAu 4 nAAr Het HBO reGiO COlleGe mBO

BencHMarK MBo 2017 40,0% 39,1%

BencHMarK MBo 2016 40,6% 34,3%

BencHMarK MBo 2015 35,7% 35,9%

BencHMarK MBo 2014 36,1% 36,1%

PAssenDe PlAAtsinG reGiO COlleGe mBO

BencHMarK MBo 2017 89,2% 88,3%

BencHMarK MBo 2016 88,4% 89,1%

kwAlifiCAtiewinst GeDiPlOmeerDen reGiO COlleGe mBO

BencHMarK MBo 2017 88,2% 87,0%

BencHMarK MBo 2016 86,3% 85,6%

BencHMarK MBo 2015 83,6% 84,5%

BencHMarK MBo 2014 84,0% 83,3%

Een nadere toelichting op de doorstroom mbo-hbo in relatie  

tot arbeidsmarkt van de toekomst

een mbo-diploma is een prima basis voor de toekomst. 

doorstroom naar het hbo levert echter doorgaans een 

hoger salaris en betere mobiliteit voor medewerkers, 

met name in de branches administratie, marketing & 

communicatie, maatschappelijke zorg, pedagogiek en 

ict. de doorstroom naar het hbo zou op een deel van de 

opleidingen die het regio college aanbiedt in deze sector 

verhoogd kunnen worden (zie tabel 8).
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tABel 9  doorstrooM HBo (Bron: oPen onderwiJsdata KwaliteitsaFsPraKen dUo)

BerOePsOPleiDinG

tOtAAl AAntAl 

DOOrstrOOm 

HBO 2017

tOtAAl AAntAl 

stuDenten met 

mBO-DiPlOmA

%

Bc008 aPotHeKersassistent 8 52 15%

Bc057 doKtersassistent 17 151 11%

Bc102 lUcHtVaartdienstVerlening 20 41 49%

Bc113 MBo-VerPleegKUndige 39 284 14%

Bc189 scHoonHeidsVerZorging 17 42 40%

Bc203 tandartsassistent 28 158 18%

Bc299 Financieel-adMinistratieVe BeroePen 42 148 28%

Bc300 traVel, leisUre & HosPitalitY 33 226 15%

Bc303 ict- en MediaBeHeer 31 114 27%

Bc305 JUridiscH-adMinistratieVe BeroePen 27 89 30%

Bc310 MaatscHaPPeliJKe Zorg 12 74 16%

Bc313 ManageMent retail 5 95 5%

Bc318 MarKeting, coMMUnicatie en eVeneMenten 79 196 40%

Bc328 MiddenKader engineering 16 93 17%

Bc335 oPtieK 14 75 19%

Bc337 PedagogiscH werK 33 184 18%

Bc346 secretariËle BeroePen 35 125 28%

Bc382 VoertUigen en MoBiele werKtUigen 1 18 6%

Bc401 ProcestecHnieK 12 59 20%

Bc405 werKVoorBereiden/-UitVoeren 18 53 34%

Bc409 MiddenKader BoUw en inFra 9 54 17%

Bc425 aPPlicatieontwiKKeling 33 118 28%

Passende plaatsing: onderplaatsing verlagen

Passende plaatsing wordt in 2017 voor het tweede jaar 

gemeten. gemiddeld is het mbo meer passend gaan 

plaatsen. Het regio college blijft op dit punt nagenoeg 

gelijk. Passende plaatsing bij het regio college is het 

hoogst in Bol-voltijd, in de sector economie, bij vrouwen 

en bij leerlingen ouder dan 23 jaar, niet-westerse  

allochtonen en logischerwijs bij een vooropleiding 

praktijkonderwijs en vmbo zonder diploma en daarna bij 

vmbo-basis. 

de onderplaatsing komt het vaakst voor in niveau 3 

(overeenkomstig met landelijk), bij mannelijke leer-

lingen, bij BBl ’ ers, in de technieksector en bij studenten 

met een vmbo-gemengde leerweg als vooropleiding. 

in de technieksector heeft dat er doorgaans mee te 

maken dat instromers vaak nog niet de juiste vaardig-

heden en houding hebben die bij BBl in een bepaald 

niveau verwacht worden. in de sector zorg & welzijn is 

de plaatsing bij het regio college lager dan gemiddeld. 

een verklaring kan gevonden worden in opleidingen met 

lage studentenaantallen, waarbij studenten die niveau 4 

aankunnen, soms starten in een gemeenschappelijke klas 

op niveau 3. dat is niet wenselijk en vraagt om een duide-

lijke visie op passende plaatsing. 

Kwalificatiewinst

Het regio college heeft een stijgende lijn in het cijfer 

voor kwalificatiewinst en doet het beter dan het gemid-

delde mbo, al liggen de cijfers van scholen niet ver uit 

elkaar. Kwalificatiewinst is een cijfer dat goede uitdruk-

king geeft aan de bedoeling van het mbo en eigenlijk elke 

school, om studenten verder te brengen. wat opvalt als 

we naar de populatie van het regio college kijken is:

» Vrouwen hebben vaker kwalificatiewinst dan mannen  

 (94,1%).

» niet-westerse allochtonen bereiken meer 

kwalificatiewinst, in vergelijking met autochtonen en 

westerse allochtonen.

» studenten met als vooropleiding vmbo gemengde 

leerweg groeien minder door dan studenten met een 
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diploma vmbo theoretische leerweg. de lagere vmbo-

diploma’s leiden sowieso tot meer groei, dat lijkt 

logisch. Maar het is niet duidelijk waarom het verschil 

tussen vmbo-gl en vmbo-tl zo groot is.

» Het maakt niet veel uit of studenten al dan niet uit 

een armoedeprobleemcumulatiegebied komen.

Deelname aan excellentieprogramma’s en het 

resultaat van vakwedstrijden

studenten die ambitieus zijn en/of uitblinken krijgen via 

het excellentieprogramma van het regio college de kans 

om zich te bewijzen. 

StartUP! Excellent Ondernemen

Het regio college heeft een speciaal excellentie-

programma ontwikkeld voor studenten die zich willen 

voorbereiden op het ondernemerschap of hun ontwik-

keling willen verbreden. Van de eerste editie zijn in juli 

2017 tien studenten ‘gecertificeerd’: na een assessment 

kregen ze een getuigschrift en online open badge (een 

digitaal certificaat), waarmee zij kunnen laten zien dat 

zij het programma met goed gevolg hebben afgesloten. 

de streefnorm (80%) is niet gehaald. analyse van de uitval 

heeft geleid tot enkele aanpassingen in de selectiecriteria 

voor de tweede editie. 

Voor de tweede editie zijn ruim veertig studenten 

geworven, waarvan zeventien studenten zijn geselecteerd 

en gestart. de studentenpopulatie is divers naar sectoren 

en achtergrond. negen studenten hebben het programma 

afgesloten met een certificaat, acht studenten zijn voor-

tijdig gestopt.

in 2017-2018 is een aantal veranderingen doorgevoerd t.o.v. 

het vorige jaar:

» de werving heeft breder plaatsgevonden: 

 ook bij BBl, niveau 2 en 3 en onder eerstejaars.

» de opbouw van het programma is van zes 

 themablokken naar drie fasen gegaan.

» er is dit jaar gekozen voor een groepsintake in plaats  

 van een individuele intake.

daarnaast zijn er wijzigingen geweest in de personele 

bezetting. 

op basis van de evaluatie is voor de derde editie in 2018-

2019 weer een aantal verbeteringen doorgevoerd, waarbij 

het aantal deelnemers uitgebreid wordt tot 35 à 40 

studenten met een selectiemoment na fase 1. de werving 

krijgt een andere vorm, met een schriftelijke motivatie en 

een vlog. daarbij wordt duidelijker aangegeven wat van 

de student verwacht wordt aan inzet en tijdsinvestering. 

in het programma worden meer ondernemers betrokken 

(als gastspreker, gastdocent, mentor, coach of vraagbaak) 

en de bijeenkomsten zullen vaker op locatie plaatsvinden. 

de verhouding theorie-praktijk wordt aangepast waarbij 

meer opdrachten worden aangeboden.

Vakwedstrijden

aan de schoolwedstrijden techniek deden 27 studenten 

mee, onder wie elf studenten van het regio college. 

drie van hen zijn naar het nederlands Kampioenschap 

gegaan. Het koppel straatmakers is nederlands Kampioen 

geworden. daarnaast zijn er op het regio college 

schoolwedstrijden georganiseerd door de teams ict 

en recreatie & toerisme. in 2017-1018 participeerden de 

volgende scholen:

» de school voor techniek & ict (opleidingen 

timmerman, restauratietimmerman, straatmaker, 

installatietechniek, elektrotechniek, ict-beheerder en 

applicatieontwikkelaar);

» de school voor economie & toerisme  

(hotelreceptionist).

JOB-monitor: studenttevredenheid over maatwerk

Maatwerk om een gelijke kans te krijgen komt terug in 

begeleiding, uitdaging en de mogelijkheid om in je eigen 

tempo te leren. studenten beoordelen het regio college 

op deze punten, voor het laatst in 2018 (zie tabel 10).

tABel 10  JoB Monitor 2018

eCOnOmie &  

tOerisme

teCHniek &  

iCt

ZOrG, welZiJn &  

sPOrt
reGiO COlleGe lAnDeliJk

2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2018

word Je Voldoende 

Uitgedaagd tiJdens 

de les?

3,0 3,0 3,4 3,5 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2

Hoe Vind Je de 

Begeleiding BiJ Je 

oPleiding?

3,2 3,1 3,4 3,5 3,2 3,4 3,3 3,3 3,5

HeB Je een goed 

Beeld Van Je eigen 

Voortgang BiJ Je 

oPleiding?

3,5 3,3 3,7 3,7 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6

is er Voldoende 

MogeliJKHeid oM in 

Je eigen teMPo te 

leren?

3,3 3,2 3,6 3,7 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5
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Het regio college scoort ongeveer zoals landelijk gemid-

deld. Maar de mate waarin studenten zich voldoende 

uitgedaagd voelen tijdens de les is bij twee van de drie 

scholen niet goed genoeg. ook de beoordeling van de 

begeleiding is niet zoals gewenst bij de school voor 

economie & toerisme.

Regeling tegemoetkoming schoolkosten

sinds 2016 zijn er middelen beschikbaar om studenten 

jonger dan 18 uit minimagezinnen tegemoet te komen 

door hun schoolkosten te betalen, zodat de opleidings-

keuze niet wordt belemmerd door hoge schoolkosten. 

Het budget dat beschikbaar is, is als volgt benut:

2017 2016

ontVangen gelden €95.502,00 € 48.680,89

Bestede gelden € 34.363,70 € 15.007,61

aantal dossiers 

VerwerKt
59 54

tABel 11  regeling scHoolKosten  

(Bron: FinanciËle adMinistratie regio college)

door de toegenomen bekendheid van de regeling en de 

alertheid van intakers en het zorgteam worden er steeds 

meer dossiers verwerkt. toch is er nog een bedrag over 

aan het eind van het jaar. Het servicecentrum heeft het 

initiatief genomen een richtlijn op te stellen zodat de 

regeling ook kan gelden voor studenten van 18 jaar en 

ouder die hun schoolkosten niet kunnen betalen.

kwalitatieve analyse gelijke kansen
Het regio college benoemt het geven van gelijke kansen 

in zijn strategie, door studenten de ruimte te geven 

om door te groeien zover als de ambitie en het talent 

van een student reiken, ongeacht zijn achtergrond. Het 

herkennen van de ambitie is één van de hoofdtaken van 

de loopbaancoach. 

Gelijke kansen bij het Regio College

in de regio Zaanstreek-waterland onderscheidt het regio 

college zich met uitstekende opleidingen zoals de oplei-

dingen bouw, operator food, opticien en de versnelde 

(turbo)route economie naar het hbo, die studenten de 

kans geven om zich in hun eigen tempo naar een zo hoog 

mogelijk niveau te ontwikkelen. 

Via de procedure toelatingsonderzoek krijgen potentiële 

studenten die niet aan de vooropleidingseisen voldoen 

van het regio college een kans om toch een gewenste 

opleiding op een bepaald niveau te volgen. Het regio 

college werkt hierin nauw samen met vo-mentoren en 

werkgevers.

Het regio college heeft in samenspraak met bij de 

bpv betrokken functionarissen in 2017 beleid opgesteld 

rond stagediscriminatie. de gesprekken die vervolgens 

in het directieteam, in de kenniskring bpv en in het 

managementteam hebben plaatsgevonden dragen bij 

aan bewustwording, maar het is bekend dat de drempels 

bij het aangaan van gesprekken met werkgevers over dit 

onderwerp hoog zijn.

Knelpunten op het gebied van gelijke kansen 

1. de uitvoerbaarheid van maatwerk wordt belemmerd 

door onvoldoende pedagogisch-didactische flexibili-

teit bij sommige onderwijsteams, beperkingen van 

de fysieke onderwijsruimte en de rigiditeit van het 

roosterprogramma.

2. loB is nog onvoldoende goed uitgewerkt bij het 

regio college: er is geen visie op loB en geen visie 

op hoe we bijvoorbeeld ouders/verzorgers met een 

niet-westerse achtergrond of met een lage opleiding 

zodanig betrekken, dat optimale groei van hun kind 

een gemeenschappelijk belang is. nB: loB staat bij 

het regio college voor loopbaan en Burgerschap 

vanwege de duidelijke koppeling die er tussen 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding en burgerschaps-

ontwikkeling is. ook ontbreken doelen op het vlak van 

loB die gekoppeld zijn aan een dergelijke visie en die 

gaan over het herkennen van groei, of een zo hoog 

mogelijke kwalificatiewinst. aansluitend hierop:

3. Het is te veel afhankelijk van voorkeuren van docenten 

of een team of iemand in aanmerking komt voor bijles 

in generieke vakken, waardoor het mogelijk is dat 

een getalenteerde student enkel door bijvoorbeeld 

een taalachterstand een bepaald niveau opleiding niet 

mag volgen en daardoor ook niet gediplomeerd op de 

arbeidsmarkt terechtkomt. 

4. de uitvoering van de regeling tegemoetkoming 

schoolkosten is bij studenten uit sommige gemeenten, 

waaronder de gemeente amsterdam, lastig door het 

element ‘controle inkomsten’. als een gemeente dit 

uitbesteedt aan stichting leergeld, leidt dit tot flinke 

vertraging van soms meer dan zes weken. Verder valt 

een groep studenten van 18 jaar of ouder buiten de 

doelgroep van de regeling, waardoor zij soms een 

bepaalde opleiding niet kunnen volgen.

5. discriminatie in de bpv is ook bij het regio college 

een aandachtspunt, maar het is lastig grip te krijgen 

op het onderwerp, enerzijds omdat herkenning en 

‘daadwerkelijke constatering’ niet altijd makkelijk 

zijn, zo blijkt uit gesprekken met stageconsulenten en 

experts bpv.

arBeidsmarKt van de toeKomst

meetresultaten bij het thema ‘arbeidsmarkt van de 
toekomst’
Aandeel BBL ’ ers per school

Het aandeel BBl ’ ers op het regio college in het geheel is 

stabiel. Per school is er wel een verschuiving: het aandeel 

BBl ’ ers stijgt bij de school voor Zorg, welzijn & sport ten 

koste van het aantal Bol-studenten. Bij techniek is ook 

een lichte stijging te zien, voornamelijk een reflectie van 

de economische groei.
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Het regio college ziet het aandeel BBl als een indi-

cator voor verbinding met de beroepspraktijk. Maar 

dat aandeel wordt ook sterk beïnvloed door de econo-

mische situatie, zo blijkt uit onderzoek van ecBo. een 

echt oordeel wil het regio college hier dan ook niet aan 

verbinden.

Het aandeel BBl in de school voor economie & toerisme 

is traditioneel laag, maar in het kader van ‘een leven lang 

leren’ zou het als uitdaging gezien kunnen worden om 

de band met deze sector te verstevigen en een passend 

aanbod aan BBl- of bedrijfsopleidingen aan te bieden. 

Arbeidsmarktrendement

Het regio college biedt per 1 augustus 2018 verschillende 

opleidingen aan die volgens de sBB matig scoren wat betreft 

kans op werk in de regio groot amsterdam (tabel 12).  

als we alleen naar de regio Zaanstreek-waterland zouden 

kijken, zou er voor meer opleidingen weinig perspectief 

zijn volgens het overzicht van de sBB. nu is het de vraag 

of de cijfers van twee jaar geleden nog actueel zijn. Van 

de opleidingen uit tabel 12 is niet bekend of er kans op 

een leerbaan is. Bij de opleidingen van niveau 4 kan door-

stroom naar een hbo-variant meer perspectief bieden. 

Bovendien is bekend dat veel mbo-gediplomeerden – 

direct na hun opleiding of in een latere fase – komen 

te werken in andere sectoren en beroepen dan waarop 

het kwalificatiedossier van hun opleiding gebaseerd is. 

tenslotte zijn dit traditionele opleidingen en beroepen, 

terwijl de arbeidsmarkt niet meer zo vast afgebakend 

is. er ontstaan grijze gebieden tussen branches en 

daarmee ook tussen opleidingen. studenten zo opleiden 

dat ze mobiel zijn op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld met 

21e-eeuwse vaardigheden, is belangrijk. 

tABel 12  Kans oP werK (Bron: sBB JUni 2018)

OPleiDinG leerweG niVeAu CreBO
kAns OP 

stAGe

kAns OP 

werk

coÖrdinator sPortinstrUctie,  

training en coacHing
Bol/BBl 4 25414 Voldoende Matig

HelPende Zorg en welZiJn Bol/BBl 2 25498
rUiM 

Voldoende
gering

leidinggeVende leisUre & HosPitalitY Bol 4 25351 Voldoende gering

MedewerKer (FinanciËle) adMinistratie Bol/BBl 2 25149 Matig gering

MedewerKer eVeneMentenorganisatie Bol 4 25147 Matig gering

MedewerKer Facilitaire dienstVerlening Bol/BBl 2 25499 Voldoende gering

MedewerKer ict Bol/BBl 2 25192 Matig gering

MedewerKer secretariaat en recePtie Bol/BBl 2 25150 Matig gering

MedewerKer sPort en recreatie Bol 2 25500
rUiM 

Voldoende
gering

onderwiJsassistent Bol/BBl 4 25485 Voldoende gering

oPerator c Bol/BBl 4 25303 Matig Matig

PedagogiscH MedewerKer KinderoPVang Bol/BBl 3 25486 Voldoende gering

sPort- en Bewegingsleider Bol/BBl 3 25415
rUiM 

Voldoende
gering

ZelFstandig MedewerKer  

leisUre & HosPitalitY
Bol 3 25353 Voldoende gering
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tABel 13  aanslUiting onderwiJs oP de PraKtiJK (Bron: JoB 2018)

eCOnOmie &  

tOerisme

teCHniek &  

iCt

ZOrG, welZiJn &  

sPOrt
reGiO COlleGe lAnDeliJk

2014 2016 2018 2014 2016 2018 2014 2016 2018 2014 2016 2018 2018

oordeel 

Bol- en BBl-

stUdenten 

(MaX. 5)

3,2 3,1 3,1 3,2 3,0 3,5 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4

Oordeel studenten en werkgevers over verbinding  

leerwerkbedrijven met het Regio College

Uit de JoB-monitor blijkt dat studenten van de 

Bol-opleidingen een 3,1 (op een schaal van 5) geven voor de 

mate waarin er contact is tussen de begeleider op school 

en het leerwerkbedrijf. BBl ’ ers gaven een beoordeling van 

3,3. dat is een verbetering ten opzichte van andere jaren, 

maar op een schaal van 5 is er nog ruimte voor verbetering. 

de BPV Monitor van de sBB stelt een dergelijke vraag aan 

leerwerkbedrijven. 77,8% beoordeelde het aantal contact-

momenten met het regio college als goed, maar 58,5% 

vond dat er geen duidelijk aanspreekpunt was. 

Oordeel studenten over aansluiting onderwijs op de praktijk

Zowel Bol- als BBl-studenten beoordelen de aansluiting 

van het onderwijs met een 3,3 gemiddeld, iets lager dan 

het landelijke gemiddelde. de school voor techniek & 

ict heeft daar grote stappen vooruitgezet en de school 

voor economie & toerisme blijft achter. door deze laatste 

school wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de 

contacten in de regio. Het resultaat moet nog blijken. 

kwalitatieve analyse arbeidsmarkt van de toekomst
Innovatie bij het Regio College in samenwerking met het 

werkveld

Het regio college heeft al successen behaald op het 

gebied van regionale innovatie: de opleiding Bol 3 

Procestechniek en Bol 2 Procestechniek zijn ontwikkeld 

met gelden van de riF-subsidie en door een intensieve 

samenwerking met het Zaanse bedrijfsleven verenigd in 

de stichting FPtc. 

samen met FPtc hebben we in 2017 de ‘promotor award’ in 

ontvangst mogen nemen. deze prijs betekende dat de jury 

ons project, ‘samenwerking met het regionale bedrijfs-

leven’, het beste riF-project van nederland vond. de regi-

onale innovatie wordt voortgezet met een riF-aanvraag 

robotica. 

Bij de school voor Zorg, welzijn & sport is onderwijs in 

beweging omdat de arbeidsmarkt daarom vraagt: zo biedt 

‘dubbeldiplomering’ meer perspectief voor studenten en 

wordt nauw samengewerkt aan opleidingstrajecten in de 

zorginstellingen.

Knelpunten op het gebied van arbeidsmarkt van de toekomst

» innovatie van onderwijs blijft in sommige teams achter. 

dat komt soms door beleefde werkdruk, maar ook door 

een ad-hoc-cultuur in de teams of onvoldoende eigen-

tijdse professionalisering van docenten zelf. 

» alhoewel de drempel om mee te doen aan StartUP! 

excellent ondernemen in 2017-2018 al verlaagd is, is 

het verkrijgen van een certificaat nog maar voor een 

relatief kleine groep weggelegd. 

» Bedrijfsopleidingen staan onvoldoende op het netvlies 

van de scholen, terwijl hier wel een oplossing zou 

liggen voor diverse vragen uit het werkveld (al is 

de vraag nog diffuus). er zijn nog geen ambities 

geformuleerd. 

» Het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden bij 

studenten is niet verankerd in de strategie van het 

regio college en er is geen gedeelde visie op dit onder-

werp. 21e-eeuwse vaardigheden (mede uit strategie-

nota) ontwikkelen bij studenten vereist ook inzicht bij 

docenten en ondersteuners. dat staat wel als strate-

gisch speerpunt benoemd. 

» in het Verbeterplan bpv 2017-2020 is een aantal 

speerpunten uitgewerkt door het regio college, die de 

kwaliteit van de bpv moesten helpen verbeteren. niet 

alle doelen zijn behaald en niet alle activiteiten zijn 

afgehandeld. gezien de mogelijke bezuiniging op de 

financiering van het praktijkleren is het beheren van 

relaties met het werkveld meer dan ooit van belang 

om continuïteit in het aanbod van bpv-plaatsen en de 

vraag naar BBl-opleidingen en bedrijfsopleidingen te 

bewerkstelligen. Uit de diverse tevredenheidsonder-

zoeken en raadpleging van bpv-experts en -consulenten 

blijkt dat dit nog beter kan. 

» een portfolioanalyse waarin verband wordt gelegd 

tussen arbeidsperspectief, prestaties, efficiency en 

portfolioaanbod in de regio zou het regio college 

helpen om meer grip te krijgen op doelmatigheid.  

die is er nog niet.

» de samenwerking en het overleg met de bedrijven 

kan verbeterd worden. niet ieder team lukt het om een 

bedrijfsadviescommissie of een andere overlegvorm te 

organiseren. in dat geval geeft een team alternatieve 

contactmogelijkheden of zoekt het ernaar. 
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Bijlage 3  Bronnen en referenties

» regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 

 14 juni 2018

» Bestuursakkoord middelbaar beroepsonderwijs   

 februari 2018

» strategienota regio college 2016-2020 – 

 Vernieuwen en Versterken

» strategische plannen van de scholen 2018-2022

» Voor alle jongeren een passende oplossing? 

analyse jongeren in kwetsbare positie 

Zaanstreek-waterland

» advies arbeidsmarktperspectief mbo niveau 2,   

 cMmbo, 2016

» toekomstgericht beroepsonderwijs, advies ser 2016

» Benchmark mbo 2017 bouwsteen studiesucces, 

 juni 2018

» regionale aanvraag voortijdig schoolverlaters en 

jongeren in kwetsbare posities subregio Zaanstreek-

waterland, schooljaar 2018-2019 (en 2019-2020), juni 

2018.

» evaluatie Passend onderwijs – doorstroom van 

praktijkonderwijs naar mbo: studie naar cijfers, 

achtergronden en wettelijk kader. KBa nijmegen, 2018

» schoolmaatschappelijk werk in het mbo – 

een evaluatie van de invulling en meerwaarde van 

sMw in het mbo. KBa nijmegen 2018

» cijfers kwaliteitsafspraken dUo open onderwijsdata  

 2018

» Factsheet vsv 2016-2017

» Factsheet kwetsbare jongeren 2016-2017 

» the Voice of roc regio college: de kern & context van  

 studentparticipatie. Monique noppen 2018

» regio in Beeld Zaanstreek/waterland. UwV 2017

» onderzoek gelijke kansen. Verwey-Jonker 

 (Van rooijen-de winter) 2018

» evaluatie herziening kwalificatiestructuur 2018

» nro Kennisrotonde - wat zijn effectieve manieren 

om te bevorderen dat meer vmbo-leerlingen kiezen 

voor opleidingen en beroepen in de bèta-techniek? 

(Kr259). 2017 

» rapport themaonderzoek entreeopleidingen ivho 2018

» rapport onderzoek bestuur en opleidingen 

vierjaarlijks onderzoek, ivho oktober 2017

» triaalrapportage regio college 3 2018

» https://www.vernieuwenderwijs.nl/

de-onderwijstrends-voor-2018-2019/

» nieuwsbrief ocw 28 juni 2018

» onderwijsagenda Zaanstreek 2015-2018

» stand van zaken rondom de associate degree MBH 

HBo noord-Holland Flevoland

» de Bijlesgeneratie. louise elffers 2018

» Kabinetsreactie beleidsdoorlichting wajong 10 juli 2018

» Kamerbrief over beleidsmaatregelen mbo 10 juli 2018

» startset Jongeren in een kwetsbare positie 2016 en 2017

» arbeidsmarktrapport 2018, sigra en 

 samen voor Betere Zorg 

» BPV Monitor (sBB)

» Burgerschapsagenda mbo 2017-2020

» Uitval in het mbo voorkomen – KBa nijmegen 2017
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Bijlage 4  toelichting indicatoren

1. Voortijdig schoolverlaten: vsv’ers zijn jongeren van 

12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs 

verlaten. Het vsv-percentage staat voor het aantal 

vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeel-

nemers dat aan het begin van het schooljaar inge-

schreven staat. 

2. arbeidsmarktrendement: aandeel werkenden 

twaalf uur per week één jaar na afstuderen, naar 

opleiding. 

3. succes eerstejaarsstudenten: percentage van de 

eerstejaars dat een jaar later nog bij dezelfde instel-

ling studeert of de instelling met een diploma heeft 

verlaten.

4. Kwalificatiewinst is hier opgevat als het verschil 

tussen het behaalde diplomaniveau in het mbo en het 

niveau van vooropleiding in het vo. 

5. opstroom na diploma: bij gediplomeerden in een 

teljaar is nagegaan of zij na het behalen van het 

diploma binnen de instelling zijn doorgestroomd naar 

een hoger niveau. Het gaat daarbij meer specifiek om 

doorstroom naar een hoger niveau dan op grond van 

de vooropleiding kan worden verwacht. 

6. doorstroom mbo-hbo: de doelgroep voor de indicator 

doorstroom mbo-hbo bestaat uit gediplomeerden op 

niveau. de indicator wordt uitgedrukt in het percen-

tage instellingsverlaters met een diploma op niveau 4 

die op 1 oktober van het volgende teljaar staan inge-

schreven in het hbo.

7. succesdoorstromers in eerste jaar hbo: percentage van 

de eerstejaars dat een jaar later nog bij dezelfde instel-

ling studeert of de instelling met een diploma heeft 

verlaten.

8. aandeel BBl ’ ers: het aandeel van instromers in het 

mbo in de beroepsbegeleidende leerweg (BBl). 
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Financiële begroting kwaliteitsagenda Draagt secundair bij aan* Wordt besteed aan
Onderwerpen per primair aandachtsgebied 2019 2020 2021 2022 GK KJ AA BoO
Gelijke kansen
Studie- en loopbaan begeleiding versterken (advies en LOB) 220.000 220.000 220.000 220.000 X X X Personele kosten studie- en loopbaan adviseurs
Excellentieprogramma verbreden 200.000 200.000 200.000 200.000 Personele en materiële kosten van de organisatie
Successen vieren zoals het uitblinkersgala en skills 50.000 50.000 50.000 50.000 Personele en materiële kosten van de organisatie

Kwetsbare jongeren
Zorgteam en schoolmaatschappelijk werk 400.000 400.000 400.000 400.000 X X Personele kosten zorgteam en schoolmaatschappelijk werk
Verbeteren en aanpassen niveau 2 opleidingen 100.000 100.000 100.000 100.000 X X Personele kosten adviseurs Onderwijs & Kwaliteit, onderzoeks- en ontwikkelingskosten

Aansluiting arbeidsmarkt
Jaarlijks innovatiebudget 300.000 500.000 500.000 500.000 X X X Aan innovatie gerelateerde personele en ontwikkelingskosten
Versterken stagebegeleiding en relatiebeheer 340.000 340.000 340.000 340.000 X X X Personele kosten stageconsulenten
Flexibilisering en ontwikkeling modulair onderwijs en certificaten 50.000 100.000 100.000 100.000 X X Personele kosten adviseurs Onderwijs & Kwaliteit en diverse docenten
Werkveldbezoeken en volgen vakinhoudelijke ontwikkelingen in de regio 100.000 200.000 200.000 200.000 Personele kosten docenten

Basis op orde
Onderwijs
Centrale examencommissie, verbeteren en borging examenprocessen 80.000 80.000 80.000 80.000 Kosten centrale examencommissie
Versterken (digitale) didactiek en het gebruik van Cum Laude (ELO) 125.000 125.000 125.000 125.000 Personele kosten functioneel applicatiebeheer
Versterken van de studentparticipatie en het alumni beleid 50.000 75.000 100.000 100.000 X X Personele kosten begeleiding studentenraad, organisatie panels, communicatiekosten
Verdere ontwikkeling burgerschap en kritische denkvaardigheden 100.000 100.000 100.000 100.000 X X Personele kosten adviseurs Onderwijs & Kwaliteit en docenten

Organisatie en ondersteuning
Verbeteren onderwijs logistiek 150.000 150.000 150.000 150.000 X X X Personele kosten applicatiebeheerders en externe kosten diverse projecten
Verbeteren Management Informatie en monitoring onderwijs kwaliteit 100.000 100.000 100.000 100.000 X X X Personele kosten beleidsadviseur en Planning & Control en externe ontwikkelkosten MI
Verbetering ICT faciliteiten 100.000 100.000 100.000 100.000 Verdere ontwikkeling BYOD/GYOD en devices/ smartboards
Ontzorging onderwijs teams 350.000 350.000 350.000 350.000 X X X Personele kosten onderwijsondersteuning
Onderwijs ontwikkeling  en kwaliteitsbevordering expert rollen 500.000 500.000 500.000 500.000 X X X Personele kosten expert rollen

Personeelsbeleid
Intensivering en versterken professionalisering en werkplezier 100.000 150.000 150.000 150.000 X X X Scholingskosten en professionaliseringsprogramma
Begeleiding nieuwe docenten 150.000 150.000 150.000 150.000 X X X Personele kosten docentcoach en tijd nieuwe docenten
Leiderschapsontwikkeling 100.000 50.000 50.000 50.000 X X X Externe kosten management development programma
Stimuleren gezond gedrag, versterken inzetbaarheid en mobiliteit 250.000 250.000 250.000 250.000 X X X Kosten maatwerkafspraken personeel, gezondheidsinitiatieven, loopbaan ondersteuning, frictie

Totaal 3.915.000 4.290.000 4.315.000 4.315.000

Bedragen in Euro

* Veel van de maatregelen dragen op meerdere aandachtsgebieden bij. De maatregelen zijn gecategoriseerd naar het aandachtsgebied waar ze primair aan bijdragen (grijs vlak). Vervolgens is met kruizen aangegeven waar ze secundair aan bijdragen (GK = 
Gelijke kansen/ KJ = Kwestbare jongeren/ AA = Aansluiting arbeidsmarkt/ BoO = Basis op orde).
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