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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
Voor u ligt de Kwaliteitsagenda van ROC TOP. Deze Kwaliteitsagenda vloeit voort uit het “Bestuursakkoord 

OCW-MBO Raad 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef”. Dit Bestuursakkoord is de grondlegger voor de verdere 

ontwikkeling van het beroepsonderwijs dat verzorgd wordt door de mbo-scholen in Nederland. Het 

bestuursakkoord vormt het vertrekpunt voor een toekomstvisie die de sector verder helpt om haar onderwijs 

naar een hoger niveau te brengen en haar rol te pakken in de verbetering van onze samenleving. 

Hierbij staan de volgende drie landelijke speerpunten centraal: 
 

 

1. Jongeren in kwetsbare positie. Kwetsbare jongeren worden door uitstekend onderwijs 
en persoonlijke begeleiding maximaal ondersteund, met als doel uitval te voorkomen, 
door te stromen naar een hoger niveau of een goede start te maken op de 
arbeidsmarkt. 

 

2. Gelijke kansen. Er worden soepele overgangen gecreëerd binnen een krachtig 
beroepsonderwijs zodat studenten voldoende kansen krijgen om succesvol in het mbo 
in of door te stromen naar een vervolgopleiding of baan die past bij hun ambities en 
talenten. 

 

3. Opleiden arbeidsmarkt van de toekomst. Het arbeidsmarktperspectief van mbo-
studenten wordt verbeterd door aanpassingen in het onderwijsaanbod, beïnvloeding 
van de studiekeuze, inhoudelijke vernieuwing van opleidingen en het versterken van de 
verbinding met de beroepspraktijk.  

Onderdeel van dit Bestuursakkoord zijn kwaliteitsafspraken die gemaakt worden met de mbo-scholen en 

aanvullend op de lumpsum bekostigd worden. Deze kwaliteitsafspraken vormen de Kwaliteitsagenda’s van de 

mbo-scholen in Nederland.  

1.2 Doel van onze Kwaliteitsagenda 
Deze Kwaliteitsagenda is gebaseerd op de transitie die ROC TOP momenteel doorgaat. Deze transitie is ingezet 

in 2018 en is erop gericht om van TOP een toekomstbestendige organisatie te maken die goed inspeelt op de 

(continu in beweging zijnde) behoeften bij studenten, het werkveld en de samenleving in bredere zin. 

Vanzelfsprekend is de agenda ook gekoppeld aan de landelijke speerpunten zoals hierboven genoemd. 

Uiteindelijk moet deze transitie leiden tot een getransformeerde organisatie, die anders werkt en opleidt en 

zich herpositioneert in de Amsterdamse MBO-markt. Hiermee creëren wij extra waarde voor onze huidige en 

toekomstige studenten; wij bieden de juiste opleidingen, op de juiste manier en met de juiste middelen.  

De Kwaliteitsagenda helpt ons om op koers te blijven bij onze transformatie. In deze Kwaliteitsagenda worden 

onze strategische speerpunten vertaald naar concrete acties, maatregelen en de gewenste effecten ervan, 

zodat we continu kunnen monitoren of we nog de goede dingen doen en in hoeverre bijsturing of aanscherping 

nodig is. Dit alles met doel om ons onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt nog beter te maken. 

1.3 Scope 
De Kwaliteitsagenda is opgesteld voor een periode van vier jaar (2019-2022).  

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden relevante externe ontwikkelingen geschetst. Vervolgens worden in hoofdstuk3 de 

belangrijkste kenmerken van ROC TOP toegelicht. Hoofdstuk 4 gaat in op onze strategische koers, waarna we in 

hoofdstuk 5 ons plan van aanpak presenteren. In hoofdstuk 6 geven wij inzicht in de meerjarenbegroting voor 

ons plan van aanpak, waarna tot slot in hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de kwaliteitszorg voor onze 

Kwaliteitsagenda. In bijlage 1 is een totaaloverzicht van de meerjarenplanning van de voorgenomen 

maatregelen opgenomen. 
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2 Relevante externe ontwikkelingen  
In dit hoofdstuk schetsen wij de (continu in ontwikkeling zijnde) omgeving van TOP en de belangrijkste 

ontwikkelingen hierbinnen voor de toekomst van TOP. Het is relevant om een beeld te hebben van de 

belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie en technologie en veranderingen in wet- 

en regelgeving, omdat die de strategische koers van ROC TOP, die in hoofdstuk 4 wordt beschreven, mede 

hebben bepaald. 

2.1 TOP in de Metropoolregio Amsterdam 
ROC TOP is een school in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Metropoolregio Amsterdam is het 

samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio 

Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA 

is de diversiteit, zowel economisch, stedelijk als landschappelijk. De metropoolregio omvat een gevarieerd 

gebied en strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. De regio 

beschikt onder meer over twee luchthavens, zeehavens, het financiële centrum van Nederland, de 

bloemenveiling van Aalsmeer, Media Valley en clusters van creatieve bedrijven. Daarnaast kenmerkt de regio 

zich door tal van aantrekkelijke historische steden en een grote landschappelijke variëteit. De Metropoolregio 

Amsterdam behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s.1 

2.2 Demografische ontwikkeling Metropoolregio Amsterdam 
Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam stijgt de komende decennia flink. In de MRA neemt de 

bevolkingsgroei in de periode 2020-2040 met 14% toe. Deze stijging is forser dan het   landelijk gemiddelde 

(+4%). Kijken we specifiek naar Amsterdam, dan zien we zelfs een nog forsere stijging van de bevolking: maar 

liefst een toename van 18% in de periode 2020-2040.2 De volgende factoren spelen een belangrijke rol in deze 

bevolkingsgroei:  

• Migratie  

• Aantrekkingskracht van de stad op studenten en net afgestudeerden 

• Vergrijzing van de bevolking 

Migratie 

De afgelopen jaren nam het migratiesaldo in Amsterdam flink toe. In 2014 was dat ruim 4.700 (14% van het 

landelijk saldo); in 2016 bijna 

8.900 (11% van het landelijk 

saldo). De meerderheid van de 

immigranten die zich in de stad 

vestigen komt vanuit Europa en 

de Verenigde Staten. Daarnaast 

is er een opvallende toename 

van immigranten vanuit het 

Verenigd Koninkrijk en de BRIC-

landen.  

Op termijn worden er meer 

asielmigranten, EU-migranten en 

studiemigranten verwacht.3 In 

2018 heeft Amsterdam ruim 

100.000 inwoners met een 

                                                           
1 Bron: www.metropoolregioamsterdam.nl 
2 Bron: OIS Amsterdam, ‘Metropoolregio in cijfers 2017’ 
3 Bron: OIS Amsterdam, ‘Bevolkingsprognose 2018-2040’ 

De Amsterdamse beroepsbevolking naar opleidingsniveau en migratieachtergrond, 2017 
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Europese migratieachtergrond. De gemiddelde leeftijd van EU-migranten in Amsterdam is 35,2 jaar. Zij zijn 

vaker dan de gemiddelde Amsterdammer hoogopgeleid.4   

Aantrekkingskracht van de stad op studenten en net afgestudeerden 

Zowel vanuit binnen- als buitenland trekken er relatief veel studenten en jonge mensen (20-27 jaar) naar de 

stad. Belangrijke redenen hiervoor zijn de aanwezigheid van (hoger) onderwijs, het baanpotentieel en het 

ruime aanbod aan voorzieningen. 

Vergrijzing 

Dat de Nederlandse bevolking vergrijst is algemeen bekend. De MRA, en Amsterdam in het bijzonder, vormen 

hierop geen uitzondering: hoewel de stad aantrekkelijk is voor jonge mensen, zien we tegelijk dat het aantal 

jongeren stabiel blijft en het aantal 75-plussers relatief gezien stijgt.5   

Alle bovenstaande demografische ontwikkelingen hebben invloed -ieder op hun eigen manier- op de 

arbeidsmarkt. Dit stelt eisen aan het onderwijs dat wordt geboden en biedt tegelijkertijd kansen voor het 

aanbod (bijv. taallessen voor migranten) en de doelgroepen (herstarters).  

2.3 Economie binnen de MRA  
Economische groei 

Zoals vermeld in paragraaf 2.1 behoort de MRA tot de top vijf van economisch sterke regio’s in Nederland. 

Volgens de Amsterdam Economic Board groeit de economie naar verwachting bovendien met 3,2% in 2019. Uit 

het rapport ‘Economische Verkenningen MRA 2018’6 

blijkt dat deze groei in belangrijke mate wordt 

gedragen door de sectoren Groothandel, 

Specialistische Zakelijke Diensten en Overige 

Zakelijke Diensten. Ook de ICT-sector trekt aan en 

de digitalisering van de financiële dienstverlening 

zet zich voort. 

Wel wordt in de rapportage aangegeven dat niet 

iedereen profiteert van de herwonnen 

welvaartsgroei: “Nog steeds staan velen aan de 

zijlijn of hebben onzekerheid over werk en inkomen 

op de langere termijn. Het creëren van voorwaarden 

en gelijke kansen voor iedereen om mee te doen in 

de samenleving en deel te nemen aan de 

welvaartsontwikkeling, is cruciaal”, aldus de 

Stuurgroep EVMRA. 

Werkloosheid 

Ook de werkloosheid in de MRA is gedaald en neemt naar verwachting verder af tot 3,6% in 2019. Hierbij wordt 

in de rapportage EVMRA 2018 het volgende aangegeven: 

“Er zijn duidelijke verschillen in werkloosheid tussen regio’s en groepen werkzoekenden op de arbeidsmarkt. 

Alle groepen kennen een daling van de werkloosheid en deze is het sterkst onder laag- en middelbaar 

opgeleiden. De werkgelegenheid voor laag- en middelbaar opgeleiden blijkt daarmee relatief 

conjunctuurgevoelig: tijdens de recessie zijn voor deze twee groepen veel banen verdwenen, terwijl er voor 

deze groepen in de huidige periode van hoogconjunctuur juist weer relatief veel banen bijkomen.” 

                                                           
4 Bron: OIS Amsterdam, ‘Monitor EU-migranten 2018’ 
5 Bron: OIS Amsterdam 
6 Rapport van de Stuurgroep EVMRA, publicatiedatum juni 2018 

Welvaartsverdeling MRA 

Bron: OIS, Amsterdam in cijfers 2017 
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Werkloosheid in MRA onder laag- en middelbaar opgeleiden                  Uit de rapportage van de Stuurgroep EVMRA 

blijkt dat zich in specifieke segmenten op de 

arbeidsmarkt krapte aandient, zoals in de 

bouw, installatietechniek, glastuinbouw en ICT. 

Transities op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij 

sectoren die betrokken zijn bij 

energievoorziening, zullen deze trend volgens 

de stuurgroep de komende jaren naar 

verwachting versterken: “Een inclusieve 

arbeidsmarkt zal daardoor steeds afhankelijker 

worden van scholing gedurende de hele 

levensloop van een werknemer. Hier ligt een 

belangrijke taak voor de werkgevers en 

kennisinstellingen in de regio om gezamenlijk 

tot een passend scholingsaanbod te komen.” 

En: “Het goed opleiden van jongeren en 

werknemers die een ‘leven lang leren’, is 

noodzakelijk.” 

Internationalisering 

De MRA, en dan met name Amsterdam, heeft een sterk internationaal karakter. Niet alleen telt de stad ca. 180 

nationaliteiten, ook qua internationaal (diensten-)handelsverkeer is Groot-Amsterdam een belangrijke speler. 

Dit wordt – naast de aanwezigheid van Schiphol- verklaard door de vele hoofdkantoor van (grote) 

internationale bedrijven die in de regio gevestigd zijn. Maar liefst 38,4 procent van de Nederlandse 

importwaarde van diensten en 27,7 procent van de exportwaarde komt voor rekening van bedrijfsvestigingen 

in Amsterdam en omstreken.7 

Arbeidsmarktperspectief 

Door het aantrekken van de economie neemt de vraag naar arbeid de komende jaren weer toe en ziet de 

arbeidsmarkt voor recent gediplomeerden er landelijk over het algemeen weer gunstig uit voor de periode 

2017-2022.8 Hoewel geldt dat de kansen op de arbeidsmarkt toenemen naarmate het opleidingsniveau stijgt, 

blijkt uit de meest recente Basiscijfers Jeugd van het UWV en SBB dat de baankansen voor jongeren met een 

mbo-opleiding onveranderd gunstig blijven. In de periodejanuari tot juni 2018 ontstonden er ruim landelijk 

278.000 mbo-vacatures, waarvan ruim 8,6% in de regio Groot-Amsterdam. 

Tot 2022 wordt op nationaal niveau een jaarlijkse 

werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1,0% per jaar 

verwacht. De bedrijfssectoren waarvoor de sterkste 

groei wordt verwacht zijn de bouwnijverheid (1,7% 

per jaar), de groothandel (1,9% per jaar), de 

specialistische zakelijke dienstverlening (1,8% per 

jaar), en de zorg (3,1% per jaar). Voor alle andere 

sectoren, behalve de landbouw, bosbouw, en visserij, 

en de chemische industrie, wordt tevens een positieve 

werkgelegenheidsgroei verwacht. Hieronder worden 

de werknemersbanen per sector voor de regio Groot-

Amsterdam weergegeven. 

                                                           
7 Bron: CBS, Internationaliseringsmonitor 2017-II 
8 Bron: ROA, De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 
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De economische groei zorgt dus voor een breed gedragen werkgelegenheidsgroei en naar verwachting 

toenemende krapte op de arbeidsmarkt. 

Het aandeel jongeren waarvoor goede tot 

zeer goede perspectieven worden verwacht 

stijgt met het opleidingsniveau: op mbo 2/3 

niveau worden goede tot zeer goede 

perspectieven verwacht voor 14% van de 

gediplomeerden. Op mbo 4 niveau is dit 28% 

en op hbo en wo niveau zelfs 43% en 50%. 

Specifieke ontwikkelingen op de deelmarkten 

zullen bepalend zijn voor de vraag/ aanbod 

verhoudingen voor specifieke beroepen en 

opleidingen.9 In de tabel hiernaast zijn de 

landelijke baanopeningen naar 

opleidingscategorie geprognosticeerd. 

 

2.4 Technologische ontwikkelingen 
Digitalisering en robotisering zijn belangrijke ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt. Al jaren wordt er onderzoek 

gedaan naar de mate waarin deze ontwikkelingen het aantal banen (negatief) zal beïnvloeden. Uit recent 

onderzoek10 van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt dat circa 11,4% 

van het aantal banen in Nederland kan verdwijnen als gevolg van robotisering. Het betreft hier vooral de 

relatief laagopgeleide beroepen zoals schoonmakers, bouwvakkers en fabrieksarbeiders.  

Wij zeggen hierbij bewust kan: de OESO geeft namelijk zelf aan 

dat zij de kans dat de overname door robotisering op deze schaal 

ook daadwerkelijk gebeurt, klein achten. De voornaamste reden 

die hiervoor genoemd wordt door OESO, is het feit dat banen uit 

een veelvoud aan taken bestaan die niet allemaal even 

eenvoudig te automatiseren zijn. Daarnaast gaat de studie alleen 

over wat technologisch mogelijk is, niet wat maatschappelijk 

wenselijk wordt geacht.  

Toch hebben robotisering en digitalisering impact op de 

maatschappij. Concreet zien we dat werk en functies veranderen. 

Jongeren dienen de juiste competenties en vaardigheden te 

ontwikkelen die hen voorbereiden op het werk van de toekomst.  

2.5 Veranderingen in wet- en regelgeving 
Het mbo verandert continu. De afgelopen jaren hebben verschillende veranderingen in wet- en regelgeving 
plaatsgevonden die de mbo-instellingen vernieuwde kaders en regels gaven om het onderwijs in te kleuren. 
Denk bijvoorbeeld aan de zorgplicht in het mbo, de invoering van passend onderwijs, de herziening van de 
kwalificatiestructuur (HKS) met een basisdeel en keuzedelen en het per 1 augustus 2017 ingevoerde 
toelatingsrecht. 
 
Ook deze veranderingen in wet- en regelgeving wegen mee in de gemaakte keuzes m.b.t. de strategische koers 

van ROC TOP, zoals beschreven in hoofdstuk 4. 

 

                                                           
9 Bron: ROA, De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 
10 Nedelkoska, L. and G. Quintini (2018), “Automation, skills use and training”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 
No. 202, OECD Publishing, Paris.  

Bron: ROA 

Baanopeningen naar opleidingscategorie, prognose 2017-2022 

21e-eeuws vaardigheden 

Bron: SLO/Kennisnet 
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3 Over ROC TOP  
In dit hoofdstuk schetsen we op hoofdlijnen een beeld van het onderwijs van ROC TOP en onze 

studentenpopulatie. Daarnaast geven we inzicht in een aantal belangrijke prestatie-indicatoren. Het doel van 

dit hoofdstuk is het bieden van achtergrondinformatie bij de elementen die van invloed zijn geweest op de 

strategische koers die is ingezet. 

3.1 ROC TOP 
ROC TOP is een van de vier mbo-instellingen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). ROC TOP is opgericht in 

2012 en biedt uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs aan circa 4.000 studenten, om hen daarmee voor te 

bereiden op de arbeidsmarkt of een vervolgstudie. ROC TOP onderscheidt zich door haar persoonlijke aandacht 

voor studenten: Bij ROC TOP staat de student écht centraal.  

Veel onderwijsinstellingen zeggen dit, bij TOP is het echt zo. De Onderwijsinspectie heeft dit tijdens het 

vierjaarlijks onderzoek, dat zij in het voorjaar van 2017 uitvoerde, bevestigd. Zo constateerde de 

Onderwijsinspectie dat ‘persoonlijke aandacht en ontwikkelingsgerichte begeleiding binnen de gehele instelling 

is terug te vinden en dat docenten veel tijd besteden aan de begeleiding van studenten. Deze laatsten zijn zeer 

tevreden over de begeleiding.’11 

De algemene tevredenheid van studenten over hun opleiding en school, uitgedrukt in rapportcijfers, bevestigt 
dit beeld. Uit de JOB-monitor blijkt dat deze rapportcijfers in 2018 (significant) iets hoger zijn dan in 2016 (zie 
onderstaande tabel). 

 
 
 
 
 
 

Bron: Uitkomsten JOB-monitor 2018 | Analyses voor ROC TOP 

 
In 2015 en 2016 kwam TOP in de Keuzegids Mbo zelfs als beste mbo van de Randstad naar voren. Van de 43 
mbo-instellingen in Nederland eindigde TOP toen op een gedeeld 6e plaats. 
 

3.2 Onderwijslocaties 
Tot het schooljaar 2018-2019 was TOP verdeeld over 9 vestigingen in zowel Amsterdam als Almere. Als 

onderdeel van de nieuwe strategische koers zijn de diverse vestigingen teruggebracht naar vier zogenaamde 

‘Urban Campussen’ verdeeld over Amsterdam (zie toelichting in paragraaf hierna).  

Locaties mbo-instellingen Amsterdam 

 

Bron: MBO-Agenda gemeente Amsterdam. 

                                                           
11 Rapport vierjaarlijks onderzoek ROC TOP door de Onderwijsinspectie, 7 juli 2017, p. 2 
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3.3 Ons aanbod 
Binnen TOP worden ruim vijftig verschillende opleidingen aangeboden. Om versnippering in het 

opleidingsaanbod tegen te gaan en ten behoeve van een heldere positionering zijn verwante opleidingen sinds 

dit schooljaar geclusterd binnen vier campussen. Een campus is een locatie of een aantal locaties die vlakbij 

elkaar liggen waar opleidingen worden aangeboden die inhoudelijk samenhangen en een bijdrage leveren aan 

de toekomstige ontwikkelingen in de MRA. De campussen hebben de volgende namen: 

• TOP Business (Vlaardingenlaan) 

• TOP Events & Hospitality (NDSM, Amsterdam Noord) 

• TOP Health & Sport (De Klencke, met de Sporthallen Zuid) 

• TOP Start (Wibautstraat) 

Daarnaast zijn er vier kleinere locaties verspreid over de stad waar de studenten van De Amsterdamse Plus hun 

opleiding volgen. Hierna worden de campussen kort toegelicht. 

TOP Business 

Deze campus kan worden gezien als het epicentrum voor de ondernemers, administratief belegden en 

verkopers met ambitie. Studenten kunnen hier de opleidingen Administratief, Financieel, Bancair, Juridisch, 

Management Support, Handel en Ondernemerschap volgen, van niveau 2 tot en met 4.  

Deze campus is de op één na grootste campus van TOP. 

TOP Health & Sport 

Deze campus richt zich op Zorg, Welzijn, Gezondheid en Begeleiding. Studenten kunnen hier de opleidingen 

Verpleging, Maatschappelijke Zorg, Sociaal Werk, Pedagogisch Werk, Onderwijs Assistent, Sport of 

Dienstverlening Helpende zorg en welzijn volgen, van niveau 2 tot en met 4. 

Deze campus is met ca. 1.800 studenten de grootste campus van TOP.  

TOP Events & Hospitality 

De campus Events & Hospitality bevindt zich op de NDSM in Amsterdam Noord. De campus richt zich volledig 

op de ondersteuning van de vele activiteiten die een drukke internationale stad als Amsterdam met zich 

meebrengt. Of dit nu is op gebied van horeca of hospitality; marketing, communicatie en evenementen of op 

gebied van veiligheid of facilitair (niveau 2 en 4). Ook de opleidingen Fietstechniek en Dienstverlening worden 

op deze campus gegeven. 

TOP Start 

Deze campus is gericht op de Entree opleidingen en niveau 2 opleidingen Dienstverlening & Verkoop. 

Studenten die nog niet goed weten wat ze willen kunnen zich hier oriënteren en breder rondkijken, alvorens 

een keuze te maken. Daarna kunnen ze doorstromen naar een andere campus of direct aan het werk.  

Naast de vier campussen verzorgt ROC TOP ook onderwijs binnen ‘De Amsterdamse Plus’. De Amsterdamse 

Plus is de uitvalvoorziening van TOP en is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die gedurende het 

schooljaar uitvallen binnen een onderwijsorganisatie, dagbestedingsproject of uit een hulpverleningsinstantie 

komen. Op De Amsterdamse Plus volgen ongeveer 350 leerlingen onderwijs, verdeeld over verschillende 

locaties in Amsterdam. Met vestigingen in West, Nieuw-West, Oost en Noord wordt getracht elk stadsdeel te 

dekken. 

Vooral bij TOP Start en De Amsterdamse Plus worden jongeren in een kwetsbare positie in hun kracht gezet om 

een diploma te behalen, zodat ze met zelfvertrouwen en gekwalificeerd de arbeidsmarkt op kunnen of hun 

studieloopbaan (bij TOP) kunnen voortzetten.  



11 
 

3.4 Marktaandeel ROC TOP 
Naast ROC TOP bieden het ROC van Amsterdam en twee mbo-vakscholen, het Hout- en Meubileringscollege 

(HMC) en Mediacollege, middelbaar beroepsonderwijs aan in de stad. Met ca. 4.000 studenten bedraagt het 

marktaandeel van ROC TOP in Amsterdam ca. 12,1% in 2019. Dit is lager dan bij de oprichting van TOP; het 

absolute aantal studenten is in de periode 2013-2017 ca. 9% gedaald.  

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de aantallen enorm gaan stijgen in de toekomst: het aantal MBO-

studenten neemt juist af. Uit de planningstool MBO (DUO) blijkt dat het aantal mbo-studenten in 2025 10% 

lager zal liggen dan in 2019, oplopend naar -14% in 2030.  

Prognose aantal MBO-studenten in Nederland 

 Totaal aantal mbo-studenten landelijk Afname t.o.v. 2019 

Prognose 2019 483.930  

Prognose 2025 435.083 -10% 

Prognose 2030 415.095 -14% 

Bron: Planningstool MBO, DUO. 

Deze dalende studentaantallen in de toekomst zijn ook in Amsterdam zichtbaar. In de tabel hieronder wordt 

inzichtelijk gemaakt hoe deze daling er voor de vier mbo-instellingen in Amsterdam uitziet.  

Ontwikkeling aantal mbo-studenten Amsterdam 

MBO-instelling 
Prognose 

2019 
Prognose 

2025 
Prognose 

2030 
Aantallen                 

2030 vs. 2019 

Stichting Media Amsterdam  2.751 2.625 2.542 -8% 

Hout en Meubileringscollege Mbo (locatie Amsterdam)12 1.849 1.717 1.667 -10% 

ROC van Amsterdam  27.673 26.144 25.715 -7% 

Stichting ROC TOP  4.440 4.275 4.242 -4% 

Totaal aantal studenten MBO Amsterdam 36.712 34.760 34.165 -7% 

Bron: Planningstool MBO, DUO. 

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel wordt verwacht dat het studentaantal van ROC TOP in 2030 4% lager ligt 

dan in 2019. Omdat wordt verwacht dat deze daling relatief gezien wat minder hard gaat dan het landelijk 

gemiddelde en dan bij de andere mbo-instellingen van Amsterdam, stijgt ons voorziene marktaandeel in 

Amsterdam licht van 12,1% in 2019 naar 12,3% in 2030 (zie onderstaande figuur). 

Prognose verdeling marktaandeel mbo-instellingen Amsterdam 

 

Bron: DUO - planningstool MBO.  

  

                                                           
12 Het HMC heeft 2 locaties (Amsterdam en Rotterdam) op 1 BRIN nummer. Voor een zuiver beeld zijn alleen de studenten uit Amsterdam 
meegenomen in de vergelijking. De studenten zijn naar rato verdeeld op basis van de verdeling in het schooljaar 2017-2018, zoals 
opgenomen in het jaarverslag 2017. Hieruit blijkt dat 51% van het totale aantal HMC-studenten in Amsterdam een opleiding volgt. 
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3.5 Kenmerken studentpopulatie 
Opleidingsniveau 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk gaven we aan dat TOP zich onderscheidt door de extra aandacht die 

wij studenten bieden. Deze positieve onderscheiding heeft ook een keerzijde: ons imago is hierdoor eenzijdig. 

De buitenwereld ziet ons vooral als een school voor studenten die extra begeleiding nodig hebben. Dit terwijl 

het gros van onze studenten een opleiding op niveau 3 of 4 volgt, zoals te zien is in de volgende grafiek: 

 
Studenten ROC TOP naar opleidingsniveau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: EduarteApp, 19 okt. 2018, bewerking ROC TOP 

 

Verdeling BOL/BBL 

De verdeling BOL/BBL binnen ROC TOP verschuift: het aandeel BBL wordt groter. Dit komt overeen met de 

landelijke trend, alleen stijgt het aandeel BBL bij TOP relatief harder dan gemiddeld in Nederland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: EduarteApp, 19 okt. 2018, bewerking ROC TOP 

 

Herkomst studenten 

In 2017-2018 waren veruit de meeste van onze studenten afkomstig uit de woonregio Groot Amsterdam: 

Herkomst studenten naar regio 

Woonregio Aantal studenten Percentage studenten 

Groot Amsterdam 2841 65% 

Flevoland 499 11% 

Zaanstreek/Waterland 462 11% 

Noord-Holland Noord 183 4% 

Zuid-Kennemerland en 
IJmond 

131 3% 

Overig 277 6% 

Totaal 4393 100% 

Bron: informatie over het voedingsgebied van SBB 
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Ruim de helft van de studenten van ROC TOP komt uit Amsterdam, en daarbinnen grote groepen uit Noord, 

West en Nieuw-West. De populatie van ROC TOP heeft een grootstedelijk karakter: meer dan de helft van de 

totale studentenpopulatie komt uit APC-gebieden. Voor de Amsterdamse studenten is dat zelfs 88%. Dit is 

hoog in vergelijking met de andere mbo-instellingen in Amsterdam, waar je op grond van de ligging een 

vergelijkbare populatie zou verwachten. Hetzelfde geldt voor het aantal studenten met een niet-westerse 

achtergrond; ook dit aantal ligt hoger dan gemiddeld in Amsterdam. 

Bron: MBO scanner.            Bron: MBO scanner. 

Vooropleiding 

De studenten van ROC TOP hebben in vergelijking met de studenten van de andere mbo-instellingen in de stad 

relatief gezien minder vaak een hogere vooropleiding (havo/vwo (al dan niet met diploma) en vmbo met 

diploma, behalve vmbo basisberoepsgerichte leerweg):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: MBO-Scanner 

3.6 Overige relevante indicatoren 
Kwalificatiewinst 
Tegelijkertijd heeft TOP een bovengemiddelde hoge 
kwalificatiewinst. Het percentage gediplomeerden met een 
positief verschil tussen het behaalde diplomaniveau in het 
mbo en het niveau van vooropleiding in het vo in 2016-2017 is 
TOP-breed 88,4%, tegenover een landelijk gemiddelde van 
76,2%. Vooral bij TOP Start, de campus waar studenten een 
Entree- of niveau 2 opleiding volgen en zich oriënteren op een 
vervolgopleiding of een baan, is de kwalificatiewinst hoog 
(96,6%). Ook in vergelijking met de andere Amsterdamse 
mbo-instellingen scoort TOP hoog op dit onderdeel (zie grafiek 
hiernaast). 

% aandeel studenten uit APC-gebieden 

Aandeel studenten met hogere vooropleiding voortgezet onderwijs 

% aandeel studenten met niet-westerse achtergrond 

Kwalificatiewinst gediplomeerden volgens Benchmark MBO 
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Doorstroom 
Het percentage (interne) opstromers is vergelijkbaar met landelijk. Alleen bij de beroepsopleidingen van de 
campus TOP Events & Hospitality ligt het percentage lager dan landelijk bij dezelfde beroepsopleidingen. 
Hierbij dient te worden aangetekend dat de percentages gezien de kleine aantallen op het niveau van de 
beroepsopleiding (en daarmee op het niveau van de campus en TOP-breed) niet altijd even betrouwbaar zijn. 
 

Doorstroom ROC TOP NL 

TOP Business 51% 50,1% 

TOP Events & Hospitality 20% 39,2% 

TOP Health & Sport 34,5% 30,3% 

TOP Start 58,7% 61,8% 

Totaal 42,2% 43,2% 
Bron: Overzicht indicatoren t.b.v. de kwaliteitsagenda 

 
Voortijdig schoolverlaters (VSV) 
Het aandeel vsv’ers was in 2016-2017 TOP-breed bijna twee keer zo groot als het landelijk gemiddelde (9,1% 
t.o.v. 5,6%). Bij alle campussen van TOP ligt het gemiddelde VSV-percentage hoger dan het landelijk 
gemiddelde van dezelfde beroepsopleidingen, maar in verhouding met de landelijke cijfers is het aandeel 
vsv’ers vooral hoog bij TOP Start (21,2% t.o.v. 15%) en TOP Events & Hospitality (8,2% t.o.v. 4,8%). Ook op alle 
opleidingsniveaus ligt het VSV-percentage in 2016-2017 bij TOP (iets) hoger dan landelijk. Dat geldt vooral voor 
de beroepsopleidingen op niveau 1 (40,2% t.o.v. 26,2%) en niveau 2 (15% t.o.v. 9,7%). 
 
In vergelijking met landelijke cijfers is het aantal voortijdige schoolverlaters (vsv) dus nog altijd hoog, maar 
daarbij moet worden opgemerkt dat dit cijfer het afgelopen jaar op niveau 1 duidelijk teruggelopen is, en 
mogelijk zelfs onder het landelijke maximum eindigt. Ook op niveau 4 verwachten we, vergeleken met 2016-
2017 een licht verbeterd VSV-aandeel. De VSV-percentages op niveau 2 en 3 nemen daarentegen naar 
verwachting iets toe. 
 
Ondanks de verwachte licht positieve ontwikkeling ligt het VSV-percentage op niveau 4 bij TOP hoger dan 
landelijk (4,7% t.o.v. 3,6%). Een van de redenen dat studenten op niveau 4 uitvallen kan zijn dat ze zich 
onvoldoende uitgedaagd voelen. Het vierjaarlijks onderzoek door de Onderwijsinspectie in het voorjaar van 
2017 bevestigt dat er in het onderwijs soms ‘minder oog is voor de betere studenten’. Dit kan het risico op 
uitval vergroten, omdat de betere studenten zich kunnen gaan vervelen. Docenten realiseren zich hoe 

belangrijk het is alle studenten uit te dagen in de les om de uitval te verkleinen en voorkomen.’13 

 
Arbeidsmarktrendement 

Het percentage werkenden > 12 uur is bij ROC TOP als geheel (61,3%) lager dan landelijk (76,7%).  

% werkenden > 12 uur ROC TOP NL 

TOP Business 45,7% 71,8% 

TOP Events & Hospitality 79,4% 74,6% 

TOP Health & Sport 78% 86% 

TOP Start 31,8% 53,9% 

Totaal 61,3% 76,7% 
Bron: Overzicht indicatoren t.b.v. de kwaliteitsagenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Rapport vierjaarlijks onderzoek ROC TOP door de Onderwijsinspectie, 7 juli 2017, p. 17 
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Arbeidsmarktrendement specifiek op niveau 2 
Op Verkoop en Dienstverlening scoort TOP lager dan gemiddeld in Nederland. Particuliere Beveiliging en 
Ondersteunende administratieve beroepen doen we het daarentegen juist beter dan gemiddeld. 
 

% werkenden > 12 uur (niveau 2) ROC TOP NL 

Ondersteunende administratieve beroepen 45% 42,6% 

Verkoop 27% 67% 

Particuliere beveiliging 90% 77,7% 

Fietstechniek 14 77,1% 

Dienstverlening 43% 59,3% 
Bron: Overzicht indicatoren t.b.v. de kwaliteitsagenda 

 
Startersresultaat (oftewel succes eerstejaars mbo) 
In 2016-2017 lag het startersresultaat TOP-breed en bij alle campussen lager dan het landelijk gemiddelde. Van 
de eerstejaars studenten studeert 76,6% een jaar later nog bij TOP of heeft de instelling met een diploma 
verlaten (tegenover 84,1% landelijk). Dat geldt niet alleen TOP-breed, maar ook voor de verschillende 
campussen. 

 

Startersresultaat ROC TOP NL 

TOP Business 74,8% 83% 

TOP Events & Hospitality 70,9% 83,3% 

TOP Health & Sport 81,6% 85,8% 

TOP Start 75,8% 82,9% 

Totaal 76,6% 84,1% 
Bron: Overzicht indicatoren t.b.v. de kwaliteitsagenda 

 
Uit de gegevens in de Benchmark MBO blijkt dat het ‘Succes eerstejaars’ bij TOP niet alleen lager scoort dan 
landelijk, maar ook in vergelijking met de andere Amsterdamse mbo-instellingen. Anders dan bij de andere 
instellingen in Amsterdam is het succes eerstejaars mbo in 2016 wel iets gestegen t.o.v. 2015 (2015: 78,7% en 
2016: 79%). 

 

 
Bron: Benchmark MBO 

 
 
 

                                                           
14 De aantallen zijn te klein voor een betrouwbaar beeld van het % werkenden > 12 uur bij de beroepsopleiding Fietstechniek van TOP. 
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Succes eerstejaars in het hbo 
Voor de zeven niveau 4 opleidingen van TOP waar we op basis van de aantallen betrouwbare uitspraken 
kunnen doen over het succes van eerstejaars in het hbo geldt dat (vergeleken met dezelfde 
beroepsopleidingen landelijk) alleen van de beroepsopleidingen Financieel administratieve beroepen en Mbo-
Verpleegkundige een hoger percentage van mbo-4 gediplomeerden een jaar later nog bij dezelfde hbo-
instelling studeert of de hbo-instelling met een diploma heeft verlaten dan landelijk bij deze 
beroepsopleidingen15. 

 

Succes eerstejaars in het hbo ROC TOP NL 

Financieel administratieve beroepen 67,6% 64,7% 

Management retail 48,3% 58,9% 

Marketing, communicatie en evenementen 46,2% 66% 

Mbo-Verpleegkundige 100% 88,4% 

Maatschappelijke Zorg 53,3% 71,8% 

Pedagogisch werk 70% 71,6% 

Sport en bewegen 65% 75,6% 
Bron: Overzicht indicatoren t.b.v. de kwaliteitsagenda 

 

3.7 Samenwerkingsverbanden 
TOP werkt in de MRA met verschillende regionale en Amsterdamse partijen samen. Dat gebeurt in 

verschillende samenwerkingsverbanden, zoals: 

 

De Amsterdamse MBO-Agenda 

De Amsterdamse MBO-Agenda versterkt de focus op het mbo in Amsterdam. Alle Amsterdamse mbo-

instellingen en de gemeente Amsterdam werken in de MBO-Agenda namelijk samen om sterk middelbaar 

beroepsonderwijs te realiseren. Onderwijs dat jongeren uitdaagt het beste uit zichzelf te halen en hen goed 

voorbereidt op de eisen van de arbeidsmarkt en de samenleving van nu en straks. 

 

De agenda is tot stand gekomen na een intensieve dialoog met de mbo-instellingen, onderwijsexperts en 

vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven en richt zich op het realiseren van drie ambities: 

1. De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed. 

2. Elke jongere doorloopt met succes de schoolloopbaan. 

3. Het mbo sluit goed aan op de (regionale) arbeidsmarkt. 

 

Om bovengenoemde ambities te verwezenlijken, kent de gemeente Amsterdam leraren- en scholenbeurzen 

toe en worden subsidies beschikbaar gesteld voor de uitvoering van projecten.16 

 

Aanpak Top600 Amsterdam 

Daarnaast werkt ROC TOP, met name De Amsterdamse Plus, met de gemeente Amsterdam samen rond de 

aanpak van 600 veelplegers in de stad: de Top600. Door het toekomstperspectief van de daders te verbeteren, 

door middel van onder andere onderwijs, wordt getracht om recidive te voorkomen. 

 

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) 

Rond vsv en jongeren in een kwetsbare positie wordt regionaal samengewerkt. Het doel van deze 

samenwerking tussen onderwijsinstellingen en gemeenten is om een regionaal sluitend vangnet voor vsv’ers en 

jongeren in een kwetsbare positie te creëren. 

 

Opleidingsschool De Dam 

Opleidingsschool De Dam is een samenwerkingsverband tussen vier instituten (VU, de HvA, de Breitner 

Academie en Inholland) en 18 vo- en mbo-scholen (vallend onder vier besturen). De Dam is al ruim 15 jaar een 

                                                           
15 Omdat het bij TOP gaat om kleine aantallen doorstromers heeft een enkele uitvaller in het eerste jaar in het hbo al een grote negatieve 
invloed op het overall percentage. 
16 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/amsterdamse-mbo/ 
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door de NVAO erkende opleidingsschool. Jaarlijks realiseren de aangesloten scholen, waaronder ROC TOP, 

leerwerkplekken voor meer dan 250 studenten van het hbo en wo. Zij kunnen bij De Dam werkervaring opdoen 

op het mbo (alle niveaus), vmbo, havo, vwo, tweetalig onderwijs of gymnasium. 

 

Amsterdamse kerngroep LOB 

In de Amsterdamse kerngroep LOB werken aanleverende VO-scholen, vertegenwoordigd door het 

Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen, en Amsterdamse mbo-scholen samen om de overgang van 

het vmbo naar het mbo te versoepelen. De gezamenlijke aanpak richt zich op thema’s als het portfolio / 

plusdocument, LOB en ouderbetrokkenheid. 

 

Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland 

Het Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland houdt zich bezig met de aansluiting mbo-hbo. Vier 

hbo- en acht mbo-instellingen werken op verschillende niveaus samen aan het verbeteren van de doorstroom 

van het mbo naar het hbo. Om hier een impuls aan te geven, is in dit verband per sector het regionale 

keuzedeel Voorbereiding hbo ontwikkeld dat momenteel (in pilotvorm) wordt uitgevoerd. Dat gebeurt door 

mbo- en hbo-docenten samen. 

 

Schakelprogramma “Meer talent naar de pabo” 

Het doorstroomprogramma “Meer talent naar de pabo’” is het resultaat van een samenwerkingsverband 

tussen de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool iPabo, ROC van Amsterdam en ROC TOP. Het doel ervan 

is om doorstroom van mbo-studenten naar de pabo te verbeteren, ook vanuit niet-verwante mbo-opleidingen. 

Mbo-studenten niveau 4 met een diploma van ROC van Amsterdam of ROC TOP volgen daartoe een half jaar 

lang 3 dagen in de week les op zowel de Hogeschool van Amsterdam als de Hogeschool iPabo en lopen 1 dag 

per week stage in het beroepsonderwijs. 
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4 Onze strategische koers 
TOP transformeert naar een organisatie nog beter aansluit en inspeelt op behoeften van studenten, het 

werkveld en de samenleving in bredere zin. In dit hoofdstuk zetten we uiteen wat onze strategische koers is 

voor de komende jaren en hoe we daartoe zijn gekomen.  

4.1 Fundament voor strategische koers 
Onze omgeving verandert ingrijpend en is continu in beweging. Het tempo waarin dit gebeurt, neemt alleen 

maar toe de komende jaren. Vanuit deze zich continu ontwikkelende omgeving, veranderen ook de behoeften 

en wensen van onze studenten en partners. Onze strategische koers is gebaseerd op deze ontwikkelingen en 

behoeften: onze ‘klanten’ – staan centraal.  

Hierna zetten wij de belangrijkste ontwikkelingen en behoeften uiteen.  

4.2 Veranderingen in externe omgeving  
Op basis van de externe ontwikkelingen zoals geschetst in hoofdstuk 2 vatten wij de belangrijkste 

ontwikkelingen voor de toekomst van ROC TOP, die in 2018 hebben geleid tot onze strategische koers, 

hieronder samen:  

• Verstedelijking: de MRA groeit. Dit betekent een (forse) toename van inwoners, dynamiek en 

bedrijvigheid.  

• Mensen worden ouder; de bevolking vergrijst en ontgroent. Daarbij stijgt de pensioengerechtigde 

leeftijd, waardoor mensen langer blijven werken.   

• Internationalisering: de MRA en met name de stad Amsterdam heeft een internationaal karakter door 

de samenstelling van de bevolking en de (toenemende) aanwezigheid van internationale bedrijven. 

Daarnaast maken nieuwe technologieën ook dat het werkveld een internationaler karakter krijgt.  

• Digitalisering: jongere generaties schakelen van jongs af aan tussen de fysieke en de digitale / virtuele 

wereld.  

• Robotisering: een deel van het werk dat traditioneel door mensen werd uitgevoerd wordt 

overgenomen door robots.   

• Onder andere door digitalisering en robotisering verandert de arbeidsmarkt waarvoor wij opleiden, 

ingrijpend. De inhoud van het werk wordt anders; grenzen tussen beroepen vervagen; beroepen 

verdwijnen en er komen beroepen bij die we nog niet kennen. Mensen hebben niet langer één beroep 

of een baan voor het leven.  

4.3 Behoefteanalyse studenten en werkveld 
Om de klant echt centraal te kunnen stellen, is het nodig om te toetsen waar zijn/haar behoeften liggen: hoe 

vertalen externe ontwikkelingen zich naar wat voor hen in de dagelijkse praktijk nodig is? Om dit te 

achterhalen hebben wij een studentarena en werkveldsessies georganiseerd. Hieronder beschrijven wij de 

belangrijkste opbrengst van deze bijeenkomsten. 

Behoeften studenten 

Studenten kiezen voor TOP vanwege de persoonlijke aandacht (en steun indien nodig) van docenten en andere 

medewerkers. Ook waarderen zij het kleinschalige karakter van de school. Daarnaast geven zij aan dat ze bij 

TOP het gevoel hebben geaccepteerd te worden om wie zij zijn, en dat er vooral gekeken wordt naar wat ze 

kunnen (talent), in plaats van wat er verwacht zou worden op basis van vooropleiding, achtergrond of eerdere 

keuzes die ze gemaakt hebben.  

Naast de persoonlijke aandacht geven studenten aan dat de opleidingen hen aanspreken om het feit dat er 

veel praktijk (‘doen’) aan is toegevoegd. Ook de doorstroommogelijkheden en de mogelijkheid om te 

versnellen zijn voor studenten een reden om voor TOP te kiezen.  

Studenten benoemen ook verbeterpunten. Naast een aantal organisatorische verbeterpunten (bijvoorbeeld 

betere informatievoorziening en planning), geven zij aan dat docenten meer en/of strakker mogen sturen op 
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het realiseren van hun leerdoelen. De rol van mentor/coach wordt als belangrijk ervaren, maar studenten 

geven aan dat deze rol nu nog niet door iedere docent even goed vervuld wordt.  

Een ander belangrijk verbeterpunt is de mate waarin de opleiding aansluit bij hun eigen leerbehoefte en 

uiteindelijk het werkveld. Studenten doorlopen nu de opleiding altijd in dezelfde volgorde, wat maakt dat de 

opleiding op onderdelen meer/minder aansluit bij de specifieke behoeften van een student. En nadat de 

student de opleiding heeft afgerond, is de aansluiting met het werkveld niet altijd optimaal. Dit maakt het voor 

sommige studenten lastig om passend werk te vinden.   

Behoeften werkveld 

Uit de werkveldsessies kwamen drie belangrijke aanbevelingen voor de strategische koers  van ROC TOP naar 

voren:  

1. Meer interactie met het werkveld: docenten nemen deel aan werkveld (‘docentstages’) en werkgevers 

nemen deel aan onderwijs (gastcolleges). Daarnaast is er behoefte aan meer gezamenlijke 

experimenten/pilots en meer vraaggericht werken door TOP (niet langer: ‘wat kan TOP bieden?’, maar 

‘wat hebt u als werkgever nodig?’); 

2. Andere rol van docenten. De baanzekerheid neemt af in de toekomst en de omgeving stelt continu andere 

eisen aan werknemers, en dus hun vaardigheden. Talent is daarbij het uitgangspunt. Jongeren moeten zich 

dus meer bewust worden van hun eigen kunnen; zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Dit vraagt een andere 

rol van de docent.   

3. Digitalisering en de mogelijkheden hiervan. ICT en technologie zullen voortdurend impact hebben op de 

(werk)omgeving van de toekomst. Studenten dienen hierop te worden voorbereid, en daarnaast is het 

belangrijk om de mogelijkheden van ICT te verweven in de manier waarop het onderwijs wordt ingericht. 

Het tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs biedt studenten meer vrijheid en mogelijkheden in de 

aansluiting met het werkveld.  

4.4 Staat van de eigen organisatie 
Om te komen tot een goede strategische koers dient niet alleen rekening te worden gehouden met externe 
ontwikkelingen. Het is ook belangrijk om ons bewust te zijn van onze sterke en zwakke punten. Dan wordt 
namelijk helder in hoeverre TOP als organisatie in staat is om flexibel in te spelen op de continu in beweging 
zijnde omgeving en bijbehorende noodzakelijke veranderingen. 
 
Daartoe is in de zomer van 2017 een interne analyse uitgevoerd die is gebaseerd op zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve informatie (waaronder in ieder geval de indicatoren die aansluiten bij de landelijke speerpunten). 
Bij deze interne analyse zijn afgevaardigden van alle campussen en ondersteunende diensten betrokken, om zo 
draagvlak onder de medewerkers te creëren. 
 
Uit deze analyse blijkt dat TOP het op de volgende fronten goed doet:   

- Bij ROC TOP staat de student echt centraal. 

- Kwetsbare en overbelaste studenten doen het bij ons bovengemiddeld goed.  

- Er is persoonlijke aandacht en sprake van een menselijke maat: we kennen onze studenten en 

collega’s. 

- We zijn goed in het ontwikkelen van talent: studenten ronden hun opleiding bij ons af op een hoger 

mbo-niveau dan verwacht gezien hun vooropleiding (kwalificatiewinst). 

- We hebben bevlogen en betrokken collega’s. 

- Als opleidingsschool zijn we betrokken bij het opleiden van toekomstige mbo-docenten, waarvan een 

deel na het afstuderen bij ROC TOP komt werken. 

- De buitenwereld ziet ons als een kleinschalige mbo-instelling met aandacht voor de student. 

 

Tegelijkertijd kunnen we ons nog verder verbeteren op de volgende vlakken (zie voor een onderbouwing ook 

hoofdstuk 3): 
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- Ons imago is eenzijdig: de buitenwereld ziet ons vooral als een school voor studenten die extra 
begeleiding nodig hebben. 

- Het onderwijs is relatief traditioneel. 
- De studentenaantallen laten in ons vijfjarig bestaan een wisselend patroon en overwegend dalende 

tendens zien. 
- Het uitvalpercentage (percentage voortijdig schoolverlaters) is al jaren het hoogste van Nederland. 
- Goede studenten worden onvoldoende uitgedaagd en vallen mede daarom uit. 
- De samenwerking met het werkveld (Theorie Ontmoet Praktijk) heeft nog niet overal kenmerken van 

co-creatie en coproductie. 
 

4.5 Onze missie 
Op basis van de input die wij in de voorgaande paragrafen hebben beschreven, is de missie van ROC TOP in 

2018 verder aangescherpt en als volgt geformuleerd:  

We zijn een nieuwe onderwijsorganisatie waar we, in nauwe samenwerking met bedrijven en 

instanties, praktijkgericht mbo-onderwijs op maat aanbieden. Speciaal voor jou. Opdat jij op je eigen 

manier aan je toekomst kunt werken. Om samen met ons de Amsterdamse regio beter en leuker te 

maken. 

En als we dit vertalen naar de student: 

TOP, we zijn dat andere MBO. Een kleine onderwijsorganisatie waar we jou zien staan. Waar docenten 

je vanuit de praktijk blijven uitdagen en prikkelen. Na je opleiding kun je kiezen voor een baan, een 

vervolgstudie of een eigen bedrijf. Ook dan kun je bij ons terugkomen. Om je te specialiseren, bij te 

scholen en bij te blijven. 

Bij een aangescherpte missie horen ook – deels nieuwe – waarden. Onze kernwaarden zijn: 

• Lef en durf 

• Kwaliteit, ambitie op elk niveau 

• Nieuwsgierigheid 

• Vertrouwen 

• Samenwerking 

4.6 Onze strategische doelen 
Vanuit deze missie en kernwaarden hebben wij de volgende strategische doelen vastgesteld.  

1. Innovatief, toekomstbestendig onderwijs en een actueel opleidingenaanbod 

2. Sterke verbindingen met werkveld en omgeving 

3. Innovatiekracht en duurzame relaties door bundeling van expertise 

Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn een financieel gezonde exploitatie, goede onderwijskwaliteit en 

stabiele studentaantallen.  

De afgelopen periode heeft het management op basis hiervan de uitgangspunten van de ROC TOP strategie en 

doelstellingen voor het komende jaar bepaald. Goed onderwijs voor onze studenten is de basis, met de 

volgende vijf strategische doelen: 

1. Studentenaantallen: naamsbekendheid, instroom, nieuwe doelgroepen (LLO) en studiesucces verhogen 

2. Medewerkers en organisatie: tevredenheid verbeteren en professionalisering 

3. Doorontwikkelen innovatief en toekomstbestendig onderwijs en portfolio 

4. Versterken samenwerking met werkveld en omgeving 

5. Afgestemde interne dienstverlening met onderwijs en een integrale planning 

De uitvoering van de Kwaliteitsagenda levert een bijdrage aan de realisatie van die strategische doelen. 
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4.7 Doelgroepen 
Met onze strategische doelen richten wij ons op diverse doelgroepen – van studenten tot het werkveld en 

strategische samenwerkingspartners. Met de vernieuwde strategische doelen zetten wij in op een uitbreiding 

van de diverse doelgroepen. Voor de studentendoelgroep betekent dit bijvoorbeeld concreet dat we ons niet 

alleen richten op starters en doorstarters, maar ook op herstarters.  

4.8 Koppeling strategische doelen aan landelijke speerpunten  
De missie en strategische doelen zijn vertaald naar drie hoofdambities voor TOP voor de komende jaren. Deze 

sluiten in onze optiek naadloos aan op de landelijke speerpunten van de Kwaliteitsagenda (zie paragraaf 1.1 

voor de speerpunten). Hierna lichten wij dit kort toe. 

De speerpunten ‘kwetsbare jongeren’ en ‘gelijke kansen’ zijn gezien onze studentenpopulatie inherent aan wat 

wij dagelijks doen. TOP doet namelijk al veel voor deze doelgroepen en op het gebied van gelijke kansen, 

bijvoorbeeld in het kader van de MBO-Agenda van de gemeente Amsterdam. Zo zijn/worden er bij TOP 

verschillende maatregelen op gebied van jongeren in een kwetsbare positie en gelijke kansen uitgevoerd. 

Jongeren van De Amsterdamse Plus stroomden met hulp van een doorstroomcoach bijvoorbeeld door naar het 

reguliere onderwijs op niveau 3 en 4. Met het project MyCoach worden studenten gecoacht bij het afronden 

van hun opleiding of het vinden van een vervolgopleiding of baan. Er werd een project uitgevoerd om de 

thuisomgeving van de student te betrekken en er worden netwerktrainingen door een netwerkcoach 

gerealiseerd. We streven ernaar om ons onderwijs zo in te richten dat al onze studenten hun talenten blijvend 

ontwikkelen en daarmee bijdragen aan de MRA. Vanuit het oogpunt van gelijke kansen willen we dus meer 

doen voor zowel kwetsbare als de meer kansrijke jongeren. 

Het speerpunt ‘opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst’ komt terug in onze ambitie en concrete acties 

om nog meer en betere verbindingen te leggen met het werkveld en onze andere samenwerkingspartners. 

Daarnaast richten wij onderwijs in dat een leven lang ontwikkelen voor de doelgroepen mogelijk maakt. Zie 

voor een nadere toelichting hoofdstuk 5. 

Strategisch doel Ambitie Landelijk(e) speerpunt(en) 

Innovatief, 
toekomstbestendig 
onderwijs en een 
actueel 
opleidingenaanbod 
 

“ROC TOP belooft jou als student een uitdagende 
omgeving zodat je je talenten blijvend kunt 
ontwikkelen en kunt bijdragen aan de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA).” 

 

Sterke verbindingen 
met werkveld en 
omgeving 
 

“Wij beloven jou als student dat we je samen 
met het bedrijfsleven opleiden in actuele 
beroepssituaties. Dat kunnen we doordat we 
weten wat er speelt in de beroepen: ROC TOP is 
een innovatieve en duurzame 
samenwerkingspartner voor bedrijven in de 
MRA.” 

 

Innovatiekracht en 
duurzame relaties door 
bundeling van 
expertise 
 

“ROC TOP belooft de professional en werkgevers 

in de MRA een flexibel onderwijsaanbod in het 

kader van leven lang ontwikkelen (qua 

doelgroep, tijd, plaats en vorm).” 

 

 

Deze duidelijk zichtbare koppeling bevestigt voor ons dat TOP met haar nieuwe koers aansluit bij wat het mbo 

van de toekomst nodig heeft. In de tabel hierboven wordt de relatie tussen de strategische ambitie van TOP en 

landelijke speerpunten verder geconcretiseerd.  
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5 Plan van aanpak 
In dit hoofdstuk presenteren wij de aanpak om onze strategische doelstellingen te bereiken in de komende vier 

jaar. De analyse in hoofdstuk 3 vormt hiervoor een belangrijk uitgangspunt.   

5.1 Operationalisering strategische speerpunten 
In de voorgaande hoofdstukken is omschreven hoe we -onder andere in aansluiting op de speerpunten uit het 

bestuursakkoord- tot onze drie strategische doelen zijn gekomen:  

1. Innovatief, toekomstbestendig onderwijs en een actueel opleidingen aanbod 
2. Sterke verbindingen met werkveld en omgeving 
3. Innovatiekracht en duurzame relaties door bundeling van expertise 
 

In dit hoofdstuk vertalen we deze drie strategische doelen naar 1) doelen in termen van effecten, 2) 

maatregelen in termen van interventies, producten en diensten en vervolgens naar 3) concrete activiteiten, om 

zo gericht te kunnen werken aan het behalen van de resultaten die we voor ogen hebben. 

Vertaalslag strategie naar maatregelen 

 

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van deze vertaalslag van strategisch naar operationeel, waarbij het 

‘WAAROM’’ de concretisering is van onze missie: we willen onze studenten in staat stellen om te werken aan 

een betekenisvolle toekomst en daarbij willen we samen de Amsterdamse metropoolregio beter maken.  

Het ‘WAT’ heeft betrekking op onze doelen in termen van effecten: met onze interventies willen we bereiken 

dat 1) onze studenten passend en nuttig werk vinden, 2) een passende en nuttige vervolgopleiding vinden, 3) 

dat zij dusdanig begeleid worden in hun leerproces dat zij hun talenten optimaal kunnen ontdekken en 

ontwikkelen en tot slot 4) dat onze doelgroep de gelegenheid heeft om zich een leven lang te ontwikkelen. 

Het ‘HOE’ geeft aan welke vier hoofdmaatregelen we de komende vier jaar gaan nemen om bovengenoemde 

doelen te bereiken. We gaan ons onderwijs zodanig door-ontwikkelen dat het optimaal aansluit op de 

arbeidsmarkt. Om dit te kunnen bewerkstelligen zal de rol van onze docenten zich verbreden zodat zij als 

(vak)coaches onderwijs op maat kunnen bieden. Om te voldoen aan de vraag van onze doelgroep naar 

mogelijkheden om zich een leven lang te ontwikkelen, nemen we maatregelen ten aanzien van na- en 

bijscholing.  

Het schema laat ook zien wie de betrokken actoren zijn: intern onze vier TOP campussen (met studenten, 

docenten, management en directie) en het bestuur met de staf en bedrijfsvoering. Extern werken we samen 

met het bedrijfsleven, publieke dienstverleners (stichtingen), de gemeente Amsterdam en (vo)-scholen en 

instituten in de regio (MRA).  
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Voordat we ingaan op bovenstaande lichten wij kort één aspect toe dat essentieel is bij de verwezenlijking van 

de voorgenomen hoofdmaatregelen, te weten de veranderende rol van docenten.  

In paragraaf 5.8 lichten we de ondersteunende maatregel toe die nodig zijn om onze doelen te bereiken. 

5.2 De veranderende rol van de docenten 

ROC TOP formuleerde na diverse werksessies een visie op gepersonaliseerd onderwijs. Deze onderwijsaanpak 
houdt in dat de student: 1) diens eigen leerroute uitstippelt door middel van het kiezen van modules, de 
student hoeft niet te doen wat hij al kan en hij weet waar hij staat in zijn ontwikkeling. Ook 2) bepaalt de 
student aan de hand van zijn/haar leervraag welke ondersteuning, lessen en projecten of opdrachten nodig 
zijn. Hiertoe krijgt hij/zij de lesstof overzichtelijk, in de vorm van modules aangeboden.   
Het lesmateriaal wordt in co-creatie met het werkveld ontwikkeld en getoetst. De praktijk is hierbij leidend.  
Al het lesmateriaal is plaats- en tijdonafhankelijk beschikbaar: het onderwijs wordt met behulp van een virtuele 
wereld aangeboden. Deze wereld bestaat onder andere uit de volgende componenten:  
 

• Studenten hebben een digitaal portfolio waarin hun studievoortgang is vastgelegd. 

• Er is één portal dat de student, docent, werkveldbegeleider en medewerker van ROC TOP toegang geeft 
tot een gepersonaliseerde digitale omgeving waarin data, applicaties en roosters worden aangeboden. Ook 
de leermaterialen zijn digitaal beschikbaar.  

• Studenten werken onderling samen en communiceren met de docent en/of werkveldbegeleider via een 
integraal communicatieplatform.  

• Er is via één portal een modern leerlingvolgsysteem beschikbaar. Via het LVS krijgt de student een beeld 
over zijn/haar voortgang. Ook docenten en werkveldbegeleiders kunnen met behulp van het LVS 
monitoren en eventueel bijsturen.  

 
Met onze ambities gaan we de student op een andere manier opleiden. Alleen dan slagen we erin om de 
gewenste effecten te bewerkstelligen. Dit betekent dat ook de rol van de docent verandert naar een meer 
coachende rol; daarnaast is de docent ook expert en werkbegeleider. 
• Docenten werken in een team en zijn als zodanig verantwoordelijk voor de onderwijs kwaliteit. 

• Docenten hebben vaardigheden om een zo breed mogelijk palet aan didactische stijlen instructies, 
onderzoekend leren, ondernemend leren, leren met adaptieve software, leren met materialen, 
samenwerkend leren, begeleid werken, tutorleren, leren in circuits, zelfstandig werken in werkboekjes etc.  

• Docenten beschikken over vaardigheden die relevant zijn in de (toekomstige) beroepen waarvoor wij 
opleiden. Hierdoor zijn zij rolmodel voor onze studenten. 

• Studie loopbaan begeleidingstaken worden nóg belangrijker. 

• Traditionele klassituaties (frontaal lesgeven aan groep studenten met meerdere niveaus en leerstijlen) 
worden zoveel mogelijk vermeden. Het onderwijs, dus ook de ren-vakken, wordt in een andere vorm 
aangeboden. Instructies duren maximaal 20 minuten (met een maximaal aantal instructies op een dag).  
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5.3 De maatregelen uitgewerkt 

Verder concretiserend hieronder de vier hoofdmaatregelen uitgewerkt naar een elftal sub-maatregelen: 

Hoofdmaatregel A: Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt 

1. Co-creatie → Het curriculum komt tot stand in nauwe en duurzame samenwerking met het werkveld 
en met het toe-leidend en vervolgonderwijs. 

2. Internationalisering → ROC TOP biedt opleidingen met internationaal karakter met aandacht voor de 
interculturele (werk)omgeving. Dit draagt bij tot het vinden van nuttig en passend werk en de 
ontwikkeling van talenten. 

 

Laura volgt de opleiding Verzorgende IG bij ROC TOP in het ‘Fieldlab’. Een leeromgeving, in dit geval binnen 
de zorginstelling Vreugdehof (direct gelegen bij onze campus Health & Sport), waar cliënten, 
zorgprofessionals, bedrijven, studenten en docenten samenwerken, leren en experimenteren. Uitgangspunt is 
dat de cliënt centraal staat en in het Fieldlab terecht kan met zijn vraag over gezondheid of preventie. 
Laura: ‘Mensen blijven langer thuis wonen. Ons werk doen we steeds vaker “in de wijk” en we gebruiken 
meer techniek erbij. Ouderen belanden minder snel in een verzorgingshuis en verblijven minder lang in een 
zorginstelling. Als verzorgende van de toekomst gaan we “van zorgen voor, naar zorgen dat”. In het Fieldlab 
leren we omgaan met deze manier van zorg verlenen. We werken samen rond de zorgvrager met 
verschillende andere zorgverleners zoals de ergotherapeut, de fysiotherapeut, de verpleegkundige en de 
thuiszorg om de zorg te bieden die de mevrouw of mijnheer vraagt.’ 

Figuur 1 Voorbeeld co-creatie 

Hoofdmaatregel B: verbreding van de rol van de docent 

3. Docent als vak-coach | studie-coach → Om studenten te (bege)leiden in het verwerven van de 21ste 
eeuwse vaardigheden zal de docent zich meer als (loopbaan)coach moeten ontwikkelen. Dit zijn 
professionals die weten wat elke individuele student nodig heeft om aansluiting te vinden op de 
arbeidsmarkt en die vervolgens in staat zijn om bijpassend onderwijs en begeleiding te bieden. 

4. Studentondersteuning → Bij studentenondersteuning willen wij maatwerk bieden: hulp die past bij de 
vraag van de student. Met deze maatregel willen we gedeelde opvattingen (normen) ontwikkelen voor 
de wijze waarop onze studentondersteuning tot stand komt en geëvalueerd wordt. Deze zal voldoen 
aan de eisen van de wet op passend onderwijs.  De basis van de studentondersteuning wordt TOP 
breed ingericht en wordt uiteindelijk vertaald naar een gedeelde werkwijze.    

5. Opleidingsschool → Via de erkende Opleidingsschool de Dam (een samenwerkingsverband tussen vier 
hbo en wo instituten en 18 (vo en mbo) scholen draagt ROC TOP bij aan de realisatie van 
leerwerkplekken voor studenten van het hbo en wo. Docenten (schoolopleiders en 
werkplekbegeleiders) van TOP begeleiden vanuit de Dam aankomende leraren (hbo-studenten aan de 
tweedegraads lerarenopleiding) en nieuwe collega’s (bijv. zij-instomers en collega’s die een 
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) willen halen.  

 

Suzanne is 18 jaar en volgt de opleiding Dienstverlening op niveau 2. Vanwege niet-aangeboren 
hersenletsel krijgt zij extra studentondersteuning aangeboden. Samen met haar ambulant begeleider, 
hebben haar studieloopbaanbegeleider en haar zorgcoördinator voor Suzanne  een plan van aanpak 
opgesteld. In het plan zijn afspraken opgenomen voor aanpassingen (o.a. rooster, toetsplan, begeleiding). 
Ook is voorlichting gegeven aan docenten over het niet-aangeboren hersenletsel bij Suzanne. Het plan 
maakt voor Suzanne en voor de opleiding duidelijk wat Suzanne nodig heeft om haar diploma te kunnen 
behalen. Suzanne: “Mijn begeleider zie ik nu elke week; door dit gesprek weet ik beter wat goed gaat en 
wat ik nog moet doen. Ik ben opgelucht dat mijn rooster is aangepast. Gelukkig weten docenten nu beter 
wat ik door mijn beperking nodig heb in de les of bij een toets. Ook vind ik het fijn dat ik extra hulp krijg om 
een stage te vinden en in de begeleiding op stage. Erg spannend allemaal”. Inmiddels is Suzanne geslaagd 
voor de opleiding en zij heeft ervoor gekozen om te gaan werken. 

Figuur 2 Voorbeeld studentondersteuning 
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Hoofdmaatregel C: verzorgen van onderwijs op maat 

6. Personalisering van het onderwijs → Studenten hebben de mogelijkheid om gepersonaliseerde 
leerroutes te volgen door het kiezen van modules.  
Het onderwijsprogramma van alle opleidingen wordt herzien en modulair ingericht. De modules 

worden, waar mogelijk, in samenwerking met de beroepspraktijk ontwikkeld. 21ste eeuwse 

vaardigheden worden onderdeel van het onderwijs. 

7. Digitale leer- en werkomgeving → Randvoorwaarde voor het succes van gepersonaliseerd leren via 
modulair onderwijs en persoonlijk leerroutes voor studenten is het inrichten van een prettige, bij 
voorkeur werk gerelateerde leer- en werkomgeving waarin de studenten onder begeleiding 
zelfstandig zijn leerproces kan uitvoeren.  

8. Excellentie → Excellentie-programma’s om onze getalenteerde studenten de kans te geven zich 
maximaal te ontwikkelen in een betekenisvolle leeromgeving. 

9. Doorlopende leerlijn → De samenwerking met het toeleverend -en afnemend onderwijs versterken 
zodat studenten met meer succes doorstromen van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo. 
 

Bij ROC TOP  werken we met gepersonaliseerd leren en dat brengt verandering in werken voor studenten 
en docenten met zich mee. 

Een student: "Ik vind het nieuwe onderwijs spannend, omdat ik weet dat het soms lastig kan zijn als je 
niet een vast schema hebt. Ik leer nu luisteren naar andere studenten en daar ben ik niet zo goed in." 

Een docent: "Ik zit in een nieuwe rol, vroeger bepaalde ik de opdracht voor de leerling en zaten er 
allemaal punten aan vast waar het eindproduct aan moet voldoen. Nu sta ik aan de zijlijn vraag-gestuurd 
te coachen en als ze ergens tegenaan lopen gaan we dat theoretisch onderbouwen in plaats van 
omgekeerd." 

Een docent: "We gaan van productgericht onderwijs; halen de studenten de deadlines, zien alle verslagen 
er hetzelfde uit?, naar procesgericht onderwijs; wat maakt de leerling in het proces naar het eindproduct 
mee, welke leerpunten haalt hij eruit en wat zou hij de volgende keer anders doen?." 

Figuur 3 Voorbeeld gepersonaliseerd leren 

Hoofdmaatregel D: aanbieden van na- en bijscholing 

10. Alumnibeleid → In schooljaar 2018-2019 wordt een start gemaakt met de opzet van een alumni 
bestand, dit bestand wordt jaarlijks uitgebreid met nieuwe afstudeerders en voor de alumni en 
huidige studenten worden activiteiten georganiseerd. 

11. Na-en bijscholing → TOP biedt na-en bijscholing (waaronder EVC-trajecten) voor alumni en andere 
belangstellenden zodat zij hun kennis kunnen actualiseren. Hiermee komt TOP tegemoet aan de 
behoefte (van onder andere het werkveld) aan na- en bijscholing en omscholing ten behoeve van 
andere beroepsperspectieven. Deze na- en bijscholing wordt onder andere mogelijk gemaakt door het 
aanbieden van gecertificeerde keuzedelen. 

 
 

Bij ROC TOP werken docenten en studenten samen in een digitale leer- en werkomgeving die het 
onderwijsleerproces ondersteunt. Het onderwijs wordt niet alleen meer binnen de schoolmuren verzorgd, 
maar anyplace. 
 
Dinsdagochtend, 10.00 uur: 
Mohammed logt in op de teamsite van de Hospitality community. Hij opent de chatruimte van de module 
food & beverage. Daar aangekomen ziet hij dat zijn vele groepsgenoten en de docent al zijn ingelogd. Best 
cool vindt Mohammed. Hij heeft eerder via de dropbox een aantal vragen ingestuurd en is benieuwd naar de 
uitleg van de docent. In een korte powerpoint geeft de docent uitleg; studenten kunnen vragen stellen via de 
chat. Fijn deze toelichting; Mohammed kan nu weer verder met zijn opdracht. Hij hoeft daarvoor niet 
speciaal naar school en toch heeft en houdt hij contact met zijn groepsgenoten en de docent. 

Figuur 4 Voorbeeld digitale leer- en werkomgeving 



26 
 

 
Onderstaande tabel laat zien hoe de elf maatregelen van ROC TOP zich verhouden tot de drie speerpunten van 

het bestuursakkoord:  

Maatregelen  
Kwetsbare 
jongeren 

Gelijke 
kansen 

Toekomstige 
arbeidsmarkt 

A: Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt    

Co-creatie X X X 

Internationalisering   X X 

B: verbreding van de rol van de docent    

Docent als vak-coach | studie-coach X X X 

Studentondersteuning  X X  

Opleidingsschool X X  

C: verzorgen van onderwijs op maat    

Personalisering van het onderwijs X X X 

Digitale leer - en werkomgeving    X 

Excellentie  X X 

Doorlopende leerlijn X X X 

D: aanbieden van na- en bijscholing    

Alumnibeleid  X X 

Na-en bijscholing  X X X 

Met de gekozen maatregelen investeert ROC TOP dus behoorlijk in de drie landelijke speerpunten. Hieronder 
volgt een verdere toelichting en onderbouwing van de tabel. In paragrafen 5.4 t/m 5.8 worden de afzonderlijke 
maatregelen verder toegelicht, geconcretiseerd en onderbouwd.  
 
Kwetsbare jongeren 
Met deze Kwaliteitsagenda investeert ROC TOP behoorlijk in het vooruithelpen van kwetsbare jongeren. 
Kwetsbare jongeren hebben veel baat bij studentondersteuning die aansluit bij hun specifieke hulpvragen. Dit 
vormt de basis van de visie die ROC TOP heeft ontwikkeld in samenspraak met hulpverleners in de stad. De 
komende jaren wordt een substantieel deel van de begroting van de Kwaliteitsagenda daarom besteed aan de 
verdere concretisering en uitvoering van deze visie. 

Verder hebben kwetsbare jongeren baat bij een gepersonaliseerde aanpak en persoonlijk begeleiding in het 
onderwijs. Met het gepersonaliseerde onderwijs wil TOP een situatie creëren waarin deze kwetsbare studenten 
beter toegerust zijn voor de samenleving en passend werk vinden of verder gaan studeren. De ‘docent als 
coach’ speelt hier een cruciale rol: hij signaleert hulpvragen en traint/coacht de student bij het verwerven van 
de vaardigheden die relevant zijn voor toekomstige beroepen of het vervolgonderwijs. Het ontwikkelen van 
maatwerk is hierbij cruciaal. In deze gepersonaliseerde aanpak past ook het verbeteren van de doorlopende 
leerlijn zodat zowel de aansluiting met het toeleidend als afnemend onderwijs optimaal verloopt.  

Verder is ROC TOP overtuigd dat kwetsbare jongeren baat hebben bij (hybride) leersituaties waarin zij 
ondersteund worden in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Om dit te bereiken ontwikkelt ROC 
TOP het curriculum in co-creatie: nauwe en duurzame samenwerking met het werkveld en met het toeleidend 
en vervolgonderwijs. Dit vertalen we ook in de na- en bijscholing zodat kwetsbare jongeren worden 
gestimuleerd om een leven lang te leren. ROC TOP wil met haar belanghebbenden alumni actief begeleiden in 
het ontwikkelen van vaardigheden om informeel en in de praktijk te (blijven) leren. 

Gelijke kansen 
De Kwaliteitsagenda en de maatregelen die daarin zijn opgenomen worden ingezet om studenten gelijke 
kansen te bieden. ROC TOP streeft naar een situatie waarin jongeren soepel instromen en later doorstromen 
naar een baan of opleiding die past bij hun talenten en ambities. Vrijwel alle maatregelen worden bewust 
ingezet om dit te realiseren. Door te investeren in de doorlopende leerlijn zorgt ROC TOP bijvoorbeeld voor een 
betere aansluiting met toeleidend en vervolgonderwijs. Door te investeren in gepersonaliseerd onderwijs, 
docent als coach en co-creatie creëert ROC TOP een leersituatie waarin studenten worden gestimuleerd en 
geholpen in het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Een ander voorbeeld is het excellentieprogramma 
waarin studenten worden uitgedaagd om hun talenten verder te verdiepen en scherpere keuzes te maken in 
bijvoorbeeld het vervolgonderwijs. Ook de na- en bijscholing is een maatregel die wordt ingezet om ervoor te 
zorgen dat onze alumni hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.  
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Toekomstige arbeidsmarkt 
ROC TOP investeert met de Kwaliteitsagenda ook in het verbeteren van het arbeidsperspectief van haar 
studenten. Dit doet zij onder andere door innovatief onderwijsaanbod te ontwikkelen in co-creatie met het 
werkveld en met het toeleidend en vervolgonderwijs. Op deze manier ontstaan er leersituaties die nauw in 
verbinding staan met de beroepspraktijk. Ook met de maatregelen gepersonaliseerd leren, docent als coach en 
doorlopende leerlijn investeert ROC TOP in het bieden van een op maat gemaakte leerroute waarin studenten 
worden gecoacht zodat zij hun talenten ontwikkelen en weloverwogen keuzen maken in het vervolgonderwijs 
of op de arbeidsmarkt. Ook wil ROC TOP haar alumni met de maatregelen alumnibeleid en na- en bijscholen 
stimuleren om competenties te ontwikkelen die passen bij de 21ste eeuw en de steeds veranderende 
arbeidsmarkt.    
 

 

Binnen de opleidingen Horeca, Toerisme en Communicatie-Marketing werken we op verschillende wijzen 
samen met het werkveld. Bij het Evenementenbureau komen opdrachten voor studenten binnen van 
bedrijven uit de buurt. Zo werken studenten aan cateringsopdrachten voor de Hema of worden 
personeelsuitjes en evenementen voor Damen Shipyards georganiseerd. Ook zijn er opdrachten voor het 
organiseren van themafeesten voor schoolkinderen. 
 
In het hybride onderwijs leren en werken studenten aan opdrachten UIT en IN de echte beroepspraktijk. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• Studenten van de opleiding Manager Ondernemer Horeca ontwikkelen een winter- en lentemenu 
voor Noorderlichtcafé in samenwerking met de chef kok van Noorderlicht die tijdelijk in dienst is van 
TOP. 

• Studenten van de opleiding Travel & Hospitality organiseren en promoten toertochten door 
Amsterdam Noord (A-North). 

 
Geleerde theorie en vaardigheden worden toegepast in de praktijk en de student kan innovaties in het 
beroep verkennen. Daarnaast is het een prima moment voor de student om te werken aan zijn 
beroepshouding: wat wordt van mij als werknemer verwacht? De actuele beroepspraktijk werkt motiverend 
en geeft de student kijk op de verwachtingen van en kansen in de toekomst. 

Figuur 5 Voorbeelden co-creatie 

In de volgende paragrafen zijn de elf hierboven benoemde sub-maatregelen verder uitgewerkt met telkens een 
korte beschrijving van de maatregel, het effect dat we veronderstellen te zullen bereiken, de activiteiten die we 
daartoe gaan ondernemen, en welke kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren we voor ogen hebben om in 
kaart te brengen of we tot de gewenste resultaten zijn gekomen.  
 
Bij het benoemen van de streefwaarden gaan we ervan uit dat we in het vierde kwartaal van 2018 een 
nulmeting houden en op basis daarvan in 2020 en 2022 de streefwaarden t.o.v. de nulmeting bijstellen, zodat 
ons ambitieniveau op het voorgenomen peil blijft (zie paragraaf 7.3). 
 
Een totaaloverzicht van de planning van de activiteiten behorende bij sub-maatregelen komt terug in bijlage 1. 
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5.4 Hoofdmaatregel A: onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt 
 

5.4.1 Maatregel 1: co-creatie 
Het curriculum komt tot stand in nauwe en duurzame samenwerking met het werkveld en met het toeleidend 
en vervolgonderwijs. 
 
Veronderstelling  

Door het curriculum samen met het werkveld te ontwikkelen sluit het onderwijs aan bij de actuele 

ontwikkelingen in de maatschappij en heeft het economische of maatschappelijke waarde voor bedrijven en/of 

Metropoolregio Amsterdam (MRA). We creëren een (hybride) leersituatie die studenten beter ondersteunt in 

het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Ook ontwikkelen we een curriculum dat studenten beter in 

staat stelt om passende en nuttige keuzes te maken in hun vervolgopleiding en werk.  

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Actueel onderwijs: actieve 
interactie tussen onderwijs en 
beroepspraktijk 

Opleidingen ontwikkelen projecten, 
onderwijseenheden en/of onderdelen daarvan met 
bedrijven en instellingen  
(Meeteenheid: gemiddeld aantal per campus) 

≥ 6  ≥ 8 

 De Bedrijven Advies Commissie (BAC) ervaart de 
samenwerking als nuttig en dat het onderwijs het 
curriculum verandert in samenspraak met de BAC. 
(Meeteenheid: Gemiddelde waardering nut 
samenwerking en mate van invloed op curriculum (1-5))   

 
- 

 
≥ 2,8 

Aantrekkelijk onderwijs In vragen van de JOB-enquête die betrekking hebben 
op begeleiding en bpv geeft de student aan dat hij/zij 
onderwijservaring in het bedrijf zinvol vindt  
(Meeteenheid: waardering JOB 1-5)  

 
≥ 3,0 

 
≥ 3,5 

Professionaliseren: docent 
heeft actuele kennis van het 
beroep waarvoor de student 
wordt opgeleid 

De docenten lopen met een leeropdracht stage bij een 
voor de opleiding relevant bedrijf of hebben in co-
creatie met een bedrijf een lesopdracht ontworpen.   
(Meeteenheid: % docenten) 

 
≥ 20% 

 
≥ 40% 

   
Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Co-creatie 

Visie ontwikkelen met campus over co-creaties       
Samenwerkingspartners vinden       
Inventariseren welke BPV-contacten/bedrijven potentieel hebben       
Kwaliteitscriteria voor modules opstellen       
Bij studenten (door)ontwikkeling toetsen       
Curriculum aanpassingen aan opdrachten (en evaluaties)       
Opdrachten schrijven       
Onderzoek naar resultaten (studentpanels)       
Docentstages met leeropdracht incl. collegiale uitwisseling        

Uitvoeren hybride onderwijseenheden      

Co-creatie conferentie      
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5.4.2 Maatregel 2: internationalisering 
ROC TOP biedt opleidingen met internationaal karakter en stages in het buitenland. Beiden richten zich op de 

interculturele (werk)omgeving. Dit draagt bij tot het vinden van nuttig en passend werk en talentontwikkeling.  

N.B.: De uitvoering van de hier beschreven maatregel vindt plaats op twee campussen: Business en Events & 

Hospitality. 

Veronderstelling  

Amsterdam onderhoudt contacten met bedrijven en instellingen zowel in Nederland als in Europa maar ook ver 

weg in andere werelddelen. Studenten krijgen dus te maken met allerlei internationale contacten. 

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is behoefte aan meertalige werknemers met vakkennis. Het gaat met 

name om de talen Engels, Spaans en Chinees. Naast taalvaardigheden is het van belang dat zij kunnen 

functioneren in een internationale en interculturele omgeving. Met deze maatregel verhogen wij het 

arbeidsperspectief van onze studenten en maken we onze studenten én docenten bewuster van de 

meerwaarde van een multiculturele werkomgeving. 

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Verhoogt werkperspectief 
door 
kennisvermeerdering 
talen 

Internationale keuzedelen: studenten kunnen kiezen 
voor een intercultureel programma in de vorm van een 
keuzedeel  
(Meeteenheid: aantal keuzedelen per campus  
(Business / E&H)) 

 
1 

 
2 

Meertaligheid docenten Docenten kunnen meertalig lesgeven 
(Meeteenheid: aantal docenten per campus dat één 
van de drie hier boven genoemde talen vloeiend 
beheerst). (Business / E&H)) 

1 1 à 2 

Interculturele 
bewustwording onder 
docenten en studenten 

Studenten en docenten geven aan dat studenten 
ervaring opdoen op school in het omgaan met andere 
culturen (ROC TOP breed) 
(Meeteenheid: gemiddelde waardering competentie 
niveau door studenten en collega’s (1-5)) 
 

 
≥ 2,6 

 
≥ 3,2 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Internationalisering 

Keuze voor keuzedelen      
Ontwikkelen (TOP-brede) keuzedelen        

0 meting op native speakers      
TOP-breed actieplan opstellen voor interculturele bewustwording (IB)      
Uitvoeren en evalueren keuzedelen       

Docenten volgen taalopleidingen        

Workshop IB in uitvoering (als train-de-trainer traject)        

Gesprekken met Focusgroepen        

Internationale stages aanbieden       

Internationaliseringsaanbod ontwikkelen       

Internationale werkweek organiseren      
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5.5 Hoofdmaatregel B: verbreding van de rol van de docent  

5.5.1 Maatregel 3: docent als vak(kennis)coach en (studie)loopbaancoach 
Om studenten te (bege)leiden in het verwerven van de vaardigheden die relevant zijn voor toekomstige 

beroepen zal de docent zich meer als vakkennis- en (studie)loopbaancoach moeten ontwikkelen. Dit zijn 

professionals die weten wat elke individuele student nodig heeft om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt 

en die vervolgens in staat zijn om bijpassend onderwijs en begeleiding te bieden.17  

De eerste stap in deze maatregel is het formuleren van gemeenschappelijke eisen die ROC TOP stelt aan de rol 

van loopbaancoach binnen de functie van docent. Daarna volgen docenten (en anderen voor wie dat relevant 

is), een opleiding om hun vaardigheden als (loopbaan)coach te versterken. Ook zullen we een werksituatie 

creëren die docenten in staat stellen om studenten te trainen en te coachen bij het verwerven van de 

vaardigheden die relevant zijn voor toekomstige beroepen.   

Veronderstelling  

Uit analyse blijkt dat veel van onze afgestudeerden ondanks hun vakkennis onvoldoende in staat zijn om in de 

dynamiek van de (toekomstige) arbeidsmarkt als professional te functioneren. Een van de oorzaken daarvan is 

dat zij de 21e-eeuwse vaardigheden18 niet of onvoldoende beheersen. Wij slagen er dus nog onvoldoende in 

om moderne vaardigheden bij te brengen die nu en in de toekomst nodig zijn op de arbeidsmarkt. Wij 

verwachten dat docenten in hun nieuwe rol als (loopbaan)coach beter in staat zullen zijn om studenten te 

trainen en begeleiden in het ontwikkelen van moderne vaardigheden en dus studenten adequaat voorbereiden 

op de arbeidsmarkt van nu en de nabije toekomst. 

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 
Streef-waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Studenten ontwikkelen 
vaardigheden die relevant zijn voor 
toekomstige beroepen  
 

Studenten krijgen naast studieloopbaan-
begeleiding gemiddeld 1 uur per 5 weken 
individuele loopbaan-coaching gericht op de 
studie voortgang 
(Meeteenheid: % studenten dat gemiddeld 1 
uur per vijf weken coaching krijgt) 

≥ 20% ≥ 50% 

Afgestudeerden die werken, zijn 
toegerust om als professional te 
functioneren op de arbeidsmarkt. 

Werkgevers, gemeente en docenten achten 
de professional voldoende toegerust om te 
functioneren op de arbeidsmarkt.  
(Meeteenheid: gemiddelde waardering 1-5) 

≥ 2,5 ≥ 3,2 

De docent versterkt zijn/haar 
vaardigheden als loopbaancoach 
om de student optimaal voor te 
bereiden op het functioneren op de 
arbeidsmarkt. 

Docent neemt deel aan training en intervisie 
om de rol van loopbaan-coach te versterken 
en doet verslag in portfolio. 
(Meeteenheid: % deelnemende docenten) 

20% 80% 

 

                                                           
17 Het verwerven van deze vaardigheid draagt bij aan de vormgeving van het brede kader van het ‘gepersonaliseerd onderwijs’  
binnen ROC TOP. 
18 https://www.canonberoepsonderwijs.nl/default.aspx?404;http://www.canonberoepsonderwijs.nl:80/21ste-eeuwse-vaardigheden-in-
het-mbo 
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Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Docent als vak-
coach | studie-coach 

Beschrijven van de vaardigheden en taken van de docent als 
(loopbaan-) coach bij ROC TOP      
Samenstellen werkgroep die activiteiten met docenten voorbereidt 
(Ervaringen pilot HTC hierbij benutten)      
Docent maakt een reflectieverslag van actuele invulling van de rol als 
coach      
Voorbereiden en organiseren van interactieve bijeenkomsten 
(Ervaringen team HTC hierbij benutten)      
Training van coachvaardigheden         

Intervisiegroepen        

 

5.5.2 Maatregel 4: studentondersteuning  

In het schooljaar 2017-2018 heeft TOP een integrale visie ontwikkeld op studentondersteuning (hulp aan 

studenten met een specifieke ondersteuningsvraag, zowel op het gebied van zorg als onderwijs). Wij vinden dit 

belangrijk gezien onze specifieke studentenpopulatie, wij hebben relatief veel jongeren in een kwetsbare 

positie op ons ROC, en een relatief hoog aantal voortijdige schoolverlaters.  

De komende jaren wil TOP haar visie te vertalen naar de praktijk. Op dit moment is er binnen de 

onderwijsteams van TOP een diverse inrichting van de studentondersteuning. Bij studentondersteuning willen 

wij maatwerk bieden: hulp die past bij de vraag van de student. Professionals moeten dus voldoende ruimte 

krijgen om passende oplossingen te ontwikkelen.  

Daarbij is het van belang dat de ontwikkeling van de hulp wel tot stand komt op basis van een gedeelde visie. 

Door gedeelde opvattingen te formuleren over hoe we werken bij studentondersteuning (welke normen we 

hanteren), vergroten we de kwaliteit en de meerwaarde voor de studenten. Zo zorgen we er voor dat de 

adequate ondersteuning terecht komt bij de student die het nodig heeft. Deze moet voldoen aan de eisen van 

de wet op passend onderwijs.  De basis van de studentondersteuning zou TOP breed ingericht moeten worden 

en uiteindelijk vertaald moeten worden naar een gedeelde werkwijze.    

Veronderstelling  
Op dit moment is de aanpak verschillend en versnipperd en bestaan er verschillende visies op 

studentenondersteuning. Een gedeelde opvatting over de wijze waarop we te werk gaan in het geval van een 

ondersteuningsvraag ontbreekt.  Door een gedeeld beeld te vormen over hoe we werken (normen) bij 

studentondersteuning en volgens welke werkwijze, vergroten wij de kwaliteit en bieden we meerwaarde voor 

de studenten. Zo zorgen we ervoor dat de adequate ondersteuning terecht komt bij de student die het nodig 

heeft.   

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Het bieden van 
passende student-
ondersteuning 

Student (en ouders) vinden dat de geboden ondersteuning 
voldoende aansluit bij de ondersteuningsvraag.  
(Meeteenheid: waardering 1-5) 

≥ 2,6 ≥ 3,2 

Professionals werken 
geïntegreerd 

Netwerkpartners werken samen aan één plan voor de 
student 
(Meeteenheid: waardering netwerkpartners voor 
samenwerking aan 1 plan 1-5) 

≥ 2,6 ≥ 3,2 

 De regie is helder belegd bij één persoon  
(Meeteenheid: waardering 1-5) 

≥ 3 ≥ 3,5 
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Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Student-
ondersteuning 

Nieuwe aanpak bekendmaken in de gehele organisatie       
Medewerkers van het ondersteuningsteam zijn in positie en tonen 
awareness       
Er is een afstemming tussen de lijnen (1-2 is op school en 3 is buiten 
de school)      
Ondersteuningsteam is aan de slag volgens PDCA cyclus         

Expertteams nemen de rol op zich om de deskundigheid te delen met 
de onderwijsteams        

 

5.5.3 Maatregel 5: opleidingsschool 
Opleidingsschool de Dam is een samenwerkingsverband tussen vier instituten (VU, de HvA, de Breitner 

Academie en Inholland) en 18 vo-scholen (vallend onder vier besturen). De Dam is ruim 15 jaar een door de 

NVAO erkende opleidingsschool voor lerarenopleidingen. Jaarlijks realiseren de aangesloten scholen 

leerwerkplekken voor meer dan 250 studenten van het hbo en wo. Bij de Dam kunnen zij werkervaring opdoen 

op het mbo (alle niveaus), vmbo, havo, vwo, tweetalig onderwijs of gymnasium. 

Docenten (schoolopleiders en werkplekbegeleiders) van TOP begeleiden vanuit Opleidingsschool de Dam 

aankomende leraren (hbo-studenten aan de tweedegraads lerarenopleiding van de partnerinstituten) en 

nieuwe collega’s (bijv. zij-instomers die een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) willen halen).  

Veronderstelling  

De opleidingsschool draagt bij aan algemene doelen van: verbreding van de rol van de docent en het ontdekken 

en optimaal ontwikkelen van talenten. 

Via de Dam is ROC TOP actief betrokken bij het opleiden van docenten van de toekomst die beschikken over de 

vaardigheden die wij in ons nieuwe gepersonaliseerde onderwijs van docenten verlangen. Door begeleiding en 

scholing van (aankomende) docenten creëren we een cultuur van (wederkerig) leren: hbo- studenten die bij 

ons stage lopen en zittende docenten leren van en met elkaar; de instituten leren van onze docenten en 

omgekeerd benutten de instituten de kennis en vaardigheden van onze docenten bij de invulling van hun 

curriculum.  

Stagiairs en startende leraren introduceren actuele onderwijsinzichten en dragen daarmee bij aan de innovatie 
van ons onderwijs.  
Een deel van de hbo-stagiairs zijn oud mbo-studenten; zij zijn via het mbo naar het hbo doorgestroomd; daarin 
zijn zij een voorbeeld voor de mbo-studenten.  
Schoolopleiders19 beschikken over coaching-vaardigheden (voorwaarde voor VELON-registratie). Door die te 
delen met werkplekbegeleiders20, en door intervisie met werkplekbegeleiders, ontwikkelen zowel zittende 
docenten als hbo-stagiairs zich op dit vlak. Op deze manier sluiten de activiteiten van de opleidingsschool goed 
aan bij de eerder beschreven rol van de docent als coach. 
Daarbij is het in het licht van het te verwachten lerarentekort (demografie) zinvol dat TOP in contact komt met 

toekomstige collega’s en het docententeam wordt verstevigd met een vast aantal leraren in opleiding (LIO’s).  

                                                           
19 De schoolopleider (SOL) is: 1) contactpersoon op de campus tussen TOP en de instituten en 2) neemt deel aan de ca zeven 

bijeenkomsten van de professionele leergemeenschap van de Dam. De SOL 3) treedt op als ‘algemeen begeleider’ van de hbo-studenten 4) 

draagt zorg voor een passende matching tussen de hbo-student en de werkplekbegeleider (WPB), 5) is betrokken bij de beoordeling van de 

hbo-studenten 6) coördineert de werkzaamheden van de WPB’s die de hbo-studenten in hun dagelijks functioneren begeleiden en 7) 

neemt soms taken van de WPB over 8) adviseert de coördinator over scholing voor WPB’s 9) begeleidt intervisie groepen van WPB’s. De 

SOL is leidt het jaarlijkse consentgesprek met WPB’s, studenten en de Instituutsopleider (begeleider vanuit het instituut). Van de 

schoolopleiders wordt verwacht dat zij VELON-geregistreerd zijn. ((beroeps)VerEniging Leraren-Opleiders Nederland).  

20 De kern van de taak van de werkplekbegeleider (WPB) is het begeleiden van hbo-studenten bij het werkplekleren in de dagelijkse 
praktijk. Het betreft activiteiten die betrekking hebben op de eerstelijnsondersteuning van de student op de werkplek. Van de WPB’s wordt 
verwacht dat zij minimaal het certificaat van de basiscursus WPB hebben behaald. Via de opleidingsschool kunnen WPB’s deelnemen aan 
ca 6 (gecertificeerde) cursussen   
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Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Verbreding van de rol van de 
docent / docent als coach. 

Op iedere campus zijn er voldoende docenten 
aanwezig die één of meer werkplekbegeleiders-
cursussen hebben gevolgd om het afgesproken 
aantal hbo-studenten te begeleiden conform 
samenwerkingsovereenkomst de Dam. 
(Meeteenheid: % van opleidingsteam met 
voldoende werkplekbegeleiders conform 
samenwerkingsovereenkomst) 

30% 60% 

 Schoolopleiders (SOL’s) zijn VELON geregistreerd  
(Meeteenheid: % schoolopleiders) 

75% 100% 

Ontdekken en optimaal 
ontwikkelen van talenten 

LIO’s zijn aanvulling op docententeam 
(Meeteenheid: Aantal LIO’s per campus) 

3,5 3,8 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Opleidingsschool 

Update en vaststelling beleidsstuk opleidingsschool t.b.v. campussen 
(w.o. besluit m.b.t. vergoeding stagiairs)      
Inzet en monitoring aantal begeleide hbo-studenten (en PDG 
studenten) conform samenwerkingsovereenkomst de Dam en 
taaktoedeling SOL’s en WPB’s       
Inplannen (1x per jaar) consentgesprekken met studenten, 
schoolopleider, en instituutsopleider          

Betrokkenheid van hbo-studenten bij onderwijsinnovatie 
operationaliseren en opnemen in opleidingsplan van de DAM      
Deelname aan WPB-cursussen (door nieuwe werkplekbegeleiders)         

(Nieuwe) schoolopleiders volgen scholingstraject van de VU t.b.v. 
VELON-registratie.       
Betrekken HR-afdeling (t.b.v Strategisch HRM), o.a.: inventarisatie | 
database wpb’s       
Pilot draaien van inductieprogramma          

Schoolopleiders hebben intervisie met collega’s t.b.v. het optimaal 
coachend begeleiden         
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5.6 Hoofdmaatregel C: verzorgen van onderwijs op maat 

5.6.1 Maatregel 6: Personalisering van het onderwijs 
Studenten krijgen de mogelijkheid om gepersonaliseerde leerroutes te volgen door het kiezen van modules. 

Het onderwijsprogramma van alle opleidingen wordt herzien en modulair ingericht. De modules worden, waar 

mogelijk, in samenwerking met de beroepspraktijk ontwikkeld (co-creatie). Vaardigheden die nodig zijn voor 

toekomstige beroepen worden onderdeel van het onderwijs. 

De algemeen vormende vakken zoals Nederlands en rekenvaardigheid en de beroepsgerichte vakken zullen 

beter op elkaar aangesloten worden (taal- en rekengericht vakonderwijs). Dit is een aanvulling op de modules 

voor de algemeen vormende vakken die worden ontwikkeld en aangeboden.  

Veronderstelling  

De 21ste eeuw is en wordt een eeuw vol technologische innovaties, nieuwe businessmodellen, globale 

samenwerkingsverbanden en een enorme hoeveelheid aan online informatie. Daar waar voorheen kennis een 

belangrijk concurrentiewapen in de markt was, geldt nu dat het creatief kunnen benutten en toepassen van 

deze kennis voorop staat, en dat dit zoveel mogelijk in co-creatie met anderen gebeurt. Deze manier van 

denken en werken vergt complexe vaardigheden zoals communicatie, samenwerking, probleemoplossend 

vermogen, ondernemendheid, kritisch denken, mediawijsheid en digitale behendigheid (21ste-eeuwse 

vaardigheden). ROC TOP wil studenten hierop voorbereiden. 

Met het personaliseren van het onderwijs wil ROC TOP dat in de toekomst het onderwijs voor de student meer 

flexibel, en in de praktijk, kan worden aangeboden. De student meer keuzemogelijkheid heeft en meer in een 

actieve rol wordt gezet in het keuzeproces maar ook eigenaarschap neemt over het eigen leerproces. Door de 

integratie van de algemeen vakken en de beroepsgerichte vakken ontstaat meer tijd voor o.a. taal- en 

rekenonderwijs voor specifieke groepen. ROC TOP verwacht met deze maatregelen dat de student beter 

toegerust in de, steeds sneller veranderende, samenleving aan het werk kan gaan of verder kan studeren. 

Tevens verwacht ROC TOP een hogere tevredenheid van studenten en een lagere ongediplomeerde uitstroom. 

Door de modulaire opzet van het onderwijsprogramma kunnen aanpassingen snel gedaan worden en blijft het 

onderwijs responsief en kan beter aansluiten op (veranderingen in) de beroepspraktijk. De modules worden 

praktijk en opdrachtgericht geformuleerd waarbij een student zo veel mogelijk wordt uitgedaagd om zelf de 

lead te nemen in het leerproces ondersteund door korte hoor- en werkcolleges. Doelstelling is om modules in 

verschillende vormen aan te gaan bieden zodat een student ook kan kiezen welke vorm het best bij hem/haar 

past. 

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Onderwijs dat aansluit 
op de arbeidsmarkt 

BPV-bedrijven geven aan dat opleiding aansluit bij hun werk 
(Meeteenheid: 1-5) 

≥ 2,5 ≥ 3 

 Een hoger percentage studenten stroomt door naar 
vervolgonderwijs of naar een baan  
(Meeteenheid: % ongediplomeerde uitval) 

minus 0,2% 
t.o.v. 2018  

minus 0,4% 
t.o.v. 2018 

Docent in positie Percentage docenten dat effectief werkt volgens het nieuwe 
onderwijsconcept van TOP. 
(% collega’s, leidinggevenden en werkveld in enquête of 
focusgroep met waardering ≥ 3 (op schaal van 1-5) 

25% 40% 

Onderwijs op Maat Studenten kiezen een eigen volgorde van het 
onderwijsprogramma (Meeteenheid: % studenten dat een 
eigen volgorde van het onderwijsprogramma kiest) 

50% 75% 

 Student geeft aan dat hij/zij resultaten behaalt binnen door 
hem voorgenomen tijd (Waardering door student en 
loopbaan-coach (1-5)) 

≥ 2,6 ≥ 3,2 
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Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Personalisering van 
het onderwijs 

Doorontwikkeling team HTC 

Evalueren en bijstellen onderwijsprogramma        
Studenten kunnen zich inschrijven op te volgen modules en zo hun 
eigen leerroute bepalen      
Vraaggestuurde modules ontwikkelen       
Opgehaalde opdrachten uit bedrijfsleven implementeren in het 
curriculum        
Kennisdeling ervaringen met de onderwijsteams van ROC TOP        
TOP-breed 

Inrichting project en opstellen aanpak      
Deelname aan kennisdeling activiteiten omtrent Het Nieuwe 
Onderwijs tussen teams van ROC TOP          

Samenstellen ontwikkelteams       
Analyse huidige curriculum en opstellen leerplan opleidingen bij het 
Nieuwe Onderwijs      
Ontwikkelen (vraaggestuurde) modules        
Uitvoeren project aanpak        

Evalueren en bijstellen projectaanpak       
Evalueren en bijstellen onderwijsprogramma        

Studenten kunnen zich inschrijven op te volgen modules en zo hun 
eigen leerroute bepalen      
Opgehaalde opdrachten uit bedrijfsleven implementeren in het 
curriculum        

Evalueren en afronden project      

 

5.6.2 Maatregel 7: Digitale leer- en werkomgeving 
Randvoorwaarde voor het succes van gepersonaliseerd leren via modulair onderwijs en persoonlijk leerroutes 

voor studenten is het inrichten van een niet klassikale leer- en werkomgeving. Deze omgeving is nodig om 

studenten in een prettige, bij voorkeur werk gerelateerde omgeving, onder begeleiding zelfstandig zijn 

leerproces te laten uitvoeren. Het betreft: 

• een fysieke werkomgeving (leerplein) binnen de vier campussen. Omdat elke campus een 
verschillende groep van opleidingen heeft zal het leerplein per campus mogelijk verschillend worden 
ingevuld; 

• een cloud gebaseerde digitale leer- en werkomgeving (DLWO) op basis van Microsoft Office365 en 
Azure waarin studenten en docenten samen kunnen werken, onderwijsmateriaal digitaal beschikbaar 
is, de persoonlijke leerroute van de student vormgegeven kan worden en gevolgd kan worden en de 
student kan werken aan zijn portfolio. Dit is inclusief de inrichting van een Cloud-omgeving waardoor 
student en docenten ‘any time, any place, any device’ kunnen beschikken over de DLWO.  

 
Veronderstelling 

Studenten worden vaardig in het gebruik van digitale (communicatie) middelen, dit draagt bij aan een betere 

aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook voor de docenten zal het werken met de DLWO leiden tot nieuwe 

mogelijkheden om hun onderwijs vorm te geven (bijvoorbeeld via gaming) en de modules meer aan te laten 

sluiten op de belevingswereld van de student en/of de arbeidsmarkt. Daarnaast stelt de DLWO de docent in 

staat studenten meer individueel te begeleiden. Deze extra aandacht zal leiden tot minder verzuim en uitval bij 

studenten. Verder is een digitale leer en werk omgeving noodzakelijk om gepersonaliseerde leerroutes 

inzichtelijk te houden en studenten te ondersteunen in het maken van hun keuzes. Het in de Cloud beschikbaar 

zijn van de DLWO geeft de student ruimte om te leren op afstand, bijvoorbeeld thuis, op stage of wanneer 

onderwijs bij een bedrijf plaatsvindt, waarbij ondersteuning via de DLWO door docenten mogelijk blijft. 
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Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Onderwijs dat aansluit 
op de arbeidsmarkt 

Werkveldbegeleiders en studenten ervaren dat 
(afgestudeerde) studenten in staat zijn om samen te werken in 
de digitale wereld’  
(Meeteenheid: Gemiddelde waardering (1-5) door studenten 
en werkveldbegeleiders) 

≥ 2,6 ≥ 3,4 

Onderwijs op Maat Student heeft zicht op zijn leerroute en is in control over zijn 
leerroute. 
(Meeteenheid: Tevredenheid student over inzichtelijkheid en 
control leerroute (1-5)) 

≥ 2,6 ≥ 3,4 

 Student kan zelfstandig, onder begeleiding, op het leerplein 
werken aan zijn leerproces. 
(Meeteenheid: Gemiddeld aantal begeleide onderwijstijd 
(BOT) per student / uren uitgevoerd op het leerplein voor de 
studenten in het modulair onderwijs) 

≥ 250 ≥ 500 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Digitale leer- en 
werkomgeving 

Ontwikkeling DLWO      
Ontwikkelen traingingsprogramma voor docenten en studenten      
Implementatie (o.a. training) DLWO bij docenten         

Implementatie (o.a. training) DLWO voor studenten         

Inrichting en migratie naar Cloud omgeving      
Vervanging vaste werkplekken door laptops       
Inrichten leerpleinen 3 campussen       
Beheer en doorontwikkeling DLWO        

Ontwikkelen trainingsprogramma voor werkveldbegeleiders      
Implementatie DLWO bij werkveldbegeleiders        

 
 

5.6.3 Maatregel 8: excellentie  
ROC TOP biedt excellentie-programma’s om onze studenten de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen in 
een betekenisvolle leeromgeving. 
 
Veronderstelling  

De maatregel excellentie draagt bij aan de algemene doelen: ‘ontdekken en optimaal ontwikkelen van talenten’ 
en ‘onderwijs dat aansluit op de toekomstige arbeidsmarkt’ door: 

• Verbeterde doorstroom naar werk of vervolgonderwijs door persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van onze excellente studenten 

• Voorkomen uitval door het uitdagen van studenten die meer willen en kunnen. 

• Verbeteren imago TOP, de excellente studenten zijn onze beste ambassadeurs in het werkveld. 

• Kwaliteitsslag onderwijs, docenten passen hun ervaring en kennis uit de excellentie-programma’s toe 

in het reguliere onderwijs en dragen dit over aan hun collega’s. 
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Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-waarde 

2022 

Ontdekken en 
optimaal 
ontwikkelen van 
talenten 

Studenten die deelnemen aan excellentieprogramma’s 
voelen zich uitgedaagd 
(Meeteenheid: Waardering (1-5) over de mate waarin 
studenten zich uitgedaagd voelen in hun opleiding) 

≥ 3 ≥ 3,5 

 Studenten zijn zich, na deelname aan een 
excellentieprogramma (in de vorm van bv. een coaching-
traject), bewust van hun ontwikkeling.  
(% studenten met bewijzen van hun ontwikkeling in 
portfolio) 

20% 25% 

Verbeterde 
aansluiting onderwijs 
TOP en arbeidsmarkt 

Een groeiend aantal studenten neemt deel aan de school- 
en vakwedstrijden Skills Heroes. 
(Meeteenheid: Minimum aantal deelnemers 
schoolwedstrijden + aantal deelnemers vakwedstrijden 
skills heroes 

200 + 13 250 + 15 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Excellentie 

Er wordt een training-/coaching traject+ voor studenten uitgevoerd 
i.s.m. externe partij(en)         

Opleidingen van TOP organiseren schoolwedstrijden ter 
voorbereiding op de vakwedstrijden Skills Heroes         

Opleidingen van TOP nemen deel aan de landelijke vakwedstrijden 
Skills Heroes          

Ontwikkelen portfolio’s voor excellentie-trajecten      
Evalueren en meten resultaten         

 

5.6.4 Maatregel 9: doorlopende leerlijn 
De samenwerking met het toeleverend en afnemend onderwijs versterken zodat studenten met meer 

succes doorstromen van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo.  

De maatregel heeft tot doel dat 1) leerlingen in het vmbo op grond van relevante en realistische informatie 

over de gang van zaken op het mbo een weloverwogen studiekeuze kunnen maken, dat 2) onze huidige en 

toekomstige studenten een realistisch beroepsbeeld en arbeidsperspectief zullen ontwikkelen, en 3) dat onze 

studenten in staat zijn om een beargumenteerde keuze te maken of zij door willen stromen naar het hoger 

onderwijs en een vervolgopleiding te kiezen die past bij hun ambities en talenten. 

Veronderstelling  

De overgangen in het onderwijs kunnen beter verlopen. Stagnaties in overgangen uiten zich in uitval, 
onderbenutting, afstroom, onvoldoende doorstroom naar hogere onderwijsniveaus en veel wisselingen van 
school/opleiding21. In de overgang van het vmbo naar het mbo zien we bijvoorbeeld veel voortijdige 
schoolverlaters. Onder deze groep bevinden zich studenten die zich onvoldoende hebben georiënteerd op de 
opleiding en het vak waarvoor ze opgeleid worden waardoor ze anders gemotiveerd zijn. Daarvoor is een 
goede voorlichting van belang. Ook door contact over instromende studenten met (de mentor van) de 
toeleverende school / opleiding en het effectief gebruik van de daarbij verzamelde informatie bij de 
loopbaanbegeleiding verwachten we een betere aansluiting (tussen vmbo en mbo) te realiseren. 

Daarnaast worstelen veel studenten met de overgang naar het hoger onderwijs. Terwijl de doorstroom naar 

het hoger onderwijs voor een deel van onze studenten cruciaal is, omdat ze alleen dan perspectief hebben op 

                                                           
21 Onderwijsraad (2005) Betere overgangen in het onderwijs 
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de arbeidsmarkt. Door uitwisseling tussen mbo- en hbo-docenten en peer-to-peer activiteiten met voormalige 

mbo-studenten die in het hbo studeren, bereiden we studenten beter voor op de doorstroom van het mbo 

naar het hbo. 

 

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 
Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Vinden van een 
passende en nuttige 
(vervolg)opleiding 

Docenten hebben contact met (de mentor van) de toeleverende 
school / opleiding over studenten die instromen 
(Meeteenheid: waardering docent over contact over al dan niet 
contact met toeleverend onderwijs) 

3 3,5 

 Studenten geven aan dat ze goed zijn voorgelicht over de opleiding 
en de vervolgmogelijkheden (beroep of vervolgstudie) 
(Meeteenheid: waardering studenten over de effectiviteit van de 
voorlichting (1-5)) 

≥2,6 ≥3,2 

 Studenten die van het mbo naar het hbo doorstromen, zijn 
voorbereid op het didactische en pedagogische klimaat op het hbo. 
(Meeteenheid: waardering alumni(1-5)) 

≥ 2,6 ≥ 3,2 

Vinden van nuttig en 
passend werk 

Studenten die kiezen voor werk hebben een reëel beeld van hun 
eigen talenten, wensen en mogelijkheden en arbeidsperspectief en 
hoe die aansluiten bij de verwachtingen vanuit het beroepenveld.  
(Meeteenheid: waardering student en mentor over professionele 
zelfbeeld van de student (1-5))  

≥ 2,6 ≥ 3,2 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Doorlopende leerlijn 

Inventariseren van toeleverende vmbo- en afnemende hbo-
scholen/opleidingen        
Processen rondom doorlopende leerlijn en loopbaancoaching met 
toeleverend en afnemend onderwijs stroomlijnen      
Structurele studentbesprekingen        

Organiseren informatievoorziening (1 contactpersoon voor 
toekomstige student, toeleverend en afnemend onderwijs)         

Uitwisseling met docenten van toeleverend en afnemend onderwijs         

Peer to peer organiseren per opleiding: contact met voormalige mbo-
studenten die nu studeren op het hbo         

Voorlichtingsdagen organiseren waarbij voormalige studenten een 
deel verzorgen         
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5.7 Hoofdmaatregel D: aanbieden van na- en bijscholing 
 

5.7.1 Maatregel 10: alumnibeleid  
In schooljaar 2018-2019 wordt een start gemaakt met de opzet van een alumni bestand, dit bestand wordt 

jaarlijks uitgebreid met nieuwe afstudeerders en voor de alumni en huidige studenten worden activiteiten 

georganiseerd. 

Veronderstelling  

Afgestudeerden kunnen ons voorzien van informatie over het verloop van hun loopbaan na het behalen van 

een diploma. Inzicht hierin maakt het mogelijk om tijdens de opleiding te anticiperen op het vervolg van de 

(studie)loopbaan na diplomering. 

Afgestudeerden die aan het werk zijn in de branche waarvoor zij een diploma hebben behaald ervaren in welke 

mate de opleiding hen heeft voorbereid op het werk. Hun ervaringen kunnen op verschillende manieren 

worden benut om de aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk te verbeteren. Het systematisch 

onderhouden van contacten met afgestudeerden vergroot de kansen op deelname aan activiteiten in het kader 

van “een leven lang leren”. 

Een betere afstemming op de arbeidsmarkt door input te verzamelen van oud-studenten en hun in contact te 

brengen met huidige studenten en opleidingsinhouden.  

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Het contact met alumni wordt 
systematisch onderhouden ten 
behoeve leven lang ontwikkelen 
en relatie met het werkveld 

Een alumni-bestand wordt systematisch 
opgebouwd en onderhouden  
(% alumni van totale uitstroom in bestand) 

10% 25% 

Er worden netwerk-
bijeenkomsten voor alumni 
georganiseerd met als doel het 
onderwijs te evalueren en op de 
hoogte te blijven van 
ontwikkelingen in het werkveld 

ROC TOP organiseert jaarlijks één 
netwerkbijeenkomst/werkveldsessie voor alumni 
t.b.v. evaluatie alumnibeleid.  (zie ook: *leven 
lang ontwikkelen) 
(Meeteenheid: aantal bijeenkomsten/sessies per 
jaar ) 

 1 1 

Alumni worden ingezet bij 
diverse activiteiten om 
studenten te informeren en te 
enthousiasmeren 

M.b.v. databestand worden door 
alumnicommissie alumni uitgenodigd/ ingezet 
bij:  

• de werving van leerbedrijven 

• voorlichting over opleiding en werk 

• gastlessen of workshops 

• evaluaties   
(aantal alumni dat TOP-breed voor deze 
activiteiten wordt ingezet) 

30 60 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Alumnibeleid 

Opzetten en onderhouden alumnibestand          

Alumnicommissie is ingesteld en behaalt resultaat         

Input alumni benutten         

Vormgeven en organiseren van netwerkbijenkomsten         
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5.7.2 Maatregel 11: na- en bijscholing 
In het kader van Leven Lang Ontwikkelen biedt ROC TOP na-en bijscholing (waaronder EVC-trajecten) voor 
alumni en andere belangstellenden zodat zij hun kennis kunnen actualiseren. Hiermee komt TOP tegemoet aan 
de behoefte aan na- bij- en omscholing ten behoeve van bredere of andere beroepsperspectieven (van onder 
andere het werkveld en her- en doorstarters).  

Na- bij- en omscholing kan ook bijdragen aan vaardigheden om te kunnen inspelen op technologische 
ontwikkelingen. Deze na- en bijscholing wordt onder andere mogelijk gemaakt door het (door)ontwikkelen en 
aanbieden van gecertificeerde keuzedelen.22 

Veronderstelling  

Het werkveld verandert snel door technologische en demografische ontwikkelingen. Hierdoor zijn 
maatschappelijke uitdagingen te verwachten, zoals tekorten op de arbeidsmarkt en veranderende vraag naar 
expertise en vaardigheden. Dit leidt er toe dat de vraag zal toenemen naar mogelijkheden voor mensen en 
organisaties om zich te blijven ontwikkelen om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.  

‘Leven lang ontwikkelen’ is een vaardigheid die niet iedereen als vanzelfsprekend beheerst. ROC TOP wil alumni 
en andere geïnteresseerden -in co-creatie met de regio, sectoren, bedrijven en organisaties - begeleiden in het 
ontwikkelen van vaardigheden om informeel en in de praktijk te (blijven) leren. 

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

TOP geeft LLO in samenspraak met het 
werkveld vorm 

Modules die zijn afgestemd op de wensen en 
behoeften van het werkveld (onderwijs op 
maat)  
(Meeteenheid: Waardering werkveld over 
aansluiting modules op hun wensen (1-5)) 
(*combineren met evaluaties tijdens 
werkveldsessies ihkv alumnibeleid) 

≥ 2,6  
 

≥ 3,2 
 

Werkveld maakt gebruik van het bij- na- 
en omscholings-aanbod op maat van 
ROC TOP 

Er zijn modules voor na- bij- en omscholing 
beschikbaar. 
(Meeteenheid: (gemiddeld) aantal 
beschikbare modules per campus)  

2 4 

 Werkveld en alumni komen naar TOP om een 
deelcertificaat te behalen 
(Meeteenheid: gemiddeld aantal deelnemers 
per campus dat deelcertificaten behaalt) 

40 90 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Na- en bijscholing 

Markt en werkveld verkenning       
Nieuwe producten en leergangen met een mbo-certificaat 
ontwikkelen en uitvoeren         

Na- en bijscholingen op maat ontwikkelen en aanbieden (EVC-
trajecten         

Kennis opdoen over hoe we producten kunnen maken die zich lenen 
voor een mbo-certificaat en wat we daarvoor moeten doen       

                                                           
22 Voorbeelden bij de campus Health & Sport: zorg, welzijn en sport onderwerpen: Transmurale zorg • Preventie • Rekenen en taal voor 

zorg, welzijn en sport • Zorgtechnologie • 21ste eeuw aanpak zorg, welzijn sport skills • Wijk en/of buurtgericht werken • Ondernemerschap 

in de zorg • Kinderopvang nieuwe stijl   
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5.8 Ondersteunende maatregelen 
Om de activiteiten die voortvloeien uit de vier hoofdmaatregelen uit te kunnen voeren, gelden een aantal 

ondersteunende maatregelen.  

De scholing van het personeel (1) is een belangrijke randvoorwaarde. Professionalisering is daarom in veel van 

de bovengenoemde maatregelen apart opgenomen (zie onder andere de maatregelen: co-creatie, digitale leer-

en werkomgeving en de docent als coach). 

Om het onderwijs in de virtuele wereld mogelijk te maken wordt geïnvesteerd in de IT-infrastructuur (2), in 

hard- en software (zie onder andere de maatregelen personalisering van het onderwijs en de digitale leer- en 

werkomgeving).  

In het efficiënter organiseren van de processen binnen TOP, om het (menselijk) kapitaal optimaal te benutten, 

willen we een volgende stap zetten. Daartoe investeren we in twee belangrijke ondersteunende maatregelen: 

Kwaliteitscultuur (3) en Teams in positie (4). We werken deze twee ondersteunende maatregelen daarom in de 

volgende paragrafen apart uit:  

5.8.1 Ondersteunende maatregel: versterken kwaliteitscultuur bij TOP  
Het programma ‘versterken kwaliteitscultuur bij TOP’, met scholings- evaluatie, verbeter- en 

ontwikkelingstrajecten, wordt TOP-breed aangeboden. Het programma, dat zich richt op implementeren en 

borgen van continue verbetering sluit aan op de uitgangspunten van de besturingsfilosofie van TOP 23.  

Het programma is een belangrijke randvoorwaarde voor de overige maatregelen: alleen met goede 
kwaliteitszorg en een kwaliteitscultuur slagen we er in om op een structurele en cyclische wijze te werken aan 
onze ambities. 
 
Veronderstelling  

Het programma leidt ertoe dat alle medewerkers van TOP zich een voldoende breed, diepgaand en frequent 

beeld vormen van de ontwikkeling van de kwaliteit van het  onderwijs en de (ondersteunende) processen (door 

middel van een LEAN inrichting / aanpak), waardoor kwaliteit toeneemt en processen efficiënt en effectief zijn 

ingericht, en alle medewerkers van TOP de TOP-doelen kunnen realiseren. Door een aanpak die gericht is op 

zowel menswaarden als systeemwaarden24, draagt het programma bij aan de (door)ontwikkeling van TOP als 

een lerende organisatie, en daarmee tot de ontwikkeling van een TOP-kwaliteitscultuur. 

  

                                                           
23 Zie: besturingsfilosofie van TOP: Uitgangspunten: • We zijn één lerende organisatie • Onze teams zijn de basis van onze organisatie • 
Sturen, beheersen en verantwoorden vanuit vertrouwen • We kennen onze kaders, doelstellingen, bevoegdheden, taken en 
verantwoordelijkheden • We geven elkaar professionele ruimte en we dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid • We ontwikkelen ons 
onderwijs samen met onze netwerkpartners 
24 Uit: besturingsfilosofie van TOP (p2): visie op besturing betekent oa: verbinding van de leefwereld / menswaarden met de 

systeemwereld / systeemwaarden (zodat de systeemwereld ten dienste staat aan de organisatie en medewerker)  
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Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 
Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

TOP is één lerende 
organisatie en we dragen 
gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

Teams evalueren de meerwaarde voor studenten met 
directbetrokkenen en verwerken verbeterpunten in 
teamplannen 
(Meeteenheid: waardering continu verbeteren25).  

2,5 
 

3 
 
 
 
 

Resultaatgerichte aanpak 
en onderwijs ontwikkeld 
samen met onze 
netwerkpartners 

Campus- en teamplannen zijn RUMBA26  geformuleerd  
(Waardering (1-5) netwerkpartners, studenten, docenten)  

≥ 3 ≥ 3,5 

We geven elkaar 
professionele ruimte 

Evaluaties van lopende projecten en maatregelen worden 
gedeeld t.b.v. optimaal leereffect.  
(Meeteenheid: aantal pitches per 5 teams tijdens 
scholingsdagen) 

 
1 

 
3 

 
Planning hoofdactiviteiten 

Ondersteunende 
maatregel 

Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Kwaliteitscultuur 

Trainen, opleiden en in positie brengen LEAN Belts     

Uitvoeren van verbeterprojecten     

Beheren en actief houden CV Community     

Processcan     

Bijstellen en uitvoeren scholingsplan (SHRM)     

Kennisdeling m.b.v. en evaluatie pakket werken aan kwaliteitscultuur     

Scholing (auditorentraining en ICALT) en bijeenkomsten taakhouders 
kwaliteitszorg     

Documentenbibliotheek inrichten     

(Evaluatie) roadshows werken aan kwaliteitscultuur     

(Evaluatie) instructie invullen ZE volgens methode Scorion     

Interne opleidings-audits     

Inplannen en deelname aan externe audits     

 

  

                                                           
25 Waardering behoefte-gedreven werken, betrokkenheid belanghebbenden en vertaling naar verbeteringen 
26 R•U•M•B•A → Relevant • Understandable • Meassurable • Behavioral • Attainable 
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5.8.2 Ondersteunende maatregel: teams in positie  
ROC TOP wil uitgroeien tot een school waarin professioneel denken en doen voor alle medewerkers 

vanzelfsprekend is. Een team is een groep medewerkers met gedeelde doelstellingen die samen 

verantwoordelijk zijn voor het afgesproken resultaat over de kwaliteit van het onderwijs en/of producten en 

diensten. Belangrijke waarden: open communicatie, wederzijds respect, flexibel (aanpassen) en initiatief 

tonen27..  

 Om een professionele cultuur te realiseren kiest ROC TOP voor een transitie van ‘teams in ontwikkeling’ naar 

‘teams in positie’. De ondersteunende maatregel heeft betrekking op het verbeteren (en uiteindelijk het 

professionaliseren) van het functioneren van teams. Daarbij wordt aandacht besteed aan: 

• Structurele samenwerking met het beroepenveld 

• Onderlinge samenwerking 

• Effectief en adequaat werken;  

• Werken in een professionele teamcultuur; elkaar aanspreken op gedrag, verantwoordelijkheden en 
aspecten van kwaliteit 

• Het team als professionele leergemeenschap; het team is een broedplaats voor verbetering en innovatie 

• Het organiseren van teams op basis van het professioneel statuut  
 

Veronderstelling 

Uit analyse blijkt dat teamleden van elkaar niet (genoeg) weten wat men zowel binnen het eigen team als in 

contacten met externe partijen (het werkveld) doet, waar er sprake is van overlap en waar er gaten vallen.  

De leden van een team dat ‘in positie’ is werken vanuit een teamplan aan gezamenlijke doelen, weten van 

elkaar wat ze doen en waar sterke en zwakke punten zitten. Een team in positie heeft vanzelfsprekend een 

directe samenwerkingsrelatie met het werkveld. We verwachten dat versterking van de positie van teams 

bijdraagt aan de voorbereiding van studenten op het functioneren als (beginnend) professional in het 

werkveld. Naast het versterken van de vaardigheden van individuele docenten (maatregel 1: co-creatie) is het 

van belang dat docenten er ook in teamverband op gericht zijn dat de student in alle opzichten zo goed 

mogelijk wordt voorbereid op een vervolgopleiding c.q. de arbeidsmarkt. Dat vraagt om samenwerking en 

afstemmingen met: elkaar, de onderwijsmanager, de programmamanager, de student en het werkveld.  

De verdere ontwikkeling van ‘teams in positie’ kent na de campusvorming en de veranderingen in het 

organisatiemodel een nieuwe context. Als eerste stap zal antwoord gegeven moeten worden op de vraag welke 

invloed de nieuwe organisatie heeft op de (oude) gedachte van teams in positie. Een van de aspecten hiervan is 

de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van de diverse actoren in het team in relatie tot anderen. 

Welke bijdrage levert de docent, de campusdirecteur, de onderwijsmanager, de programmamanager, de 

opleidingscoördinator, de teamexpert aan het in positie brengen van een team? Bij het beantwoorden van 

dergelijke vragen willen we de ervaringen meenemen van de voormalige teams NDSM en Wibautcollege, die 

hebben deelgenomen aan experimenten met teamcoördinatie. 

  

                                                           
27 Zie: Besturingsfilosofie ROC TOP (DEF, vastgesteld door CvB 10 jan2017) 

 

https://medewerkers.roctop.nl/xfile/337345/besturingsfilosofie_roc_top_def_vastgesteld_door_cvb_10jan2017.pdf
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Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 
Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Het team is in 
positie 

De teams bevinden zich op niveau 3 of hoger m.b.t. 
indicatoren taakvolwassenheid (B. Tuckman) 
(meeteenheid: % teams dat zich qua taakvolwassenheid volgens 
teamleden en leidinggevende op niveau 3 of hoger bevindt) 

 
50% 

 
100% 

Het team 
functioneert als 
professionele 
leergemeenschap 

Teamplannen die voldoen aan afspraken van ROC TOP en 
campusbreed 
(Meeteenheid: % teams dat volgens teamplan werkt + waardering 
collega’s en leidinggevende voor dragen verantwoordelijkheid) 

50% van de 
teams 

 
≥ 2,8 

100% van 
de teams 

 
≥ 3,2 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Ondersteunende 
maatregel 

Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Teams in positie 

Evaluatiegegevens verzamelen van de pilot rond teams in positie bij 
teams NDSM en Wibautcollege     

Definiëren wanneer een team in positie is     

Informatiebijeenkomst over het vervolg van teams in positie     

Teamoverleggen     

Teamplannen maken     

Teamontwikkelplannen maken     

Evaluatie indicatoren uit het professioneel statuut     

Intervisie     

Integratie teamplannen met het campusplan     
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6 Meerjarenbegroting 

 

In dit hoofdstuk wordt de meerjarenbegroting gepresenteerd en worden de kosten gekoppeld aan onze 

ambities en de landelijke speerpunten van de Kwaliteitsagenda. 

6.1 Meerjarenbegroting maatregelen 

Nr Maatregel 2019 2020 2021 2022 
Totale kosten 

maatregel 
Als % van 
het geheel 

Maatregelen 

1 Co-creatie: € 100.000 € 235.000 € 305.000 € 305.000 € 945.000 6,1% 

2 Internationalisering € 79.770 € 210.270 € 132.270 € 210.270 € 632.580 4,1% 

3 
Docent als vak-coach | studie-
coach 

€ 124.000 € 220.000 € 210.000 € 160.000 € 714.000 4,6% 

4 Studentondersteuning € 1.226.800 € 1.226.800 € 1.226.800 € 1.226.800 € 4.907.200 31,5% 

5 Opleidingsschool € 240.000 € 240.000 € 240.000 € 240.000 € 960.000 6,2% 

6 Personalisering van het onderwijs € 1.092.220 € 1.145.630 € 468.260 € 66.360 € 2.772.470 17,8% 

7 Digitale leer- en werkomgeving € 1.764.045 € 353.950 € 171.000 € 171.000 € 2.459.995 15,8% 

8 Excellentie € 119.180 € 78.180 € 78.680 € 91.680 € 367.720 2,4% 

9 Doorlopende leerlijn  € 116.130   € 116.130   € 116.130   € 116.130   € 464.520  3,0% 

10 Alumnibeleid € 30.000 € 30.000 € 100.000 € 100.000 € 260.000 1,7% 

11 Na-en bijscholing € 9.600 € 40.000 € 25.000 € 25.000 € 99.600 0,6% 

Ondersteunende maatregelen 

A Teams in positie € 19.500 € 39.000 € 39.000 € 39.000 € 136.500 0,9% 

B Kwaliteitscultuur: Kwazo en Lean € 222.000 € 216.667 € 220.667 € 180.667 € 840.000 5,4% 

Totale kosten € 5.143.245   € 4.151.627 € 3.332.807  € 2.931.907   € 15.559.585  100,0% 

 

6.2 Koppeling begroting aan ambities en speerpunten 

Maatregel 
Vinden van 
passend en 
nuttig werk 

Vinden van een 
passende en nuttige 
(vervolg)opleiding 

Ontdekken en 
optimaal 

ontwikkelen van 
talenten 

Leven lang 
ontwikkelen 

Budget 

Co-creatie X  X X € 945.000 

Internationalisering X X X  € 632.580 

Docent als vak-coach | studie-coach  X X X € 714.000 

Studentondersteuning X X X  € 4.907.200 

Opleidingsschool X X X X € 960.000 

Personalisering van het onderwijs X X X  € 2.772.470 

Digitale leer- en werkomgeving   X X € 2.459.995 

Excellentie X  X  € 367.720 

Doorlopende leerlijn X X   € 464.520 

Alumnibeleid X   X € 260.000 

Na-en bijscholing    X € 99.600 

Ondersteunende maatregelen      

Teams in positie X X X X € 136.500 

Kwaliteitscultuur: Kwazo en Lean X X X X € 840.000 

Totaal     € 15.559.585 
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7 Borging van de Kwaliteitsagenda 
De Kwaliteitszorg – ofwel het borgen - van de Kwaliteitsagenda is misschien het belangrijkste onderdeel ervan. 

We werken de komende jaren verder aan onze kwaliteitscultuur met 

bijhorende sturingscyclus en praktijken.28 Een goede cyclus is nodig om zicht 

en grip te krijgen op de voortgang en meerwaarde van onze 

Kwaliteitsagenda. Het is cruciaal in het vieren van successen, leren, 

verbeteren en vernieuwen. En is nodig om doelen en plannen bij te stellen 

als de steeds veranderende omstandigheden daarom vragen. We doen dit 

om de publieke waarde van onze instelling zichtbaar te maken en erkend te 

krijgen onder onze stakeholders.  

ROC TOP wil een lerende organisatie zijn waarbij de teams de basis vormen. We sturen vanuit vertrouwen en 

werken van onderaf aan onze doelstellingen en plannen. We creëren een situatie waarin onze 

belanghebbenden onze doelen en plannen kennen, erkennen en in sommige gevallen mede vormgeven. Waar 

collega’s elkaar professionele ruimte geven om betekenisvol onderwijs te ontwikkelen met onze 

netwerkpartners.  

7.1 Kwaliteitsagenda en de TOP-Jaarcyclus 
Om te borgen dat de doelen van de Kwaliteitsagenda worden behaald, is de Kwaliteitsagenda ingebed in de 

P&C cyclus van ROC TOP. In onderstaande figuur is deze cyclus van TOP weergegeven. Hierin zijn de 

sturingsmomenten die relevant zijn voor de kwaliteitszorg van de kwaliteitsagenda benoemd.  

Beleidscyclus ROC TOP 

 

 

                                                           
28 Het is een cyclus van filosofische, bestuurlijke, politieke en technische activiteiten waarbij interne en externe stakeholders sturen, 
evalueren, leren, verbeteren en successen vieren zodat de publieke waarde van de organisatie zichtbaar en erkend wordt (Moore, 2012; 
Van Eijck & Lindemann, 2017).  

 

Do

CheckAct

Plan
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7.2 Kader en instrumenten 
In het vierde kwartaal van 2018 en eerste kwartaal van 2019 zullen de doelen en planning van de 

Kwaliteitsagenda worden verwerkt in het kwaliteitskader van ROC TOP. Dit kader is leidend in de instrumenten 

die ingezet worden om de strategische koers van TOP te sturen en evalueren.  

Belangrijke sturingsinstrumenten zijn de scholing (zie ook maatregelen), interne audits, de panelgesprekken 

met studenten en het bedrijfsleven, enquêtes TOP-breed en op projectniveau, consentgesprekken29 en q-

gesprekken tussen CvB en directie en CvB en RvT. De voortgang van de Kwaliteitsagenda en de bijhorende 

maatregelen zullen als vast onderdeel worden opgenomen in de reguliere rapportages en overige documenten 

uit de P&C-cyclus.  

7.3 Nulmeting maatregelen actieplannen   
Bij de ontwikkeling van de Kwaliteitsagenda hebben we ervoor gekozen om een aantal op maat gemaakte 

indicatoren te formuleren die we zullen gebruiken bij het evalueren van de doelen. Standaardindicatoren – 

zoals VSV of uitstroom – zijn in onze optiek in veel gevallen ongeschikt om de voortgang op doelen te meten. 

Werken met standaardindicatoren en metingen zou leiden tot situatie van schijncontrole en helpt ons 

onvoldoende in het evalueren van onze publieke meerwaarde.  

Het ontwikkelen van opmaat gemaakte indicatoren is een zinvolle, maar tijdrovende klus geweest. Daardoor 

was het niet mogelijk om voor 31 oktober 2018 een nulmeting uit te voeren voor onze indicatoren. Deze 

nulmeting is daarom voorzien voor het vierde kwartaal van 2018. Op basis van deze nulmeting worden de 

gestelde streefwaarden en (financiële) planning mogelijk bijgesteld. Op deze manier werkt ROC TOP aan een 

relevante en haalbare Kwaliteitsagenda.  

7.4 Draagvlak stakeholders  
Wij kiezen ervoor om onze interne en externe belanghebbenden op verschillende momenten in de jaarcyclus 

betrekken. We geloven dat een heterogeen netwerk beter in staat om een leeromgeving te ontwikkelen met 

een duurzame impact op het leven van de student. Door stakeholders te laten participeren in de jaarcyclus 

ontwikkelen we innovatieve, legitieme, én kwalitatief goede onderwijsvernieuwingen.  

We betrekken onze interne en externe netwerken dus op verschillende manieren en momenten. We maken 

daarbij het onderscheid tussen: 

a) Co-creatie: ontwikkelen van onderwijsverbeteringen en vernieuwingen met onze studenten, partners 
en docenten. 

b) Consultatie: het consulteren van onze interne en externe stakeholders. Zo leggen wij verantwoording 
over voorgenomen veranderingen én de al dan niet gecreëerde meerwaarde voor onze studenten.  

c) Coproductie: het gezamenlijk aanbieden en uitvoeren van diensten, producten en/of voorzieningen. 
  

                                                           
29 Consentgesprekken (kwalitatieve evaluaties) worden gevoerd met teams en coördinatoren en/of de manager. De gesprekken hebben tot 
doel om de uitkomst van enquêtes, 360º feedback of andere schriftelijke/kwalitatieve evaluaties in het licht van de kaders te analyseren, 
en om tot consent (of consensus) te komen over de acties/aanpassingen die voortvloeien uit de evaluatie en de analyse. Op deze manier 
dragen consentgesprekken bij aan de ambitie van TOP om een lerende organisatie te zijn. 

 



48 

Het onderstaande schema geeft een overzicht van de manier waarop de diverse stakeholders betrokken zijn bij 

de uitvoering van onze Kwaliteitsagenda.  

Maatregel Stakeholderparticipatie Co-creatie Consultatie Co-productie 

Co-creatie: onderwijs 
dat aansluit op de 
toekomstige 
arbeidsmarkt 

Studenten  x x 

Docenten en projectleiders  x  x 

Bedrijfsleven  x x x 

Onderwijskundige  x  x 

Docenten en projectleiders  x  x 

Internationalisering Studenten  x  

Taaldocenten x x x 

Onderwijskundige x  x 

Bedrijfsleven x x x 

Gemeente  x x 

Docent als vak-coach / 
studie-coach 

Bedrijfsleven x x  

Studenten  x x  

Docenten, masterniveau (a+b+c) x x x 

Onderwijskundige x  x 

Beleidsadviseur  x  

Studentondersteuning Schoolmaatschappelijk werk  x  x 

Studentenexperts x x  

Onderwijsmanager  x  

Coördinatoren  x  

Docent-SLB’er x x x 

Gemeente x x  

Opleidingsschool Manager + coördinator De Dam x x x 

Stuurgroep De Dam  x  

Schoolopleiders x x x 

Werkplekbegeleiders x  x 

Studenten  x  

Personalisering 
onderwijs 

Studenten  x x x 

Docenten en projectleiders x  x 

Bedrijfsleven  x x  

Digitale leer- 
werkomgeving 

ICT afdeling  x x x 

Externe leveranciers x x  

Docenten  x x 

Studenten  x x 

Werkveldbegeleiders   x  

Excellentie Programmamanagers x x x 

Stagecoördinatoren x x x 

Docenten x  x 

Leerbedrijven  x  

Doorlopende leerlijn Alumni x  x 

Studenten  x  

Docenten x x x 

Onderwijsmanagers x  x 

Decanen VO-scholen x x x 

Bestuurders A’damse hbo-instellingen  x  

Alumnibeleid Alumni x x x 

Studenten  x  

Docenten x  x 

Na- en bijscholing Alumni  x x 

Docenten x x x 

Werkveld x  x 
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Bijlage 1 Totaaloverzicht meerjarenplanning 
Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

A: Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt 

Co-creatie 

Visie ontwikkelen met campus over co-creaties       
Samenwerkingspartners vinden       
Inventariseren welke BPV-contacten/bedrijven potentieel hebben       
Kwaliteitscriteria voor modules opstellen       
Bij studenten (door)ontwikkeling toetsen       
Curriculum aanpassingen aan opdrachten (en evaluaties)       

Opdrachten schrijven       

Onderzoek naar resultaten (studentpanels)       

Docentstages met leeropdracht incl. collegiale uitwisseling        

Uitvoeren hybride onderwijseenheden      

Co-creatie conferentie      

Internationalisering 

Keuze voor keuzedelen      
Ontwikkelen (TOP-brede) keuzedelen        

0 meting op native speakers      
TOP-breed actieplan opstellen voor interculturele bewustwording (IB)      
Uitvoeren en evalueren keuzedelen       

Docenten volgen taalopleidingen        

Workshop IB in uitvoering (als train-de-trainer traject)        

Gesprekken met Focusgroepen        

Internationale stages aanbieden       

Internationaliseringsaanbod ontwikkelen       

Internationale werkweek organiseren      
B: Verbreding van de rol van de docent 

Docent als vak-coach | 
studie-coach 

Beschrijven van de vaardigheden en taken van de docent als (loopbaan-) coach 
bij ROC TOP      
Samenstellen werkgroep die activiteiten met docenten voorbereidt 
(Ervaringen pilot HTC hierbij benutten)      
Docent maakt een reflectieverslag van actuele invulling van de rol als coach      
Voorbereiden en organiseren van interactieve bijeenkomsten (Ervaringen 
team HTC hierbij benutten)      
Training van coachvaardigheden         

Intervisiegroepen        

Studentondersteuning 

Nieuwe aanpak bekendmaken in de gehele organisatie       
Medewerkers van het ondersteuningsteam zijn in positie en tonen awareness       
Er is een afstemming tussen de lijnen (1-2 is op school en 3 is buiten de school)      
Ondersteuningsteam is aan de slag volgens PDCA cyclus         

Expertteams nemen de rol op zich om de deskundigheid te delen met de 
onderwijsteams        

Opleidingsschool 

Update en vaststelling beleidsstuk opleidingsschool t.b.v. campussen (w.o. 
besluit m.b.t. vergoeding stagiairs)      
Inzet en monitoring aantal begeleide hbo-studenten conform 
samenwerkingsovereenkomst de Dam en taaktoedeling SOL’s en WPB’s       
Inplannen (1x per jaar) consentgesprekken met studenten, schoolopleider, en 
instituutsopleider          

Betrokkenheid van hbo-studenten bij onderwijsinnovatie operationaliseren en 
opnemen in opleidingsplan van de DAM      
Deelname aan WPB-cursussen (door nieuwe werkplekbegeleiders)         

Intervisie | peer-learning          

(Nieuwe) schoolopleiders volgen scholingstraject van de VU t.b.v. VELON-
registratie.       
Betrekken HR-afdeling (t.b.v. SHRM), o.a.: inventarisatie | database WPB’s       
Pilot draaien van inductieprogramma          

Betrekken HR-afdeling (t.b.v. SHRM)         

Schoolopleiders hebben intervisie met collega’s t.b.v. het optimaal coachend 
begeleiden         
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C: Verzorgen van onderwijs op maat 

Personalisering van het 
onderwijs 

Doorontwikkeling team HTC     
Evalueren en bijstellen onderwijsprogramma        
Studenten kunnen zich inschrijven op te volgen modules en zo hun eigen 
leerroute bepalen      
Vraaggestuurde modules ontwikkelen       
Opgehaalde opdrachten uit bedrijfsleven implementeren in het curriculum        

Kennisdeling ervaringen met de onderwijsteams van ROC TOP        

TOP-breed     
Inrichting project en opstellen aanpak      
Deelname aan kennisdeling activiteiten omtrent Het Nieuwe Onderwijs tussen 
teams van ROC TOP          

Samenstellen ontwikkelteams       
Analyse huidige curriculum en opstellen leerplan opleidingen bij het Nieuwe 
Onderwijs      
Ontwikkelen (vraaggestuurde) modules        

Uitvoeren project aanpak        

Evalueren en bijstellen projectaanpak       

Evalueren en bijstellen onderwijsprogramma        

Studenten kunnen zich inschrijven op te volgen modules en zo hun eigen 
leerroute bepalen      
Opgehaalde opdrachten uit bedrijfsleven implementeren in het curriculum        

Evalueren en afronden project      

Digitale leer- en 
werkomgeving 

Ontwikkeling DLWO      
Ontwikkelen traingingsprogramma voor docenten en studenten      
Implementatie (o.a. training) DLWO bij docenten         

Implementatie (o.a. training) DLWO voor studenten         

Inrichting en migratie naar Cloud omgeving      
Vervanging vaste werkplekken door laptops       
Inrichten leerpleinen 3 campussen       
Beheer en doorontwikkeling DLWO        

Ontwikkelen trainingsprogramma voor werkveldbegeleiders      
Implementatie DLWO bij werkveldbegeleiders        

Excellentie 

Er wordt een training-/coaching-traject+ voor studenten uitgevoerd i.s.m. 
externe partij(en)         

Opleidingen van TOP organiseren schoolwedstrijden ter voorbereiding op de 
vakwedstrijden Skills Heroes         

Opleidingen van TOP nemen deel aan de landelijke vakwedstrijden Skills 
Heroes          

Ontwikkelen portfolio’s voor excellentie-trajecten      
Evalueren en meten resultaten         

Doorlopende leerlijn 

Inventariseren van toeleverende vmbo- en afnemende hbo-
scholen/opleidingen        
Processen rondom doorlopende leerlijn en loopbaancoaching met toeleverend 
en afnemend onderwijs stroomlijnen      
Structurele studentbesprekingen        

Organiseren informatievoorziening (1 contactpersoon voor toekomstige 
student, toeleverend en afnemend onderwijs)         

Uitwisseling met docenten van toeleverend en afnemend onderwijs         

Peer to peer organiseren per opleiding: contact met voormalige mbo-
studenten die nu studeren op het hbo         

Voorlichtingsdagen organiseren waarbij voormalige studenten een deel 
verzorgen         

D: Aanbieden van na- en bijscholing 

Alumnibeleid 

Opzetten en onderhouden alumnibestand          

Alumnicommissie is ingesteld en behaalt resultaat         

Input alumni benutten         

Vormgeven en organiseren van netwerkbijenkomsten         

Na- en bijscholing 
Markt en werkveld verkenning       
Nieuwe producten en leergangen met een mbo-certificaat ontwikkelen en 
uitvoeren         
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Na- en bijscholingen op maat ontwikkelen en aanbieden        

Kennis opdoen over hoe we producten kunnen maken die zich lenen voor een 
mbo-certificaat en wat we daar voor moeten doen       

Ondersteunende 
maatregelen 

Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Kwaliteitscultuur 

Trainen, opleiden en in positie brengen LEAN Belts     

Uitvoeren van verbeterprojecten     

Beheren en actief houden CV Community     

Processcan     

Bijstellen en uitvoeren scholingsplan (SHRM)     

Kennisdeling m.b.v. en evaluatie pakket werken aan kwaliteitscultuur     
Scholing (auditorentraining en ICALT) en bijeenkomsten taakhouders 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
Voor u ligt de Kwaliteitsagenda van ROC TOP. Deze Kwaliteitsagenda vloeit voort uit het “Bestuursakkoord 

OCW-MBO Raad 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef”. Dit Bestuursakkoord is de grondlegger voor de verdere 

ontwikkeling van het beroepsonderwijs dat verzorgd wordt door de mbo-scholen in Nederland. Het 

bestuursakkoord vormt het vertrekpunt voor een toekomstvisie die de sector verder helpt om haar onderwijs 

naar een hoger niveau te brengen en haar rol te pakken in de verbetering van onze samenleving. 

Hierbij staan de volgende drie landelijke speerpunten centraal: 
 

 

1. Jongeren in kwetsbare positie. Kwetsbare jongeren worden door uitstekend onderwijs 
en persoonlijke begeleiding maximaal ondersteund, met als doel uitval te voorkomen, 
door te stromen naar een hoger niveau of een goede start te maken op de 
arbeidsmarkt. 

 

2. Gelijke kansen. Er worden soepele overgangen gecreëerd binnen een krachtig 
beroepsonderwijs zodat studenten voldoende kansen krijgen om succesvol in het mbo 
in of door te stromen naar een vervolgopleiding of baan die past bij hun ambities en 
talenten. 

 

3. Opleiden arbeidsmarkt van de toekomst. Het arbeidsmarktperspectief van mbo-
studenten wordt verbeterd door aanpassingen in het onderwijsaanbod, beïnvloeding 
van de studiekeuze, inhoudelijke vernieuwing van opleidingen en het versterken van de 
verbinding met de beroepspraktijk.  

Onderdeel van dit Bestuursakkoord zijn kwaliteitsafspraken die gemaakt worden met de mbo-scholen en 

aanvullend op de lumpsum bekostigd worden. Deze kwaliteitsafspraken vormen de Kwaliteitsagenda’s van de 

mbo-scholen in Nederland.  

1.2 Doel van onze Kwaliteitsagenda 
Deze Kwaliteitsagenda is gebaseerd op de transitie die ROC TOP momenteel doorgaat. Deze transitie is ingezet 

in 2018 en is erop gericht om van TOP een toekomstbestendige organisatie te maken die goed inspeelt op de 

(continu in beweging zijnde) behoeften bij studenten, het werkveld en de samenleving in bredere zin. 

Vanzelfsprekend is de agenda ook gekoppeld aan de landelijke speerpunten zoals hierboven genoemd. 

Uiteindelijk moet deze transitie leiden tot een getransformeerde organisatie, die anders werkt en opleidt en 

zich herpositioneert in de Amsterdamse MBO-markt. Hiermee creëren wij extra waarde voor onze huidige en 

toekomstige studenten; wij bieden de juiste opleidingen, op de juiste manier en met de juiste middelen.  

De Kwaliteitsagenda helpt ons om op koers te blijven bij onze transformatie. In deze Kwaliteitsagenda worden 

onze strategische speerpunten vertaald naar concrete acties, maatregelen en de gewenste effecten ervan, 

zodat we continu kunnen monitoren of we nog de goede dingen doen en in hoeverre bijsturing of aanscherping 

nodig is. Dit alles met doel om ons onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt nog beter te maken. 

1.3 Scope 
De Kwaliteitsagenda is opgesteld voor een periode van vier jaar (2019-2022).  

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden relevante externe ontwikkelingen geschetst. Vervolgens worden in hoofdstuk3 de 

belangrijkste kenmerken van ROC TOP toegelicht. Hoofdstuk 4 gaat in op onze strategische koers, waarna we in 

hoofdstuk 5 ons plan van aanpak presenteren. In hoofdstuk 6 geven wij inzicht in de meerjarenbegroting voor 

ons plan van aanpak, waarna tot slot in hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de kwaliteitszorg voor onze 

Kwaliteitsagenda. In bijlage 1 is een totaaloverzicht van de meerjarenplanning van de voorgenomen 

maatregelen opgenomen. 
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2 Relevante externe ontwikkelingen  
In dit hoofdstuk schetsen wij de (continu in ontwikkeling zijnde) omgeving van TOP en de belangrijkste 

ontwikkelingen hierbinnen voor de toekomst van TOP. Het is relevant om een beeld te hebben van de 

belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie en technologie en veranderingen in wet- 

en regelgeving, omdat die de strategische koers van ROC TOP, die in hoofdstuk 4 wordt beschreven, mede 

hebben bepaald. 

2.1 TOP in de Metropoolregio Amsterdam 
ROC TOP is een school in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Metropoolregio Amsterdam is het 

samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio 

Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA 

is de diversiteit, zowel economisch, stedelijk als landschappelijk. De metropoolregio omvat een gevarieerd 

gebied en strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. De regio 

beschikt onder meer over twee luchthavens, zeehavens, het financiële centrum van Nederland, de 

bloemenveiling van Aalsmeer, Media Valley en clusters van creatieve bedrijven. Daarnaast kenmerkt de regio 

zich door tal van aantrekkelijke historische steden en een grote landschappelijke variëteit. De Metropoolregio 

Amsterdam behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s.1 

2.2 Demografische ontwikkeling Metropoolregio Amsterdam 
Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam stijgt de komende decennia flink. In de MRA neemt de 

bevolkingsgroei in de periode 2020-2040 met 14% toe. Deze stijging is forser dan het   landelijk gemiddelde 

(+4%). Kijken we specifiek naar Amsterdam, dan zien we zelfs een nog forsere stijging van de bevolking: maar 

liefst een toename van 18% in de periode 2020-2040.2 De volgende factoren spelen een belangrijke rol in deze 

bevolkingsgroei:  

• Migratie  

• Aantrekkingskracht van de stad op studenten en net afgestudeerden 

• Vergrijzing van de bevolking 

Migratie 

De afgelopen jaren nam het migratiesaldo in Amsterdam flink toe. In 2014 was dat ruim 4.700 (14% van het 

landelijk saldo); in 2016 bijna 

8.900 (11% van het landelijk 

saldo). De meerderheid van de 

immigranten die zich in de stad 

vestigen komt vanuit Europa en 

de Verenigde Staten. Daarnaast 

is er een opvallende toename 

van immigranten vanuit het 

Verenigd Koninkrijk en de BRIC-

landen.  

Op termijn worden er meer 

asielmigranten, EU-migranten en 

studiemigranten verwacht.3 In 

2018 heeft Amsterdam ruim 

100.000 inwoners met een 

                                                           
1 Bron: www.metropoolregioamsterdam.nl 
2 Bron: OIS Amsterdam, ‘Metropoolregio in cijfers 2017’ 
3 Bron: OIS Amsterdam, ‘Bevolkingsprognose 2018-2040’ 

De Amsterdamse beroepsbevolking naar opleidingsniveau en migratieachtergrond, 2017 
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Europese migratieachtergrond. De gemiddelde leeftijd van EU-migranten in Amsterdam is 35,2 jaar. Zij zijn 

vaker dan de gemiddelde Amsterdammer hoogopgeleid.4   

Aantrekkingskracht van de stad op studenten en net afgestudeerden 

Zowel vanuit binnen- als buitenland trekken er relatief veel studenten en jonge mensen (20-27 jaar) naar de 

stad. Belangrijke redenen hiervoor zijn de aanwezigheid van (hoger) onderwijs, het baanpotentieel en het 

ruime aanbod aan voorzieningen. 

Vergrijzing 

Dat de Nederlandse bevolking vergrijst is algemeen bekend. De MRA, en Amsterdam in het bijzonder, vormen 

hierop geen uitzondering: hoewel de stad aantrekkelijk is voor jonge mensen, zien we tegelijk dat het aantal 

jongeren stabiel blijft en het aantal 75-plussers relatief gezien stijgt.5   

Alle bovenstaande demografische ontwikkelingen hebben invloed -ieder op hun eigen manier- op de 

arbeidsmarkt. Dit stelt eisen aan het onderwijs dat wordt geboden en biedt tegelijkertijd kansen voor het 

aanbod (bijv. taallessen voor migranten) en de doelgroepen (herstarters).  

2.3 Economie binnen de MRA  
Economische groei 

Zoals vermeld in paragraaf 2.1 behoort de MRA tot de top vijf van economisch sterke regio’s in Nederland. 

Volgens de Amsterdam Economic Board groeit de economie naar verwachting bovendien met 3,2% in 2019. Uit 

het rapport ‘Economische Verkenningen MRA 2018’6 

blijkt dat deze groei in belangrijke mate wordt 

gedragen door de sectoren Groothandel, 

Specialistische Zakelijke Diensten en Overige 

Zakelijke Diensten. Ook de ICT-sector trekt aan en 

de digitalisering van de financiële dienstverlening 

zet zich voort. 

Wel wordt in de rapportage aangegeven dat niet 

iedereen profiteert van de herwonnen 

welvaartsgroei: “Nog steeds staan velen aan de 

zijlijn of hebben onzekerheid over werk en inkomen 

op de langere termijn. Het creëren van voorwaarden 

en gelijke kansen voor iedereen om mee te doen in 

de samenleving en deel te nemen aan de 

welvaartsontwikkeling, is cruciaal”, aldus de 

Stuurgroep EVMRA. 

Werkloosheid 

Ook de werkloosheid in de MRA is gedaald en neemt naar verwachting verder af tot 3,6% in 2019. Hierbij wordt 

in de rapportage EVMRA 2018 het volgende aangegeven: 

“Er zijn duidelijke verschillen in werkloosheid tussen regio’s en groepen werkzoekenden op de arbeidsmarkt. 

Alle groepen kennen een daling van de werkloosheid en deze is het sterkst onder laag- en middelbaar 

opgeleiden. De werkgelegenheid voor laag- en middelbaar opgeleiden blijkt daarmee relatief 

conjunctuurgevoelig: tijdens de recessie zijn voor deze twee groepen veel banen verdwenen, terwijl er voor 

deze groepen in de huidige periode van hoogconjunctuur juist weer relatief veel banen bijkomen.” 

                                                           
4 Bron: OIS Amsterdam, ‘Monitor EU-migranten 2018’ 
5 Bron: OIS Amsterdam 
6 Rapport van de Stuurgroep EVMRA, publicatiedatum juni 2018 

Welvaartsverdeling MRA 

Bron: OIS, Amsterdam in cijfers 2017 
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Werkloosheid in MRA onder laag- en middelbaar opgeleiden                  Uit de rapportage van de Stuurgroep EVMRA 

blijkt dat zich in specifieke segmenten op de 

arbeidsmarkt krapte aandient, zoals in de 

bouw, installatietechniek, glastuinbouw en ICT. 

Transities op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij 

sectoren die betrokken zijn bij 

energievoorziening, zullen deze trend volgens 

de stuurgroep de komende jaren naar 

verwachting versterken: “Een inclusieve 

arbeidsmarkt zal daardoor steeds afhankelijker 

worden van scholing gedurende de hele 

levensloop van een werknemer. Hier ligt een 

belangrijke taak voor de werkgevers en 

kennisinstellingen in de regio om gezamenlijk 

tot een passend scholingsaanbod te komen.” 

En: “Het goed opleiden van jongeren en 

werknemers die een ‘leven lang leren’, is 

noodzakelijk.” 

Internationalisering 

De MRA, en dan met name Amsterdam, heeft een sterk internationaal karakter. Niet alleen telt de stad ca. 180 

nationaliteiten, ook qua internationaal (diensten-)handelsverkeer is Groot-Amsterdam een belangrijke speler. 

Dit wordt – naast de aanwezigheid van Schiphol- verklaard door de vele hoofdkantoor van (grote) 

internationale bedrijven die in de regio gevestigd zijn. Maar liefst 38,4 procent van de Nederlandse 

importwaarde van diensten en 27,7 procent van de exportwaarde komt voor rekening van bedrijfsvestigingen 

in Amsterdam en omstreken.7 

Arbeidsmarktperspectief 

Door het aantrekken van de economie neemt de vraag naar arbeid de komende jaren weer toe en ziet de 

arbeidsmarkt voor recent gediplomeerden er landelijk over het algemeen weer gunstig uit voor de periode 

2017-2022.8 Hoewel geldt dat de kansen op de arbeidsmarkt toenemen naarmate het opleidingsniveau stijgt, 

blijkt uit de meest recente Basiscijfers Jeugd van het UWV en SBB dat de baankansen voor jongeren met een 

mbo-opleiding onveranderd gunstig blijven. In de periodejanuari tot juni 2018 ontstonden er ruim landelijk 

278.000 mbo-vacatures, waarvan ruim 8,6% in de regio Groot-Amsterdam. 

Tot 2022 wordt op nationaal niveau een jaarlijkse 

werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1,0% per jaar 

verwacht. De bedrijfssectoren waarvoor de sterkste 

groei wordt verwacht zijn de bouwnijverheid (1,7% 

per jaar), de groothandel (1,9% per jaar), de 

specialistische zakelijke dienstverlening (1,8% per 

jaar), en de zorg (3,1% per jaar). Voor alle andere 

sectoren, behalve de landbouw, bosbouw, en visserij, 

en de chemische industrie, wordt tevens een positieve 

werkgelegenheidsgroei verwacht. Hieronder worden 

de werknemersbanen per sector voor de regio Groot-

Amsterdam weergegeven. 

                                                           
7 Bron: CBS, Internationaliseringsmonitor 2017-II 
8 Bron: ROA, De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 
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De economische groei zorgt dus voor een breed gedragen werkgelegenheidsgroei en naar verwachting 

toenemende krapte op de arbeidsmarkt. 

Het aandeel jongeren waarvoor goede tot 

zeer goede perspectieven worden verwacht 

stijgt met het opleidingsniveau: op mbo 2/3 

niveau worden goede tot zeer goede 

perspectieven verwacht voor 14% van de 

gediplomeerden. Op mbo 4 niveau is dit 28% 

en op hbo en wo niveau zelfs 43% en 50%. 

Specifieke ontwikkelingen op de deelmarkten 

zullen bepalend zijn voor de vraag/ aanbod 

verhoudingen voor specifieke beroepen en 

opleidingen.9 In de tabel hiernaast zijn de 

landelijke baanopeningen naar 

opleidingscategorie geprognosticeerd. 

 

2.4 Technologische ontwikkelingen 
Digitalisering en robotisering zijn belangrijke ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt. Al jaren wordt er onderzoek 

gedaan naar de mate waarin deze ontwikkelingen het aantal banen (negatief) zal beïnvloeden. Uit recent 

onderzoek10 van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt dat circa 11,4% 

van het aantal banen in Nederland kan verdwijnen als gevolg van robotisering. Het betreft hier vooral de 

relatief laagopgeleide beroepen zoals schoonmakers, bouwvakkers en fabrieksarbeiders.  

Wij zeggen hierbij bewust kan: de OESO geeft namelijk zelf aan 

dat zij de kans dat de overname door robotisering op deze schaal 

ook daadwerkelijk gebeurt, klein achten. De voornaamste reden 

die hiervoor genoemd wordt door OESO, is het feit dat banen uit 

een veelvoud aan taken bestaan die niet allemaal even 

eenvoudig te automatiseren zijn. Daarnaast gaat de studie alleen 

over wat technologisch mogelijk is, niet wat maatschappelijk 

wenselijk wordt geacht.  

Toch hebben robotisering en digitalisering impact op de 

maatschappij. Concreet zien we dat werk en functies veranderen. 

Jongeren dienen de juiste competenties en vaardigheden te 

ontwikkelen die hen voorbereiden op het werk van de toekomst.  

2.5 Veranderingen in wet- en regelgeving 
Het mbo verandert continu. De afgelopen jaren hebben verschillende veranderingen in wet- en regelgeving 
plaatsgevonden die de mbo-instellingen vernieuwde kaders en regels gaven om het onderwijs in te kleuren. 
Denk bijvoorbeeld aan de zorgplicht in het mbo, de invoering van passend onderwijs, de herziening van de 
kwalificatiestructuur (HKS) met een basisdeel en keuzedelen en het per 1 augustus 2017 ingevoerde 
toelatingsrecht. 
 
Ook deze veranderingen in wet- en regelgeving wegen mee in de gemaakte keuzes m.b.t. de strategische koers 

van ROC TOP, zoals beschreven in hoofdstuk 4. 

 

                                                           
9 Bron: ROA, De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 
10 Nedelkoska, L. and G. Quintini (2018), “Automation, skills use and training”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 
No. 202, OECD Publishing, Paris.  

Bron: ROA 

Baanopeningen naar opleidingscategorie, prognose 2017-2022 

21e-eeuws vaardigheden 

Bron: SLO/Kennisnet 
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3 Over ROC TOP  
In dit hoofdstuk schetsen we op hoofdlijnen een beeld van het onderwijs van ROC TOP en onze 

studentenpopulatie. Daarnaast geven we inzicht in een aantal belangrijke prestatie-indicatoren. Het doel van 

dit hoofdstuk is het bieden van achtergrondinformatie bij de elementen die van invloed zijn geweest op de 

strategische koers die is ingezet. 

3.1 ROC TOP 
ROC TOP is een van de vier mbo-instellingen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). ROC TOP is opgericht in 

2012 en biedt uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs aan circa 4.000 studenten, om hen daarmee voor te 

bereiden op de arbeidsmarkt of een vervolgstudie. ROC TOP onderscheidt zich door haar persoonlijke aandacht 

voor studenten: Bij ROC TOP staat de student écht centraal.  

Veel onderwijsinstellingen zeggen dit, bij TOP is het echt zo. De Onderwijsinspectie heeft dit tijdens het 

vierjaarlijks onderzoek, dat zij in het voorjaar van 2017 uitvoerde, bevestigd. Zo constateerde de 

Onderwijsinspectie dat ‘persoonlijke aandacht en ontwikkelingsgerichte begeleiding binnen de gehele instelling 

is terug te vinden en dat docenten veel tijd besteden aan de begeleiding van studenten. Deze laatsten zijn zeer 

tevreden over de begeleiding.’11 

De algemene tevredenheid van studenten over hun opleiding en school, uitgedrukt in rapportcijfers, bevestigt 
dit beeld. Uit de JOB-monitor blijkt dat deze rapportcijfers in 2018 (significant) iets hoger zijn dan in 2016 (zie 
onderstaande tabel). 

 
 
 
 
 
 

Bron: Uitkomsten JOB-monitor 2018 | Analyses voor ROC TOP 

 
In 2015 en 2016 kwam TOP in de Keuzegids Mbo zelfs als beste mbo van de Randstad naar voren. Van de 43 
mbo-instellingen in Nederland eindigde TOP toen op een gedeeld 6e plaats. 
 

3.2 Onderwijslocaties 
Tot het schooljaar 2018-2019 was TOP verdeeld over 9 vestigingen in zowel Amsterdam als Almere. Als 

onderdeel van de nieuwe strategische koers zijn de diverse vestigingen teruggebracht naar vier zogenaamde 

‘Urban Campussen’ verdeeld over Amsterdam (zie toelichting in paragraaf hierna).  

Locaties mbo-instellingen Amsterdam 

 

Bron: MBO-Agenda gemeente Amsterdam. 

                                                           
11 Rapport vierjaarlijks onderzoek ROC TOP door de Onderwijsinspectie, 7 juli 2017, p. 2 
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3.3 Ons aanbod 
Binnen TOP worden ruim vijftig verschillende opleidingen aangeboden. Om versnippering in het 

opleidingsaanbod tegen te gaan en ten behoeve van een heldere positionering zijn verwante opleidingen sinds 

dit schooljaar geclusterd binnen vier campussen. Een campus is een locatie of een aantal locaties die vlakbij 

elkaar liggen waar opleidingen worden aangeboden die inhoudelijk samenhangen en een bijdrage leveren aan 

de toekomstige ontwikkelingen in de MRA. De campussen hebben de volgende namen: 

• TOP Business (Vlaardingenlaan) 

• TOP Events & Hospitality (NDSM, Amsterdam Noord) 

• TOP Health & Sport (De Klencke, met de Sporthallen Zuid) 

• TOP Start (Wibautstraat) 

Daarnaast zijn er vier kleinere locaties verspreid over de stad waar de studenten van De Amsterdamse Plus hun 

opleiding volgen. Hierna worden de campussen kort toegelicht. 

TOP Business 

Deze campus kan worden gezien als het epicentrum voor de ondernemers, administratief belegden en 

verkopers met ambitie. Studenten kunnen hier de opleidingen Administratief, Financieel, Bancair, Juridisch, 

Management Support, Handel en Ondernemerschap volgen, van niveau 2 tot en met 4.  

Deze campus is de op één na grootste campus van TOP. 

TOP Health & Sport 

Deze campus richt zich op Zorg, Welzijn, Gezondheid en Begeleiding. Studenten kunnen hier de opleidingen 

Verpleging, Maatschappelijke Zorg, Sociaal Werk, Pedagogisch Werk, Onderwijs Assistent, Sport of 

Dienstverlening Helpende zorg en welzijn volgen, van niveau 2 tot en met 4. 

Deze campus is met ca. 1.800 studenten de grootste campus van TOP.  

TOP Events & Hospitality 

De campus Events & Hospitality bevindt zich op de NDSM in Amsterdam Noord. De campus richt zich volledig 

op de ondersteuning van de vele activiteiten die een drukke internationale stad als Amsterdam met zich 

meebrengt. Of dit nu is op gebied van horeca of hospitality; marketing, communicatie en evenementen of op 

gebied van veiligheid of facilitair (niveau 2 en 4). Ook de opleidingen Fietstechniek en Dienstverlening worden 

op deze campus gegeven. 

TOP Start 

Deze campus is gericht op de Entree opleidingen en niveau 2 opleidingen Dienstverlening & Verkoop. 

Studenten die nog niet goed weten wat ze willen kunnen zich hier oriënteren en breder rondkijken, alvorens 

een keuze te maken. Daarna kunnen ze doorstromen naar een andere campus of direct aan het werk.  

Naast de vier campussen verzorgt ROC TOP ook onderwijs binnen ‘De Amsterdamse Plus’. De Amsterdamse 

Plus is de uitvalvoorziening van TOP en is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die gedurende het 

schooljaar uitvallen binnen een onderwijsorganisatie, dagbestedingsproject of uit een hulpverleningsinstantie 

komen. Op De Amsterdamse Plus volgen ongeveer 350 leerlingen onderwijs, verdeeld over verschillende 

locaties in Amsterdam. Met vestigingen in West, Nieuw-West, Oost en Noord wordt getracht elk stadsdeel te 

dekken. 

Vooral bij TOP Start en De Amsterdamse Plus worden jongeren in een kwetsbare positie in hun kracht gezet om 

een diploma te behalen, zodat ze met zelfvertrouwen en gekwalificeerd de arbeidsmarkt op kunnen of hun 

studieloopbaan (bij TOP) kunnen voortzetten.  
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3.4 Marktaandeel ROC TOP 
Naast ROC TOP bieden het ROC van Amsterdam en twee mbo-vakscholen, het Hout- en Meubileringscollege 

(HMC) en Mediacollege, middelbaar beroepsonderwijs aan in de stad. Met ca. 4.000 studenten bedraagt het 

marktaandeel van ROC TOP in Amsterdam ca. 12,1% in 2019. Dit is lager dan bij de oprichting van TOP; het 

absolute aantal studenten is in de periode 2013-2017 ca. 9% gedaald.  

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de aantallen enorm gaan stijgen in de toekomst: het aantal MBO-

studenten neemt juist af. Uit de planningstool MBO (DUO) blijkt dat het aantal mbo-studenten in 2025 10% 

lager zal liggen dan in 2019, oplopend naar -14% in 2030.  

Prognose aantal MBO-studenten in Nederland 

 Totaal aantal mbo-studenten landelijk Afname t.o.v. 2019 

Prognose 2019 483.930  

Prognose 2025 435.083 -10% 

Prognose 2030 415.095 -14% 

Bron: Planningstool MBO, DUO. 

Deze dalende studentaantallen in de toekomst zijn ook in Amsterdam zichtbaar. In de tabel hieronder wordt 

inzichtelijk gemaakt hoe deze daling er voor de vier mbo-instellingen in Amsterdam uitziet.  

Ontwikkeling aantal mbo-studenten Amsterdam 

MBO-instelling 
Prognose 

2019 
Prognose 

2025 
Prognose 

2030 
Aantallen                 

2030 vs. 2019 

Stichting Media Amsterdam  2.751 2.625 2.542 -8% 

Hout en Meubileringscollege Mbo (locatie Amsterdam)12 1.849 1.717 1.667 -10% 

ROC van Amsterdam  27.673 26.144 25.715 -7% 

Stichting ROC TOP  4.440 4.275 4.242 -4% 

Totaal aantal studenten MBO Amsterdam 36.712 34.760 34.165 -7% 

Bron: Planningstool MBO, DUO. 

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel wordt verwacht dat het studentaantal van ROC TOP in 2030 4% lager ligt 

dan in 2019. Omdat wordt verwacht dat deze daling relatief gezien wat minder hard gaat dan het landelijk 

gemiddelde en dan bij de andere mbo-instellingen van Amsterdam, stijgt ons voorziene marktaandeel in 

Amsterdam licht van 12,1% in 2019 naar 12,3% in 2030 (zie onderstaande figuur). 

Prognose verdeling marktaandeel mbo-instellingen Amsterdam 

 

Bron: DUO - planningstool MBO.  

  

                                                           
12 Het HMC heeft 2 locaties (Amsterdam en Rotterdam) op 1 BRIN nummer. Voor een zuiver beeld zijn alleen de studenten uit Amsterdam 
meegenomen in de vergelijking. De studenten zijn naar rato verdeeld op basis van de verdeling in het schooljaar 2017-2018, zoals 
opgenomen in het jaarverslag 2017. Hieruit blijkt dat 51% van het totale aantal HMC-studenten in Amsterdam een opleiding volgt. 
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3.5 Kenmerken studentpopulatie 
Opleidingsniveau 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk gaven we aan dat TOP zich onderscheidt door de extra aandacht die 

wij studenten bieden. Deze positieve onderscheiding heeft ook een keerzijde: ons imago is hierdoor eenzijdig. 

De buitenwereld ziet ons vooral als een school voor studenten die extra begeleiding nodig hebben. Dit terwijl 

het gros van onze studenten een opleiding op niveau 3 of 4 volgt, zoals te zien is in de volgende grafiek: 

 
Studenten ROC TOP naar opleidingsniveau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: EduarteApp, 19 okt. 2018, bewerking ROC TOP 

 

Verdeling BOL/BBL 

De verdeling BOL/BBL binnen ROC TOP verschuift: het aandeel BBL wordt groter. Dit komt overeen met de 

landelijke trend, alleen stijgt het aandeel BBL bij TOP relatief harder dan gemiddeld in Nederland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: EduarteApp, 19 okt. 2018, bewerking ROC TOP 

 

Herkomst studenten 

In 2017-2018 waren veruit de meeste van onze studenten afkomstig uit de woonregio Groot Amsterdam: 

Herkomst studenten naar regio 

Woonregio Aantal studenten Percentage studenten 

Groot Amsterdam 2841 65% 

Flevoland 499 11% 

Zaanstreek/Waterland 462 11% 

Noord-Holland Noord 183 4% 

Zuid-Kennemerland en 
IJmond 

131 3% 

Overig 277 6% 

Totaal 4393 100% 

Bron: informatie over het voedingsgebied van SBB 
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Ruim de helft van de studenten van ROC TOP komt uit Amsterdam, en daarbinnen grote groepen uit Noord, 

West en Nieuw-West. De populatie van ROC TOP heeft een grootstedelijk karakter: meer dan de helft van de 

totale studentenpopulatie komt uit APC-gebieden. Voor de Amsterdamse studenten is dat zelfs 88%. Dit is 

hoog in vergelijking met de andere mbo-instellingen in Amsterdam, waar je op grond van de ligging een 

vergelijkbare populatie zou verwachten. Hetzelfde geldt voor het aantal studenten met een niet-westerse 

achtergrond; ook dit aantal ligt hoger dan gemiddeld in Amsterdam. 

Bron: MBO scanner.            Bron: MBO scanner. 

Vooropleiding 

De studenten van ROC TOP hebben in vergelijking met de studenten van de andere mbo-instellingen in de stad 

relatief gezien minder vaak een hogere vooropleiding (havo/vwo (al dan niet met diploma) en vmbo met 

diploma, behalve vmbo basisberoepsgerichte leerweg):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: MBO-Scanner 

3.6 Overige relevante indicatoren 
Kwalificatiewinst 
Tegelijkertijd heeft TOP een bovengemiddelde hoge 
kwalificatiewinst. Het percentage gediplomeerden met een 
positief verschil tussen het behaalde diplomaniveau in het 
mbo en het niveau van vooropleiding in het vo in 2016-2017 is 
TOP-breed 88,4%, tegenover een landelijk gemiddelde van 
76,2%. Vooral bij TOP Start, de campus waar studenten een 
Entree- of niveau 2 opleiding volgen en zich oriënteren op een 
vervolgopleiding of een baan, is de kwalificatiewinst hoog 
(96,6%). Ook in vergelijking met de andere Amsterdamse 
mbo-instellingen scoort TOP hoog op dit onderdeel (zie grafiek 
hiernaast). 

% aandeel studenten uit APC-gebieden 

Aandeel studenten met hogere vooropleiding voortgezet onderwijs 

% aandeel studenten met niet-westerse achtergrond 

Kwalificatiewinst gediplomeerden volgens Benchmark MBO 
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Doorstroom 
Het percentage (interne) opstromers is vergelijkbaar met landelijk. Alleen bij de beroepsopleidingen van de 
campus TOP Events & Hospitality ligt het percentage lager dan landelijk bij dezelfde beroepsopleidingen. 
Hierbij dient te worden aangetekend dat de percentages gezien de kleine aantallen op het niveau van de 
beroepsopleiding (en daarmee op het niveau van de campus en TOP-breed) niet altijd even betrouwbaar zijn. 
 

Doorstroom ROC TOP NL 

TOP Business 51% 50,1% 

TOP Events & Hospitality 20% 39,2% 

TOP Health & Sport 34,5% 30,3% 

TOP Start 58,7% 61,8% 

Totaal 42,2% 43,2% 
Bron: Overzicht indicatoren t.b.v. de kwaliteitsagenda 

 
Voortijdig schoolverlaters (VSV) 
Het aandeel vsv’ers was in 2016-2017 TOP-breed bijna twee keer zo groot als het landelijk gemiddelde (9,1% 
t.o.v. 5,6%). Bij alle campussen van TOP ligt het gemiddelde VSV-percentage hoger dan het landelijk 
gemiddelde van dezelfde beroepsopleidingen, maar in verhouding met de landelijke cijfers is het aandeel 
vsv’ers vooral hoog bij TOP Start (21,2% t.o.v. 15%) en TOP Events & Hospitality (8,2% t.o.v. 4,8%). Ook op alle 
opleidingsniveaus ligt het VSV-percentage in 2016-2017 bij TOP (iets) hoger dan landelijk. Dat geldt vooral voor 
de beroepsopleidingen op niveau 1 (40,2% t.o.v. 26,2%) en niveau 2 (15% t.o.v. 9,7%). 
 
In vergelijking met landelijke cijfers is het aantal voortijdige schoolverlaters (vsv) dus nog altijd hoog, maar 
daarbij moet worden opgemerkt dat dit cijfer het afgelopen jaar op niveau 1 duidelijk teruggelopen is, en 
mogelijk zelfs onder het landelijke maximum eindigt. Ook op niveau 4 verwachten we, vergeleken met 2016-
2017 een licht verbeterd VSV-aandeel. De VSV-percentages op niveau 2 en 3 nemen daarentegen naar 
verwachting iets toe. 
 
Ondanks de verwachte licht positieve ontwikkeling ligt het VSV-percentage op niveau 4 bij TOP hoger dan 
landelijk (4,7% t.o.v. 3,6%). Een van de redenen dat studenten op niveau 4 uitvallen kan zijn dat ze zich 
onvoldoende uitgedaagd voelen. Het vierjaarlijks onderzoek door de Onderwijsinspectie in het voorjaar van 
2017 bevestigt dat er in het onderwijs soms ‘minder oog is voor de betere studenten’. Dit kan het risico op 
uitval vergroten, omdat de betere studenten zich kunnen gaan vervelen. Docenten realiseren zich hoe 

belangrijk het is alle studenten uit te dagen in de les om de uitval te verkleinen en voorkomen.’13 

 
Arbeidsmarktrendement 

Het percentage werkenden > 12 uur is bij ROC TOP als geheel (61,3%) lager dan landelijk (76,7%).  

% werkenden > 12 uur ROC TOP NL 

TOP Business 45,7% 71,8% 

TOP Events & Hospitality 79,4% 74,6% 

TOP Health & Sport 78% 86% 

TOP Start 31,8% 53,9% 

Totaal 61,3% 76,7% 
Bron: Overzicht indicatoren t.b.v. de kwaliteitsagenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Rapport vierjaarlijks onderzoek ROC TOP door de Onderwijsinspectie, 7 juli 2017, p. 17 
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Arbeidsmarktrendement specifiek op niveau 2 
Op Verkoop en Dienstverlening scoort TOP lager dan gemiddeld in Nederland. Particuliere Beveiliging en 
Ondersteunende administratieve beroepen doen we het daarentegen juist beter dan gemiddeld. 
 

% werkenden > 12 uur (niveau 2) ROC TOP NL 

Ondersteunende administratieve beroepen 45% 42,6% 

Verkoop 27% 67% 

Particuliere beveiliging 90% 77,7% 

Fietstechniek 14 77,1% 

Dienstverlening 43% 59,3% 
Bron: Overzicht indicatoren t.b.v. de kwaliteitsagenda 

 
Startersresultaat (oftewel succes eerstejaars mbo) 
In 2016-2017 lag het startersresultaat TOP-breed en bij alle campussen lager dan het landelijk gemiddelde. Van 
de eerstejaars studenten studeert 76,6% een jaar later nog bij TOP of heeft de instelling met een diploma 
verlaten (tegenover 84,1% landelijk). Dat geldt niet alleen TOP-breed, maar ook voor de verschillende 
campussen. 

 

Startersresultaat ROC TOP NL 

TOP Business 74,8% 83% 

TOP Events & Hospitality 70,9% 83,3% 

TOP Health & Sport 81,6% 85,8% 

TOP Start 75,8% 82,9% 

Totaal 76,6% 84,1% 
Bron: Overzicht indicatoren t.b.v. de kwaliteitsagenda 

 
Uit de gegevens in de Benchmark MBO blijkt dat het ‘Succes eerstejaars’ bij TOP niet alleen lager scoort dan 
landelijk, maar ook in vergelijking met de andere Amsterdamse mbo-instellingen. Anders dan bij de andere 
instellingen in Amsterdam is het succes eerstejaars mbo in 2016 wel iets gestegen t.o.v. 2015 (2015: 78,7% en 
2016: 79%). 

 

 
Bron: Benchmark MBO 

 
 
 

                                                           
14 De aantallen zijn te klein voor een betrouwbaar beeld van het % werkenden > 12 uur bij de beroepsopleiding Fietstechniek van TOP. 
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Succes eerstejaars in het hbo 
Voor de zeven niveau 4 opleidingen van TOP waar we op basis van de aantallen betrouwbare uitspraken 
kunnen doen over het succes van eerstejaars in het hbo geldt dat (vergeleken met dezelfde 
beroepsopleidingen landelijk) alleen van de beroepsopleidingen Financieel administratieve beroepen en Mbo-
Verpleegkundige een hoger percentage van mbo-4 gediplomeerden een jaar later nog bij dezelfde hbo-
instelling studeert of de hbo-instelling met een diploma heeft verlaten dan landelijk bij deze 
beroepsopleidingen15. 

 

Succes eerstejaars in het hbo ROC TOP NL 

Financieel administratieve beroepen 67,6% 64,7% 

Management retail 48,3% 58,9% 

Marketing, communicatie en evenementen 46,2% 66% 

Mbo-Verpleegkundige 100% 88,4% 

Maatschappelijke Zorg 53,3% 71,8% 

Pedagogisch werk 70% 71,6% 

Sport en bewegen 65% 75,6% 
Bron: Overzicht indicatoren t.b.v. de kwaliteitsagenda 

 

3.7 Samenwerkingsverbanden 
TOP werkt in de MRA met verschillende regionale en Amsterdamse partijen samen. Dat gebeurt in 

verschillende samenwerkingsverbanden, zoals: 

 

De Amsterdamse MBO-Agenda 

De Amsterdamse MBO-Agenda versterkt de focus op het mbo in Amsterdam. Alle Amsterdamse mbo-

instellingen en de gemeente Amsterdam werken in de MBO-Agenda namelijk samen om sterk middelbaar 

beroepsonderwijs te realiseren. Onderwijs dat jongeren uitdaagt het beste uit zichzelf te halen en hen goed 

voorbereidt op de eisen van de arbeidsmarkt en de samenleving van nu en straks. 

 

De agenda is tot stand gekomen na een intensieve dialoog met de mbo-instellingen, onderwijsexperts en 

vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven en richt zich op het realiseren van drie ambities: 

1. De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed. 

2. Elke jongere doorloopt met succes de schoolloopbaan. 

3. Het mbo sluit goed aan op de (regionale) arbeidsmarkt. 

 

Om bovengenoemde ambities te verwezenlijken, kent de gemeente Amsterdam leraren- en scholenbeurzen 

toe en worden subsidies beschikbaar gesteld voor de uitvoering van projecten.16 

 

Aanpak Top600 Amsterdam 

Daarnaast werkt ROC TOP, met name De Amsterdamse Plus, met de gemeente Amsterdam samen rond de 

aanpak van 600 veelplegers in de stad: de Top600. Door het toekomstperspectief van de daders te verbeteren, 

door middel van onder andere onderwijs, wordt getracht om recidive te voorkomen. 

 

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) 

Rond vsv en jongeren in een kwetsbare positie wordt regionaal samengewerkt. Het doel van deze 

samenwerking tussen onderwijsinstellingen en gemeenten is om een regionaal sluitend vangnet voor vsv’ers en 

jongeren in een kwetsbare positie te creëren. 

 

Opleidingsschool De Dam 

Opleidingsschool De Dam is een samenwerkingsverband tussen vier instituten (VU, de HvA, de Breitner 

Academie en Inholland) en 18 vo- en mbo-scholen (vallend onder vier besturen). De Dam is al ruim 15 jaar een 

                                                           
15 Omdat het bij TOP gaat om kleine aantallen doorstromers heeft een enkele uitvaller in het eerste jaar in het hbo al een grote negatieve 
invloed op het overall percentage. 
16 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/amsterdamse-mbo/ 
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door de NVAO erkende opleidingsschool. Jaarlijks realiseren de aangesloten scholen, waaronder ROC TOP, 

leerwerkplekken voor meer dan 250 studenten van het hbo en wo. Zij kunnen bij De Dam werkervaring opdoen 

op het mbo (alle niveaus), vmbo, havo, vwo, tweetalig onderwijs of gymnasium. 

 

Amsterdamse kerngroep LOB 

In de Amsterdamse kerngroep LOB werken aanleverende VO-scholen, vertegenwoordigd door het 

Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen, en Amsterdamse mbo-scholen samen om de overgang van 

het vmbo naar het mbo te versoepelen. De gezamenlijke aanpak richt zich op thema’s als het portfolio / 

plusdocument, LOB en ouderbetrokkenheid. 

 

Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland 

Het Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland houdt zich bezig met de aansluiting mbo-hbo. Vier 

hbo- en acht mbo-instellingen werken op verschillende niveaus samen aan het verbeteren van de doorstroom 

van het mbo naar het hbo. Om hier een impuls aan te geven, is in dit verband per sector het regionale 

keuzedeel Voorbereiding hbo ontwikkeld dat momenteel (in pilotvorm) wordt uitgevoerd. Dat gebeurt door 

mbo- en hbo-docenten samen. 

 

Schakelprogramma “Meer talent naar de pabo” 

Het doorstroomprogramma “Meer talent naar de pabo’” is het resultaat van een samenwerkingsverband 

tussen de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool iPabo, ROC van Amsterdam en ROC TOP. Het doel ervan 

is om doorstroom van mbo-studenten naar de pabo te verbeteren, ook vanuit niet-verwante mbo-opleidingen. 

Mbo-studenten niveau 4 met een diploma van ROC van Amsterdam of ROC TOP volgen daartoe een half jaar 

lang 3 dagen in de week les op zowel de Hogeschool van Amsterdam als de Hogeschool iPabo en lopen 1 dag 

per week stage in het beroepsonderwijs. 
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4 Onze strategische koers 
TOP transformeert naar een organisatie nog beter aansluit en inspeelt op behoeften van studenten, het 

werkveld en de samenleving in bredere zin. In dit hoofdstuk zetten we uiteen wat onze strategische koers is 

voor de komende jaren en hoe we daartoe zijn gekomen.  

4.1 Fundament voor strategische koers 
Onze omgeving verandert ingrijpend en is continu in beweging. Het tempo waarin dit gebeurt, neemt alleen 

maar toe de komende jaren. Vanuit deze zich continu ontwikkelende omgeving, veranderen ook de behoeften 

en wensen van onze studenten en partners. Onze strategische koers is gebaseerd op deze ontwikkelingen en 

behoeften: onze ‘klanten’ – staan centraal.  

Hierna zetten wij de belangrijkste ontwikkelingen en behoeften uiteen.  

4.2 Veranderingen in externe omgeving  
Op basis van de externe ontwikkelingen zoals geschetst in hoofdstuk 2 vatten wij de belangrijkste 

ontwikkelingen voor de toekomst van ROC TOP, die in 2018 hebben geleid tot onze strategische koers, 

hieronder samen:  

• Verstedelijking: de MRA groeit. Dit betekent een (forse) toename van inwoners, dynamiek en 

bedrijvigheid.  

• Mensen worden ouder; de bevolking vergrijst en ontgroent. Daarbij stijgt de pensioengerechtigde 

leeftijd, waardoor mensen langer blijven werken.   

• Internationalisering: de MRA en met name de stad Amsterdam heeft een internationaal karakter door 

de samenstelling van de bevolking en de (toenemende) aanwezigheid van internationale bedrijven. 

Daarnaast maken nieuwe technologieën ook dat het werkveld een internationaler karakter krijgt.  

• Digitalisering: jongere generaties schakelen van jongs af aan tussen de fysieke en de digitale / virtuele 

wereld.  

• Robotisering: een deel van het werk dat traditioneel door mensen werd uitgevoerd wordt 

overgenomen door robots.   

• Onder andere door digitalisering en robotisering verandert de arbeidsmarkt waarvoor wij opleiden, 

ingrijpend. De inhoud van het werk wordt anders; grenzen tussen beroepen vervagen; beroepen 

verdwijnen en er komen beroepen bij die we nog niet kennen. Mensen hebben niet langer één beroep 

of een baan voor het leven.  

4.3 Behoefteanalyse studenten en werkveld 
Om de klant echt centraal te kunnen stellen, is het nodig om te toetsen waar zijn/haar behoeften liggen: hoe 

vertalen externe ontwikkelingen zich naar wat voor hen in de dagelijkse praktijk nodig is? Om dit te 

achterhalen hebben wij een studentarena en werkveldsessies georganiseerd. Hieronder beschrijven wij de 

belangrijkste opbrengst van deze bijeenkomsten. 

Behoeften studenten 

Studenten kiezen voor TOP vanwege de persoonlijke aandacht (en steun indien nodig) van docenten en andere 

medewerkers. Ook waarderen zij het kleinschalige karakter van de school. Daarnaast geven zij aan dat ze bij 

TOP het gevoel hebben geaccepteerd te worden om wie zij zijn, en dat er vooral gekeken wordt naar wat ze 

kunnen (talent), in plaats van wat er verwacht zou worden op basis van vooropleiding, achtergrond of eerdere 

keuzes die ze gemaakt hebben.  

Naast de persoonlijke aandacht geven studenten aan dat de opleidingen hen aanspreken om het feit dat er 

veel praktijk (‘doen’) aan is toegevoegd. Ook de doorstroommogelijkheden en de mogelijkheid om te 

versnellen zijn voor studenten een reden om voor TOP te kiezen.  

Studenten benoemen ook verbeterpunten. Naast een aantal organisatorische verbeterpunten (bijvoorbeeld 

betere informatievoorziening en planning), geven zij aan dat docenten meer en/of strakker mogen sturen op 
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het realiseren van hun leerdoelen. De rol van mentor/coach wordt als belangrijk ervaren, maar studenten 

geven aan dat deze rol nu nog niet door iedere docent even goed vervuld wordt.  

Een ander belangrijk verbeterpunt is de mate waarin de opleiding aansluit bij hun eigen leerbehoefte en 

uiteindelijk het werkveld. Studenten doorlopen nu de opleiding altijd in dezelfde volgorde, wat maakt dat de 

opleiding op onderdelen meer/minder aansluit bij de specifieke behoeften van een student. En nadat de 

student de opleiding heeft afgerond, is de aansluiting met het werkveld niet altijd optimaal. Dit maakt het voor 

sommige studenten lastig om passend werk te vinden.   

Behoeften werkveld 

Uit de werkveldsessies kwamen drie belangrijke aanbevelingen voor de strategische koers  van ROC TOP naar 

voren:  

1. Meer interactie met het werkveld: docenten nemen deel aan werkveld (‘docentstages’) en werkgevers 

nemen deel aan onderwijs (gastcolleges). Daarnaast is er behoefte aan meer gezamenlijke 

experimenten/pilots en meer vraaggericht werken door TOP (niet langer: ‘wat kan TOP bieden?’, maar 

‘wat hebt u als werkgever nodig?’); 

2. Andere rol van docenten. De baanzekerheid neemt af in de toekomst en de omgeving stelt continu andere 

eisen aan werknemers, en dus hun vaardigheden. Talent is daarbij het uitgangspunt. Jongeren moeten zich 

dus meer bewust worden van hun eigen kunnen; zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Dit vraagt een andere 

rol van de docent.   

3. Digitalisering en de mogelijkheden hiervan. ICT en technologie zullen voortdurend impact hebben op de 

(werk)omgeving van de toekomst. Studenten dienen hierop te worden voorbereid, en daarnaast is het 

belangrijk om de mogelijkheden van ICT te verweven in de manier waarop het onderwijs wordt ingericht. 

Het tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs biedt studenten meer vrijheid en mogelijkheden in de 

aansluiting met het werkveld.  

4.4 Staat van de eigen organisatie 
Om te komen tot een goede strategische koers dient niet alleen rekening te worden gehouden met externe 
ontwikkelingen. Het is ook belangrijk om ons bewust te zijn van onze sterke en zwakke punten. Dan wordt 
namelijk helder in hoeverre TOP als organisatie in staat is om flexibel in te spelen op de continu in beweging 
zijnde omgeving en bijbehorende noodzakelijke veranderingen. 
 
Daartoe is in de zomer van 2017 een interne analyse uitgevoerd die is gebaseerd op zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve informatie (waaronder in ieder geval de indicatoren die aansluiten bij de landelijke speerpunten). 
Bij deze interne analyse zijn afgevaardigden van alle campussen en ondersteunende diensten betrokken, om zo 
draagvlak onder de medewerkers te creëren. 
 
Uit deze analyse blijkt dat TOP het op de volgende fronten goed doet:   

- Bij ROC TOP staat de student echt centraal. 

- Kwetsbare en overbelaste studenten doen het bij ons bovengemiddeld goed.  

- Er is persoonlijke aandacht en sprake van een menselijke maat: we kennen onze studenten en 

collega’s. 

- We zijn goed in het ontwikkelen van talent: studenten ronden hun opleiding bij ons af op een hoger 

mbo-niveau dan verwacht gezien hun vooropleiding (kwalificatiewinst). 

- We hebben bevlogen en betrokken collega’s. 

- Als opleidingsschool zijn we betrokken bij het opleiden van toekomstige mbo-docenten, waarvan een 

deel na het afstuderen bij ROC TOP komt werken. 

- De buitenwereld ziet ons als een kleinschalige mbo-instelling met aandacht voor de student. 

 

Tegelijkertijd kunnen we ons nog verder verbeteren op de volgende vlakken (zie voor een onderbouwing ook 

hoofdstuk 3): 
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- Ons imago is eenzijdig: de buitenwereld ziet ons vooral als een school voor studenten die extra 
begeleiding nodig hebben. 

- Het onderwijs is relatief traditioneel. 
- De studentenaantallen laten in ons vijfjarig bestaan een wisselend patroon en overwegend dalende 

tendens zien. 
- Het uitvalpercentage (percentage voortijdig schoolverlaters) is al jaren het hoogste van Nederland. 
- Goede studenten worden onvoldoende uitgedaagd en vallen mede daarom uit. 
- De samenwerking met het werkveld (Theorie Ontmoet Praktijk) heeft nog niet overal kenmerken van 

co-creatie en coproductie. 
 

4.5 Onze missie 
Op basis van de input die wij in de voorgaande paragrafen hebben beschreven, is de missie van ROC TOP in 

2018 verder aangescherpt en als volgt geformuleerd:  

We zijn een nieuwe onderwijsorganisatie waar we, in nauwe samenwerking met bedrijven en 

instanties, praktijkgericht mbo-onderwijs op maat aanbieden. Speciaal voor jou. Opdat jij op je eigen 

manier aan je toekomst kunt werken. Om samen met ons de Amsterdamse regio beter en leuker te 

maken. 

En als we dit vertalen naar de student: 

TOP, we zijn dat andere MBO. Een kleine onderwijsorganisatie waar we jou zien staan. Waar docenten 

je vanuit de praktijk blijven uitdagen en prikkelen. Na je opleiding kun je kiezen voor een baan, een 

vervolgstudie of een eigen bedrijf. Ook dan kun je bij ons terugkomen. Om je te specialiseren, bij te 

scholen en bij te blijven. 

Bij een aangescherpte missie horen ook – deels nieuwe – waarden. Onze kernwaarden zijn: 

• Lef en durf 

• Kwaliteit, ambitie op elk niveau 

• Nieuwsgierigheid 

• Vertrouwen 

• Samenwerking 

4.6 Onze strategische doelen 
Vanuit deze missie en kernwaarden hebben wij de volgende strategische doelen vastgesteld.  

1. Innovatief, toekomstbestendig onderwijs en een actueel opleidingenaanbod 

2. Sterke verbindingen met werkveld en omgeving 

3. Innovatiekracht en duurzame relaties door bundeling van expertise 

Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn een financieel gezonde exploitatie, goede onderwijskwaliteit en 

stabiele studentaantallen.  

De afgelopen periode heeft het management op basis hiervan de uitgangspunten van de ROC TOP strategie en 

doelstellingen voor het komende jaar bepaald. Goed onderwijs voor onze studenten is de basis, met de 

volgende vijf strategische doelen: 

1. Studentenaantallen: naamsbekendheid, instroom, nieuwe doelgroepen (LLO) en studiesucces verhogen 

2. Medewerkers en organisatie: tevredenheid verbeteren en professionalisering 

3. Doorontwikkelen innovatief en toekomstbestendig onderwijs en portfolio 

4. Versterken samenwerking met werkveld en omgeving 

5. Afgestemde interne dienstverlening met onderwijs en een integrale planning 

De uitvoering van de Kwaliteitsagenda levert een bijdrage aan de realisatie van die strategische doelen. 
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4.7 Doelgroepen 
Met onze strategische doelen richten wij ons op diverse doelgroepen – van studenten tot het werkveld en 

strategische samenwerkingspartners. Met de vernieuwde strategische doelen zetten wij in op een uitbreiding 

van de diverse doelgroepen. Voor de studentendoelgroep betekent dit bijvoorbeeld concreet dat we ons niet 

alleen richten op starters en doorstarters, maar ook op herstarters.  

4.8 Koppeling strategische doelen aan landelijke speerpunten  
De missie en strategische doelen zijn vertaald naar drie hoofdambities voor TOP voor de komende jaren. Deze 

sluiten in onze optiek naadloos aan op de landelijke speerpunten van de Kwaliteitsagenda (zie paragraaf 1.1 

voor de speerpunten). Hierna lichten wij dit kort toe. 

De speerpunten ‘kwetsbare jongeren’ en ‘gelijke kansen’ zijn gezien onze studentenpopulatie inherent aan wat 

wij dagelijks doen. TOP doet namelijk al veel voor deze doelgroepen en op het gebied van gelijke kansen, 

bijvoorbeeld in het kader van de MBO-Agenda van de gemeente Amsterdam. Zo zijn/worden er bij TOP 

verschillende maatregelen op gebied van jongeren in een kwetsbare positie en gelijke kansen uitgevoerd. 

Jongeren van De Amsterdamse Plus stroomden met hulp van een doorstroomcoach bijvoorbeeld door naar het 

reguliere onderwijs op niveau 3 en 4. Met het project MyCoach worden studenten gecoacht bij het afronden 

van hun opleiding of het vinden van een vervolgopleiding of baan. Er werd een project uitgevoerd om de 

thuisomgeving van de student te betrekken en er worden netwerktrainingen door een netwerkcoach 

gerealiseerd. We streven ernaar om ons onderwijs zo in te richten dat al onze studenten hun talenten blijvend 

ontwikkelen en daarmee bijdragen aan de MRA. Vanuit het oogpunt van gelijke kansen willen we dus meer 

doen voor zowel kwetsbare als de meer kansrijke jongeren. 

Het speerpunt ‘opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst’ komt terug in onze ambitie en concrete acties 

om nog meer en betere verbindingen te leggen met het werkveld en onze andere samenwerkingspartners. 

Daarnaast richten wij onderwijs in dat een leven lang ontwikkelen voor de doelgroepen mogelijk maakt. Zie 

voor een nadere toelichting hoofdstuk 5. 

Strategisch doel Ambitie Landelijk(e) speerpunt(en) 

Innovatief, 
toekomstbestendig 
onderwijs en een 
actueel 
opleidingenaanbod 
 

“ROC TOP belooft jou als student een uitdagende 
omgeving zodat je je talenten blijvend kunt 
ontwikkelen en kunt bijdragen aan de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA).” 

 

Sterke verbindingen 
met werkveld en 
omgeving 
 

“Wij beloven jou als student dat we je samen 
met het bedrijfsleven opleiden in actuele 
beroepssituaties. Dat kunnen we doordat we 
weten wat er speelt in de beroepen: ROC TOP is 
een innovatieve en duurzame 
samenwerkingspartner voor bedrijven in de 
MRA.” 

 

Innovatiekracht en 
duurzame relaties door 
bundeling van 
expertise 
 

“ROC TOP belooft de professional en werkgevers 

in de MRA een flexibel onderwijsaanbod in het 

kader van leven lang ontwikkelen (qua 

doelgroep, tijd, plaats en vorm).” 

 

 

Deze duidelijk zichtbare koppeling bevestigt voor ons dat TOP met haar nieuwe koers aansluit bij wat het mbo 

van de toekomst nodig heeft. In de tabel hierboven wordt de relatie tussen de strategische ambitie van TOP en 

landelijke speerpunten verder geconcretiseerd.  
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5 Plan van aanpak 
In dit hoofdstuk presenteren wij de aanpak om onze strategische doelstellingen te bereiken in de komende vier 

jaar. De analyse in hoofdstuk 3 vormt hiervoor een belangrijk uitgangspunt.   

5.1 Operationalisering strategische speerpunten 
In de voorgaande hoofdstukken is omschreven hoe we -onder andere in aansluiting op de speerpunten uit het 

bestuursakkoord- tot onze drie strategische doelen zijn gekomen:  

1. Innovatief, toekomstbestendig onderwijs en een actueel opleidingen aanbod 
2. Sterke verbindingen met werkveld en omgeving 
3. Innovatiekracht en duurzame relaties door bundeling van expertise 
 

In dit hoofdstuk vertalen we deze drie strategische doelen naar 1) doelen in termen van effecten, 2) 

maatregelen in termen van interventies, producten en diensten en vervolgens naar 3) concrete activiteiten, om 

zo gericht te kunnen werken aan het behalen van de resultaten die we voor ogen hebben. 

Vertaalslag strategie naar maatregelen 

 

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van deze vertaalslag van strategisch naar operationeel, waarbij het 

‘WAAROM’’ de concretisering is van onze missie: we willen onze studenten in staat stellen om te werken aan 

een betekenisvolle toekomst en daarbij willen we samen de Amsterdamse metropoolregio beter maken.  

Het ‘WAT’ heeft betrekking op onze doelen in termen van effecten: met onze interventies willen we bereiken 

dat 1) onze studenten passend en nuttig werk vinden, 2) een passende en nuttige vervolgopleiding vinden, 3) 

dat zij dusdanig begeleid worden in hun leerproces dat zij hun talenten optimaal kunnen ontdekken en 

ontwikkelen en tot slot 4) dat onze doelgroep de gelegenheid heeft om zich een leven lang te ontwikkelen. 

Het ‘HOE’ geeft aan welke vier hoofdmaatregelen we de komende vier jaar gaan nemen om bovengenoemde 

doelen te bereiken. We gaan ons onderwijs zodanig door-ontwikkelen dat het optimaal aansluit op de 

arbeidsmarkt. Om dit te kunnen bewerkstelligen zal de rol van onze docenten zich verbreden zodat zij als 

(vak)coaches onderwijs op maat kunnen bieden. Om te voldoen aan de vraag van onze doelgroep naar 

mogelijkheden om zich een leven lang te ontwikkelen, nemen we maatregelen ten aanzien van na- en 

bijscholing.  

Het schema laat ook zien wie de betrokken actoren zijn: intern onze vier TOP campussen (met studenten, 

docenten, management en directie) en het bestuur met de staf en bedrijfsvoering. Extern werken we samen 

met het bedrijfsleven, publieke dienstverleners (stichtingen), de gemeente Amsterdam en (vo)-scholen en 

instituten in de regio (MRA).  
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Voordat we ingaan op bovenstaande lichten wij kort één aspect toe dat essentieel is bij de verwezenlijking van 

de voorgenomen hoofdmaatregelen, te weten de veranderende rol van docenten.  

In paragraaf 5.8 lichten we de ondersteunende maatregel toe die nodig zijn om onze doelen te bereiken. 

5.2 De veranderende rol van de docenten 

ROC TOP formuleerde na diverse werksessies een visie op gepersonaliseerd onderwijs. Deze onderwijsaanpak 
houdt in dat de student: 1) diens eigen leerroute uitstippelt door middel van het kiezen van modules, de 
student hoeft niet te doen wat hij al kan en hij weet waar hij staat in zijn ontwikkeling. Ook 2) bepaalt de 
student aan de hand van zijn/haar leervraag welke ondersteuning, lessen en projecten of opdrachten nodig 
zijn. Hiertoe krijgt hij/zij de lesstof overzichtelijk, in de vorm van modules aangeboden.   
Het lesmateriaal wordt in co-creatie met het werkveld ontwikkeld en getoetst. De praktijk is hierbij leidend.  
Al het lesmateriaal is plaats- en tijdonafhankelijk beschikbaar: het onderwijs wordt met behulp van een virtuele 
wereld aangeboden. Deze wereld bestaat onder andere uit de volgende componenten:  
 

• Studenten hebben een digitaal portfolio waarin hun studievoortgang is vastgelegd. 

• Er is één portal dat de student, docent, werkveldbegeleider en medewerker van ROC TOP toegang geeft 
tot een gepersonaliseerde digitale omgeving waarin data, applicaties en roosters worden aangeboden. Ook 
de leermaterialen zijn digitaal beschikbaar.  

• Studenten werken onderling samen en communiceren met de docent en/of werkveldbegeleider via een 
integraal communicatieplatform.  

• Er is via één portal een modern leerlingvolgsysteem beschikbaar. Via het LVS krijgt de student een beeld 
over zijn/haar voortgang. Ook docenten en werkveldbegeleiders kunnen met behulp van het LVS 
monitoren en eventueel bijsturen.  

 
Met onze ambities gaan we de student op een andere manier opleiden. Alleen dan slagen we erin om de 
gewenste effecten te bewerkstelligen. Dit betekent dat ook de rol van de docent verandert naar een meer 
coachende rol; daarnaast is de docent ook expert en werkbegeleider. 
• Docenten werken in een team en zijn als zodanig verantwoordelijk voor de onderwijs kwaliteit. 

• Docenten hebben vaardigheden om een zo breed mogelijk palet aan didactische stijlen instructies, 
onderzoekend leren, ondernemend leren, leren met adaptieve software, leren met materialen, 
samenwerkend leren, begeleid werken, tutorleren, leren in circuits, zelfstandig werken in werkboekjes etc.  

• Docenten beschikken over vaardigheden die relevant zijn in de (toekomstige) beroepen waarvoor wij 
opleiden. Hierdoor zijn zij rolmodel voor onze studenten. 

• Studie loopbaan begeleidingstaken worden nóg belangrijker. 

• Traditionele klassituaties (frontaal lesgeven aan groep studenten met meerdere niveaus en leerstijlen) 
worden zoveel mogelijk vermeden. Het onderwijs, dus ook de ren-vakken, wordt in een andere vorm 
aangeboden. Instructies duren maximaal 20 minuten (met een maximaal aantal instructies op een dag).  
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5.3 De maatregelen uitgewerkt 

Verder concretiserend hieronder de vier hoofdmaatregelen uitgewerkt naar een elftal sub-maatregelen: 

Hoofdmaatregel A: Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt 

1. Co-creatie → Het curriculum komt tot stand in nauwe en duurzame samenwerking met het werkveld 
en met het toe-leidend en vervolgonderwijs. 

2. Internationalisering → ROC TOP biedt opleidingen met internationaal karakter met aandacht voor de 
interculturele (werk)omgeving. Dit draagt bij tot het vinden van nuttig en passend werk en de 
ontwikkeling van talenten. 

 

Laura volgt de opleiding Verzorgende IG bij ROC TOP in het ‘Fieldlab’. Een leeromgeving, in dit geval binnen 
de zorginstelling Vreugdehof (direct gelegen bij onze campus Health & Sport), waar cliënten, 
zorgprofessionals, bedrijven, studenten en docenten samenwerken, leren en experimenteren. Uitgangspunt is 
dat de cliënt centraal staat en in het Fieldlab terecht kan met zijn vraag over gezondheid of preventie. 
Laura: ‘Mensen blijven langer thuis wonen. Ons werk doen we steeds vaker “in de wijk” en we gebruiken 
meer techniek erbij. Ouderen belanden minder snel in een verzorgingshuis en verblijven minder lang in een 
zorginstelling. Als verzorgende van de toekomst gaan we “van zorgen voor, naar zorgen dat”. In het Fieldlab 
leren we omgaan met deze manier van zorg verlenen. We werken samen rond de zorgvrager met 
verschillende andere zorgverleners zoals de ergotherapeut, de fysiotherapeut, de verpleegkundige en de 
thuiszorg om de zorg te bieden die de mevrouw of mijnheer vraagt.’ 

Figuur 1 Voorbeeld co-creatie 

Hoofdmaatregel B: verbreding van de rol van de docent 

3. Docent als vak-coach | studie-coach → Om studenten te (bege)leiden in het verwerven van de 21ste 
eeuwse vaardigheden zal de docent zich meer als (loopbaan)coach moeten ontwikkelen. Dit zijn 
professionals die weten wat elke individuele student nodig heeft om aansluiting te vinden op de 
arbeidsmarkt en die vervolgens in staat zijn om bijpassend onderwijs en begeleiding te bieden. 

4. Studentondersteuning → Bij studentenondersteuning willen wij maatwerk bieden: hulp die past bij de 
vraag van de student. Met deze maatregel willen we gedeelde opvattingen (normen) ontwikkelen voor 
de wijze waarop onze studentondersteuning tot stand komt en geëvalueerd wordt. Deze zal voldoen 
aan de eisen van de wet op passend onderwijs.  De basis van de studentondersteuning wordt TOP 
breed ingericht en wordt uiteindelijk vertaald naar een gedeelde werkwijze.    

5. Opleidingsschool → Via de erkende Opleidingsschool de Dam (een samenwerkingsverband tussen vier 
hbo en wo instituten en 18 (vo en mbo) scholen draagt ROC TOP bij aan de realisatie van 
leerwerkplekken voor studenten van het hbo en wo. Docenten (schoolopleiders en 
werkplekbegeleiders) van TOP begeleiden vanuit de Dam aankomende leraren (hbo-studenten aan de 
tweedegraads lerarenopleiding) en nieuwe collega’s (bijv. zij-instomers en collega’s die een 
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) willen halen.  

 

Suzanne is 18 jaar en volgt de opleiding Dienstverlening op niveau 2. Vanwege niet-aangeboren 
hersenletsel krijgt zij extra studentondersteuning aangeboden. Samen met haar ambulant begeleider, 
hebben haar studieloopbaanbegeleider en haar zorgcoördinator voor Suzanne  een plan van aanpak 
opgesteld. In het plan zijn afspraken opgenomen voor aanpassingen (o.a. rooster, toetsplan, begeleiding). 
Ook is voorlichting gegeven aan docenten over het niet-aangeboren hersenletsel bij Suzanne. Het plan 
maakt voor Suzanne en voor de opleiding duidelijk wat Suzanne nodig heeft om haar diploma te kunnen 
behalen. Suzanne: “Mijn begeleider zie ik nu elke week; door dit gesprek weet ik beter wat goed gaat en 
wat ik nog moet doen. Ik ben opgelucht dat mijn rooster is aangepast. Gelukkig weten docenten nu beter 
wat ik door mijn beperking nodig heb in de les of bij een toets. Ook vind ik het fijn dat ik extra hulp krijg om 
een stage te vinden en in de begeleiding op stage. Erg spannend allemaal”. Inmiddels is Suzanne geslaagd 
voor de opleiding en zij heeft ervoor gekozen om te gaan werken. 

Figuur 2 Voorbeeld studentondersteuning 
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Hoofdmaatregel C: verzorgen van onderwijs op maat 

6. Personalisering van het onderwijs → Studenten hebben de mogelijkheid om gepersonaliseerde 
leerroutes te volgen door het kiezen van modules.  
Het onderwijsprogramma van alle opleidingen wordt herzien en modulair ingericht. De modules 

worden, waar mogelijk, in samenwerking met de beroepspraktijk ontwikkeld. 21ste eeuwse 

vaardigheden worden onderdeel van het onderwijs. 

7. Digitale leer- en werkomgeving → Randvoorwaarde voor het succes van gepersonaliseerd leren via 
modulair onderwijs en persoonlijk leerroutes voor studenten is het inrichten van een prettige, bij 
voorkeur werk gerelateerde leer- en werkomgeving waarin de studenten onder begeleiding 
zelfstandig zijn leerproces kan uitvoeren.  

8. Excellentie → Excellentie-programma’s om onze getalenteerde studenten de kans te geven zich 
maximaal te ontwikkelen in een betekenisvolle leeromgeving. 

9. Doorlopende leerlijn → De samenwerking met het toeleverend -en afnemend onderwijs versterken 
zodat studenten met meer succes doorstromen van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo. 
 

Bij ROC TOP  werken we met gepersonaliseerd leren en dat brengt verandering in werken voor studenten 
en docenten met zich mee. 

Een student: "Ik vind het nieuwe onderwijs spannend, omdat ik weet dat het soms lastig kan zijn als je 
niet een vast schema hebt. Ik leer nu luisteren naar andere studenten en daar ben ik niet zo goed in." 

Een docent: "Ik zit in een nieuwe rol, vroeger bepaalde ik de opdracht voor de leerling en zaten er 
allemaal punten aan vast waar het eindproduct aan moet voldoen. Nu sta ik aan de zijlijn vraag-gestuurd 
te coachen en als ze ergens tegenaan lopen gaan we dat theoretisch onderbouwen in plaats van 
omgekeerd." 

Een docent: "We gaan van productgericht onderwijs; halen de studenten de deadlines, zien alle verslagen 
er hetzelfde uit?, naar procesgericht onderwijs; wat maakt de leerling in het proces naar het eindproduct 
mee, welke leerpunten haalt hij eruit en wat zou hij de volgende keer anders doen?." 

Figuur 3 Voorbeeld gepersonaliseerd leren 

Hoofdmaatregel D: aanbieden van na- en bijscholing 

10. Alumnibeleid → In schooljaar 2018-2019 wordt een start gemaakt met de opzet van een alumni 
bestand, dit bestand wordt jaarlijks uitgebreid met nieuwe afstudeerders en voor de alumni en 
huidige studenten worden activiteiten georganiseerd. 

11. Na-en bijscholing → TOP biedt na-en bijscholing (waaronder EVC-trajecten) voor alumni en andere 
belangstellenden zodat zij hun kennis kunnen actualiseren. Hiermee komt TOP tegemoet aan de 
behoefte (van onder andere het werkveld) aan na- en bijscholing en omscholing ten behoeve van 
andere beroepsperspectieven. Deze na- en bijscholing wordt onder andere mogelijk gemaakt door het 
aanbieden van gecertificeerde keuzedelen. 

 
 

Bij ROC TOP werken docenten en studenten samen in een digitale leer- en werkomgeving die het 
onderwijsleerproces ondersteunt. Het onderwijs wordt niet alleen meer binnen de schoolmuren verzorgd, 
maar anyplace. 
 
Dinsdagochtend, 10.00 uur: 
Mohammed logt in op de teamsite van de Hospitality community. Hij opent de chatruimte van de module 
food & beverage. Daar aangekomen ziet hij dat zijn vele groepsgenoten en de docent al zijn ingelogd. Best 
cool vindt Mohammed. Hij heeft eerder via de dropbox een aantal vragen ingestuurd en is benieuwd naar de 
uitleg van de docent. In een korte powerpoint geeft de docent uitleg; studenten kunnen vragen stellen via de 
chat. Fijn deze toelichting; Mohammed kan nu weer verder met zijn opdracht. Hij hoeft daarvoor niet 
speciaal naar school en toch heeft en houdt hij contact met zijn groepsgenoten en de docent. 

Figuur 4 Voorbeeld digitale leer- en werkomgeving 
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Onderstaande tabel laat zien hoe de elf maatregelen van ROC TOP zich verhouden tot de drie speerpunten van 

het bestuursakkoord:  

Maatregelen  
Kwetsbare 
jongeren 

Gelijke 
kansen 

Toekomstige 
arbeidsmarkt 

A: Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt    

Co-creatie X X X 

Internationalisering   X X 

B: verbreding van de rol van de docent    

Docent als vak-coach | studie-coach X X X 

Studentondersteuning  X X  

Opleidingsschool X X  

C: verzorgen van onderwijs op maat    

Personalisering van het onderwijs X X X 

Digitale leer - en werkomgeving    X 

Excellentie  X X 

Doorlopende leerlijn X X X 

D: aanbieden van na- en bijscholing    

Alumnibeleid  X X 

Na-en bijscholing  X X X 

Met de gekozen maatregelen investeert ROC TOP dus behoorlijk in de drie landelijke speerpunten. Hieronder 
volgt een verdere toelichting en onderbouwing van de tabel. In paragrafen 5.4 t/m 5.8 worden de afzonderlijke 
maatregelen verder toegelicht, geconcretiseerd en onderbouwd.  
 
Kwetsbare jongeren 
Met deze Kwaliteitsagenda investeert ROC TOP behoorlijk in het vooruithelpen van kwetsbare jongeren. 
Kwetsbare jongeren hebben veel baat bij studentondersteuning die aansluit bij hun specifieke hulpvragen. Dit 
vormt de basis van de visie die ROC TOP heeft ontwikkeld in samenspraak met hulpverleners in de stad. De 
komende jaren wordt een substantieel deel van de begroting van de Kwaliteitsagenda daarom besteed aan de 
verdere concretisering en uitvoering van deze visie. 

Verder hebben kwetsbare jongeren baat bij een gepersonaliseerde aanpak en persoonlijk begeleiding in het 
onderwijs. Met het gepersonaliseerde onderwijs wil TOP een situatie creëren waarin deze kwetsbare studenten 
beter toegerust zijn voor de samenleving en passend werk vinden of verder gaan studeren. De ‘docent als 
coach’ speelt hier een cruciale rol: hij signaleert hulpvragen en traint/coacht de student bij het verwerven van 
de vaardigheden die relevant zijn voor toekomstige beroepen of het vervolgonderwijs. Het ontwikkelen van 
maatwerk is hierbij cruciaal. In deze gepersonaliseerde aanpak past ook het verbeteren van de doorlopende 
leerlijn zodat zowel de aansluiting met het toeleidend als afnemend onderwijs optimaal verloopt.  

Verder is ROC TOP overtuigd dat kwetsbare jongeren baat hebben bij (hybride) leersituaties waarin zij 
ondersteund worden in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Om dit te bereiken ontwikkelt ROC 
TOP het curriculum in co-creatie: nauwe en duurzame samenwerking met het werkveld en met het toeleidend 
en vervolgonderwijs. Dit vertalen we ook in de na- en bijscholing zodat kwetsbare jongeren worden 
gestimuleerd om een leven lang te leren. ROC TOP wil met haar belanghebbenden alumni actief begeleiden in 
het ontwikkelen van vaardigheden om informeel en in de praktijk te (blijven) leren. 

Gelijke kansen 
De Kwaliteitsagenda en de maatregelen die daarin zijn opgenomen worden ingezet om studenten gelijke 
kansen te bieden. ROC TOP streeft naar een situatie waarin jongeren soepel instromen en later doorstromen 
naar een baan of opleiding die past bij hun talenten en ambities. Vrijwel alle maatregelen worden bewust 
ingezet om dit te realiseren. Door te investeren in de doorlopende leerlijn zorgt ROC TOP bijvoorbeeld voor een 
betere aansluiting met toeleidend en vervolgonderwijs. Door te investeren in gepersonaliseerd onderwijs, 
docent als coach en co-creatie creëert ROC TOP een leersituatie waarin studenten worden gestimuleerd en 
geholpen in het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Een ander voorbeeld is het excellentieprogramma 
waarin studenten worden uitgedaagd om hun talenten verder te verdiepen en scherpere keuzes te maken in 
bijvoorbeeld het vervolgonderwijs. Ook de na- en bijscholing is een maatregel die wordt ingezet om ervoor te 
zorgen dat onze alumni hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.  
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Toekomstige arbeidsmarkt 
ROC TOP investeert met de Kwaliteitsagenda ook in het verbeteren van het arbeidsperspectief van haar 
studenten. Dit doet zij onder andere door innovatief onderwijsaanbod te ontwikkelen in co-creatie met het 
werkveld en met het toeleidend en vervolgonderwijs. Op deze manier ontstaan er leersituaties die nauw in 
verbinding staan met de beroepspraktijk. Ook met de maatregelen gepersonaliseerd leren, docent als coach en 
doorlopende leerlijn investeert ROC TOP in het bieden van een op maat gemaakte leerroute waarin studenten 
worden gecoacht zodat zij hun talenten ontwikkelen en weloverwogen keuzen maken in het vervolgonderwijs 
of op de arbeidsmarkt. Ook wil ROC TOP haar alumni met de maatregelen alumnibeleid en na- en bijscholen 
stimuleren om competenties te ontwikkelen die passen bij de 21ste eeuw en de steeds veranderende 
arbeidsmarkt.    
 

 

Binnen de opleidingen Horeca, Toerisme en Communicatie-Marketing werken we op verschillende wijzen 
samen met het werkveld. Bij het Evenementenbureau komen opdrachten voor studenten binnen van 
bedrijven uit de buurt. Zo werken studenten aan cateringsopdrachten voor de Hema of worden 
personeelsuitjes en evenementen voor Damen Shipyards georganiseerd. Ook zijn er opdrachten voor het 
organiseren van themafeesten voor schoolkinderen. 
 
In het hybride onderwijs leren en werken studenten aan opdrachten UIT en IN de echte beroepspraktijk. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• Studenten van de opleiding Manager Ondernemer Horeca ontwikkelen een winter- en lentemenu 
voor Noorderlichtcafé in samenwerking met de chef kok van Noorderlicht die tijdelijk in dienst is van 
TOP. 

• Studenten van de opleiding Travel & Hospitality organiseren en promoten toertochten door 
Amsterdam Noord (A-North). 

 
Geleerde theorie en vaardigheden worden toegepast in de praktijk en de student kan innovaties in het 
beroep verkennen. Daarnaast is het een prima moment voor de student om te werken aan zijn 
beroepshouding: wat wordt van mij als werknemer verwacht? De actuele beroepspraktijk werkt motiverend 
en geeft de student kijk op de verwachtingen van en kansen in de toekomst. 

Figuur 5 Voorbeelden co-creatie 

In de volgende paragrafen zijn de elf hierboven benoemde sub-maatregelen verder uitgewerkt met telkens een 
korte beschrijving van de maatregel, het effect dat we veronderstellen te zullen bereiken, de activiteiten die we 
daartoe gaan ondernemen, en welke kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren we voor ogen hebben om in 
kaart te brengen of we tot de gewenste resultaten zijn gekomen.  
 
Bij het benoemen van de streefwaarden gaan we ervan uit dat we in het vierde kwartaal van 2018 een 
nulmeting houden en op basis daarvan in 2020 en 2022 de streefwaarden t.o.v. de nulmeting bijstellen, zodat 
ons ambitieniveau op het voorgenomen peil blijft (zie paragraaf 7.3). 
 
Een totaaloverzicht van de planning van de activiteiten behorende bij sub-maatregelen komt terug in bijlage 1. 
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5.4 Hoofdmaatregel A: onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt 
 

5.4.1 Maatregel 1: co-creatie 
Het curriculum komt tot stand in nauwe en duurzame samenwerking met het werkveld en met het toeleidend 
en vervolgonderwijs. 
 
Veronderstelling  

Door het curriculum samen met het werkveld te ontwikkelen sluit het onderwijs aan bij de actuele 

ontwikkelingen in de maatschappij en heeft het economische of maatschappelijke waarde voor bedrijven en/of 

Metropoolregio Amsterdam (MRA). We creëren een (hybride) leersituatie die studenten beter ondersteunt in 

het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Ook ontwikkelen we een curriculum dat studenten beter in 

staat stelt om passende en nuttige keuzes te maken in hun vervolgopleiding en werk.  

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Actueel onderwijs: actieve 
interactie tussen onderwijs en 
beroepspraktijk 

Opleidingen ontwikkelen projecten, 
onderwijseenheden en/of onderdelen daarvan met 
bedrijven en instellingen  
(Meeteenheid: gemiddeld aantal per campus) 

≥ 6  ≥ 8 

 De Bedrijven Advies Commissie (BAC) ervaart de 
samenwerking als nuttig en dat het onderwijs het 
curriculum verandert in samenspraak met de BAC. 
(Meeteenheid: Gemiddelde waardering nut 
samenwerking en mate van invloed op curriculum (1-5))   

 
- 

 
≥ 2,8 

Aantrekkelijk onderwijs In vragen van de JOB-enquête die betrekking hebben 
op begeleiding en bpv geeft de student aan dat hij/zij 
onderwijservaring in het bedrijf zinvol vindt  
(Meeteenheid: waardering JOB 1-5)  

 
≥ 3,0 

 
≥ 3,5 

Professionaliseren: docent 
heeft actuele kennis van het 
beroep waarvoor de student 
wordt opgeleid 

De docenten lopen met een leeropdracht stage bij een 
voor de opleiding relevant bedrijf of hebben in co-
creatie met een bedrijf een lesopdracht ontworpen.   
(Meeteenheid: % docenten) 

 
≥ 20% 

 
≥ 40% 

   
Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Co-creatie 

Visie ontwikkelen met campus over co-creaties       
Samenwerkingspartners vinden       
Inventariseren welke BPV-contacten/bedrijven potentieel hebben       
Kwaliteitscriteria voor modules opstellen       
Bij studenten (door)ontwikkeling toetsen       
Curriculum aanpassingen aan opdrachten (en evaluaties)       
Opdrachten schrijven       
Onderzoek naar resultaten (studentpanels)       
Docentstages met leeropdracht incl. collegiale uitwisseling        

Uitvoeren hybride onderwijseenheden      

Co-creatie conferentie      
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5.4.2 Maatregel 2: internationalisering 
ROC TOP biedt opleidingen met internationaal karakter en stages in het buitenland. Beiden richten zich op de 

interculturele (werk)omgeving. Dit draagt bij tot het vinden van nuttig en passend werk en talentontwikkeling.  

N.B.: De uitvoering van de hier beschreven maatregel vindt plaats op twee campussen: Business en Events & 

Hospitality. 

Veronderstelling  

Amsterdam onderhoudt contacten met bedrijven en instellingen zowel in Nederland als in Europa maar ook ver 

weg in andere werelddelen. Studenten krijgen dus te maken met allerlei internationale contacten. 

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is behoefte aan meertalige werknemers met vakkennis. Het gaat met 

name om de talen Engels, Spaans en Chinees. Naast taalvaardigheden is het van belang dat zij kunnen 

functioneren in een internationale en interculturele omgeving. Met deze maatregel verhogen wij het 

arbeidsperspectief van onze studenten en maken we onze studenten én docenten bewuster van de 

meerwaarde van een multiculturele werkomgeving. 

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Verhoogt werkperspectief 
door 
kennisvermeerdering 
talen 

Internationale keuzedelen: studenten kunnen kiezen 
voor een intercultureel programma in de vorm van een 
keuzedeel  
(Meeteenheid: aantal keuzedelen per campus  
(Business / E&H)) 

 
1 

 
2 

Meertaligheid docenten Docenten kunnen meertalig lesgeven 
(Meeteenheid: aantal docenten per campus dat één 
van de drie hier boven genoemde talen vloeiend 
beheerst). (Business / E&H)) 

1 1 à 2 

Interculturele 
bewustwording onder 
docenten en studenten 

Studenten en docenten geven aan dat studenten 
ervaring opdoen op school in het omgaan met andere 
culturen (ROC TOP breed) 
(Meeteenheid: gemiddelde waardering competentie 
niveau door studenten en collega’s (1-5)) 
 

 
≥ 2,6 

 
≥ 3,2 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Internationalisering 

Keuze voor keuzedelen      
Ontwikkelen (TOP-brede) keuzedelen        

0 meting op native speakers      
TOP-breed actieplan opstellen voor interculturele bewustwording (IB)      
Uitvoeren en evalueren keuzedelen       

Docenten volgen taalopleidingen        

Workshop IB in uitvoering (als train-de-trainer traject)        

Gesprekken met Focusgroepen        

Internationale stages aanbieden       

Internationaliseringsaanbod ontwikkelen       

Internationale werkweek organiseren      
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5.5 Hoofdmaatregel B: verbreding van de rol van de docent  

5.5.1 Maatregel 3: docent als vak(kennis)coach en (studie)loopbaancoach 
Om studenten te (bege)leiden in het verwerven van de vaardigheden die relevant zijn voor toekomstige 

beroepen zal de docent zich meer als vakkennis- en (studie)loopbaancoach moeten ontwikkelen. Dit zijn 

professionals die weten wat elke individuele student nodig heeft om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt 

en die vervolgens in staat zijn om bijpassend onderwijs en begeleiding te bieden.17  

De eerste stap in deze maatregel is het formuleren van gemeenschappelijke eisen die ROC TOP stelt aan de rol 

van loopbaancoach binnen de functie van docent. Daarna volgen docenten (en anderen voor wie dat relevant 

is), een opleiding om hun vaardigheden als (loopbaan)coach te versterken. Ook zullen we een werksituatie 

creëren die docenten in staat stellen om studenten te trainen en te coachen bij het verwerven van de 

vaardigheden die relevant zijn voor toekomstige beroepen.   

Veronderstelling  

Uit analyse blijkt dat veel van onze afgestudeerden ondanks hun vakkennis onvoldoende in staat zijn om in de 

dynamiek van de (toekomstige) arbeidsmarkt als professional te functioneren. Een van de oorzaken daarvan is 

dat zij de 21e-eeuwse vaardigheden18 niet of onvoldoende beheersen. Wij slagen er dus nog onvoldoende in 

om moderne vaardigheden bij te brengen die nu en in de toekomst nodig zijn op de arbeidsmarkt. Wij 

verwachten dat docenten in hun nieuwe rol als (loopbaan)coach beter in staat zullen zijn om studenten te 

trainen en begeleiden in het ontwikkelen van moderne vaardigheden en dus studenten adequaat voorbereiden 

op de arbeidsmarkt van nu en de nabije toekomst. 

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 
Streef-waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Studenten ontwikkelen 
vaardigheden die relevant zijn voor 
toekomstige beroepen  
 

Studenten krijgen naast studieloopbaan-
begeleiding gemiddeld 1 uur per 5 weken 
individuele loopbaan-coaching gericht op de 
studie voortgang 
(Meeteenheid: % studenten dat gemiddeld 1 
uur per vijf weken coaching krijgt) 

≥ 20% ≥ 50% 

Afgestudeerden die werken, zijn 
toegerust om als professional te 
functioneren op de arbeidsmarkt. 

Werkgevers, gemeente en docenten achten 
de professional voldoende toegerust om te 
functioneren op de arbeidsmarkt.  
(Meeteenheid: gemiddelde waardering 1-5) 

≥ 2,5 ≥ 3,2 

De docent versterkt zijn/haar 
vaardigheden als loopbaancoach 
om de student optimaal voor te 
bereiden op het functioneren op de 
arbeidsmarkt. 

Docent neemt deel aan training en intervisie 
om de rol van loopbaan-coach te versterken 
en doet verslag in portfolio. 
(Meeteenheid: % deelnemende docenten) 

20% 80% 

 

                                                           
17 Het verwerven van deze vaardigheid draagt bij aan de vormgeving van het brede kader van het ‘gepersonaliseerd onderwijs’  
binnen ROC TOP. 
18 https://www.canonberoepsonderwijs.nl/default.aspx?404;http://www.canonberoepsonderwijs.nl:80/21ste-eeuwse-vaardigheden-in-
het-mbo 
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Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Docent als vak-
coach | studie-coach 

Beschrijven van de vaardigheden en taken van de docent als 
(loopbaan-) coach bij ROC TOP      
Samenstellen werkgroep die activiteiten met docenten voorbereidt 
(Ervaringen pilot HTC hierbij benutten)      
Docent maakt een reflectieverslag van actuele invulling van de rol als 
coach      
Voorbereiden en organiseren van interactieve bijeenkomsten 
(Ervaringen team HTC hierbij benutten)      
Training van coachvaardigheden         

Intervisiegroepen        

 

5.5.2 Maatregel 4: studentondersteuning  

In het schooljaar 2017-2018 heeft TOP een integrale visie ontwikkeld op studentondersteuning (hulp aan 

studenten met een specifieke ondersteuningsvraag, zowel op het gebied van zorg als onderwijs). Wij vinden dit 

belangrijk gezien onze specifieke studentenpopulatie, wij hebben relatief veel jongeren in een kwetsbare 

positie op ons ROC, en een relatief hoog aantal voortijdige schoolverlaters.  

De komende jaren wil TOP haar visie te vertalen naar de praktijk. Op dit moment is er binnen de 

onderwijsteams van TOP een diverse inrichting van de studentondersteuning. Bij studentondersteuning willen 

wij maatwerk bieden: hulp die past bij de vraag van de student. Professionals moeten dus voldoende ruimte 

krijgen om passende oplossingen te ontwikkelen.  

Daarbij is het van belang dat de ontwikkeling van de hulp wel tot stand komt op basis van een gedeelde visie. 

Door gedeelde opvattingen te formuleren over hoe we werken bij studentondersteuning (welke normen we 

hanteren), vergroten we de kwaliteit en de meerwaarde voor de studenten. Zo zorgen we er voor dat de 

adequate ondersteuning terecht komt bij de student die het nodig heeft. Deze moet voldoen aan de eisen van 

de wet op passend onderwijs.  De basis van de studentondersteuning zou TOP breed ingericht moeten worden 

en uiteindelijk vertaald moeten worden naar een gedeelde werkwijze.    

Veronderstelling  
Op dit moment is de aanpak verschillend en versnipperd en bestaan er verschillende visies op 

studentenondersteuning. Een gedeelde opvatting over de wijze waarop we te werk gaan in het geval van een 

ondersteuningsvraag ontbreekt.  Door een gedeeld beeld te vormen over hoe we werken (normen) bij 

studentondersteuning en volgens welke werkwijze, vergroten wij de kwaliteit en bieden we meerwaarde voor 

de studenten. Zo zorgen we ervoor dat de adequate ondersteuning terecht komt bij de student die het nodig 

heeft.   

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Het bieden van 
passende student-
ondersteuning 

Student (en ouders) vinden dat de geboden ondersteuning 
voldoende aansluit bij de ondersteuningsvraag.  
(Meeteenheid: waardering 1-5) 

≥ 2,6 ≥ 3,2 

Professionals werken 
geïntegreerd 

Netwerkpartners werken samen aan één plan voor de 
student 
(Meeteenheid: waardering netwerkpartners voor 
samenwerking aan 1 plan 1-5) 

≥ 2,6 ≥ 3,2 

 De regie is helder belegd bij één persoon  
(Meeteenheid: waardering 1-5) 

≥ 3 ≥ 3,5 
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Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Student-
ondersteuning 

Nieuwe aanpak bekendmaken in de gehele organisatie       
Medewerkers van het ondersteuningsteam zijn in positie en tonen 
awareness       
Er is een afstemming tussen de lijnen (1-2 is op school en 3 is buiten 
de school)      
Ondersteuningsteam is aan de slag volgens PDCA cyclus         

Expertteams nemen de rol op zich om de deskundigheid te delen met 
de onderwijsteams        

 

5.5.3 Maatregel 5: opleidingsschool 
Opleidingsschool de Dam is een samenwerkingsverband tussen vier instituten (VU, de HvA, de Breitner 

Academie en Inholland) en 18 vo-scholen (vallend onder vier besturen). De Dam is ruim 15 jaar een door de 

NVAO erkende opleidingsschool voor lerarenopleidingen. Jaarlijks realiseren de aangesloten scholen 

leerwerkplekken voor meer dan 250 studenten van het hbo en wo. Bij de Dam kunnen zij werkervaring opdoen 

op het mbo (alle niveaus), vmbo, havo, vwo, tweetalig onderwijs of gymnasium. 

Docenten (schoolopleiders en werkplekbegeleiders) van TOP begeleiden vanuit Opleidingsschool de Dam 

aankomende leraren (hbo-studenten aan de tweedegraads lerarenopleiding van de partnerinstituten) en 

nieuwe collega’s (bijv. zij-instomers die een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) willen halen).  

Veronderstelling  

De opleidingsschool draagt bij aan algemene doelen van: verbreding van de rol van de docent en het ontdekken 

en optimaal ontwikkelen van talenten. 

Via de Dam is ROC TOP actief betrokken bij het opleiden van docenten van de toekomst die beschikken over de 

vaardigheden die wij in ons nieuwe gepersonaliseerde onderwijs van docenten verlangen. Door begeleiding en 

scholing van (aankomende) docenten creëren we een cultuur van (wederkerig) leren: hbo- studenten die bij 

ons stage lopen en zittende docenten leren van en met elkaar; de instituten leren van onze docenten en 

omgekeerd benutten de instituten de kennis en vaardigheden van onze docenten bij de invulling van hun 

curriculum.  

Stagiairs en startende leraren introduceren actuele onderwijsinzichten en dragen daarmee bij aan de innovatie 
van ons onderwijs.  
Een deel van de hbo-stagiairs zijn oud mbo-studenten; zij zijn via het mbo naar het hbo doorgestroomd; daarin 
zijn zij een voorbeeld voor de mbo-studenten.  
Schoolopleiders19 beschikken over coaching-vaardigheden (voorwaarde voor VELON-registratie). Door die te 
delen met werkplekbegeleiders20, en door intervisie met werkplekbegeleiders, ontwikkelen zowel zittende 
docenten als hbo-stagiairs zich op dit vlak. Op deze manier sluiten de activiteiten van de opleidingsschool goed 
aan bij de eerder beschreven rol van de docent als coach. 
Daarbij is het in het licht van het te verwachten lerarentekort (demografie) zinvol dat TOP in contact komt met 

toekomstige collega’s en het docententeam wordt verstevigd met een vast aantal leraren in opleiding (LIO’s).  

                                                           
19 De schoolopleider (SOL) is: 1) contactpersoon op de campus tussen TOP en de instituten en 2) neemt deel aan de ca zeven 

bijeenkomsten van de professionele leergemeenschap van de Dam. De SOL 3) treedt op als ‘algemeen begeleider’ van de hbo-studenten 4) 

draagt zorg voor een passende matching tussen de hbo-student en de werkplekbegeleider (WPB), 5) is betrokken bij de beoordeling van de 

hbo-studenten 6) coördineert de werkzaamheden van de WPB’s die de hbo-studenten in hun dagelijks functioneren begeleiden en 7) 

neemt soms taken van de WPB over 8) adviseert de coördinator over scholing voor WPB’s 9) begeleidt intervisie groepen van WPB’s. De 

SOL is leidt het jaarlijkse consentgesprek met WPB’s, studenten en de Instituutsopleider (begeleider vanuit het instituut). Van de 

schoolopleiders wordt verwacht dat zij VELON-geregistreerd zijn. ((beroeps)VerEniging Leraren-Opleiders Nederland).  

20 De kern van de taak van de werkplekbegeleider (WPB) is het begeleiden van hbo-studenten bij het werkplekleren in de dagelijkse 
praktijk. Het betreft activiteiten die betrekking hebben op de eerstelijnsondersteuning van de student op de werkplek. Van de WPB’s wordt 
verwacht dat zij minimaal het certificaat van de basiscursus WPB hebben behaald. Via de opleidingsschool kunnen WPB’s deelnemen aan 
ca 6 (gecertificeerde) cursussen   
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Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Verbreding van de rol van de 
docent / docent als coach. 

Op iedere campus zijn er voldoende docenten 
aanwezig die één of meer werkplekbegeleiders-
cursussen hebben gevolgd om het afgesproken 
aantal hbo-studenten te begeleiden conform 
samenwerkingsovereenkomst de Dam. 
(Meeteenheid: % van opleidingsteam met 
voldoende werkplekbegeleiders conform 
samenwerkingsovereenkomst) 

30% 60% 

 Schoolopleiders (SOL’s) zijn VELON geregistreerd  
(Meeteenheid: % schoolopleiders) 

75% 100% 

Ontdekken en optimaal 
ontwikkelen van talenten 

LIO’s zijn aanvulling op docententeam 
(Meeteenheid: Aantal LIO’s per campus) 

3,5 3,8 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Opleidingsschool 

Update en vaststelling beleidsstuk opleidingsschool t.b.v. campussen 
(w.o. besluit m.b.t. vergoeding stagiairs)      
Inzet en monitoring aantal begeleide hbo-studenten (en PDG 
studenten) conform samenwerkingsovereenkomst de Dam en 
taaktoedeling SOL’s en WPB’s       
Inplannen (1x per jaar) consentgesprekken met studenten, 
schoolopleider, en instituutsopleider          

Betrokkenheid van hbo-studenten bij onderwijsinnovatie 
operationaliseren en opnemen in opleidingsplan van de DAM      
Deelname aan WPB-cursussen (door nieuwe werkplekbegeleiders)         

(Nieuwe) schoolopleiders volgen scholingstraject van de VU t.b.v. 
VELON-registratie.       
Betrekken HR-afdeling (t.b.v Strategisch HRM), o.a.: inventarisatie | 
database wpb’s       
Pilot draaien van inductieprogramma          

Schoolopleiders hebben intervisie met collega’s t.b.v. het optimaal 
coachend begeleiden         
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5.6 Hoofdmaatregel C: verzorgen van onderwijs op maat 

5.6.1 Maatregel 6: Personalisering van het onderwijs 
Studenten krijgen de mogelijkheid om gepersonaliseerde leerroutes te volgen door het kiezen van modules. 

Het onderwijsprogramma van alle opleidingen wordt herzien en modulair ingericht. De modules worden, waar 

mogelijk, in samenwerking met de beroepspraktijk ontwikkeld (co-creatie). Vaardigheden die nodig zijn voor 

toekomstige beroepen worden onderdeel van het onderwijs. 

De algemeen vormende vakken zoals Nederlands en rekenvaardigheid en de beroepsgerichte vakken zullen 

beter op elkaar aangesloten worden (taal- en rekengericht vakonderwijs). Dit is een aanvulling op de modules 

voor de algemeen vormende vakken die worden ontwikkeld en aangeboden.  

Veronderstelling  

De 21ste eeuw is en wordt een eeuw vol technologische innovaties, nieuwe businessmodellen, globale 

samenwerkingsverbanden en een enorme hoeveelheid aan online informatie. Daar waar voorheen kennis een 

belangrijk concurrentiewapen in de markt was, geldt nu dat het creatief kunnen benutten en toepassen van 

deze kennis voorop staat, en dat dit zoveel mogelijk in co-creatie met anderen gebeurt. Deze manier van 

denken en werken vergt complexe vaardigheden zoals communicatie, samenwerking, probleemoplossend 

vermogen, ondernemendheid, kritisch denken, mediawijsheid en digitale behendigheid (21ste-eeuwse 

vaardigheden). ROC TOP wil studenten hierop voorbereiden. 

Met het personaliseren van het onderwijs wil ROC TOP dat in de toekomst het onderwijs voor de student meer 

flexibel, en in de praktijk, kan worden aangeboden. De student meer keuzemogelijkheid heeft en meer in een 

actieve rol wordt gezet in het keuzeproces maar ook eigenaarschap neemt over het eigen leerproces. Door de 

integratie van de algemeen vakken en de beroepsgerichte vakken ontstaat meer tijd voor o.a. taal- en 

rekenonderwijs voor specifieke groepen. ROC TOP verwacht met deze maatregelen dat de student beter 

toegerust in de, steeds sneller veranderende, samenleving aan het werk kan gaan of verder kan studeren. 

Tevens verwacht ROC TOP een hogere tevredenheid van studenten en een lagere ongediplomeerde uitstroom. 

Door de modulaire opzet van het onderwijsprogramma kunnen aanpassingen snel gedaan worden en blijft het 

onderwijs responsief en kan beter aansluiten op (veranderingen in) de beroepspraktijk. De modules worden 

praktijk en opdrachtgericht geformuleerd waarbij een student zo veel mogelijk wordt uitgedaagd om zelf de 

lead te nemen in het leerproces ondersteund door korte hoor- en werkcolleges. Doelstelling is om modules in 

verschillende vormen aan te gaan bieden zodat een student ook kan kiezen welke vorm het best bij hem/haar 

past. 

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Onderwijs dat aansluit 
op de arbeidsmarkt 

BPV-bedrijven geven aan dat opleiding aansluit bij hun werk 
(Meeteenheid: 1-5) 

≥ 2,5 ≥ 3 

 Een hoger percentage studenten stroomt door naar 
vervolgonderwijs of naar een baan  
(Meeteenheid: % ongediplomeerde uitval) 

minus 0,2% 
t.o.v. 2018  

minus 0,4% 
t.o.v. 2018 

Docent in positie Percentage docenten dat effectief werkt volgens het nieuwe 
onderwijsconcept van TOP. 
(% collega’s, leidinggevenden en werkveld in enquête of 
focusgroep met waardering ≥ 3 (op schaal van 1-5) 

25% 40% 

Onderwijs op Maat Studenten kiezen een eigen volgorde van het 
onderwijsprogramma (Meeteenheid: % studenten dat een 
eigen volgorde van het onderwijsprogramma kiest) 

50% 75% 

 Student geeft aan dat hij/zij resultaten behaalt binnen door 
hem voorgenomen tijd (Waardering door student en 
loopbaan-coach (1-5)) 

≥ 2,6 ≥ 3,2 
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Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Personalisering van 
het onderwijs 

Doorontwikkeling team HTC 

Evalueren en bijstellen onderwijsprogramma        
Studenten kunnen zich inschrijven op te volgen modules en zo hun 
eigen leerroute bepalen      
Vraaggestuurde modules ontwikkelen       
Opgehaalde opdrachten uit bedrijfsleven implementeren in het 
curriculum        
Kennisdeling ervaringen met de onderwijsteams van ROC TOP        
TOP-breed 

Inrichting project en opstellen aanpak      
Deelname aan kennisdeling activiteiten omtrent Het Nieuwe 
Onderwijs tussen teams van ROC TOP          

Samenstellen ontwikkelteams       
Analyse huidige curriculum en opstellen leerplan opleidingen bij het 
Nieuwe Onderwijs      
Ontwikkelen (vraaggestuurde) modules        
Uitvoeren project aanpak        

Evalueren en bijstellen projectaanpak       
Evalueren en bijstellen onderwijsprogramma        

Studenten kunnen zich inschrijven op te volgen modules en zo hun 
eigen leerroute bepalen      
Opgehaalde opdrachten uit bedrijfsleven implementeren in het 
curriculum        

Evalueren en afronden project      

 

5.6.2 Maatregel 7: Digitale leer- en werkomgeving 
Randvoorwaarde voor het succes van gepersonaliseerd leren via modulair onderwijs en persoonlijk leerroutes 

voor studenten is het inrichten van een niet klassikale leer- en werkomgeving. Deze omgeving is nodig om 

studenten in een prettige, bij voorkeur werk gerelateerde omgeving, onder begeleiding zelfstandig zijn 

leerproces te laten uitvoeren. Het betreft: 

• een fysieke werkomgeving (leerplein) binnen de vier campussen. Omdat elke campus een 
verschillende groep van opleidingen heeft zal het leerplein per campus mogelijk verschillend worden 
ingevuld; 

• een cloud gebaseerde digitale leer- en werkomgeving (DLWO) op basis van Microsoft Office365 en 
Azure waarin studenten en docenten samen kunnen werken, onderwijsmateriaal digitaal beschikbaar 
is, de persoonlijke leerroute van de student vormgegeven kan worden en gevolgd kan worden en de 
student kan werken aan zijn portfolio. Dit is inclusief de inrichting van een Cloud-omgeving waardoor 
student en docenten ‘any time, any place, any device’ kunnen beschikken over de DLWO.  

 
Veronderstelling 

Studenten worden vaardig in het gebruik van digitale (communicatie) middelen, dit draagt bij aan een betere 

aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook voor de docenten zal het werken met de DLWO leiden tot nieuwe 

mogelijkheden om hun onderwijs vorm te geven (bijvoorbeeld via gaming) en de modules meer aan te laten 

sluiten op de belevingswereld van de student en/of de arbeidsmarkt. Daarnaast stelt de DLWO de docent in 

staat studenten meer individueel te begeleiden. Deze extra aandacht zal leiden tot minder verzuim en uitval bij 

studenten. Verder is een digitale leer en werk omgeving noodzakelijk om gepersonaliseerde leerroutes 

inzichtelijk te houden en studenten te ondersteunen in het maken van hun keuzes. Het in de Cloud beschikbaar 

zijn van de DLWO geeft de student ruimte om te leren op afstand, bijvoorbeeld thuis, op stage of wanneer 

onderwijs bij een bedrijf plaatsvindt, waarbij ondersteuning via de DLWO door docenten mogelijk blijft. 

 



36 
 

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Onderwijs dat aansluit 
op de arbeidsmarkt 

Werkveldbegeleiders en studenten ervaren dat 
(afgestudeerde) studenten in staat zijn om samen te werken in 
de digitale wereld’  
(Meeteenheid: Gemiddelde waardering (1-5) door studenten 
en werkveldbegeleiders) 

≥ 2,6 ≥ 3,4 

Onderwijs op Maat Student heeft zicht op zijn leerroute en is in control over zijn 
leerroute. 
(Meeteenheid: Tevredenheid student over inzichtelijkheid en 
control leerroute (1-5)) 

≥ 2,6 ≥ 3,4 

 Student kan zelfstandig, onder begeleiding, op het leerplein 
werken aan zijn leerproces. 
(Meeteenheid: Gemiddeld aantal begeleide onderwijstijd 
(BOT) per student / uren uitgevoerd op het leerplein voor de 
studenten in het modulair onderwijs) 

≥ 250 ≥ 500 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Digitale leer- en 
werkomgeving 

Ontwikkeling DLWO      
Ontwikkelen traingingsprogramma voor docenten en studenten      
Implementatie (o.a. training) DLWO bij docenten         

Implementatie (o.a. training) DLWO voor studenten         

Inrichting en migratie naar Cloud omgeving      
Vervanging vaste werkplekken door laptops       
Inrichten leerpleinen 3 campussen       
Beheer en doorontwikkeling DLWO        

Ontwikkelen trainingsprogramma voor werkveldbegeleiders      
Implementatie DLWO bij werkveldbegeleiders        

 
 

5.6.3 Maatregel 8: excellentie  
ROC TOP biedt excellentie-programma’s om onze studenten de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen in 
een betekenisvolle leeromgeving. 
 
Veronderstelling  

De maatregel excellentie draagt bij aan de algemene doelen: ‘ontdekken en optimaal ontwikkelen van talenten’ 
en ‘onderwijs dat aansluit op de toekomstige arbeidsmarkt’ door: 

• Verbeterde doorstroom naar werk of vervolgonderwijs door persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van onze excellente studenten 

• Voorkomen uitval door het uitdagen van studenten die meer willen en kunnen. 

• Verbeteren imago TOP, de excellente studenten zijn onze beste ambassadeurs in het werkveld. 

• Kwaliteitsslag onderwijs, docenten passen hun ervaring en kennis uit de excellentie-programma’s toe 

in het reguliere onderwijs en dragen dit over aan hun collega’s. 
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Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-waarde 

2022 

Ontdekken en 
optimaal 
ontwikkelen van 
talenten 

Studenten die deelnemen aan excellentieprogramma’s 
voelen zich uitgedaagd 
(Meeteenheid: Waardering (1-5) over de mate waarin 
studenten zich uitgedaagd voelen in hun opleiding) 

≥ 3 ≥ 3,5 

 Studenten zijn zich, na deelname aan een 
excellentieprogramma (in de vorm van bv. een coaching-
traject), bewust van hun ontwikkeling.  
(% studenten met bewijzen van hun ontwikkeling in 
portfolio) 

20% 25% 

Verbeterde 
aansluiting onderwijs 
TOP en arbeidsmarkt 

Een groeiend aantal studenten neemt deel aan de school- 
en vakwedstrijden Skills Heroes. 
(Meeteenheid: Minimum aantal deelnemers 
schoolwedstrijden + aantal deelnemers vakwedstrijden 
skills heroes 

200 + 13 250 + 15 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Excellentie 

Er wordt een training-/coaching traject+ voor studenten uitgevoerd 
i.s.m. externe partij(en)         

Opleidingen van TOP organiseren schoolwedstrijden ter 
voorbereiding op de vakwedstrijden Skills Heroes         

Opleidingen van TOP nemen deel aan de landelijke vakwedstrijden 
Skills Heroes          

Ontwikkelen portfolio’s voor excellentie-trajecten      
Evalueren en meten resultaten         

 

5.6.4 Maatregel 9: doorlopende leerlijn 
De samenwerking met het toeleverend en afnemend onderwijs versterken zodat studenten met meer 

succes doorstromen van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo.  

De maatregel heeft tot doel dat 1) leerlingen in het vmbo op grond van relevante en realistische informatie 

over de gang van zaken op het mbo een weloverwogen studiekeuze kunnen maken, dat 2) onze huidige en 

toekomstige studenten een realistisch beroepsbeeld en arbeidsperspectief zullen ontwikkelen, en 3) dat onze 

studenten in staat zijn om een beargumenteerde keuze te maken of zij door willen stromen naar het hoger 

onderwijs en een vervolgopleiding te kiezen die past bij hun ambities en talenten. 

Veronderstelling  

De overgangen in het onderwijs kunnen beter verlopen. Stagnaties in overgangen uiten zich in uitval, 
onderbenutting, afstroom, onvoldoende doorstroom naar hogere onderwijsniveaus en veel wisselingen van 
school/opleiding21. In de overgang van het vmbo naar het mbo zien we bijvoorbeeld veel voortijdige 
schoolverlaters. Onder deze groep bevinden zich studenten die zich onvoldoende hebben georiënteerd op de 
opleiding en het vak waarvoor ze opgeleid worden waardoor ze anders gemotiveerd zijn. Daarvoor is een 
goede voorlichting van belang. Ook door contact over instromende studenten met (de mentor van) de 
toeleverende school / opleiding en het effectief gebruik van de daarbij verzamelde informatie bij de 
loopbaanbegeleiding verwachten we een betere aansluiting (tussen vmbo en mbo) te realiseren. 

Daarnaast worstelen veel studenten met de overgang naar het hoger onderwijs. Terwijl de doorstroom naar 

het hoger onderwijs voor een deel van onze studenten cruciaal is, omdat ze alleen dan perspectief hebben op 

                                                           
21 Onderwijsraad (2005) Betere overgangen in het onderwijs 
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de arbeidsmarkt. Door uitwisseling tussen mbo- en hbo-docenten en peer-to-peer activiteiten met voormalige 

mbo-studenten die in het hbo studeren, bereiden we studenten beter voor op de doorstroom van het mbo 

naar het hbo. 

 

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 
Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Vinden van een 
passende en nuttige 
(vervolg)opleiding 

Docenten hebben contact met (de mentor van) de toeleverende 
school / opleiding over studenten die instromen 
(Meeteenheid: waardering docent over contact over al dan niet 
contact met toeleverend onderwijs) 

3 3,5 

 Studenten geven aan dat ze goed zijn voorgelicht over de opleiding 
en de vervolgmogelijkheden (beroep of vervolgstudie) 
(Meeteenheid: waardering studenten over de effectiviteit van de 
voorlichting (1-5)) 

≥2,6 ≥3,2 

 Studenten die van het mbo naar het hbo doorstromen, zijn 
voorbereid op het didactische en pedagogische klimaat op het hbo. 
(Meeteenheid: waardering alumni(1-5)) 

≥ 2,6 ≥ 3,2 

Vinden van nuttig en 
passend werk 

Studenten die kiezen voor werk hebben een reëel beeld van hun 
eigen talenten, wensen en mogelijkheden en arbeidsperspectief en 
hoe die aansluiten bij de verwachtingen vanuit het beroepenveld.  
(Meeteenheid: waardering student en mentor over professionele 
zelfbeeld van de student (1-5))  

≥ 2,6 ≥ 3,2 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Doorlopende leerlijn 

Inventariseren van toeleverende vmbo- en afnemende hbo-
scholen/opleidingen        
Processen rondom doorlopende leerlijn en loopbaancoaching met 
toeleverend en afnemend onderwijs stroomlijnen      
Structurele studentbesprekingen        

Organiseren informatievoorziening (1 contactpersoon voor 
toekomstige student, toeleverend en afnemend onderwijs)         

Uitwisseling met docenten van toeleverend en afnemend onderwijs         

Peer to peer organiseren per opleiding: contact met voormalige mbo-
studenten die nu studeren op het hbo         

Voorlichtingsdagen organiseren waarbij voormalige studenten een 
deel verzorgen         
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5.7 Hoofdmaatregel D: aanbieden van na- en bijscholing 
 

5.7.1 Maatregel 10: alumnibeleid  
In schooljaar 2018-2019 wordt een start gemaakt met de opzet van een alumni bestand, dit bestand wordt 

jaarlijks uitgebreid met nieuwe afstudeerders en voor de alumni en huidige studenten worden activiteiten 

georganiseerd. 

Veronderstelling  

Afgestudeerden kunnen ons voorzien van informatie over het verloop van hun loopbaan na het behalen van 

een diploma. Inzicht hierin maakt het mogelijk om tijdens de opleiding te anticiperen op het vervolg van de 

(studie)loopbaan na diplomering. 

Afgestudeerden die aan het werk zijn in de branche waarvoor zij een diploma hebben behaald ervaren in welke 

mate de opleiding hen heeft voorbereid op het werk. Hun ervaringen kunnen op verschillende manieren 

worden benut om de aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk te verbeteren. Het systematisch 

onderhouden van contacten met afgestudeerden vergroot de kansen op deelname aan activiteiten in het kader 

van “een leven lang leren”. 

Een betere afstemming op de arbeidsmarkt door input te verzamelen van oud-studenten en hun in contact te 

brengen met huidige studenten en opleidingsinhouden.  

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Het contact met alumni wordt 
systematisch onderhouden ten 
behoeve leven lang ontwikkelen 
en relatie met het werkveld 

Een alumni-bestand wordt systematisch 
opgebouwd en onderhouden  
(% alumni van totale uitstroom in bestand) 

10% 25% 

Er worden netwerk-
bijeenkomsten voor alumni 
georganiseerd met als doel het 
onderwijs te evalueren en op de 
hoogte te blijven van 
ontwikkelingen in het werkveld 

ROC TOP organiseert jaarlijks één 
netwerkbijeenkomst/werkveldsessie voor alumni 
t.b.v. evaluatie alumnibeleid.  (zie ook: *leven 
lang ontwikkelen) 
(Meeteenheid: aantal bijeenkomsten/sessies per 
jaar ) 

 1 1 

Alumni worden ingezet bij 
diverse activiteiten om 
studenten te informeren en te 
enthousiasmeren 

M.b.v. databestand worden door 
alumnicommissie alumni uitgenodigd/ ingezet 
bij:  

• de werving van leerbedrijven 

• voorlichting over opleiding en werk 

• gastlessen of workshops 

• evaluaties   
(aantal alumni dat TOP-breed voor deze 
activiteiten wordt ingezet) 

30 60 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Alumnibeleid 

Opzetten en onderhouden alumnibestand          

Alumnicommissie is ingesteld en behaalt resultaat         

Input alumni benutten         

Vormgeven en organiseren van netwerkbijenkomsten         
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5.7.2 Maatregel 11: na- en bijscholing 
In het kader van Leven Lang Ontwikkelen biedt ROC TOP na-en bijscholing (waaronder EVC-trajecten) voor 
alumni en andere belangstellenden zodat zij hun kennis kunnen actualiseren. Hiermee komt TOP tegemoet aan 
de behoefte aan na- bij- en omscholing ten behoeve van bredere of andere beroepsperspectieven (van onder 
andere het werkveld en her- en doorstarters).  

Na- bij- en omscholing kan ook bijdragen aan vaardigheden om te kunnen inspelen op technologische 
ontwikkelingen. Deze na- en bijscholing wordt onder andere mogelijk gemaakt door het (door)ontwikkelen en 
aanbieden van gecertificeerde keuzedelen.22 

Veronderstelling  

Het werkveld verandert snel door technologische en demografische ontwikkelingen. Hierdoor zijn 
maatschappelijke uitdagingen te verwachten, zoals tekorten op de arbeidsmarkt en veranderende vraag naar 
expertise en vaardigheden. Dit leidt er toe dat de vraag zal toenemen naar mogelijkheden voor mensen en 
organisaties om zich te blijven ontwikkelen om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.  

‘Leven lang ontwikkelen’ is een vaardigheid die niet iedereen als vanzelfsprekend beheerst. ROC TOP wil alumni 
en andere geïnteresseerden -in co-creatie met de regio, sectoren, bedrijven en organisaties - begeleiden in het 
ontwikkelen van vaardigheden om informeel en in de praktijk te (blijven) leren. 

Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

TOP geeft LLO in samenspraak met het 
werkveld vorm 

Modules die zijn afgestemd op de wensen en 
behoeften van het werkveld (onderwijs op 
maat)  
(Meeteenheid: Waardering werkveld over 
aansluiting modules op hun wensen (1-5)) 
(*combineren met evaluaties tijdens 
werkveldsessies ihkv alumnibeleid) 

≥ 2,6  
 

≥ 3,2 
 

Werkveld maakt gebruik van het bij- na- 
en omscholings-aanbod op maat van 
ROC TOP 

Er zijn modules voor na- bij- en omscholing 
beschikbaar. 
(Meeteenheid: (gemiddeld) aantal 
beschikbare modules per campus)  

2 4 

 Werkveld en alumni komen naar TOP om een 
deelcertificaat te behalen 
(Meeteenheid: gemiddeld aantal deelnemers 
per campus dat deelcertificaten behaalt) 

40 90 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Na- en bijscholing 

Markt en werkveld verkenning       
Nieuwe producten en leergangen met een mbo-certificaat 
ontwikkelen en uitvoeren         

Na- en bijscholingen op maat ontwikkelen en aanbieden (EVC-
trajecten         

Kennis opdoen over hoe we producten kunnen maken die zich lenen 
voor een mbo-certificaat en wat we daarvoor moeten doen       

                                                           
22 Voorbeelden bij de campus Health & Sport: zorg, welzijn en sport onderwerpen: Transmurale zorg • Preventie • Rekenen en taal voor 

zorg, welzijn en sport • Zorgtechnologie • 21ste eeuw aanpak zorg, welzijn sport skills • Wijk en/of buurtgericht werken • Ondernemerschap 

in de zorg • Kinderopvang nieuwe stijl   
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5.8 Ondersteunende maatregelen 
Om de activiteiten die voortvloeien uit de vier hoofdmaatregelen uit te kunnen voeren, gelden een aantal 

ondersteunende maatregelen.  

De scholing van het personeel (1) is een belangrijke randvoorwaarde. Professionalisering is daarom in veel van 

de bovengenoemde maatregelen apart opgenomen (zie onder andere de maatregelen: co-creatie, digitale leer-

en werkomgeving en de docent als coach). 

Om het onderwijs in de virtuele wereld mogelijk te maken wordt geïnvesteerd in de IT-infrastructuur (2), in 

hard- en software (zie onder andere de maatregelen personalisering van het onderwijs en de digitale leer- en 

werkomgeving).  

In het efficiënter organiseren van de processen binnen TOP, om het (menselijk) kapitaal optimaal te benutten, 

willen we een volgende stap zetten. Daartoe investeren we in twee belangrijke ondersteunende maatregelen: 

Kwaliteitscultuur (3) en Teams in positie (4). We werken deze twee ondersteunende maatregelen daarom in de 

volgende paragrafen apart uit:  

5.8.1 Ondersteunende maatregel: versterken kwaliteitscultuur bij TOP  
Het programma ‘versterken kwaliteitscultuur bij TOP’, met scholings- evaluatie, verbeter- en 

ontwikkelingstrajecten, wordt TOP-breed aangeboden. Het programma, dat zich richt op implementeren en 

borgen van continue verbetering sluit aan op de uitgangspunten van de besturingsfilosofie van TOP 23.  

Het programma is een belangrijke randvoorwaarde voor de overige maatregelen: alleen met goede 
kwaliteitszorg en een kwaliteitscultuur slagen we er in om op een structurele en cyclische wijze te werken aan 
onze ambities. 
 
Veronderstelling  

Het programma leidt ertoe dat alle medewerkers van TOP zich een voldoende breed, diepgaand en frequent 

beeld vormen van de ontwikkeling van de kwaliteit van het  onderwijs en de (ondersteunende) processen (door 

middel van een LEAN inrichting / aanpak), waardoor kwaliteit toeneemt en processen efficiënt en effectief zijn 

ingericht, en alle medewerkers van TOP de TOP-doelen kunnen realiseren. Door een aanpak die gericht is op 

zowel menswaarden als systeemwaarden24, draagt het programma bij aan de (door)ontwikkeling van TOP als 

een lerende organisatie, en daarmee tot de ontwikkeling van een TOP-kwaliteitscultuur. 

  

                                                           
23 Zie: besturingsfilosofie van TOP: Uitgangspunten: • We zijn één lerende organisatie • Onze teams zijn de basis van onze organisatie • 
Sturen, beheersen en verantwoorden vanuit vertrouwen • We kennen onze kaders, doelstellingen, bevoegdheden, taken en 
verantwoordelijkheden • We geven elkaar professionele ruimte en we dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid • We ontwikkelen ons 
onderwijs samen met onze netwerkpartners 
24 Uit: besturingsfilosofie van TOP (p2): visie op besturing betekent oa: verbinding van de leefwereld / menswaarden met de 

systeemwereld / systeemwaarden (zodat de systeemwereld ten dienste staat aan de organisatie en medewerker)  
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Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 
Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

TOP is één lerende 
organisatie en we dragen 
gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

Teams evalueren de meerwaarde voor studenten met 
directbetrokkenen en verwerken verbeterpunten in 
teamplannen 
(Meeteenheid: waardering continu verbeteren25).  

2,5 
 

3 
 
 
 
 

Resultaatgerichte aanpak 
en onderwijs ontwikkeld 
samen met onze 
netwerkpartners 

Campus- en teamplannen zijn RUMBA26  geformuleerd  
(Waardering (1-5) netwerkpartners, studenten, docenten)  

≥ 3 ≥ 3,5 

We geven elkaar 
professionele ruimte 

Evaluaties van lopende projecten en maatregelen worden 
gedeeld t.b.v. optimaal leereffect.  
(Meeteenheid: aantal pitches per 5 teams tijdens 
scholingsdagen) 

 
1 

 
3 

 
Planning hoofdactiviteiten 

Ondersteunende 
maatregel 

Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Kwaliteitscultuur 

Trainen, opleiden en in positie brengen LEAN Belts     

Uitvoeren van verbeterprojecten     

Beheren en actief houden CV Community     

Processcan     

Bijstellen en uitvoeren scholingsplan (SHRM)     

Kennisdeling m.b.v. en evaluatie pakket werken aan kwaliteitscultuur     

Scholing (auditorentraining en ICALT) en bijeenkomsten taakhouders 
kwaliteitszorg     

Documentenbibliotheek inrichten     

(Evaluatie) roadshows werken aan kwaliteitscultuur     

(Evaluatie) instructie invullen ZE volgens methode Scorion     

Interne opleidings-audits     

Inplannen en deelname aan externe audits     

 

  

                                                           
25 Waardering behoefte-gedreven werken, betrokkenheid belanghebbenden en vertaling naar verbeteringen 
26 R•U•M•B•A → Relevant • Understandable • Meassurable • Behavioral • Attainable 
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5.8.2 Ondersteunende maatregel: teams in positie  
ROC TOP wil uitgroeien tot een school waarin professioneel denken en doen voor alle medewerkers 

vanzelfsprekend is. Een team is een groep medewerkers met gedeelde doelstellingen die samen 

verantwoordelijk zijn voor het afgesproken resultaat over de kwaliteit van het onderwijs en/of producten en 

diensten. Belangrijke waarden: open communicatie, wederzijds respect, flexibel (aanpassen) en initiatief 

tonen27..  

 Om een professionele cultuur te realiseren kiest ROC TOP voor een transitie van ‘teams in ontwikkeling’ naar 

‘teams in positie’. De ondersteunende maatregel heeft betrekking op het verbeteren (en uiteindelijk het 

professionaliseren) van het functioneren van teams. Daarbij wordt aandacht besteed aan: 

• Structurele samenwerking met het beroepenveld 

• Onderlinge samenwerking 

• Effectief en adequaat werken;  

• Werken in een professionele teamcultuur; elkaar aanspreken op gedrag, verantwoordelijkheden en 
aspecten van kwaliteit 

• Het team als professionele leergemeenschap; het team is een broedplaats voor verbetering en innovatie 

• Het organiseren van teams op basis van het professioneel statuut  
 

Veronderstelling 

Uit analyse blijkt dat teamleden van elkaar niet (genoeg) weten wat men zowel binnen het eigen team als in 

contacten met externe partijen (het werkveld) doet, waar er sprake is van overlap en waar er gaten vallen.  

De leden van een team dat ‘in positie’ is werken vanuit een teamplan aan gezamenlijke doelen, weten van 

elkaar wat ze doen en waar sterke en zwakke punten zitten. Een team in positie heeft vanzelfsprekend een 

directe samenwerkingsrelatie met het werkveld. We verwachten dat versterking van de positie van teams 

bijdraagt aan de voorbereiding van studenten op het functioneren als (beginnend) professional in het 

werkveld. Naast het versterken van de vaardigheden van individuele docenten (maatregel 1: co-creatie) is het 

van belang dat docenten er ook in teamverband op gericht zijn dat de student in alle opzichten zo goed 

mogelijk wordt voorbereid op een vervolgopleiding c.q. de arbeidsmarkt. Dat vraagt om samenwerking en 

afstemmingen met: elkaar, de onderwijsmanager, de programmamanager, de student en het werkveld.  

De verdere ontwikkeling van ‘teams in positie’ kent na de campusvorming en de veranderingen in het 

organisatiemodel een nieuwe context. Als eerste stap zal antwoord gegeven moeten worden op de vraag welke 

invloed de nieuwe organisatie heeft op de (oude) gedachte van teams in positie. Een van de aspecten hiervan is 

de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van de diverse actoren in het team in relatie tot anderen. 

Welke bijdrage levert de docent, de campusdirecteur, de onderwijsmanager, de programmamanager, de 

opleidingscoördinator, de teamexpert aan het in positie brengen van een team? Bij het beantwoorden van 

dergelijke vragen willen we de ervaringen meenemen van de voormalige teams NDSM en Wibautcollege, die 

hebben deelgenomen aan experimenten met teamcoördinatie. 

  

                                                           
27 Zie: Besturingsfilosofie ROC TOP (DEF, vastgesteld door CvB 10 jan2017) 

 

https://medewerkers.roctop.nl/xfile/337345/besturingsfilosofie_roc_top_def_vastgesteld_door_cvb_10jan2017.pdf
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Doelen, indicatoren en streefwaarden 

Doel Indicator 
Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Het team is in 
positie 

De teams bevinden zich op niveau 3 of hoger m.b.t. 
indicatoren taakvolwassenheid (B. Tuckman) 
(meeteenheid: % teams dat zich qua taakvolwassenheid volgens 
teamleden en leidinggevende op niveau 3 of hoger bevindt) 

 
50% 

 
100% 

Het team 
functioneert als 
professionele 
leergemeenschap 

Teamplannen die voldoen aan afspraken van ROC TOP en 
campusbreed 
(Meeteenheid: % teams dat volgens teamplan werkt + waardering 
collega’s en leidinggevende voor dragen verantwoordelijkheid) 

50% van de 
teams 

 
≥ 2,8 

100% van 
de teams 

 
≥ 3,2 

 

Planning hoofdactiviteiten 

Ondersteunende 
maatregel 

Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Teams in positie 

Evaluatiegegevens verzamelen van de pilot rond teams in positie bij 
teams NDSM en Wibautcollege     

Definiëren wanneer een team in positie is     

Informatiebijeenkomst over het vervolg van teams in positie     

Teamoverleggen     

Teamplannen maken     

Teamontwikkelplannen maken     

Evaluatie indicatoren uit het professioneel statuut     

Intervisie     

Integratie teamplannen met het campusplan     
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6 Meerjarenbegroting 

 

In dit hoofdstuk wordt de meerjarenbegroting gepresenteerd en worden de kosten gekoppeld aan onze 

ambities en de landelijke speerpunten van de Kwaliteitsagenda. 

6.1 Meerjarenbegroting maatregelen 

Nr Maatregel 2019 2020 2021 2022 
Totale kosten 

maatregel 
Als % van 
het geheel 

Maatregelen 

1 Co-creatie: € 100.000 € 235.000 € 305.000 € 305.000 € 945.000 6,1% 

2 Internationalisering € 79.770 € 210.270 € 132.270 € 210.270 € 632.580 4,1% 

3 
Docent als vak-coach | studie-
coach 

€ 124.000 € 220.000 € 210.000 € 160.000 € 714.000 4,6% 

4 Studentondersteuning € 1.226.800 € 1.226.800 € 1.226.800 € 1.226.800 € 4.907.200 31,5% 

5 Opleidingsschool € 240.000 € 240.000 € 240.000 € 240.000 € 960.000 6,2% 

6 Personalisering van het onderwijs € 1.092.220 € 1.145.630 € 468.260 € 66.360 € 2.772.470 17,8% 

7 Digitale leer- en werkomgeving € 1.764.045 € 353.950 € 171.000 € 171.000 € 2.459.995 15,8% 

8 Excellentie € 119.180 € 78.180 € 78.680 € 91.680 € 367.720 2,4% 

9 Doorlopende leerlijn  € 116.130   € 116.130   € 116.130   € 116.130   € 464.520  3,0% 

10 Alumnibeleid € 30.000 € 30.000 € 100.000 € 100.000 € 260.000 1,7% 

11 Na-en bijscholing € 9.600 € 40.000 € 25.000 € 25.000 € 99.600 0,6% 

Ondersteunende maatregelen 

A Teams in positie € 19.500 € 39.000 € 39.000 € 39.000 € 136.500 0,9% 

B Kwaliteitscultuur: Kwazo en Lean € 222.000 € 216.667 € 220.667 € 180.667 € 840.000 5,4% 

Totale kosten € 5.143.245   € 4.151.627 € 3.332.807  € 2.931.907   € 15.559.585  100,0% 

 

6.2 Koppeling begroting aan ambities en speerpunten 

Maatregel 
Vinden van 
passend en 
nuttig werk 

Vinden van een 
passende en nuttige 
(vervolg)opleiding 

Ontdekken en 
optimaal 

ontwikkelen van 
talenten 

Leven lang 
ontwikkelen 

Budget 

Co-creatie X  X X € 945.000 

Internationalisering X X X  € 632.580 

Docent als vak-coach | studie-coach  X X X € 714.000 

Studentondersteuning X X X  € 4.907.200 

Opleidingsschool X X X X € 960.000 

Personalisering van het onderwijs X X X  € 2.772.470 

Digitale leer- en werkomgeving   X X € 2.459.995 

Excellentie X  X  € 367.720 

Doorlopende leerlijn X X   € 464.520 

Alumnibeleid X   X € 260.000 

Na-en bijscholing    X € 99.600 

Ondersteunende maatregelen      

Teams in positie X X X X € 136.500 

Kwaliteitscultuur: Kwazo en Lean X X X X € 840.000 

Totaal     € 15.559.585 
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7 Borging van de Kwaliteitsagenda 
De Kwaliteitszorg – ofwel het borgen - van de Kwaliteitsagenda is misschien het belangrijkste onderdeel ervan. 

We werken de komende jaren verder aan onze kwaliteitscultuur met 

bijhorende sturingscyclus en praktijken.28 Een goede cyclus is nodig om zicht 

en grip te krijgen op de voortgang en meerwaarde van onze 

Kwaliteitsagenda. Het is cruciaal in het vieren van successen, leren, 

verbeteren en vernieuwen. En is nodig om doelen en plannen bij te stellen 

als de steeds veranderende omstandigheden daarom vragen. We doen dit 

om de publieke waarde van onze instelling zichtbaar te maken en erkend te 

krijgen onder onze stakeholders.  

ROC TOP wil een lerende organisatie zijn waarbij de teams de basis vormen. We sturen vanuit vertrouwen en 

werken van onderaf aan onze doelstellingen en plannen. We creëren een situatie waarin onze 

belanghebbenden onze doelen en plannen kennen, erkennen en in sommige gevallen mede vormgeven. Waar 

collega’s elkaar professionele ruimte geven om betekenisvol onderwijs te ontwikkelen met onze 

netwerkpartners.  

7.1 Kwaliteitsagenda en de TOP-Jaarcyclus 
Om te borgen dat de doelen van de Kwaliteitsagenda worden behaald, is de Kwaliteitsagenda ingebed in de 

P&C cyclus van ROC TOP. In onderstaande figuur is deze cyclus van TOP weergegeven. Hierin zijn de 

sturingsmomenten die relevant zijn voor de kwaliteitszorg van de kwaliteitsagenda benoemd.  

Beleidscyclus ROC TOP 

 

 

                                                           
28 Het is een cyclus van filosofische, bestuurlijke, politieke en technische activiteiten waarbij interne en externe stakeholders sturen, 
evalueren, leren, verbeteren en successen vieren zodat de publieke waarde van de organisatie zichtbaar en erkend wordt (Moore, 2012; 
Van Eijck & Lindemann, 2017).  

 

Do

CheckAct

Plan
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7.2 Kader en instrumenten 
In het vierde kwartaal van 2018 en eerste kwartaal van 2019 zullen de doelen en planning van de 

Kwaliteitsagenda worden verwerkt in het kwaliteitskader van ROC TOP. Dit kader is leidend in de instrumenten 

die ingezet worden om de strategische koers van TOP te sturen en evalueren.  

Belangrijke sturingsinstrumenten zijn de scholing (zie ook maatregelen), interne audits, de panelgesprekken 

met studenten en het bedrijfsleven, enquêtes TOP-breed en op projectniveau, consentgesprekken29 en q-

gesprekken tussen CvB en directie en CvB en RvT. De voortgang van de Kwaliteitsagenda en de bijhorende 

maatregelen zullen als vast onderdeel worden opgenomen in de reguliere rapportages en overige documenten 

uit de P&C-cyclus.  

7.3 Nulmeting maatregelen actieplannen   
Bij de ontwikkeling van de Kwaliteitsagenda hebben we ervoor gekozen om een aantal op maat gemaakte 

indicatoren te formuleren die we zullen gebruiken bij het evalueren van de doelen. Standaardindicatoren – 

zoals VSV of uitstroom – zijn in onze optiek in veel gevallen ongeschikt om de voortgang op doelen te meten. 

Werken met standaardindicatoren en metingen zou leiden tot situatie van schijncontrole en helpt ons 

onvoldoende in het evalueren van onze publieke meerwaarde.  

Het ontwikkelen van opmaat gemaakte indicatoren is een zinvolle, maar tijdrovende klus geweest. Daardoor 

was het niet mogelijk om voor 31 oktober 2018 een nulmeting uit te voeren voor onze indicatoren. Deze 

nulmeting is daarom voorzien voor het vierde kwartaal van 2018. Op basis van deze nulmeting worden de 

gestelde streefwaarden en (financiële) planning mogelijk bijgesteld. Op deze manier werkt ROC TOP aan een 

relevante en haalbare Kwaliteitsagenda.  

7.4 Draagvlak stakeholders  
Wij kiezen ervoor om onze interne en externe belanghebbenden op verschillende momenten in de jaarcyclus 

betrekken. We geloven dat een heterogeen netwerk beter in staat om een leeromgeving te ontwikkelen met 

een duurzame impact op het leven van de student. Door stakeholders te laten participeren in de jaarcyclus 

ontwikkelen we innovatieve, legitieme, én kwalitatief goede onderwijsvernieuwingen.  

We betrekken onze interne en externe netwerken dus op verschillende manieren en momenten. We maken 

daarbij het onderscheid tussen: 

a) Co-creatie: ontwikkelen van onderwijsverbeteringen en vernieuwingen met onze studenten, partners 
en docenten. 

b) Consultatie: het consulteren van onze interne en externe stakeholders. Zo leggen wij verantwoording 
over voorgenomen veranderingen én de al dan niet gecreëerde meerwaarde voor onze studenten.  

c) Coproductie: het gezamenlijk aanbieden en uitvoeren van diensten, producten en/of voorzieningen. 
  

                                                           
29 Consentgesprekken (kwalitatieve evaluaties) worden gevoerd met teams en coördinatoren en/of de manager. De gesprekken hebben tot 
doel om de uitkomst van enquêtes, 360º feedback of andere schriftelijke/kwalitatieve evaluaties in het licht van de kaders te analyseren, 
en om tot consent (of consensus) te komen over de acties/aanpassingen die voortvloeien uit de evaluatie en de analyse. Op deze manier 
dragen consentgesprekken bij aan de ambitie van TOP om een lerende organisatie te zijn. 
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Het onderstaande schema geeft een overzicht van de manier waarop de diverse stakeholders betrokken zijn bij 

de uitvoering van onze Kwaliteitsagenda.  

Maatregel Stakeholderparticipatie Co-creatie Consultatie Co-productie 

Co-creatie: onderwijs 
dat aansluit op de 
toekomstige 
arbeidsmarkt 

Studenten  x x 

Docenten en projectleiders  x  x 

Bedrijfsleven  x x x 

Onderwijskundige  x  x 

Docenten en projectleiders  x  x 

Internationalisering Studenten  x  

Taaldocenten x x x 

Onderwijskundige x  x 

Bedrijfsleven x x x 

Gemeente  x x 

Docent als vak-coach / 
studie-coach 

Bedrijfsleven x x  

Studenten  x x  

Docenten, masterniveau (a+b+c) x x x 

Onderwijskundige x  x 

Beleidsadviseur  x  

Studentondersteuning Schoolmaatschappelijk werk  x  x 

Studentenexperts x x  

Onderwijsmanager  x  

Coördinatoren  x  

Docent-SLB’er x x x 

Gemeente x x  

Opleidingsschool Manager + coördinator De Dam x x x 

Stuurgroep De Dam  x  

Schoolopleiders x x x 

Werkplekbegeleiders x  x 

Studenten  x  

Personalisering 
onderwijs 

Studenten  x x x 

Docenten en projectleiders x  x 

Bedrijfsleven  x x  

Digitale leer- 
werkomgeving 

ICT afdeling  x x x 

Externe leveranciers x x  

Docenten  x x 

Studenten  x x 

Werkveldbegeleiders   x  

Excellentie Programmamanagers x x x 

Stagecoördinatoren x x x 

Docenten x  x 

Leerbedrijven  x  

Doorlopende leerlijn Alumni x  x 

Studenten  x  

Docenten x x x 

Onderwijsmanagers x  x 

Decanen VO-scholen x x x 

Bestuurders A’damse hbo-instellingen  x  

Alumnibeleid Alumni x x x 

Studenten  x  

Docenten x  x 

Na- en bijscholing Alumni  x x 

Docenten x x x 

Werkveld x  x 
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Bijlage 1 Totaaloverzicht meerjarenplanning 
Maatregel Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

A: Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt 

Co-creatie 

Visie ontwikkelen met campus over co-creaties       
Samenwerkingspartners vinden       
Inventariseren welke BPV-contacten/bedrijven potentieel hebben       
Kwaliteitscriteria voor modules opstellen       
Bij studenten (door)ontwikkeling toetsen       
Curriculum aanpassingen aan opdrachten (en evaluaties)       

Opdrachten schrijven       

Onderzoek naar resultaten (studentpanels)       

Docentstages met leeropdracht incl. collegiale uitwisseling        

Uitvoeren hybride onderwijseenheden      

Co-creatie conferentie      

Internationalisering 

Keuze voor keuzedelen      
Ontwikkelen (TOP-brede) keuzedelen        

0 meting op native speakers      
TOP-breed actieplan opstellen voor interculturele bewustwording (IB)      
Uitvoeren en evalueren keuzedelen       

Docenten volgen taalopleidingen        

Workshop IB in uitvoering (als train-de-trainer traject)        

Gesprekken met Focusgroepen        

Internationale stages aanbieden       

Internationaliseringsaanbod ontwikkelen       

Internationale werkweek organiseren      
B: Verbreding van de rol van de docent 

Docent als vak-coach | 
studie-coach 

Beschrijven van de vaardigheden en taken van de docent als (loopbaan-) coach 
bij ROC TOP      
Samenstellen werkgroep die activiteiten met docenten voorbereidt 
(Ervaringen pilot HTC hierbij benutten)      
Docent maakt een reflectieverslag van actuele invulling van de rol als coach      
Voorbereiden en organiseren van interactieve bijeenkomsten (Ervaringen 
team HTC hierbij benutten)      
Training van coachvaardigheden         

Intervisiegroepen        

Studentondersteuning 

Nieuwe aanpak bekendmaken in de gehele organisatie       
Medewerkers van het ondersteuningsteam zijn in positie en tonen awareness       
Er is een afstemming tussen de lijnen (1-2 is op school en 3 is buiten de school)      
Ondersteuningsteam is aan de slag volgens PDCA cyclus         

Expertteams nemen de rol op zich om de deskundigheid te delen met de 
onderwijsteams        

Opleidingsschool 

Update en vaststelling beleidsstuk opleidingsschool t.b.v. campussen (w.o. 
besluit m.b.t. vergoeding stagiairs)      
Inzet en monitoring aantal begeleide hbo-studenten conform 
samenwerkingsovereenkomst de Dam en taaktoedeling SOL’s en WPB’s       
Inplannen (1x per jaar) consentgesprekken met studenten, schoolopleider, en 
instituutsopleider          

Betrokkenheid van hbo-studenten bij onderwijsinnovatie operationaliseren en 
opnemen in opleidingsplan van de DAM      
Deelname aan WPB-cursussen (door nieuwe werkplekbegeleiders)         

Intervisie | peer-learning          

(Nieuwe) schoolopleiders volgen scholingstraject van de VU t.b.v. VELON-
registratie.       
Betrekken HR-afdeling (t.b.v. SHRM), o.a.: inventarisatie | database WPB’s       
Pilot draaien van inductieprogramma          

Betrekken HR-afdeling (t.b.v. SHRM)         

Schoolopleiders hebben intervisie met collega’s t.b.v. het optimaal coachend 
begeleiden         
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C: Verzorgen van onderwijs op maat 

Personalisering van het 
onderwijs 

Doorontwikkeling team HTC     
Evalueren en bijstellen onderwijsprogramma        
Studenten kunnen zich inschrijven op te volgen modules en zo hun eigen 
leerroute bepalen      
Vraaggestuurde modules ontwikkelen       
Opgehaalde opdrachten uit bedrijfsleven implementeren in het curriculum        

Kennisdeling ervaringen met de onderwijsteams van ROC TOP        

TOP-breed     
Inrichting project en opstellen aanpak      
Deelname aan kennisdeling activiteiten omtrent Het Nieuwe Onderwijs tussen 
teams van ROC TOP          

Samenstellen ontwikkelteams       
Analyse huidige curriculum en opstellen leerplan opleidingen bij het Nieuwe 
Onderwijs      
Ontwikkelen (vraaggestuurde) modules        

Uitvoeren project aanpak        

Evalueren en bijstellen projectaanpak       

Evalueren en bijstellen onderwijsprogramma        

Studenten kunnen zich inschrijven op te volgen modules en zo hun eigen 
leerroute bepalen      
Opgehaalde opdrachten uit bedrijfsleven implementeren in het curriculum        

Evalueren en afronden project      

Digitale leer- en 
werkomgeving 

Ontwikkeling DLWO      
Ontwikkelen traingingsprogramma voor docenten en studenten      
Implementatie (o.a. training) DLWO bij docenten         

Implementatie (o.a. training) DLWO voor studenten         

Inrichting en migratie naar Cloud omgeving      
Vervanging vaste werkplekken door laptops       
Inrichten leerpleinen 3 campussen       
Beheer en doorontwikkeling DLWO        

Ontwikkelen trainingsprogramma voor werkveldbegeleiders      
Implementatie DLWO bij werkveldbegeleiders        

Excellentie 

Er wordt een training-/coaching-traject+ voor studenten uitgevoerd i.s.m. 
externe partij(en)         

Opleidingen van TOP organiseren schoolwedstrijden ter voorbereiding op de 
vakwedstrijden Skills Heroes         

Opleidingen van TOP nemen deel aan de landelijke vakwedstrijden Skills 
Heroes          

Ontwikkelen portfolio’s voor excellentie-trajecten      
Evalueren en meten resultaten         

Doorlopende leerlijn 

Inventariseren van toeleverende vmbo- en afnemende hbo-
scholen/opleidingen        
Processen rondom doorlopende leerlijn en loopbaancoaching met toeleverend 
en afnemend onderwijs stroomlijnen      
Structurele studentbesprekingen        

Organiseren informatievoorziening (1 contactpersoon voor toekomstige 
student, toeleverend en afnemend onderwijs)         

Uitwisseling met docenten van toeleverend en afnemend onderwijs         

Peer to peer organiseren per opleiding: contact met voormalige mbo-
studenten die nu studeren op het hbo         

Voorlichtingsdagen organiseren waarbij voormalige studenten een deel 
verzorgen         

D: Aanbieden van na- en bijscholing 

Alumnibeleid 

Opzetten en onderhouden alumnibestand          

Alumnicommissie is ingesteld en behaalt resultaat         

Input alumni benutten         

Vormgeven en organiseren van netwerkbijenkomsten         

Na- en bijscholing 
Markt en werkveld verkenning       
Nieuwe producten en leergangen met een mbo-certificaat ontwikkelen en 
uitvoeren         
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Na- en bijscholingen op maat ontwikkelen en aanbieden        

Kennis opdoen over hoe we producten kunnen maken die zich lenen voor een 
mbo-certificaat en wat we daar voor moeten doen       

Ondersteunende 
maatregelen 

Hoofdactiviteiten 2019 2020 2021 2022 

Kwaliteitscultuur 

Trainen, opleiden en in positie brengen LEAN Belts     

Uitvoeren van verbeterprojecten     

Beheren en actief houden CV Community     

Processcan     

Bijstellen en uitvoeren scholingsplan (SHRM)     

Kennisdeling m.b.v. en evaluatie pakket werken aan kwaliteitscultuur     
Scholing (auditorentraining en ICALT) en bijeenkomsten taakhouders 
kwaliteitszorg     

Documentenbibliotheek inrichten     

(Evaluatie) roadshows werken aan kwaliteitscultuur     

(Evaluatie) instructie invullen ZE volgens methode Scorion     

Interne opleidings-audits     

Inplannen en deelname aan externe audits     

Teams in positie 

Evaluatiegegevens verzamelen van de pilot rond teams in positie bij teams 
NDSM en Wibautcollege     

Definiëren wanneer een team in positie is     

Informatiebijeenkomst over het vervolg van teams in positie     

Teamoverleggen     

Teamplannen maken     

Teamontwikkelplannen maken     

Evaluatie indicatoren uit het professioneel statuut     

Intervisie     

Integratie teamplannen met het campusplan     

 



Kwaliteitsagenda 
2019-2022 

Nulmeting

Maart 2019 | Definitief 
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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond  
Op 31 oktober 2019 heeft ROC TOP het eerste concept van de Kwaliteitsagenda (KA) 2019-2022 

gedeeld met de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO. Deze Kwaliteitsagenda vloeit voort uit het 

“Bestuursakkoord OCW-MBORaad 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef”. Dit Bestuursakkoord is de 

grondlegger voor de verdere ontwikkeling van het beroepsonderwijs dat verzorgd wordt door de mbo-

scholen in Nederland. 

 

De KA is gebaseerd op de transitie die ROC TOP momenteel doormaakt. Deze transitie is ingezet in 

2018 en is erop gericht om van TOP een toekomstbestendige organisatie te maken die goed inspeelt 

op de behoeften van studenten, het werkveld en de samenleving in bredere zin. Uiteindelijk moet 

deze transitie leiden tot een organisatie die anders werkt en opleidt en zich herpositioneert in de 
Amsterdamse MBO-markt. Hiermee wil TOP extra waarde creëren voor haar huidige en toekomstige 

studenten; door de juiste opleidingen te bieden, op de juiste manier en met de juiste middelen. 

 

In de KA worden strategische speerpunten vertaald naar concrete acties, maatregelen en de gewenste 

effecten ervan, zodat we continu kunnen monitoren of we nog de goede dingen doen en in hoeverre 

bijsturing of aanscherping nodig is. Dit alles met als doel om ons onderwijs en de aansluiting op de 

arbeidsmarkt nog beter te maken. 

 

Zonder een nulmeting is het niet mogelijk om de voortgang en publieke waarde van de KA te 

monitoren. Er is namelijk niet een duidelijk vertrekpunt (nulmeting) vastgesteld. Met dit onderzoek 

schetsen we het vertrekpunt en evalueren we of de gestelde ambities en streefwaarden – zoals 

verwoord in de KA- daadwerkelijk haalbaar zijn.  

 

1.2 Onderzoeksopzet 
Met de resultaten, het kader en de ontwikkelde methoden en technieken van dit onderzoek willen we 

bijdragen aan een cultuur waarin leiders en professionals successen kunnen vieren, leren, gericht 

verbeteren en betekenisvol vernieuwen. De doelstellingen van dit evaluatieonderzoek zijn daarom 

het:  

• Beschrijven en duiden van het vertrekpunt van de gewenste veranderingen zoals verwoord en 

onderbouwd in de KA. 

• Evalueren van de haalbaarheid en kwaliteit van geformuleerde indicatoren en streefwaarden. 

• Ontwerpen van een kader1 waarmee het mogelijk is om de voortgang van de KA te meten, 

monitoren en evalueren.  

 

In de dataverzameling zijn de volgende methoden gecombineerd:  

• Enquête onder studenten, medewerkers, netwerk (werkveld, hulpverleners) en alumni. 

• Brononderzoek waarbij secondaire data wordt gebruikt uit bestaande beleidsdocumenten en 

monitors.  

 

 

 

 

 

                                                        
1 Operationalisering van indicatoren, methoden en technieken voor dataverzameling, verwerking, analyse en 

presentatie 
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1.3 Respons enquête  
 

Populatie Reacties Voltooiingspercentage Gem. invulduur 
Studenten 599 86% 3 min. 

Medewerkers  292 66% 5 min. 

Netwerk 122 78% 2 min. 

Alumni 37 100% 1 min. 

 

1.4 Beperkingen 
Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen waar rekening mee moet worden gehouden bij het 

interpreteren van de resultaten en de conclusies:  

• Er was een relatief lage respons onder het netwerk (werkveld en jeugdhulpverlening) en de 

alumni. Deze steekproef voldoet dus niet aan de algemeen geldende eisen. 

• Groot deel van de data is verzameld door middel van diverse enquêtes. Deze methode is efficiënt, 

maar analyses zijn vooral beschrijvend. Het is lastig om resultaten te verklaren omdat het niet 

mogelijk om door te vragen en te controleren of respondent de vraag daadwerkelijk begrijpt en 

interpreteert in de context van de verandering.2  

• De validiteit van de vragen en betrouwbaarheid3 van samengestelde scores kunnen eventueel 

verder worden onderbouwd met aanvullende statistische analyses.  

 

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de resultaten van de nulmeting samengevat. Hierbij is aandacht voor de 
huidige status van de geformuleerde doelen en de haalbaarheid van de streefwaarden. Ook worden 

adviezen gegeven voor wat betreft de aanpassingen van streefwaarden en de (hoeveelheid) 

indicatoren. In hoofdstuk 3 worden de resultaten verder gespecificeerd en onderbouwd. 

 

 

                                                        
2 Dit is bijvoorbeeld wel mogelijk met gestructureerde focusgroepen, een methode die ROC TOP bij 
tussenmetingen gaat inzetten. 
3 Door bijvoorbeeld een Cronbach's Alpha analyse uit te voeren. 
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2. Samenvatting resultaten 
In dit hoofdstuk presenteren we een overzicht met de huidige stand van zaken van de maatregelen 

en de bijhorende doelen. Ook geven we een samenvatting van de haalbaarheid en de kwaliteit van de 

indicatoren en streefwaarden van KA. We sluiten het hoofdstuk af met enkele algemene adviezen 

voor vervolgmetingen en monitoring. 

 

2.1 Status van gewenste effecten 
ROC TOP staat aan het begin van de uitvoering van haar KA, dus het is logisch dat de streefwaarden 
van de meeste maatregelen en ondersteunende maatregelen op dit moment nog niet zijn bereikt. De 

volgende tabellen geven een overzicht van de stand van zaken van de maatregelen en 

ondersteunende maatregelen. Zijn de streefwaarden van 2020 en 2022 al behaald? Hierbij maken we 

een onderscheid tussen ‘streefwaarde bereikt’ ( ) ‘streefwaarde deels bereikt ( ) of ‘streefwaarde 

niet bereikt’ ( ). Deze scores worden verder onderbouwd en toegelicht in hoofdstuk 3. 

  
1. Co-creatie Status ‘20 Status ‘22 
Actueel onderwijs: actieve interactie tussen onderwijs en beroepspraktijk 

  
Aantrekkelijk onderwijs 

  
Professionaliseren: docent heeft actuele kennis van het beroep waarvoor de student 

wordt opgeleid   
 

2. Internationalisering Status ‘20 Status ‘22 
Verhoogd werkperspectief door kennisvermeerdering talen 

  
Meertaligheid docenten 

  
Interculturele bewustwording onder docenten en studenten 

  
 

3. Verbreding van de rol van de docent Status ‘20 Status ‘22 
Studenten ontwikkelen vaardigheden die relevant zijn voor toekomstige beroepen  

  
Afgestudeerden die werken, zijn toegerust om als professional te functioneren op de 

arbeidsmarkt.   
De docent versterkt zijn/haar vaardigheden als loopbaancoach om de student optimaal 

voor te bereiden op het functioneren op de arbeidsmarkt.   
 

4. Student-ondersteuning Status ‘20 Status ‘22 
Het bieden van passende studentondersteuning 

  
Professionals werken geïntegreerd 

  
 

5. Opleidingsschool Status ‘20 Status ‘22 
Verbreding van de rol van de docent / docent als coach. 

  
Ontdekken en optimaal ontwikkelen van talenten 
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6. Personalisering van het onderwijs Status ‘20 Status ‘22 
Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt 

  
Docent in positie 

  
Onderwijs op Maat 

  
 

7. Digitale leer- en werkomgeving Status ‘20 Status ‘22 
Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt 

  
Onderwijs op Maat 

  
Verbreding rol docent 

  
 

8. Excellentie Status ‘20 Status ‘22 
Ontdekken en optimaal ontwikkelen van talenten 

  
Verbeterde aansluiting onderwijs TOP en arbeidsmarkt 

  
 

9. Doorlopende leerlijn Status ‘20 Status ‘22 
Vinden van een passende en nuttige (vervolg)opleiding 

  
Vinden van nuttig en passend werk 

  
 

10. Alumnibeleid Status ‘20 Status ‘22 
Het contact met alumni wordt systematisch onderhouden ten behoeve leven lang 

ontwikkelen en relatie met het werkveld   
Er worden netwerk-bijeenkomsten voor alumni georganiseerd met als doel het onderwijs 

te evalueren en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het werkveld   
Alumni worden ingezet bij diverse activiteiten om studenten te informeren en te 
enthousiasmeren   

 
11. Na- en bijscholing Status ‘20 Status ‘22 
TOP geeft LLO in samenspraak met het werkveld vorm 

  
Werkveld maakt gebruik van het bij- na- en omscholings-aanbod op maat van ROC TOP 

  
 

Ondersteunende maatregelen 
12. Versterken kwaliteitscultuur bij TOP Status ‘20 Status ‘22 
We kennen onze kaders en doelstellingen 

  
TOP is één lerende organisatie en we dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid 

  
Resultaatgerichte aanpak en onderwijs ontwikkeld samen met onze netwerkpartners 

  
We geven elkaar professionele ruimte 

  
We werken volgens onze kaders en doelstellingen 
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13. Teams in positie Status ‘20 Status ‘22 
Het team is in positie 

  
Het team functioneert als professionele leergemeenschap 

  
 

2.2 Haalbaarheid van streefwaarden  
Op basis van de nulmeting kunnen we concluderen dat het aannemelijk is dat de meerderheid van 

streefwaarden haalbaar is, mits er voldoende capaciteiten worden vrijgemaakt om de voorgestelde 

plannen uit te voeren en te coördineren.  Hierbij moeten we wel rekening houden met de beperkingen 

van deze enquête (zie §1.4).  

 

Op basis van de nulmeting adviseren wij om aandacht te besteden aan de haalbaarheid van de 

volgende maatregelen en ondersteunende maatregelen:  
(Ondersteunende) 
Maatregel 
  

Observaties en advies 

Co-creatie • De ambitie om docenten met leeropdrachten stage te laten lopen op relevante 

BPV-plekken is hoog. Hier zal organisatorisch ruimte voor gemaakt moeten worden. 

• Het alleen mogelijk om ambities ten aanzien van ‘actueel onderwijs’ te behalen als 

de BAC’s in 2019 worden geïnstalleerd.  

Personalisering van 

het onderwijs 
• We adviseren om verder te onderzoeken waarom ruim de helft van de docenten 

van mening is dat de gewenste effecten van het vernieuwde onderwijsconcept al 
bereikt worden. 

Digitale leer en 

werkomgeving 
• Docenten zijn onder huidige omstandigheden onvoldoende in staat studenten 

online te kunnen begeleiden 

Opleidingsschool • Het behalen van het streven dat in 2020 alle werkplekbegeleiders de basiscursus 

hebben gevolgd, is voor een deel van de campussen een uitdaging.  

Na -en bijscholing • Ruim 80% van het netwerk kent de mogelijkheden voor na-, bij- en omscholing niet. 

Het realiseren van de ambities zal daarom een behoorlijke inspanning vereisen.  

Versterken 

kwaliteitscultuur   
• Streefwaarden van kwaliteit van plannen wordt gehaald, maar de score is 

onvoldoende. Mogelijk de ambitie verhogen. 

 

2.3 Kwaliteit en hoeveelheid indicatoren 
In de nulmeting hebben we ook de kwaliteit en de hoeveelheid indicatoren geëvalueerd. De kwaliteit 

van de gehanteerde indicatoren is over het algemeen voldoende. We stellen voor om de volgende 

indicatoren aan te passen of verwijderen:  
(Ondersteunende) 
Maatregel 

Observaties en advies 

 

Digitale leer en 

werkomgeving 

 

• Veel studenten geven aan ‘in control’ te zijn in hun leerroute. Wij adviseren om de 

indicator en operationalisering hiervan aan te scherpen zodat we de voortgang 

kunnen monitoren. Wanneer kiest en student zijn eigen leerroute? 

• Wij adviseren om de indicator ‘Werkveldbegeleiders en studenten ervaren 

samenwerken in de digitale wereld als vaardigheid die past bij de arbeidsmarkt’ te 

veranderen in ‘(…) ervaren dat (afgestudeerde) studenten in staat zijn om samen te 

werken in de digitale wereld’ 

Personalisering van 

het onderwijs 
• We adviseren om in het vervolg vooral ook studenten te bevragen over het nieuwe 

onderwijsconcept. Nu is het voornamelijk gebaseerd op de beleving van de 

docenten. 

Doorlopende lijn • Vanwege de veelheid aan indicatoren adviseren we om de derde indicator te laten 

vervallen. Toegevoegde waarde van deze indicator is relatief klein. 
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Kwaliteitscultuur • We adviseren om de indicator m.b.t. de mate waarin jaarplannen voldoen aan de 

kwaliteitscriteria van TOP te laten vervallen, omdat dit besloten ligt in een andere 

indicator. 

Verder valt het op dat de Likertschaal op verschillende manieren worden gebruikt om te komen tot 

een streefwaarde. Hierbij een voorbeeld van het verschil: 

 
 Indicator Meeteenheid 
A Studenten die van het mbo naar het hbo doorstromen, zijn 

voorbereid op het didactische en pedagogische klimaat in 

het hbo. 

Gemiddelde waardering alumni op een schaal van 1-5 

B Jaarplannen voldoen aan de kwaliteitscriteria van TOP % medewerkers dat kwaliteit jaarplannen waardeert 

met ≥ 3 (1-5) 

 
In voorbeeld A wordt een gemiddelde score gemaakt op basis van antwoorden van respondenten op 

en schaal van 1 t/m 5. Het is methodisch gezien een gebruikelijke manier om te komen tot een score 

uitgedrukt in één getal. In de praktijk blijkt dat veel mensen het lastig vinden om een dergelijke score 

te interpreteren. Een score van 3.4 wil bijvoorbeeld niet zeggen dat de meerderheid ‘neutraal’ heeft 

geantwoord.  

 

In voorbeeld B wordt het duidelijk welk percentage ‘helemaal eens’ of ‘eens’ is met een stelling. Dat 

20% van de medewerkers van mening is dat Jaarplannen voldoen aan de kwaliteitscriteria spreekt 

bijvoorbeeld meer tot de verbeelding dan een gemiddelde score van 3.4.  

 
Wij adviseren om in de kwaliteitszorg ook aandacht te besteden aan percentages boven score 3 

(voorbeeld B). Dit is vanuit een statistisch oogpunt niet nodig, maar biedt meer betekenisvolle 

informatie bij het interpreteren en evalueren van tussentijdse resultaten. 

 

2.4 Conclusie 
De streefwaarden van de meeste maatregelen en ondersteunende maatregelen zijn op dit moment 

nog niet bereikt. Dat is logisch in deze eerste fase van de transitie.  

 

Verder is het aannemelijk dat de meerderheid van de streefwaarden haalbaar is. Belangrijke 

randvoorwaarde is, dat er voldoende capaciteiten en middelen worden vrijgemaakt om de 

voorgestelde plannen uit te voeren en te coördineren.  Bij een deel van de doelen adviseren wij om 
de streefwaarden te heroverwegen (zie § 2.2). De kwaliteit van de gehanteerde indicatoren is over 

het algemeen voldoende. We adviseren om een aantal indicatoren aan te passen dan wel te 

verwijderen (zie §2.3).  

 

In het volgende hoofdstuk volgt per maatregel of ondersteunende maatregel een verdere 

specificering en onderbouwing.  
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3. Resultaten per maatregel en ondersteunende maatregelen 
Dit hoofdstuk bevat een uitgebreide beschrijving en analyse van de resultaten van de nulmeting. De 

volgende tabel geeft een overzicht van alle maatregelen en ondersteunende maatregelen inclusief de 

bijhorende paragrafen.  

 

Maatregelen Ondersteunende maatregelen 
• Co-creatie (§3.1) 

• Internationalisering (§3.2) 

• Verbreding van de rol van de docent (§3.3 

• Studentondersteuning (§3.4) 

• Opleidingsschool (§3.5) 

• Personalisering van het onderwijs (§3.6) 

• Digitale leer- en werkomgeving (§3.7) 

• Excellentie (§3.8) 

• Doorlopende lijn (§3.9) 

• Alumnibeleid (§3.10) 

• Na- en bijscholing (§ 3.11) 

• Versterken kwaliteitscultuur (§3.12) 

• Teams in positie (§3.13) 

 

 

Elke paragaaf bevat een samenvatting van de resultaten, evaluatie van de haalbaarheid en adviezen 
over de kwaliteit en hoeveelheid indicatoren.  
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3.1 Co-creatie 
ROC TOP heeft de ambitie om onderwijs voor de verschillende doelgroepen te ontwikkelen, in 

samenwerking met het werkveld (bedrijven, instellingen). Met als doel een hybride leeromgeving 

creëren waarin onderwijs wordt gegeven dat aansluit bij de actuele ontwikkelingen in de maatschappij 

en van economische en maatschappelijke waarde is. De volgende tabel bevat de doelen, indicatoren 

en streefwaarden van de KA. Ook zijn de resultaten van de nulmeting verwerkt in de derde kolom: 

 

Doel Indicator Nul-
meting 

2019 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Actueel onderwijs: 
actieve interactie 
tussen onderwijs en 
beroepspraktijk 

Opleidingen ontwikkelen projecten, onderwijseenheden 

en/of onderdelen daarvan met bedrijven en instellingen  
(Meeteenheid: gemiddeld aantal per campus) 

4 ≥ 6 ≥ 8 

Op alle campussen is een Bedrijven Advies Commissie (BAC) 

(Meeteenheid: ja/nee) 
Nee Ja Ja 

De Bedrijven Advies Commissie (BAC) ervaart de 

samenwerking als nuttig (Meeteenheid: Gemiddelde 
waardering nut samenwerking en mate van invloed op 

curriculum (1-5))   

 
3,7** 

 
- 

 
≥ 2,8 

 De BAC ervaart dat het onderwijs het curriculum verandert 

in samenspraak met de BAC. (Meeteenheid: Gemiddelde 

waardering mate van invloed op curriculum (1-5))   

2,8** - ≥ 2,8 

Aantrekkelijk 
onderwijs 

In vragen van de JOB-enquête die betrekking hebben op 

begeleiding en bpv geeft de student aan dat hij/zij 

onderwijservaring in het bedrijf zinvol vindt  

(Meeteenheid: waardering JOB 1-5)  

 

3,9 

 

≥ 3,0 

 

≥ 3,5 

Professionaliseren: 
docent heeft actuele 
kennis van het 
beroep waarvoor de 
student wordt 
opgeleid 

De docenten lopen met een leeropdracht stage bij een voor 
de opleiding relevant bedrijf of hebben in co-creatie met een 

bedrijf een lesopdracht ontworpen.   

(Meeteenheid: % docenten) 

 

3%* 

 

≥ 40% 

 

≥ 60% 

Tijdens jaarlijkse studiedag vinden sessies plaats waarin 

docenten de uitkomsten van hun leeropdracht van hun 
stage met elkaar delen  

(Meeteenheid: ja / nee) 

Nee Ja Ja 

*Dit zijn alleen docenten op de campus Health en Sport. Dit is 10% van het werkelijke aantal docenten op deze campus. 

** We hebben het werkveld bevraagd omdat er op dit moment is er nog geen BAC aanwezig is. De scores zijn daarom nog 

onvoldoende valide.   
 

3.1.1 Conclusies en aanbevelingen 
Samenvatting resultaten 
• Op dit moment zijn er nog geen Bedrijven Advies Commissies (BAC) ingesteld op de campussen 

die de samenwerking op curriculumniveau kunnen stimuleren. Tussen het onderwijs en de 

beroepspraktijk bestaat op alle campussen actieve interactie: partijen onderzoeken de 

mogelijkheid van het aanbieden en uitvoeren van gezamenlijke projecten. Het daadwerkelijk doen 

van gezamenlijke projecten gebeurt nu alleen nog op de campussen E&H en H&S.  

• Studenten vinden dat ze voldoende leren op hun BPV-plek (Score 4, JOB-enquête, 2018). Zij 

waarderen de begeleiding door de praktijk met een 3,8 (bron: score JOB-enquête 2018). 
• Het werkveld waardeert de co-creatie als positief en ziet hier ook de maatschappelijke 

meerwaarde van voor het onderwijs. Het werkveld geeft aan dat dit nog onvoldoende in het 

curriculum zichtbaar is. Vanuit ROC TOP mogen we concluderen dat de initiatieven om te co-

creëren nog veelal in de onderzoeksfase zijn. Ook docentstages zijn (nog) niet van de grond 

gekomen.  

• Er zijn geen docenten die met een leeropdracht stagelopen om hun kennis van het beroep 

waarvoor ze studenten opleiden, te vergroten. Op de campus H&S zijn er 12-15 docenten die hun 
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actuele kennis van het beroep vergroten door te participeren in ontwikkelgroepen van de 

vakschool.  
 
Haalbaarheid streefwaarden 
• Ambities ten aanzien van interactie tussen onderwijs en beroepspraktijk zijn reëel. Op alle 

campussen zijn initiatieven op dit gebied. 

• De streefwaarde van ‘begeleiding door- en het leren op de BPV-bedrijven’ is al behaald volgens 

de gegevens van de JOB-enquête 2018. 

• De ambitie om docenten met leeropdrachten stage te laten lopen op relevante BPV-plekken is 

hoog. Om dit in gang te zetten zal er organisatorisch ruimte voor gemaakt moeten worden. 

• Indicatoren die betrekking die bepaald worden door een beoordeling van de BAC, worden alleen 

gehaald als er daadwerkelijk BAC’s zijn. We adviseren om deze spoedig te installeren.  

 

Aanpassingen streefwaarden en/of indicatoren 
• We adviseren om daadwerkelijk beleid te maken om docentenstages mogelijk te maken en om de 

ambitie voor 2020 naar beneden bij te stellen. 

 

3.1.2 Actieve interactie tussen onderwijs en beroepspraktijk 
Uit het brononderzoek blijkt dat er (nog) geen Bedrijven Advies Commissies BAC’s) actief zijn op de 

campussen van ROC TOP. De informatie over hoeveel projecten er lopen tussen school en werkveld is 

bekend bij de onderwijsmanager en/of bij de programmamanager van de campus. Er wordt door 

verschillende opleidingen van ROC TOP actief samenwerking gezocht met instellingen en/of bedrijven 
om te co-creëren. Op iedere campus zijn initiatieven die in de onderzoeksfase zitten. Dit schommelt 

tussen de 2 en 10 initiatieven. Het daadwerkelijk co-creëren blijft vooralsnog op 0 tot 5 initiatieven 

steken.    

 
Vraag Totaal Business Events & 

Hospitality 
Health & 

Sport 
Start 

Hoeveel en op welke campus is een BAC actief? 0 nee nee nee nee 

Hoeveel projecten lopen er tussen opleidingen en 
werkveld? 

4 0  4 11 0 

 

3.1.3 Aantrekkelijk onderwijs 
Een belangrijk doel van ROC TOP is het samen met het werkveld onderwijs verzorgen. Dit door 

studenten (BOL) de mogelijkheid te geven te leren in de praktijk (BPV) en door met de praktijk samen 

het curriculum te ontwikkelen. In de JOB-enquête wordt aan studenten gevraagd of ze voldoende 
worden begeleid en voldoende leren tijdens de BPV.   

 
Vraag (BOL) Totaalscore 
Leer je op je stage-/bpv-plaats voldoende? 4,0 

Ben je tevreden over de begeleiding door het leerbedrijf 

tijdens je stage/bpv? 

3,8 

 
Uit de JOB-enquête kunnen we opmaken dat studenten tevreden zijn over de leerervaring en 

begeleiding in de praktijk in de bedrijven en instellingen (BPV- of stageplek). Studenten zijn minder 

tevreden over de begeleiding vanuit school en de mate van contact tussen school- en de BPV-

begeleider 
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In de KA-enquête hebben we het werkveld gevraagd naar hun ervaringen in de samenwerking met 

ROC TOP als het gaat om co-creëren: 

 
 

 
 
 
Uit de resultaten van de enquête kunnen we opmaken dat de instellingen en bedrijven die 

samenwerken met ROC TOP de meerwaarde hiervan als positief ervaren. (60%). De helft van deze 

respondenten is werkzaam in de sector Gezondheidszorg en welzijn.  70% van de respondenten 

herkent de maatschappelijke meerwaarde ervan voor het onderwijs. Als het gaat om het 

daadwerkelijke invloed hebben op het curriculum valt op dat 20% van de respondenten het hiermee 

eens is. 

 

3.1.4 Professionaliseren door docentstages 
Een belangrijk doel van ROC TOP is het actueel houden van het onderwijs. Investeren in 

docentenstages zorgt ervoor dat docenten actuele kennis hebben van het beroep waarvoor ze de 

studenten opleiden.  

 
Vraag Totaal Business Events & 

Hospitality 
Health & 
Sport 

Start 

Hoeveel docenten lopen met een leeropdracht stage bij een 

voor de opleiding relevant bedrijf of hebben in co-creatie met 
een bedrijf een lesopdracht ontworpen? 

0 0 0 0  0 

 

Er zijn geen docenten op de vier campussen die stagelopen in een voor hen relevant bedrijf of 

instelling. Bij de Campus Health en Sport zijn er 12-15 docenten die participeren in ontwikkelgroepen 

voor de vakscholen.  

Stelling  N Gem. Stan. dev. 
Ik ervaar de samenwerking 

met ROC TOP als een 

meerwaarde voor mijn 
bedrijf/instelling 

75 3,59 0,80 

 

Door de samenwerking 

(tussen mijn bedrijf/instelling 

en ROC TOP) neemt de 

maatschappelijke 
meerwaarde van het 

onderwijs toe 

75 3,72 0,78 

 

Ik heb invloed op de 

totstandkoming van het 
curriculum van ROC TOP 

75 2,75 0,94 
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3.2 Internationalisering 
Opleidingen van ROC TOP zijn een opstap naar werken in een internationale en interculturele 

omgeving. De Metropoolregio Amsterdam en met name de stad Amsterdam heeft een internationaal 

karakter door de samenstelling van de bevolking en de (toenemende) aanwezigheid van buitenlandse 

bedrijven. Ook nieuwe technologieën zorgen ervoor dat het werkveld steeds meer een internationaal 

karakter krijgt.   

 

Met name bij de opleidingen die vallen onder Business en Events&Hospitality, wil ROC TOP 

opleidingen aanbieden met internationaal karakter en stages in het buitenland. Studenten kunnen 

zich tijdens de opleiding voorbereiden op het leren en werken in een omgeving waarin ze 

samenwerken met collega’s uit verschillende talen en culturen. Opleidingen dragen op deze manier 

bij aan het vinden van nuttig en passend werk en aan optimale talentontwikkeling. 

 

Doel Indicator Nul-
meting 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Verhoogd 
werkperspectief door 
kennisvermeerdering 
talen 

Internationale keuzedelen: studenten kunnen kiezen 

voor een intercultureel programma in de vorm van een 

keuzedeel  

(Meeteenheid: aantal keuzedelen per campus (Business 

/ E&H)) 

1 1 2 

Meertaligheid docenten Docenten kunnen meertalig lesgeven 

(Meeteenheid: aantal docenten per campus dat één 

van de drie hier boven genoemde talen vloeiend 

beheerst). (Business / E&H)) 

8 1 1 à 2 

Interculturele 
bewustwording onder 
docenten en studenten 

Studenten en docenten geven aan dat zij de 
interculturele competenties (vlgs. Criteria ICUU, zie 

link4) beheersen. (ROC TOP breed) 

(Meeteenheid: gemiddelde waardering competentie 

niveau door studenten en collega’s (1-5)) 
 

 
 

 

3,6 

 

≥ 2,6 

 

≥ 3,2 

* Talen resp. 7 en 4, Internationaal resp. 1 en 1 

** Resp. 16 en 3 

 

1.1.1 Conclusies en aanbevelingen 
 
Samenvatting resultaten 

• Bij ROC TOP wordt in diverse opleidingen, in het kader van verhoogd werkperspectief, het 

keuzedeel ‘Internationaal I; bewustzijn (interculturele) diversiteit’ aangeboden en keuzedelen 
om talen op verschillende niveaus en in de context te leren. Hierbij gaat het om Engels, Duits 

en Spaans.  

• Er zijn voldoende meertalige docenten die les kunnen geven in deze vreemde talen. Er wordt 

geen Chinees onderwezen. 

• Meer dan driekwart van de docenten is het eens met de stelling dat het onderwijs zo is 

ingericht dat studenten ervaring opdoen in het omgaan met andere culturen. Kijken we naar 

de studenten dan zien we dat de helft van de studenten het hier mee eens is.   

 
Haalbaarheid streefwaarden 

• De streefwaarden worden ruimschoots gehaald.  

 
 

                                                        
4 Zie: https://tauu.uu.nl/kennisplatform/icuu-visie-op-interculturele-vaardigheden/ 
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Aanpassingen streefwaarden en aanbevelingen 
Uit een aantal opmerkingen bij de vraag over het beheersen van de interculturele competenties, is 

door zowel docenten en studenten opgemerkt dat het omgaan met verschillende culturen iets van 

alle dag is en dat je daar bewust (in de les) en onbewust (in de dagelijkse omgang) aandacht aan 

besteedt. Om meer te kunnen concluderen uit de cijfers zou het houden van een focusgroep op dit 

thema wenselijk zijn.  
 

1.1.2 Verhoogd werkperspectief 
Om te kunnen functioneren en netwerken in een internationale en interculturele omgeving als de 

Metropoolregio Amsterdam vindt ROC TOP het leren kennen van- en omgaan met verschillende 

culturen en het leren van vreemde talen, van groot belang. 

 
Vraag Totaal Business Events & 

Hospitality 
Health & Sport Start 

Kunnen 

studenten kiezen 

voor een taal 
en/of  

 

 

 

 
 

 

 

een 
internationaal 

keuzedeel.  

4 Ja 7: Spaans in de 

beroepscontext A2, 

Engels A2/B1, 
Engels B1/B2, Duits 

in de 

beroepscontext, 

Engels in de 

beroepscontext A2, 
Duits in de 

beroepscontext A2 

ja 4: Engels in de 

beroepscontext A2, 

Spaans in de 
beroepscontext A2, 

Duits in de 

beroepscontext A2 

ja 2: Engels in de 

context A2,  

ja 2: Engels 

A2  

1 Internationaal I, Internationaal I, Internationaal I Internationaal 

I 

 

Uit het brononderzoek blijkt dat er in diverse opleidingen die vallen onder de campussen Business en 

Events&Hospitality een keuzedeel wordt aangeboden in het kader van het kennen van en omgaan 

met verschillende culturen: Internationaal I. Daarnaast kunnen studenten kiezen voor een vreemde 

taal, te weten Spaans, Engels (op twee niveaus) en Duits.  Bij de campus Health&Sport en Start is dit 

beperkt tot het keuzedeel Engels. Daarnaast wordt er op alle campussen in bepaalde opleidingen het 

keuzedeel Internationaal I aangeboden. 

 

1.1.3 Meertalige docenten 
ROC TOP vindt het belangrijk om studenten op te leiden voor het werkveld van de Metropoolregio 

Amsterdam, dat gekenmerkt wordt door zijn internationale karakter. Dit betekent dat er docenten 

zijn die meertalig les kunnen geven.  

 
Vraag Totaal Business Events & Hospitality Health & Sport Start 

Hoeveel docenten 

beheersen 1 van de 
vreemde talen vloeiend 

(Chinees, Spaans of 

Engels) 

4 16. 7 docenten 

Engels, 2 Duits, 5 
Frans, 1 

Portugees, 1 

Spaans 

3 docenten Spaans 3. 2 Engels en 1 

Spaans 

geen 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat op de campus Business 16 docenten zijn die les kunnen geven in 

een vreemde taal, op de campus Events&Hospitality en de campus Health&Sport 3 docenten en op 

de campus Start geen. De taal Chinees wordt op ROC TOP niet aangeboden en er zijn geen docenten 

die les kunnen geven in de Chinese taal. 
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1.1.4 Interculturele bewustwording onder docenten en studenten 
Het kunnen werken in een internationaal werkveld betekent ook het kennen en omgaan met 

verschillende culturen. ROC TOP heeft zich als doel gesteld dat zowel docenten als studenten aan 

kunnen tonen dat ze de interculturele competenties beheersen. 

 
Respons docenten 
 

 
 

 

 

Ruim 70% van de docenten geeft aan dat het onderwijs is ingericht om ervaring op te doen in het 

omgaan met andere culturen. Bijna 10% is het hier niet mee eens.   

 

Respons studenten 
 

 
 
 

Kijken we naar de studenten dan zien we dat de helft (50%) van de studenten het hier mee eens is, en 

dat 13% het oneens is. 

Stelling  N Gem. Stan.dev. 
Ons onderwijs is 

zo ingericht dat 
studenten 

ervaring 

opdoen in het 

omgaan met 
andere culturen 

  

121 

  

3.84 

0.85 

 

Stelling N Gem. Stan.dev. 
Op ROC TOP leer 

ik op een 

passende 
manier om te 

gaan met 

andere culturen 

  

518 

  

3.44 

1.00 
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Uit een aantal opmerkingen die bij deze vraag geplaatst zijn, door zowel docenten en studenten, 

kunnen we opmaken dat het omgaan met verschillende culturen iets van alle dag is en dat je daar 

bewust en onbewust aandacht aan besteedt. Om meer te kunnen concluderen uit de cijfers zou het 

houden van een focusgroep op dit thema wenselijk zijn. 
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3.3 Verbreding van de rol van de docent 
Om studenten te (bege)leiden in het verwerven van de 21e - eeuwse vaardigheden zal de docent zich 

meer als (loopbaan)coach moeten ontwikkelen. Dit zijn professionals die weten wat elke individuele 

student nodig heeft om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt en die vervolgens in staat zijn om 

bijpassend onderwijs en begeleiding te bieden. De volgende tabel bevat de doelen, indicatoren en 

streefwaarden van de KA. Ook zijn de resultaten van de nulmeting verwerkt in de derde kolom: 

Doel Indicator Nul-
meting 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Studenten ontwikkelen 
vaardigheden die relevant zijn 
voor toekomstige beroepen  
 

Studenten krijgen naast studieloopbaan-

begeleiding gemiddeld 1 uur per 5 weken 
individuele loopbaan-coaching gericht op de 

studie voortgang 

(Meeteenheid: % studenten dat gemiddeld 1 

uur per vijf weken coaching krijgt) 

54,5% ≥ 20% ≥ 50% 

Afgestudeerden die werken, zijn 
toegerust om als professional te 
functioneren op de 
arbeidsmarkt. 

Werkgevers, gemeente en docenten achten 
de professional voldoende toegerust om te 

functioneren op de arbeidsmarkt.  

(Meeteenheid: gemiddelde waardering 1-5) 

3,7 ≥ 2,5 ≥ 3,2 

De docent versterkt zijn/haar 
vaardigheden als loopbaancoach 
om de student optimaal voor te 
bereiden op het functioneren op 
de arbeidsmarkt. 

Docent heeft een portfolio om de voortgang 

in het versterken van zijn/haar rol als 
loopbaancoach bij te houden. 

(Meeteenheid: % docenten met een dergelijk 

portfolio). 

1,9%* 50%  

 

100% 

 

 Docent neemt deel aan training en intervisie 
om de rol van loopbaan-coach te versterken 

en doet verslag in portfolio. 

(Meeteenheid: % deelnemende docenten) 

2,8%* 20% 80% 

* Deze berekeningen zijn gemaakt o.b.v. een totaal van 320 docenten 

 

3.3.1 Conclusie en aanbevelingen 
Samenvatting resultaten 
• Ruim de helft (54,6%) van de studenten geeft aan één of meerdere uren individuele loopbaan-

coaching te krijgen. Dit is ruim boven de streefwaarde van 2020.  
• Zowel de meerderheid van de docenten als het werkveld is overtuigd dat de afgestudeerde 

studenten die (gaan) werken voldoende toegerust zijn om als professional te functioneren op de 

arbeidsmarkt. De gemiddelde score van 3,7 is ruim boven de streefwaarde van 2020.  

• Een zeer klein deel van de docenten heeft zich aantoonbaar (in een portfolio) ontwikkeld in hun 

nieuwe rol als loopbaancoach. Dit is ruim onder de streefwaarde van 2020.  

 

Haalbaarheid streefwaarden 
• Ambities ten aanzien van ‘individuele loopbaancoaching’ en ‘toegerust zijn op het functioneren 

op de arbeidsmarkt’ zijn haalbaar. TOP kan er eventueel voor kiezen om de streefwaarde te 

verhogen. 

• Een substantieel deel van de docenten moet zich in ’19 en ’20 aantoonbaar ontwikkelen als 

loopbaancoach. Deze streefwaarde wordt uitsluitend gehaald als ruim driekwart van de 

docenten de voor 2022 de bijhorende trainingen en intervisies gaat volgen en deze verwerkt in 

portfolio’s.  

 

Aanpassingen streefwaarden en/of indicatoren 
• Als de scholing, intervisie en verslaglegging in portfolio in ’19 en ’20 niet haalbaar is, adviseren 

wij om de bijhorende streefwaarden aan te passen.  

• Kies bij de tweede indicator voor een percentage boven de score 3 in plaats van een 

gemiddelde score. Dit is optioneel, omdat er een acceptabele spreiding is in de antwoorden.  
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3.3.2 Studieloopbaan en individuele loopbaanbegeleiding 
Een van de doelen ROC TOP is het begeleiden van studenten in het ontwikkelen van vaardigheden die 

relevant zijn voor toekomstige beroepen. Om dit te bereiken wordt geïnvesteerd in 

studieloopbaanbegeleiding en individuele loopbaan coaching.  

 

 
 
Een ruime meerderheid (81,7%) van de studenten geeft aan 1 of meer uren studieloopbaan-

begeleiding te volgen. Bijna 50% geeft zelfs aan dat zij meer dan 3 uur per maand wordt begeleid. Het 

is opvallend dat bijna 20% van de studenten aangeeft dat zij nog geen studieloopbaan-begeleiding 

krijgen.  

 

 
Ruim de helft (54,6 %) van de studenten geven aan één uur of meerdere uren individuele loopbaan-

coaching te krijgen. Het is opvallend dat bijna 20% van de studenten aangeeft meer dan drie uur 

individuele loopbaan-coaching te krijgen. Verder valt het op dat bijna de helft (45,4%) van de 

studenten aangeven op moment geen individuele loopbaan-coaching te krijgen. 

 

 

3.3.3 Voldoende toegerust om te functioneren op de arbeidsmarkt 
Een belangrijk doel van TOP is dat haar afgestudeerde studenten die werken zijn toegerust om als 

professional te functioneren op de arbeidsmarkt. Via een enquête hebben zowel docenten als het 

werkveld een oordeel hierover gegeven:   

 
 

Antwoorden # % 
0 96 18.32% 

1 54 10.31% 

2 84 16.03% 

3 57 10.88% 

Meer dan 3 233 44.47% 

Totaal 524  

Antwoorden #  % 
0 238 45.42% 

1 96 18.32% 

2 69 13.17% 

3 25 4.77% 

Meer dan 3 96 18.32% 

Totaal 524  
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Respons docenten 

 
 
De meerderheid (70%) van de docenten geeft aan dat de afgestudeerden die (gaan) werken voldoende 

toegerust zijn om te functioneren op de arbeidsmarkt. Overige respondenten twijfelen hierover 

(19,8%) of zijn het hier mee oneens (10%).  

 

Respons werkveld 

 
 
Ook de meerderheid (62%) van het werkveld geeft aan dat de afgestudeerden die (gaan) werken 

voldoende toegerust zijn om te functioneren op de arbeidsmarkt. Overige respondenten twijfelen 

hierover (32,9%) of zijn het hier mee oneens (5,3%). Belangrijke kanttekening hierbij: het gaat hier om 
een relatief kleine populatie (76), dus we moeten voorzichtig zijn het met het trekken van een 

algemene conclusie over de mening van het werkveld.  

 
3.3.4 Versterking rol als loopbaancoach 
Een belangrijke doelstelling van ROC TOP is, dat de docenten hun vaardigheden als loopbaancoach 

versterken zodat de studenten optimaal worden voorbereid op het functioneren op de arbeidsmarkt. 
Vraag Business Events & 

Hospitality 
Health & 
Sport 

Start Totaal 

Hoeveel docenten zijn aantoonbaar (in een portfolio 

vastgelegd) versterkt in hun vaardigheden als 
loopbaancoach? 

0  6 0 0 6 

Hoeveel docenten hebben deelgenomen aan de training en 

intervisie om de rol van loopbaan-coach te versterken en 

doet verslag in portfolio? 

9 0 0* 0** 9 

*Intervisie voor alle docenten bij niv. 3 en 4 

** Er zijn 2 trainingen gegeven. Er wordt niet structureel aan intervisie gedaan. Dit is ook niet geborgd. 

 Stelling N Gem Stan.dev 
Afgestudeerden 
die (gaan) 

werken zijn 

voldoende 

toegerust om te 
functioneren op 

de arbeidsmarkt. 

 121  3.74 0.88 
 

Stelling  N Gem. Stan.dev 
Afgestudeerden 
die werken, zijn 

voldoende 

toegerust om te 

functioneren op 

de arbeidsmarkt.  

 76  3.61 0.71 
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Uit het brononderzoek blijkt dat 6 docenten aantoonbaar hun vaardigheden als loopbaancoach 

hebben versterkt. Deze docenten zijn allemaal werkzaam bij de campus Events & Hospitality. 

 

Verder blijkt dat 9 docenten deel hebben genomen aan een training en intervisie om de rol van 

loopbaan-coach te versterken, inclusief een bijhorend verslag in zijn of haar portfolio. Deze docenten 

zijn werkzaam bij de campus Business. Bij de campus Health & Sport hebben alle docenten van niveau 

3 en 4 deelgenomen aan een intervisietraject. Bij de campus Start zijn twee trainingen gegeven, maar 

er is nog geen intervisie georganiseerd op dit gebied.  
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3.4 Studentondersteuning 
De studentenpopulatie van TOP wordt gekenmerkt door relatief veel jongeren in een kwetsbare 

positie en een relatief hoog aantal voortijdige schoolverlaters. Daarom ontwikkelde TOP in het 

schooljaar ‘17-‘18 TOP een integrale visie rondom de studentondersteuning. Door intensiever te 

samenwerken aan één plan met één regisseur verwacht TOP beter aan te kunnen sluiten bij de 

(ondersteunings)behoefte van de studenten. De volgende tabel bevat de doelen, indicatoren en 

streefwaarden van de KA. Ook zijn de resultaten van de nulmeting verwerkt in de derde kolom: 

 

Doel Indicator Nul-
meting 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Het bieden van passende 
studentondersteuning 

Student (en ouders) vinden dat de geboden 
ondersteuning voldoende aansluit bij de 

ondersteuningsvraag.  

(Meeteenheid: waardering 1-5) 

3,1 ≥ 2,6 ≥ 3,2 

Professionals werken 
geïntegreerd 

Netwerkpartners werken samen aan één 

plan voor de student 
(Meeteenheid: waardering netwerkpartners 

voor samenwerking aan 1 plan 1-5) 

3,3* ≥ 2,6 ≥ 3,2 

 De regie is helder belegd bij één persoon 

(Meeteenheid: ja / nee) 
Nee** ja ja 

* Deze scores zijn niet betrouwbaar vanwege het kleine aantal respondenten (16) dat de vraag hierover heeft beantwoord. 

** 37,5% van de respondent geeft aan dat de regie helder is belegd bij één persoon 

 

3.4.1 Conclusie en aanbevelingen 
 
Samenvatting resultaten 
• Een derde deel van de studenten geeft aan dat de geboden ondersteuning voldoende aansluit bij 

de ondersteuningsvraag.  

• Een derde deel van hen werkt samen aan één plan voor de student. 

• Een derde deel van de netwerkpartners geeft aan dat de regie helder is belegd bij één persoon. 

 

Haalbaarheid streefwaarden 
• Het streven dat de waardering van studenten over de geboden ondersteuning voldoende aansluit 

bij de ondersteuningsvraag is haalbaar, met deze score kan TOP er eventueel voor kiezen om de 

streefwaarden te verhogen. 

• De ambitie dat netwerkpartners samen aan één plan werken voor de student is haalbaar. Naar 

boven bijstellen van de ambities valt te overwegen.  

• Dat de regie in 2020 belegd is bij één persoon per campus is haalbaar. TOP kan overwegen om 

de streefwaarden naar boven bij te stellen.  

 
Aanpassingen streefwaarden en/of indicatoren 
• Kies bij de indicatoren voor een percentage boven de score 3 in plaats van een gemiddelde score. 

Dergelijke score  

• De vraag over waar de regie is belegd is in deze ronde met een Likert schaal in kaart gebracht. Bij 

volgende metingen adviseren we om deze schaal aan te houden 
 

 

 

 

 

3.4.2 Studenten die contact hadden met het zorgteam 
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Antwoorden # % 
Ja 128 24,81% 

Nee 388 75,19% 

 

Bijna een kwart (24,8%) van de 433 studenten die de vraag beantwoordden heeft wel eens contact 

gehad met het zorgteam.  

 

3.4.3 Het bieden van passende studentondersteuning  
ROC TOP wil haar diverse populatie studenten optimale ondersteuning bieden als daar behoefte aan 

is. Streven is, dat studenten aangeven dat zij vinden dat de geboden ondersteuning voldoende aansluit 

bij de ondersteuningsvraag.  

 
Answered: 128   skipped: 471 

 

 

Stellingen N Gem. Stand. 
dev. 

Ik voelde me in het 

traject voldoende 

gehoord 

128 3,26 0,99 

 

Ik heb met school en 

de hulpverleners een 
ondersteuningsplan 

gemaakt 

128 2,94 1,01 

 

Ik ben tijdens het 

ondersteuningstraject 

goed geholpen 

128 3,17 1,00 

 

 
Aan de verdeling van de kleuren in de tabel is te zien dat iets minder dan de helft (43%) van de 128 

studenten die gebruik maakten van ondersteuning vanuit het zorgteam ‘neutraal’ heeft ingevuld op de 

vraag of zij zich voldoende gehoord voelden. Van hen is niet te zeggen of zij zich voldoende gehoord 

voelden of niet.  
Bijna één op de tien (9,8%) studenten voelde zich echt voldoende gehoord in het zorgtraject.  

Samen met de studenten (30,5%) die aangaven dat zij het met de stelling eens waren, kan gesteld dat bijna 

40% (39,9%) van de studenten zich in het zorgtraject voldoende gehoord voelde.  
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Echter, doordat 60,1% van de studenten ‘neutraal’ (43%), ‘oneens’ (10,9%) of ‘helemaal oneens’ (6,25%) 

heeft ingevuld, is het antwoord op de stelling ‘Ik voelde me in het traject voldoende gehoord’ niet heel 

overtuigend bevestigend beantwoord.  

 

Bij de stelling: ‘Ik heb met school en de hulpverleners een ondersteuningsplan gemaakt’ valt op dat 

precies evenveel studenten (een vijfde deel, 20,3%) aangeeft een ondersteuningsplan te hebben 

gemaakt, als studenten die aangeven dat niet te hebben gedaan (20,3%).  
Iets minder dan de helft (43,8%) van de studenten vult ‘neutraal’ in. Tezamen met de studenten die  

het ‘oneens’ of ‘helemaal oneens’ zijn, blijkt dat het merendeel van de studenten de stelling niet, of 

niet volmondig onderschrijft: namelijk 73,5%. 

 
Ruim een derde van de studenten (36,7%) vindt dat zij goed (7,8%) of voldoende (28,9%) geholpen is 

tijdens het ondersteuningstraject.  

Ruim meer dan de helft (63,4%) voelt zich neutraal, onvoldoende of niet geholpen tijdens het 

ondersteuningstraject.  
 

3.4.4 Samenwerking tussen ROC TOP en het netwerk.   
 

 
Bijna een vijfde (18,6%) van de externe partners geeft aan dat zij met ROC TOP op het gebied van 

jeugdhulpverlening samenwerkt. 

Het valt op dat een groot aantal respondenten deze vraag met ‘nee’ beantwoordde, dit verdient nader 

onderzoek. 

 

3.4.5 Professionals werken geïntegreerd 
De medewerkers in de zorg bij ROC TOP hebben de ambitie om maatwerk te bieden en om samen met 

interne en externe studentenondersteuners er voor te zorgen voor dat doeltreffende begeleiding terecht 

komt bij de studenten die het nodig hebben. Om dit te kunnen bereiken is een goede onderlinge 

afstemming tussen de interne en externe studentondersteuning en een gedeelde visie op de aanpak van 

een ondersteuningsvraag nodig.  

 

 
 

 

 

 

 
Answered: 16    Skipped: 102 
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Antwoorden N Gem. Stand. 
dev 

Bij het 

ondersteunen van 

een student maken 

betrokkenen 

samen één 
ondersteuningsplan 

16 3,31 1,16 

 

Bij het 

ondersteunen van 

een student is de 

regie belegd bij één 
persoon 

16 3,31 1,04 

 

 

Het valt op dat van de 118 respondenten er 102 de stelling oversloegen: 16 netwerkpartners 

beantwoordden deze vragen.  Iets minder dan de helft van de 16 respondenten (43,8%) maakt bij de 

ondersteuning van de student samen met de andere betrokkenen één ondersteuningsplan. Het is 

raadzaam om in het vervolg bij de indicatoren te kiezen voor een percentage boven de score 3 in 

plaats van een gemiddelde score. 

 

Ruim een derde van de externe betrokkenen bij de studenteondersteuning (37,5%) vindt dat de regie 

bij één persoon is belegd. Ook hier geldt dat het raadzaam is om als indicator te kiezen voor een 

percentage boven de score 3 (in plaats van een gemiddelde score).  
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3.5 Opleidingsschool De Dam 
Via de erkende Opleidingsschool de Dam kunnen eerste- en tweedegraads studenten van de 

lerarenopleidingen van de HvA, Inholland, De Breitneracademie en de VU, werkervaring opdoen 

binnen TOP.  De verwachting is, dat de opleidingsschool bijdraagt aan algemene doelen van 

verbreding van de rol van de docent en het ontdekken en optimaal ontwikkelen van talenten. Door 

de begeleiding en scholing van (aankomende) docenten zal een cultuur ontstaan van (wederkerig) 

leren: hbo- studenten die bij TOP stage lopen en zittende docenten leren van en met elkaar; de 

instituten leren van de docenten van TOP en omgekeerd benutten de instituten de kennis en 

vaardigheden van de mbo-docenten bij de invulling van hun curriculum.  

 

Doel Indicator Nul-
meting 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Verbreding van de rol 
van de docent / docent 
als coach. 

Op iedere campus zijn er voldoende docenten 
aanwezig die één of meer werkplekbegeleiders-

cursussen hebben gevolgd om het afgesproken 

aantal hbo-studenten te begeleiden conform 

samenwerkingsovereenkomst de Dam. 
(Meeteenheid: % van opleidingsteam met 

voldoende werkplekbegeleiders conform 

samenwerkingsovereenkomst) 

12,6% 100% 100% 

 Schoolopleiders (SOL’s) zijn VELON geregistreerd  

(Meeteenheid: % schoolopleiders) 
60% 75% 100% 

Ontdekken en optimaal 
ontwikkelen van 
talenten 

LIO’s zijn aanvulling op docententeam 
(Meeteenheid: Aantal LIO’s per campus) 67,4% 1 4 

 

3.5.1 Conclusie en aanbevelingen 
 
Samenvatting resultaten  
• Gemiddeld heeft per campus 12,6% procent van de docenten die conform de 

samenwerkingsovereenkomst dat gedaan zou moeten hebben, één of meer werkplekbegeleiders-

cursussen gevolgd. Het valt op dat het percentage geschoolde werkplekbegeleiders behoorlijk per 

campus verschilt (tussen de 18% en 69%). 

• Van de vijf schoolopleiders beschikken er drie over een VELON-registratie: 60%. 

• Bijna twee-derde van de medewerkers van TOP vinden de LIO’s een aanvulling op het docententeam: 

81 (67,4%) van de 120 respondenten koos voor ‘eens’ of ‘helemaal eens’. 

 

Haalbaarheid streefwaarden 
• Het behalen van het streven dat in 2020 alle werkplekbegeleiders een de basiscursus hebben 

gevolgd, is voor een deel van de campussen een uitdaging.  

• De streefwaarde van 75% van de schoolopleiders met een VELON-registratie in 2020 is haalbaar.  

• Medewerkers geven overtuigend aan dat zij LIO’s een aanvulling op de kwaliteit van het team 

vinden.  Qua draagvlak lijkt het haalbaar dat er in 2020 minimaal 1 LIO per campus is.  
 

Aanpassingen streefwaarden en/of indicatoren 
• De ambitie om op alle campussen voldoende werkplekbegeleiders te hebben die allen de 

basiscursus hebben gevolgd, lijkt voor enkele campussen hoog gegrepen. We adviseren om deze 

ambitie in overleg met de stuurgroep van de opleidingsschool per campus bij te stellen. 

• De meerderheid van de medewerkers geeft aan dat zij vinden dat de aanwezigheid van LIO’s 

bijdraagt aan de kwaliteit van het docententeam. Het valt te overwegen om in overleg met de 

schoolopleiders de streefwaarde van 1 LIO per campus in 2020 naar boven bij te stellen.  

•  
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3.5.2 Verbreding van de rol van de docent / docent als coach 
Over de werkplekbgeleiders is in de samenwerkingsovereenkomst van de Dam is overeengekomen 

dat op elke 40 mbo-studenten, één leerwerkplek voor een hbo-student wordt gerealiseerd. 

 
Aantallen schoolopleiders, werkplekbegeleiders en hbo-stagaiairs per campus 

Campus 
Aantal Studenten*  Beoogd aantal stagiairs vlgs 

overeenkomst** 
Business 770 19 

Health & sport 1808 45 

Start 653 16 

Events & Hospitality 605 15 

*  Telling oktober 2018 
** dwz: op elke 40 mbo-studenten, één leerwerkplek voor een hbo-student 

 

Ook is afgesproken, dat de hbo-stagiairs begeleid worden door een daartoe geschoolde 

werkplekbegeleider.  Dit betekent dat per campus evenveel geschoolde werkplekbegeleiders 

beschikbaar zijn als er leerwerkplekken voor hbo-studenten zijn. 
 

Onderstaande tabel geeft per campus het huidige percentage geschoolde werkplekbegeleiders aan 

ten opzichte van het streefaantal volgens de samenwerkingsovereenkomst van de Dam. 

 

Campus 
Huidig aantal  
werkplekbegeleiders 

Beoogd aantal  
werkplekbegeleiders 

Percentage huidig aant. tov. 
beoogd aant. 

Business 5 19  26,3% 

Health & sport 31  45 69% 

Start 3 16 18,8% 

Events & Hospitality 7 15 47% 

 

Gemiddeld 45% van het aantal werkplekbegeleiders dat volgens de samenwerkingsovereenkomst een 

certificaat voor de WPB-cursussen zou moeten hebben, is daadwerkelijk in het bezit daarvan. 

Het valt op dat de percentages opgeleide werkplekbegeleiders per campus behoorlijk verschilt. Met 
name bij de campus Health & Sport ligt het percentage relatief hoog. 

 

Over de schoolopleiders kwamen de partners van de opleidingsschool met elkaar overeen dat alle 

schoolopleiders zijn geregistreerd in het schoolopleiders-register van de VELON. Onderstaande tabel 

laat zien dat 60% van de schoolopleiders een VELON registratie heeft. Op de campus business is geen 

schoolopleider 

 
aantal VELON geregistreerde schoolopleiders 

Campus 
Aantal School-
opleiders 

VELON 
geregistreerd 

Business  
 

Health & sport 3 2 

Start 1  

Events & Hospitality 1 1 
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3.5.3 Ontdekken en optimaal ontwikkelen van talenten 
De verwachting is, dat er door de begeleiding en scholing van (aankomende) docenten een cultuur zal 

ontstaan van (wederkerig) leren en dat LIO’s daar een waardevolle rol in kunnen spelen.  

 

 
Answered: 120   Skipped: 172 

 

 

Stelling NVT N Gem. Standard. 
dev. 

LIO’s zijn 
een 

aanvulling 

op de 

kwaliteit 

van ons 

team 

67,4%  120  3.96 0.77 
 

 

Meer dan de helft van de (120) medewerkers vindt dat LIO’s een waardevolle aanvulling zijn op de 

kwaliteit van hun team (67,4%). Het valt op dat vrijwel geen medewerkers (1,7%) het oneens is met 

de stelling.  
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3.6 Personalisering van het onderwijs 
ROC TOP wil een leersituatie bieden waarin studenten gepersonaliseerde leerroutes volgen door het 

kiezen van modules. Het onderwijsprogramma van alle opleidingen wordt herzien en modulair 

ingericht. De modules worden, waar mogelijk, in samenwerking met de beroepspraktijk ontwikkeld. 

Ook worden de 21ste-eeuwse vaardigheden ingebed in het onderwijs. De volgende tabel bevat de 

doelen, indicatoren en streefwaarden van de KA. Ook zijn de resultaten van de nulmeting verwerkt in 

de derde kolom: 

 

Doel Indicator Nul-
meting 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Onderwijs dat aansluit op de 
arbeidsmarkt 

BPV-bedrijven geven aan dat opleiding aansluit bij 
hun werk 

(Meeteenheid: 1-5) 

 
3,6 ≥ 2,5 ≥ 3 

 Een hoger percentage studenten stroomt door 

naar vervolgonderwijs of naar een baan  

(Meeteenheid: % ongediplomeerde uitval) 

 

43,4% 

61,3%* 

minus 

0,2% t.o.v. 

2018  

minus 

0,4% t.o.v. 

2018 

Docent in positie Percentage docenten dat effectief werkt volgens 
het nieuwe onderwijsconcept van TOP. 

(% collega’s, leidinggevenden in enquête of 

focusgroep met waardering ≥ 3,2 (op schaal van 1-

5) 

 
 

61,4%** 25% 40% 

Onderwijs op Maat Studenten kiezen een eigen volgorde van het 

onderwijsprogramma  

(Meeteenheid: % studenten dat een eigen 

volgorde van het onderwijsprogramma kiest) 

0% 50% 75% 

 Student geeft aan dat hij/zij resultaten behaalt 
binnen door hem voorgenomen tijd (Waardering 

door student en loopbaan-coach (1-5)) 
3,3 ≥ 2,6 ≥ 3,2 

* 43,4% doorstroom naar onderwijs en 61,3% naar werk gemiddeld 
** boven 3 

 

3.6.1 Conclusie en aanbevelingen 
 
Samenvatting resultaten 
• De meerderheid van de BPV-bedrijven is overtuigd dat de afgestudeerden die (gaan) werken 

voldoende toegerust zijn om te functioneren op de arbeidsmarkt. 

• Op dit moment stroomt 43,4% van de studenten door naar het vervolgonderwijs en 61,3% naar 

een baan.  

• Veel docenten zijn overtuigd dat de effecten van het nieuwe onderwijsconcept al bereikt wordt 

in de praktijk.  
• Een minderheid van de studenten geeft aan dat zij de doelen halen die zij in samenspraak met de 

studieloopbaanbegeleider hebben gesteld. De begeleiders geven aanzienlijk hogere scores dan 

de studenten die zij begeleiden.  

• Studenten kunnen op dit moment niet de volgorde van het onderwijsprogramma te bepalen.  

 

Haalbaarheid streefwaarden 
• Ambities ten aanzien van ‘aansluiting arbeidsmarkt’, ‘effecten nieuwe onderwijsconcept’ en 

‘toegerust zijn op het functioneren op de arbeidsmarkt’ zijn haalbaar. TOP kan er eventueel voor 

kiezen om de streefwaarde te verhogen. 

• Ambities ten aanzien van ‘het behalen van doelen in studtentbegeleiding’ zijn haalbaar. 

Aandachtspunt is het verschil in de waarderingen tussen begeleiders en studenten.  
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• Een substantieel deel (50%) van de studenten moeten in ’19 en ’20 een eigen volgorde in het 

onderwijsprogramma kiezen. Deze streefwaarde wordt uitsluitend behaald als het aanbod en de 

organisatorische omstandigheden op orde zijn.  

 

Aanpassingen streefwaarden en/of indicatoren 
• We adviseren om in het vervolg ook studenten te bevragen over het nieuwe onderwijsconcept. 

Nu is het vooral gebaseerd op de beleving van de docenten.  

• We adviseren om verder te onderzoeken waarom ruim de helft van de docenten van mening is 

dat de gewenste effecten van het vernieuwde onderwijsconcept al bereikt worden 

• Kies bij de vijfde indicator eventueel voor een percentage boven de score 3 in plaats van 3,2.  

 

3.6.2 Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt  
ROC TOP wil onderwijs bieden dat aansluit op de arbeidsmarkt.  

 
Respons BPV 

 
 
De meerderheid (64,3%) van de BPV-bedrijven (70) geeft aan dat de afgestudeerden die (gaan) werken 

voldoende toegerust zijn om te functioneren op de arbeidsmarkt. Overige respondenten twijfelen 

hierover (30%) of zijn het hier mee oneens (5,7%). Belangrijke kanttekening hierbij: het gaat hier om 

een relatief kleine populatie (70), dus we moeten voorzichtig zijn het met het trekken van algemene 
conclusie over de mening van de BPV-bedrijven.  

 

Doorstroom naar onderwijs of baan 
Vraag Business Events & 

Hospitality 
Health & 
Sport 

Start Gem. 
Top 

Studenten die doorstromen naar het vervolgonderwijs 51% 20% 34,5% 58,7% 43,4% 

Studenten die doorstromen naar een baan 45,7% 79,4% 78% 31,8% 61,3% 

 
Uit het brononderzoek blijkt dat dat gemiddeld 43,4% van de studenten doorstromen naar het 

vervolgonderwijs en 61,3% doorstroomt naar een baan.  

 

3.6.3 Docent in positie 
ROC TOP wil de docent in positie brengen met de introductie van een nieuw onderwijsconcept. In dit 

onderwijsconcept is het met name van belang dat studenten hun eigen leerroute bepalen, 

verantwoordelijkheid dragen in hun eigen leerproces en in toenemende mate de mogelijkheid krijgen 

om zelfstandig te leren. 

 

Stelling  N Gem. Stan.dev 
Afgestudeerden 
die werken, zijn 

voldoende 

toegerust om te 

functioneren op 

de arbeidsmarkt.  

 76  3.61 0.71 
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Respons docenten 

  
 

Ruim de helft (53,7%) van de docenten is overtuigd dat de studenten begeleid worden in het bepalen 

van hun eigen leerroute. Overige respondenten twijfelen hierover (20,6%) of zijn het hier mee oneens 

(25,6%). Het is opvallend dat ongeveer een kwart van de docenten niet van mening is dat studenten 

hun eigen route bepalen.  

 

Ruim de helft (57,9%) van de docenten is overtuigd dat studenten op dit moment 

verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. Overige respondenten twijfelen hierover 

(23,1%) of zijn het hier mee oneens (25,6%). Ook hier valt het op dat bijna een vijfde van de 

respondenten van mening is dat studenten onvoldoende verantwoordelijkheid dragen in hun eigen 
leerproces.  

 

Bijna driekwart (72,7%) van de docenten is overtuigd op dit moment de mogelijkheid krijgen om 

zelfstandig te leren. Dit is een opvallend groot deel van de docenten.  Overige respondenten twijfelen 

hierover (12,4%) of zijn het hier mee oneens (14,9%). 

 
3.6.4 Onderwijs op Maat 
ROC TOP wil een onderwijssituatie bieden waarin studenten een op maat gemaakt 

onderwijsprogramma kunnen volgen en de doelen kunnen behalen die zij in samenspraak met hun 

studieloopbaanbegeleiders benoemen.  

 
Studenten kiezen een eigen volgorde van het onderwijsprogramma (brononderzoek) 
 

Vraag Business Events & 
Hospitality 

Health & 
Sport 

Start Totaal 

Zijn er opleidingen waar studenten zelf keuzes kunnen 

maken in het opleidingsprogramma? Hoeveel studenten 
zijn dat? 

0  0* 0 0 6 

* Er is een modulekiezer ontworpen maar dit is organisatorisch (nog) niet mogelijk 

 

Volgens het brononderzoek is het voor de student op dit moment niet mogelijk om de volgorde van 

het onderwijsprogramma te kiezen.  

 
 
 
 
 

Stelling N Gem. Stand. 
dev. 

Wij begeleiden studenten in 

het bepalen van hun eigen 

leerroute 

 121  3.35 1.03 

 

Onze studenten dragen 

verantwoordelijkheid voor 
hun eigen leerproces 

 121  3.39 0.96 

 

Onze studenten krijgen de 

mogelijkheid om zelfstandig 

te leren 

 121  3.66 0.91 
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Behalen doelen van begeleiding (Respons studenten) 
 

 
 
Minder dan helft (43,9%) van de studenten geeft aan dat zij de doelen halen die zij in samenspraak 

met de studieloopbaanbegeleider hebben gesteld. Een relatief groot deel van de studenten twijfelt 

hierover (40%) en bijna een vijfde (16,1 %) is overtuigd dat de doelen niet bereikt worden.  

 
Behalen doelen van begeleiding (Respons begeleiders) 

 
 
Bijna driekwart (70,8%) van de begeleiders geeft aan dat studenten de doelen halen die zij in 

samenspraak met de studieloopbaanbegeleider hebben gesteld. Een kwart (25,8%) van de begeleiders 

twijfelt hierover en bijna een vijfde (3,4%) is overtuigd dat de doelen niet bereikt worden.  

 

Minder dan helft (41,6%) van de begeleiders geeft aan dat de studenten hun doelen halen binnen de 

gestelde tijd. Ruim de helft van de begeleiders twijfelt hierover (52.8%) en een kleine groep (5,5 %) is 

overtuigd dat de studenten niet hun doelen halen binnen de gestelde tijd.    

 
Het is opvallend dat de begeleiders aanzienlijk hoger scoren dan de studenten die zij begeleiden.  

 
 
 

 Stelling  N Gem. Stand. 
dev 

Ik haal de doelen die ik in 
samenspraak met de 

studieloopbaanbegeleider 

heb gesteld 

 524  3.27 0.97 
 

Stelling  N Gem. Stand. 
dev 

Studenten halen de 
doelen die zij met mij 

(loopbaancoach) hebben 

gesteld 

 89  3.69 0.55 
 

Studenten halen deze 

doelen binnen de door 
hen gestelde tijd 

 89  3.35 0.62 
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3.7 Digitale leer- en werkomgeving 
ROC TOP zal in de komende jaren transformeren naar een instelling waar de student gepersonaliseerd 

en gedigitaliseerd onderwijs krijgen. Vanuit een gezamenlijke visie op het nieuwe onderwijs is met 

ingang van schooljaar ’18-’19 een pilot gestart met het gepersonaliseerde onderwijs in de virtuele 

omgeving. In het schooljaar ’19-’20 zullen meerdere opleidingen volgen. Randvoorwaarde voor het 

succes van gepersonaliseerd leren via modulair onderwijs en persoonlijke leerroutes voor studenten 

is het inrichten van een digitale omgeving waarin studenten leren samen te werken en -te leren. 

 

Doel Indicator Nul-
meting  

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Onderwijs dat aansluit 
op de arbeidsmarkt 

Werkveldbegeleiders en studenten ervaren 

samenwerken in digitale wereld als vaardigheid die past 
bij de arbeidsmarkt. 

(Meeteenheid: Gemiddelde waardering (1-5) door 

studenten en werkveldbegeleiders) 

 

 
3,5 ≥ 2,6 ≥ 3,4 

Onderwijs op Maat Student heeft zicht op zijn leerroute en is in control over 

zijn leerroute. 
(Meeteenheid: Tevredenheid student over 

inzichtelijkheid en control leerroute (1-5)) 

 

 
3,1 

≥ 2,6 ≥ 3,4 

 Student kan zelfstandig, onder begeleiding, op het 

leerplein werken aan zijn leerproces. 
(Meeteenheid: Gemiddeld aantal begeleide 

onderwijstijd (BOT) per student / uren uitgevoerd op het 

leerplein voor de studenten in het modulair onderwijs) 

 
12 uur per 

week* 

≥ 250 ≥ 500 

Verbreding rol docent Docent is in staat online de student te begeleiden 

(Meeteenheid: Aantal docenten dat gebruik maakt van 
DLWO) 

 

2 ≥ 100 ≥ 250 

* 150 studenten in pilot 

 

3.7.1 Conclusies en aanbevelingen 
 
Samenvatting resultaten 

• Zowel docenten (55%) als studenten (beiden 50%) geven aan tevreden te zijn met het kunnen 

leren samenwerken binnen ROC TOP in de digitale leeromgeving. Docenten zijn ervan 
overtuigd (90%) dat studenten deze vaardigheid nodig hebben op de arbeidsmarkt. Van de 

studenten is 60% hiervan overtuigd. 

Het werkveld vindt dat studenten nu voldoende in staat zijn om samen te werken in de digitale 

werkomgeving.  

• Een derde van de studenten (37%) geeft aan zijn eigen leerroute te kunnen bepalen. In de 

pilot is dit in de digitale DWLO nog niet mogelijk. Een iets kleiner percentage van die studenten 

geeft aan begeleid te worden bij het bepalen van de eigen leerroute.  
• In de pilot werken 150 studenten 12 uur per week op het leerplein. Dit betekent, als we 

uitgaan van 36 weken onderwijs dat het gemiddelde aantal begeleide onderwijstijd per 

student 432 uur is.  
• Er zijn twee docenten in de pilot die op dit moment in staat zijn studenten online te kunnen 

begeleiden via het programma TEAMS 
 

Haalbaarheid streefwaarden 
• Ambities ten aanzien van het samenwerken in de digitale wereld zijn haalbaar en misschien 

wel positief bij te stellen.  

• De streefwaarde ten aanzien van het kunnen bepalen van de eigen leerroute is behaald. In de 

doelstellingen moet meer helderheid zijn over wat er precies verstaan wordt onder een eigen 

leerroute om te bepalen en welke ambitie we hierin willen na streven.  
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• Streefwaarden over zelfstandig, onder begeleiding, kunnen werken door studenten op het 

leerplein is haalbaar en sterk afhankelijk van de aantoonbare begeleidingscapaciteiten van de 

docenten.  

• Docenten zijn nog onvoldoende in staat studenten online te kunnen begeleiden. 

 

Aanpassingen streefwaarden en/of indicatoren 
• Wij adviseren om helderheid te verschaffen over wanneer we spreken over het kunnen kiezen 

van een eigen leerroute door studenten. 

• Het zelfstandig onder begeleiding kunnen werken op een leerplein of op een werkplek waar 

je door de digitale wereld bent verbonden bent met de opleiding is een onderdeel van de 

‘pilot onderwijsvernieuwing’. In het kader van de ontwikkelingen binnen het uitrollen van de 

pilot zullen de ambities opnieuw worden bekeken. We adviseren om de ambities voor 2020 

naar beneden bij te stellen. 

• Wij adviseren om de indicator ‘Werkveldbegeleiders en studenten ervaren samenwerken in 

de digitale wereld als vaardigheid die past bij de arbeidsmarkt’ te veranderen in ‘(…) ervaren 

dat (afgestudeerde) studenten in staat zijn om samen te werken in de digitale wereld’.  

 
3.7.2 Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt 
Randvoorwaarde voor het succes van gepersonaliseerd leren in de digitale wereld is het inrichten van 

een digitale leer- en werkomgeving (DWLO). Om dit te bereiken investeert ROC TOP in het inrichten 

van een digitale werkomgeving waarbinnen de studenten informatie moeten leren vergaren, 

benutten en toepassen en dit zoveel mogelijk in co-creatie met medestudenten, collega’s en het 

werkveld.  

 
Respons studenten 

 
 

Uit de enquête blijkt dat de helft van de studenten aangeeft dat ze tijdens de studie geleerd hebben 

om samen te werken in een digitale werkomgeving. Iets meer studenten (60%) vindt dat 

samenwerken in de digitale werkomgeving later nodig is op de arbeidsmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stelling  N. Gem. Stan.dev. 
Tijdens mijn studie heb 
ik geleerd om samen te 

werken in een digitale 

werkomgeving 

 518   
3.37 

0.95 
 

Het is belangrijk dat ik 

later op de arbeidsmarkt 
kan samenwerken in 

een digitale 

werkomgeving 

 518   

3.57 

0.93 
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Respons medewerkers 

 
 

Docenten zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is voor studenten om later op de arbeidsmarkt te 

kunnen samenwerken in een digitale werkomgeving. Als ze kijken naar het onderwijs vindt iets meer 

dan de helft van de docenten dat ze dit studenten leren 

 

Respons werkveld 

 
 
Het werkveld vindt dat studenten voldoende in staat zijn om samen te werken in de digitale 
werkomgeving.  

 

3.7.3 Onderwijs op maat 
Gepersonaliseerd leren betekent het kunnen bepalen, onder begeleiding en binnen de kaders, van 

een eigen leerroute. ROC TOP heeft zich tot doel gesteld studenten in staat te stellen eigenaar te zijn 

van zijn eigen leerproces in het kader van een leven lang leren. Studenten leren keuzes te maken 

binnen mogelijkheden die er worden geboden. Deze persoonlijke begeleiding moet leiden tot 

enerzijds het vermogen om onderbouwde keuzes te kunnen maken en anderzijds om het verzuim van 

studenten te verminderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stelling  N Gem. Stan.dev. 
Tijdens de studie leren 

de studenten om samen 
te werken in een digitale 

werkomgeving 

  

89 

  

3.37 

1.04 

 

Het is belangrijk dat 

studenten later op de 

arbeidsmarkt kunnen 
samenwerken in een 

digitale werkomgeving 

  

89 

  

4.17 

0.75 

 

Stelling N Gem. Stan.dev. 
 Afgestudeerden die 

werken, zijn 

voldoende in staat 

om samen te werken 
in een digitale 

werkomgeving 

 76  3.61 0.67 
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Uit de resultaten van de enquête aan studenten kunnen we opmaken dat een derde deel (37%) van 

de respondenten ervaart dat hij zijn eigen leerroute kan bepalen. Uit het brononderzoek weten we 

dat in de pilot van het nieuwe onderwijs deze keuze digitaal nog niet mogelijk is. 

Een iets kleiner percentage van die studenten die hun eigen leerroute bepalen, vindt dat zij hierin 

begeleid worden.  

 
3.7.4 Verbreding rol docent 
Uit het brononderzoek blijkt dat van de docenten in de pilot er 2 zijn die studenten daadwerkelijk 

online kunnen begeleiden. Voorwaarde hiervoor is het kunnen werken met het programma TEAMS. 

 
 

 Stelling  N Gem. Stan.de
v 

Op ROC TOP 

kan ik mijn 

eigen 

leerroute 

bepalen 

 524  3.18 1.02 

 

Op ROC TOP 

word ik 

begeleid bij 

het bepalen 

van mijn 
leerroute 

 524  3.05 1.05 
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3.8 Excellentie 
Om onze studenten de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen in een betekenisvolle 

leeromgeving biedt ROC TOP excellentieprogramma’s aan. Studenten ontdekken en ontwikkelen hun 

talenten hierdoor optimaal. Daarnaast zorgt het aanbieden van excellentieprogramma’s voor een 

verbeterde aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk wordt op basis van de 

nulmeting geschetst in hoeverre daar nu al sprake van is. 

 

Doel Indicator Nulmeting 
2019 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Ontdekken en 
optimaal 
ontwikkelen van 
talenten 

Studenten die deelnemen aan 

excellentieprogramma’s voelen zich uitgedaagd 
(Meeteenheid: Waardering (1-5) over de mate 

waarin studenten zich uitgedaagd voelen in hun 

opleiding) 

3,3 ≥ 3 ≥ 3,5 

 Studenten zijn zich, na deelname aan een 
excellentieprogramma (in de vorm van bv. een 

coaching-traject), bewust van hun ontwikkeling.  

(% studenten met bewijzen van hun ontwikkeling in 

portfolio) 

34% 20% 25% 

Verbeterde 
aansluiting 
onderwijs TOP en 
arbeidsmarkt 

Een groeiend aantal studenten neemt deel aan de 
school- en vakwedstrijden Skills Heroes. 

(Meeteenheid: Minimum aantal deelnemers 

schoolwedstrijden + aantal deelnemers 

vakwedstrijden skills heroes 

130 + 11 200 + 13 250 + 
15 

 

3.8.1 Conclusie en aanbevelingen 
Samenvatting resultaten 
• Ongeveer 10% van de studenten van ROC TOP heeft deelgenomen aan het 

excellentieprogramma. 

• De meningen over de mate waarin het excellentieprogramma de studenten heeft uitgedaagd, 

lopen uiteen: de ene helft vindt van wel en de andere helft vindt van niet. 

• Een derde van de studenten die deelnamen aan het excellentieprogramma heeft bewijzen van 

zijn/haar ontwikkeling vastgelegd in een portfolio. 

• In het schooljaar 2018-2019 nemen respectievelijk 130 en 11 studenten deel aan school- en 

vakwedstrijden Skills Heroes, maar op dit moment alleen van de campussen TOP Business en TOP 

Health & Sport. 

 

Haalbaarheid streefwaarden 
• Ambities ten aanzien van het ‘ontdekken en optimaal ontwikkelen van talenten’ zijn haalbaar. De 

scores op de nulmeting liggen m.b.t. dit doel al boven de streefwaarden in 2020 en, in het geval 
van het percentage studenten met bewijzen van hun ontwikkeling in een portfolio, in 2022. TOP 

kan er daarom eventueel voor kiezen om deze streefwaarden te verhogen. 

• Voor het behalen van de streefwaarden voor de deelname aan school- en vakwedstrijden Skills 

Heroes moet vooral het aantal deelnemers aan schoolwedstrijden (twee)jaarlijks stijgen. 

 

Aanpassingen streefwaarden en/of indicatoren 
• Om de streefwaarden voor de deelname aan school- en vakwedstrijden Skills Heroes te behalen, 

adviseren we om de komende jaren ook de deelname van studenten van de campussen TOP 

Events & Hospitality en TOP Start hieraan te stimuleren. 
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3.8.2 Deelname aan het excellentieprogramma 
 

 
 

Niet alle studenten van ROC TOP nemen deel aan excellentieprogramma’s. Van de 518 studenten die 

de vragenlijst hebben ingevuld, heeft 10% deelgenomen aan het excellentieprogramma. 

 

3.8.3 Ontdekken en optimaal ontwikkelen van talenten 
De veronderstelling is dat studenten zich door het deelnemen aan excellentieprogramma’s meer 

uitgedaagd voelen en zich, bv. na deelname aan een excellentieprogramma in de vorm van een 

coachingstraject, bewust zijn van hun ontwikkeling. 

 

 
 

 

De meningen van studenten over de mate waarin ze zich door deelname aan het 

excellentieprogramma meer uitgedaagd voelen, lopen uiteen. Ongeveer de helft van de studenten 

voelt zich door het excellentieprogramma meer uitgedaagd, maar de andere helft niet. 

 

 
 

 

Antwoord # % 
Ja 56 10.81% 

Nee 462 89.19% 

Totaal 518  

 Stelling N Gem. Stan.dev 
Excellentieprogramma: 

Door het 

excellentieprogramma 

voel ik mij meer 

uitgedaagd 

 56  3.30 1.15 

Antwoorden # % 
Ja 19 33.93% 

Nee 18 32.14% 

Weet ik niet 19 33.93% 

Totaal 56  
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Hetzelfde geldt voor de studenten die na deelname aan een excellentieprogramma bewijzen van hun 

ontwikkeling vastleggen in een portfolio. Bijna evenzoveel van de studenten doen dat wel als niet. 

 

3.8.4 Verbeterde aansluiting onderwijs TOP en arbeidsmarkt 
De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbetert als studenten daar tijdens school- en 

vakwedstrijden kennis mee kunnen maken. In het kader van excellentie nemen in het schooljaar 2018-

2019 respectievelijk 130 en 11 studenten daartoe deel aan school- en vakwedstrijden Skills Heroes. 

Bij deelname aan de schoolwedstrijden zijn dit schooljaar alleen studenten van de campussen TOP 

Business en TOP Health & Sport vertegenwoordigd. 
 

Aantal studenten dat in het schooljaar 2018-2019 deelneemt aan school- en vakwedstrijden 
(brononderzoek) 

Vraag Totaal TOP Business TOP Events 
&Hospitality 

TOP Health 
& Sport 

TOP 
Start 

Hoeveel studenten 

nemen deel aan 
schoolwedstrijden? 

130* 50 
 

80 
 

Hoeveel studenten 

nemen deel aan 

vakwedstrijden Skills 

Heroes? 

11 
    

* Let wel: alleen studenten van de campussen TOP Business en TOP Health & Sport nemen dit schooljaar deel aan 

schoolwedstrijden. Studenten van de campussen TOP Events & Hospitality en TOP Start participeren hierin (nog) niet. 



 38 

3.9 Doorlopende lijn 
ROC TOP wil de samenwerking met het toeleverend en afnemend onderwijs versterken zodat 

studenten met meer succes doorstromen van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo. De maatregel 

heeft kort gezegd tot doel studenten een passende en nuttige (vervolg)opleiding of baan vinden. 

Daarvoor zijn onder meer contact over instromende studenten met (de mentor van) de toeleverende 

school / opleiding, een goede voorlichting, voorbereiding op de doorstroom van het mbo naar het hbo 

en een realistisch beeld van talenten, wensen, mogelijkheden en arbeidsmarktperspectief van belang. 

In dit hoofdstuk wordt op basis van de nulmeting geschetst in hoeverre daar nu al sprake van is. 

 
Doel Indicator Nulmeting 

2019 
Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 
Vinden van een 
passende en nuttige 
(vervolg)opleiding 

Over studenten die instromen vindt contact plaats met (de 

mentor van) de toeleverende school / opleiding 

(Meeteenheid: % instromende studenten waarbij in 2020 
contact met de toeleverende school / opleiding plaatsvond 

en in 2022 ook de tevredenheid van de studenten over de 

kwaliteit daarvan) 

34%* 20% 
25% + 
≥2,8 

 Studenten geven aan dat ze goed zijn voorgelicht over de 

opleiding en de vervolgmogelijkheden (beroep of 
vervolgstudie)(Meeteenheid: waardering studenten over de 

effectiviteit van de voorlichting (1-5)) 

2,85** ≥2,6 ≥3,2 

 De loopbaancoach / docent maakt effectief gebruik van de 

verzamelde informatie rond de instroom in de 

loopbaanbegeleiding van de student 
(Meeteenheid: waardering van studenten en collega-

docenten over de doeltreffendheid van de begeleiding door 

de loopbaancoach / docent (1-5)) 

*** ≥2,6 ≥3,2 

 Studenten die van het mbo naar het hbo doorstromen, zijn 

voorbereid op het didactische en pedagogische klimaat in 
het hbo. 

(Meeteenheid: waardering alumni(1-5)) 

3,21**** ≥ 2,6 ≥ 3,2 

Vinden van nuttig en 
passend werk 

Studenten die kiezen voor werk hebben een reëel beeld van 

hun eigen talenten, wensen en mogelijkheden en 

arbeidsperspectief en hoe die aansluiten bij de 
verwachtingen vanuit het beroepenveld.  

(Meeteenheid: waardering student en mentor over 

professionele zelfbeeld van de student (1-5))  

3,47***** ≥ 2,6 ≥ 3,2 

* Percentage docenten dat op de stelling ‘Wij hebben contact met (de mentor van) de toeleverende school / opleiding over 

studenten die instromen’ (helemaal) eens heeft geantwoord. 
** Gemiddelde score van de tevredenheid van studenten over de voorlichting over vervolgmogelijkheden in het 

vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt en de begeleiding bij het vinden van een passende vervolgopleiding (3 vragen). 

*** Zie aanbeveling over deze indicator. 

**** Gemiddelde score over mate waarin alumni zijn voorbereid op het didactische en pedagogische klimaat in het hbo.  
***** Samengestelde score van verschillende doelgroepen over de mate waarin studenten tijdens hun studie een realistisch 

beeld van hun talenten en over de vervolgstappen nu hun studie vormen 

 

3.9.1 Conclusie en aanbevelingen 
Samenvatting resultaten 
• Een derde van de docenten geeft aan contact te hebben met (de mentor van) de toeleverende 

school / opleiding over studenten die instromen. 

• Volgens studenten is de voorlichting over vervolgmogelijkheden en de hulp bij het vinden van 

een passende vervolgopleiding onvoldoende (gem. <3,5). 

• Alumni die doorstroomden naar het hbo vinden dat ze onvoldoende zijn voorbereid op het 

didactische en pedagogische klimaat in het hbo (gem. <3,5). 
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• Minder de helft van de studenten geeft aan dat zij tijdens hun studie een realistisch beeld hebben 

gevormd van hun talenten en over de vervolgstappen na hun studie. Van de 

(studie)loopbaanbegeleiders en mentoren oordeelt meer dan de helft hierover positief. 

 

Haalbaarheid streefwaarden 
• Ambities ten aanzien van ‘contact met toeleverende school / opleiding’, ‘voorbereiding op 

doorstroom naar het hbo’ en ‘professioneel zelfbeeld van de student’ zijn voor 2020 en 2022 

reeds behaald. TOP kan er eventueel voor kiezen om de streefwaarden te verhogen, ook omdat 

een gemiddelde score van 2,6 en 3,2 onvoldoende (gem. <3,5) is. 

• Ambitie ten aanzien van ‘effectiviteit voorlichting’ is voor 2020 al behaald en lijkt voor 2022 

haalbaar. TOP kan er eventueel voor kiezen om de streefwaarden te verhogen. 

 

Aanpassingen streefwaarden en/of indicatoren 
• Kies bij de tweede, vierde en vijfde indicator voor een percentage boven een gemiddelde score 

van op zijn minst (hoger dan) 3 en 3,5 in plaats van een gemiddelde score van (hoger dan) 2,6 en 

3,2 (optioneel). 

• Vanwege de veelheid aan indicatoren adviseren we om in ieder geval de derde indicator te laten 

vervallen. 

 

3.9.2 Passende en nuttige (vervolg)opleiding 
Contact met toeleverende school / opleiding 
Onder meer door contact over instromende studenten met (de mentor van) de toeleverende school 

/ opleiding verwachten we een betere aansluiting (tussen vmbo en mbo) te realiseren. 

 

Doorlopende leerlijn (docenten) 

 
 Stelling N Gem Standard.dev 
Wij hebben contact met (de mentor van) de toeleverende 

school / opleiding over studenten die instromen 

 121  3.12 0.92 

 

Wij begeleiden onze studenten naar een vervolgopleiding die 

past bij hun talenten 

 121  3.69 0.73 

 

Wij begeleiden van studenten naar een vervolgopleiding die 

past bij de toekomstige arbeidsmarkt 

 121  3.54 0.84 

 

Studenten die doorstromen naar het HBO zijn voorbereid op de 
wijze waarop het onderwijs daar wordt gegeven 

 121  3.25 0.78 
 

 

Op dit moment heeft een derde van de docenten (34%) contact met (de mentor van) de toeleverende 

school / opleiding over studenten die instromen. 
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Effectiviteit voorlichting 
We willen dat onze studenten in staat zijn om een beargumenteerde keuze te maken of zij door willen 

stromen naar een vervolgopleiding (in het hbo) die past bij hun ambities en talenten. 

 

Doorlopende leerlijn (studenten) 

 
Stelling N.V.T. N Gem. Standard.dev. 
Ik ben tevreden over de voorlichting over 

vervolgmogelijkheden in het vervolgonderwijs 

8.02% 

42 

  

524 

  

2.93 

1.12 

 

Ik ben tevreden over de voorlichting over 

vervolgmogelijkheden op de arbeidsmarkt 

8.78% 

46 

  

524 

  

2.95 

1.03 

 

Ik ben geholpen bij het vinden van een passende 
vervolgopleiding 

11.26% 
59 

  
524 

  
2.67 

1.12 
 

 
De tevredenheid van studenten over de voorlichting over vervolgmogelijkheden en de hulp bij het 

vinden van een passende vervolgopleiding lopen uiteen. Bijna twee derde van de studenten is (heel) 

ontevreden of oordeelt neutraal over de voorlichting over vervolgmogelijkheden in het 

vervolgonderwijs (63%) of op de arbeidsmarkt (64%), maar het minst tevreden zijn ze over de hulp bij 

het vinden van een passende vervolgopleiding. Daarover oordeelt 68% van de studenten neutraal of 

negatief. 

 

Voorbereiding op doorstroom naar het hbo 

Veel studenten worstelen met de overgang naar het hoger onderwijs. Terwijl de doorstroom naar 

het hoger onderwijs voor een deel van onze studenten cruciaal is, omdat ze alleen dan perspectief 

hebben op de arbeidsmarkt. Door uitwisseling tussen mbo- en hbo-docenten en peer-to-peer 

activiteiten met voormalige mbo-studenten die in het hbo studeren, bereiden we studenten beter 

voor op de doorstroom van het mbo naar het hbo. In hoeverre we daar nu al in slagen, blijkt uit de 

antwoorden op onderstaande vragen hierover aan alumni die zijn doorgestroomd naar het hbo. 
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Doorlopende leerlijn (alumni) 

 
 

 Stelling N Gem. Standard.dev. 
 Aan het begin van mijn HBO-studie was ik voorbereid op de manier 
waarop het onderwijs daar wordt gegeven 

 37  2.86 0.99 
 

 

 
 

 Stelling N Gem. Standard.dev. 
Aan het begin van mijn HBO-studie was het duidelijk wat er van mij 

werd verwacht 

 37  3.32 1.04 
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 Stelling N Gem. Standard.dev. 
 Aan het begin van mijn HBO-studie wist ik wat ik van de docent kon 

verwachten 

 37  2.92  0.94 

 

 
 

 Stelling N Gem. Standard.dev. 
 Aan het begin van mijn HBO-studie wist ik wat ik van de docent kon 

verwachten 

 37  3.51  0.92 
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 Stelling N Gem. Standard.dev. 
Aan het begin van mijn HBO-studie was ik voorbereid op het 

zelfstandig werken 

 37  3.43  1.00 

 

Van de alumni die zijn doorgestroomd naar het hbo geeft een derde aan voorbereid te zijn geweest 

op de manier waarop het onderwijs daar wordt gegeven (32%). Twee derde van de alumni oordeelt 

echter neutraal of is het hier (helemaal) mee oneens (68%). Het is interessant dat docenten hierover 

positiever oordelen. Volgens 34% van hen zijn studenten die doorstromen naar het HBO voorbereid 

op de wijze waarop het onderwijs daar wordt gegeven. 

 

Ongeveer hetzelfde geldt voor de mate waarin ze aan het begin van hun HBO-studie wisten wat ze 

van de docent konden verwachten. Iets minder dan een derde van de alumni (30%) wist dit, maar ruim 

een derde antwoordt neutraal (35%) of wist dit (helemaal) niet (35%). 

 

Voor iets meer dan de helft van de alumni was het aan het begin hun HBO-studie duidelijk wat er van 
hen werd verwacht (51%). 

 

Het meest positief zijn de alumni die naar het hbo doorstroomden over de mate waarin ze aan het 

begin van hun HBO-studie waren gewend aan het samenwerken met medestudenten en voorbereid 

op het zelfstandig werken. Bijna 3 op de 5 alumni geven aan hier aan het begin van hun HBO-studie 

aan gewend / op voorbereid te zijn. 
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3.9.3 Passend en nuttig werk 
Voor het vinden van nuttig en passend werk is het belangrijk dat studenten een realistisch beeld van 

hun talenten, beroepsbeeld en arbeidsmarktperspectief ontwikkelen, een zogenaamd professioneel 

zelfbeeld. 

 

Professioneel zelfbeeld van de student 
Of er sprake is van een professioneel zelfbeeld is beoordeeld door studenten, 

(studie)loopbaanbegeleiders en mentoren. Zij hebben, in het kader van studentenbegeleiding, 

aangegeven of ze / studenten zich tijdens hun studie een realistisch beeld van hun talenten en over 

de vervolgstappen nu hun studie hebben gevormd. 

 

Behalen doelen van begeleiding (Respons studenten) 

 
 
Minder dan helft (43,5%) van de studenten geeft aan dat zij tijdens hun studie een realistisch beeld 

hebben gevormd van hun talenten. Een relatief groot deel van de studenten twijfelt hierover (36,8%) 

en een vijfde (19,7%) is overtuigd dat zij geen realistisch beeld hebben gevormd over hun talenten. 

 

Minder dan helft (44,8%) van de studenten geeft aan dat zij een realistisch beeld hebben gevormd 

over de vervolgstappen na hun studie. Overige respondenten twijfelen hierover (34,5%) en een vijfde 

(20,6%) geeft aan geen realistisch beeld te hebben over de vervolgstappen na hun studie. 

 

Behalen doelen van begeleiding (Respons (studie)loopbaanbegeleiders en mentoren) 

 

 Stelling  N Gem. Stand. 
dev 

Ik haal de doelen die ik in 

samenspraak met de 

studieloopbaanbegeleider 

heb gesteld 

 524  3.27 0.97 

 

Ik heb tijdens mijn studie 

een realistisch beeld 

gevormd van mijn talenten 

 524  3.24 0.99 

 

Ik heb tijdens mijn studie 

een realistisch beeld 
gevormd over de 

vervolgstappen na mijn 

studie 

 524  3.26 1.05 

 

Stelling  N Gem. Stand. 
dev 

Studenten halen de 

doelen die zij met mij 

(loopbaancoach) hebben 

gesteld 

 89  3.69 0.55 

 

Studenten halen deze 

doelen binnen de door 

hen gestelde tijd 

 89  3.35 0.62 

 

Onze studenten vormen 

tijdens hun studie een 
realistisch beeld van hun 

talenten 

 89  3.69 0.68 

 

Onze studenten vormen 

tijdens hun studie een 

realistisch beeld over de 
vervolgstappen na hun 

studie. 

 89  3.70 0.64 
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Ruim de helft (67,4%) van de begeleiders geeft aan dat de studenten een realistisch beeld hebben 

gevormd van hun talenten. Ongeveer een kwart (26,9%) twijfelt hierover en een kleine groep (5,6%) 

is overtuigd dat zij geen realistisch beeld hebben gevormd over hun talenten. 

 

Meer dan de helft (70,8%) van de begeleiders geeft aan dat de studenten een realistisch beeld hebben 

gevormd over de vervolgstappen na hun studie. Overige begeleiders twijfelen hierover (23,6%) en 

slechts een kleine groep (5,6%) geven aan dat studenten geen realistisch beeld hebben over de 

vervolgstappen na hun studie. 

 
Het is opvallend dat de begeleiders aanzienlijk hoger scoren dan de studenten die zij begeleiden. 
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3.10 Alumnibeleid 
Om studenten onderwijs te bieden dat afgestemd is op het vervolg in werk of opleiding vindt ROC TOP 

het belangrijk om informatie te vergaren van alumni. Zij zijn als geen ander in staat om ROC TOP terug 

te geven hoe goed het onderwijs op ROC TOP aansluit op het vervolg en welke ontwikkelingen er zijn 

in het vervolgonderwijs of in de beroepspraktijk. Ook vindt ROC TOP het waardevol om Alumni in 

contact te brengen met huidige studenten die vaak vol vragen zitten over het waarom- en het vervolg 

van de opleiding. In de kwaliteitsagenda zijn daarom de volgende doelen, indicatoren en 

streefwaarden opgenomen. 

 

Doel Indicator Nul-
meting 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

Het contact met alumni wordt 
systematisch onderhouden ten 
behoeve leven lang ontwikkelen 
en relatie met het werkveld 

Een alumni-bestand wordt systematisch 
opgebouwd en onderhouden  

(% alumni van totale uitstroom in bestand) 

 
0% 

10% 25% 

Er worden netwerk-
bijeenkomsten voor alumni 
georganiseerd met als doel het 
onderwijs te evalueren en op de 
hoogte te blijven van 
ontwikkelingen in het werkveld 

ROC TOP organiseert jaarlijks één 

netwerkbijeenkomst/werkveldsessie voor alumni 
t.b.v. evaluatie alumnibeleid.  (zie ook: *leven 

lang ontwikkelen) 

(Meeteenheid: aantal bijeenkomsten/sessies per 

jaar ) 

 

 
 

0 
 1 1 

Alumni worden ingezet bij 
diverse activiteiten om 
studenten te informeren en te 
enthousiasmeren 

M.b.v. databestand worden door 
alumnicommissie alumni uitgenodigd/ ingezet 

bij:  

• de werving van leerbedrijven 

• voorlichting over opleiding en werk 

• gastlessen of workshops 

• evaluaties   

(aantal alumni dat TOP-breed voor deze 

activiteiten wordt ingezet) 

 
 

 

 

15 30 60 

 

3.10.1 Conclusies en aanbevelingen 
Samenvatting resultaten 
• Er worden op dit moment nog geen alumni-bestanden systematisch bijgehouden. De alumni die 

zijn aangeschreven voor deze nulmeting zijn de gediplomeerde afgestudeerden van de afgelopen 

twee schooljaren. 

• Er worden geen netwerk/werkveldsessies voor alumni georganiseerd. 

• Er zijn op de campussen geen alumnicommissies  

• Er worden wel alumni ingezet bij workshops, bij Open en incidenteel bij diverse activiteiten. 

 

Haalbaarheid streefwaarden 
• Ambities ten aan van het opbouwen en onderhouden van een Alumni-bestand zijn haalbaar. 

• Het jaarlijks organiseren van een bijeenkomst met- en voor Alumni is haalbaar 

• We kunnen ervan uitgaan dat als er een Alumni bestand wordt opgebouwd en onderhouden er 

meer zicht komt op de Alumni die daadwerkelijk ingezet worden bij werving, voorlichting, 
gastlessen en workshops. Zichtbaar zijn het er nu rond de 15.  

 

Aanpassen Streefwaarden en/of indicatoren 
Wij adviseren om de streefwaarden op alle indicatoren aan te houden en de campussen te stimuleren 

om een alumnicommissie in te stellen die starten met een alumni-bestand op te bouwen.  
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3.10.2 Contact met Alumni  
Een belangrijk doel van ROC TOP is om systematisch contact te onderhouden met alumni in het kader 

van leven lang ontwikkelen en relatie met het werkveld. 

 

Uit het brononderzoek is gebleken dat er is op dit moment geen alumnibestand en er worden geen 

alumnibijeenkomsten georganiseerd op de campussen. 

 
3.10.3 Alumni worden ingezet bij diverse activiteiten 
Een belangrijk doel van ROC TOP is om Alumni in te zetten bij diverse activiteiten om studenten te 

informeren en te enthousiasmeren. Via het brononderzoek en via de enquête hebben zowel de 

onderwijsmanagers als docenten hier antwoord op gegeven:  

 

Respons docenten 

 
 

Een derde deel (33%) van de docenten geeft aan alumni in te zetten bij diverse activiteiten. 41% zetten 

geen alumni is en 26% scoort hier neutraal. 

 
Respons onderwijsmanagers 

Vraag Totaal TOP Business TOP Events 
&Hospitality 

TOP Health & 
Sport 

TOP Start 

Alumnicommissie zet 
alumni in voor de 

werving van 

leerbedrijven 

voorlichting over 

opleiding en werk, 
gastlessen of 

workshops of 

evaluaties 

3 3 alumni worden 
ingezet voor 

workshops.  

2 Alumni  4-6 oud 
studenten 

worden bij 

open huis 

ingezet in de 

praktijklokalen  

2-4 oud studenten 
komen incidenteel 

langs. Ze worden dan 

bij activiteiten 

ingezet.  

 

Er worden wel alumni ingezet bij workshops (TOP Business), bij Open Huis (TOP Health en Sport) en 

incidenteel bij diverse activiteiten (TOP Start en TOP Events&Hospitality). We zouden hierbij 

voorzichtig de conclusie kunnen trekken dat er meerdere alumni ingezet worden maar dat dit niet 

bekend is bij de onderwijsmanagers.  

 Stelling N Gem Stan.dev 
Wij zetten alumni 

in bij diverse 

activiteiten (Bv het 
verzorgen van 

lessen, 

demonstraties en 

voorlichting) 

 121  2.85 1.06 
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3.11 Na- en bijscholing 
In het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) biedt ROC TOP na- en bijscholing (waaronder EVC-

trajecten) voor alumni en andere belangstellenden zodat zij hun kennis kunnen actualiseren. Hiermee 

komt TOP tegemoet aan de behoefte aan na-, bij- en omscholing ten behoeve van bredere of andere 

beroepsperspectieven (van onder andere het werkveld en her- en doorstarters). In dit hoofdstuk komt 

aan de orde wat de huidige beschikbaarheid is van modules voor na-, bij- en omscholing, in hoeverre 

die mogelijkheden voor na-, bij- en omscholing op dit moment zijn afgestemd op de wensen en 

behoeften van het werkveld en worden gebruikt. 

Doel Indicator Nulmeting 
2019 

Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

TOP geeft LLO in samenspraak met 
het werkveld vorm 

Modules die zijn afgestemd op de 
wensen en behoeften van het werkveld 

(onderwijs op maat)  

(Meeteenheid: Waardering werkveld 

over aansluiting modules op hun 

wensen (1-5)) 
(*combineren met evaluaties tijdens 
werkveldsessies ihkv alumnibeleid) 

2,75* ≥ 2,6  
 

≥ 3,2 
 

Werkveld maakt gebruik van het 
bij- na- en omscholings-aanbod op 
maat van ROC TOP 

Er zijn modules voor na- bij- en 

omscholing beschikbaar. 

(Meeteenheid: (gemiddeld) aantal 
beschikbare modules per campus)  

5** 2 4 

 Werkveld en alumni komen naar TOP 

om een deelcertificaat te behalen 

(Meeteenheid: gemiddeld aantal 

deelnemers per campus dat 
deelcertificaten behaalt) 

22*** 50 150 

* Deze score is niet betrouwbaar vanwege het kleine aantal respondenten (16) dat de vraag hierover heeft beantwoord. 

** Alleen door de campus TOP Health & Sport worden modules voor na-, bij- en omscholing aangeboden (20). 

*** Alleen bij de campus TOP Health & Sport zijn door het werkveld en alumni deelcertificaten behaald (86). 

 

3.11.1 Conclusie en aanbevelingen 
Samenvatting resultaten 
• Minder dan een vijfde deel van de externe partners kent de mogelijkheden voor na-, bij en 

omscholing van ROC TOP en slechts 1 van de 102 respondenten maakt hiervan gebruik. 

• Of de modules zijn afgestemd op de wensen en behoeften van het werkveld kan niet met 

zekerheid worden gezegd vanwege het kleine aantal respondenten (16), maar volgens bijna een 

derde van hen is dat niet het geval. 

• Momenteel worden alleen door de campus TOP Health & Sport 20 modules voor na-, bij- en 

omscholing aangeboden. Daar zijn door het werkveld en alumni 86 deelcertificaten voor behaald. 

Omgerekend zijn dat respectievelijk vijf modules en 22 deelcertificaten per campus. 

 

Haalbaarheid streefwaarden 
• Ambitie ten aanzien de mate waarin Leven Lang Ontwikkelen wordt vormgegeven in 

samenspraak met het werkveld door modules voor na-, bij- en omscholing af te stemmen op hun 

wensen en behoeften lijkt haalbaar omdat de streefwaarde voor 2020 al is behaald, maar dat kan 

niet met zekerheid worden gesteld vanwege het kleine aantal respondenten (16) dat de vraag 

hierover heeft beantwoord. 

• De streefwaarden voor de beschikbaarheid van modules voor na-, bij en omscholing blijkt 

haalbaar op basis van de uitkomsten van de nulmeting. TOP kan er eventueel voor kiezen om de 

streefwaarden te verhogen. 

• In het aantal deelnemers dat een deelcertificaat behaald moet richting 2020 en zeker richting 

2022 nog een flinke stijging plaatsvinden. 
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Aanpassingen streefwaarden en/of indicatoren 
• Zorg voor (meer) bekendheid van het ontwikkelde of te ontwikkelen aanbod van modules voor 

na-, bij- en omscholing bij het werkveld en alumni. 

• Het gemiddelde aantal modules voor na-, bij- en omscholing en behaalde deelcertificaten per 

campus geeft nu een vertekend beeld, omdat ze alleen door de campus TOP Health & Sport 

worden aangeboden en afgegeven. Kies daarom bij deze twee indicatoren voor een minimum 

aantal in plaats van een gemiddeld aantal per campus. 

• We adviseren om de streefwaarden m.b.t. het aantal behaalde deelcertificaten naar beneden bij 

te stellen of te kiezen voor een breder begrip dan deelcertificaten, zodat bv. ook 

bevoegdheidsverklaringen, waarvoor het werkveld en alumni een bijscholingstraject volgen, 

kunnen worden meegeteld. 

 

3.11.2 Afstemming over na-, bij- en omscholing 
De maatschappij verandert in hoog tempo. De verwachting is dat de vraag naar mogelijkheden voor 

mensen en organisaties om zich te blijven ontwikkelen om de uitdagingen van de toekomst aan te 

kunnen daardoor zal toenemen. ROC TOP wil die mogelijkheden voor na-, bij- en omscholing in 

samenspraak met het werkveld vormgeven. 

 

 
 

 

 
 
 

Van de 102 externe partners die de vragenlijst hebben ingevuld, kent slechts 17% de mogelijkheden 

voor na-, bij en omscholing van ROC TOP. Slechts 1 van de 17 respondenten die die mogelijkheden 

kent, maakt daar ook gebruik van. 

 

Antw. # % 
Ja 17 16.67% 

Nee 85 83.33% 

Totaal 102  

Antw. # % 
Ja 1  6.25% 

Nee 15  93.75% 

Totaal 16  
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 Stelling N Gem Standard.dev 
Sluiten de mogelijkheden voor na-, bij- en omscholing 

('Leven lang leren modulen') van ROC TOP aan op uw 

wensen en behoeften? 

  16  2.75  0.90 
 

 

Het aantal respondenten dat heeft aangegeven of de mogelijkheden voor na-, bij- en omscholing van 

ROC TOP aansluiten op hun wensen en behoeften is te klein (16) om hierover betrouwbare 

uitspraken te doen. Van de 16 respondenten geeft bijna een derde aan dat de mogelijkheden niet 

aansluiten op hun wensen en behoeften. Door twee respondenten wordt opgemerkt dat op een 

andere wijze voor bijscholing wordt gezorgd en hiervoor al contacten zijn met andere ROC’s. 

3.11.3 Gebruikmaking van het na-, bij- en omscholingsaanbod 
ROC TOP wil alumni en andere geïnteresseerden begeleiden in het ontwikkelen van vaardigheden 

om informeel en in de praktijk te (blijven) leren door modules voor na-, bij- en omscholing aan te 

bieden. 

 
(Gebruikmaking van het) na-, bij en omscholingsaanbod (brononderzoek) 

Vraag Totaal TOP Business TOP Events 
& 
Hospitality 

TOP Health & Sport TOP 
Start 

Zijn er modules voor 

na-, bij- en omscholing 
beschikbaar en zo ja, 

hoeveel? 

Ja, 20* Nee Nee Ja, er zijn ongeveer 20 

modules bijscholing, vooral 
gericht op de GGZ, 

beschikbaar 

Nee 

Hoeveel 

deelcertificaten zijn er 
door het werkveld en 

alumni behaald? 

86 0 0 Er zijn 86 certificaten 

uitgereikt** 

0 

* Alleen bij de campus TOP Health & Sport zijn modules voor na-, bij- en omscholing beschikbaar. 

** Naast 86 (deel)certificaten zijn er door de campus TOP Health & Sport 512 bevoegdheidsverklaringen afgegeven voor 

het delen van medicatie en/of het geven van injecties. 

 
Het aanbod van ROC TOP voor na-, bij- en omscholing bestaat op dit moment uit 20 modules. Er 

worden alleen modules aangeboden door de campus TOP Health & Sport. Op de andere campussen 

zijn er geen modules voor na-, bij en omscholing beschikbaar. Door het werkveld en alumni zijn bij 

de campus TOP Health & Sport in totaal 86 (deel)certificaten behaald. 
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3.12 Versterken kwaliteitscultuur bij TOP 
Een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van de maatregelen in de kwaliteitsagenda is een 

goede kwaliteitszorg en een kwaliteitscultuur. Alleen daarmee slagen we er namelijk in om op een 

structurele en cyclische wijze te werken aan onze ambities. 

 

Met betrekking tot het versterken van de kwaliteitscultuur zijn in de kwaliteitsagenda verschillende 

doelen (met bijbehorende indicatoren) geformuleerd (zie hieronder). In dit hoofdstuk schetsen we 

wat voor die doelen de huidige stand van zaken is en wat daarin opvalt. We gaan daarbij 

achtereenvolgens in op de kennis van de kaders en doelstellingen van TOP, de analyse van de 

uitkomsten van evaluaties en de resultaatgerichtheid en kwaliteit van de doelen en plannen. 

 
Doel Indicator Nulmeting 

2019 
Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 

We kennen onze kaders 
en doelstellingen 

Medewerkers kennen het TOP-kader en de TOP 

doelen 

(Meeteenheid: percentage medewerkers) 

55%* 80%  100%  

TOP is één lerende 
organisatie en we dragen 
gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

Medewerkers analyseren de uitkomsten van 

evaluaties (in samenspraak met werkveld en 

studenten) zelfstandig en verwerken die op eigen 

initiatief in verbeterplannen op TOP- campus- en 

team-niveau en passen de systematiek van 
continue verbeteren (LEAN) toe. 

(Meeteenheid: percentage medewerkers dat 

‘LEAN werkt’).  

54%** 60% 

 

75% 

 

 

 

 

 Campussen (teams) hebben een scholingsplan dat 

aansluit bij de strategie van TOP en volgen dat. 
(Meeteenheid: ja / nee) 

- - ja 

Resultaatgerichte aanpak 
en onderwijs ontwikkeld 
samen met onze 
netwerkpartners 

Doelen en plannen zijn RUMBA5 geformuleerd 

(Waardering (1-5) netwerkpartners, studenten, 

docenten)  
3,43*** ≥ 3 ≥ 3,5 

We geven elkaar 
professionele ruimte 

Evaluaties van lopende projecten en maatregelen 

worden gedeeld t.b.v. optimaal leereffect.  

(Meeteenheid: aantal pitches per 5 teams tijdens 

scholingsdagen) 

24%**** 
 

1 

 

3 

We werken volgens onze 
kaders en doelstellingen 

Jaarplannen voldoen aan de kwaliteitscriteria van 
TOP 

(Meeteenheid: % collega’s / docenten en 

leidinggevenden dat kwaliteit jaarplannen 

waardeert met ≥ 3,5 (1-5)) 

***** 65% ≥ 3,5 80% ≥ 3,5 

* Gemiddelde van het percentage medewerkers dat de doelen van TOP en het TOP-kader kent (2 vragen). 
** Percentage medewerkers dat aangeeft dat het in evaluaties draait om de waarde die wordt gecreëerd voor de student, 

uitkomsten van evaluaties met directbetrokkenen worden geanalyseerd, op basis van de evaluaties verbeterpunten worden 

geformuleerd en verwerkt in nieuwe teamplannen.  

*** Samengestelde score op de vragen aan de medewerkers en externe partners over de mate waarin de behoeften van de 
studenten in de plannen en doelen centraal staan en de plannen en doelen (van ROC TOP) begrijpelijk, meetbaar, concreet 

en haalbaar zijn (2 x 5 vragen). 

**** Percentage medewerkers dat aangeeft uitkomsten van evaluaties met collega’s van andere teams te delen om met en 

van elkaar te leren. 
***** Zie aanbeveling over deze indicator. 

  

                                                        
5 R•U•M•B•A à Relevant • Understandable • Measurable • Behavioral • Attainable 
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3.12.1 Conclusie en aanbevelingen 
Samenvatting resultaten 
• De doelstellingen van TOP zijn bij bijna twee derde van de medewerkers bekend. Minder dan de 

helft van de medewerkers kent het TOP-kader. Mede vanwege de onbekendheid van het TOP-

kader geeft slechts een derde van de medewerkers aan ook volgens de daarin vastgelegde 

standaarden te werken. 

• Ongeveer de helft van de medewerkers geeft aan dat het analyseren van de uitkomsten van 

evaluaties onderdeel is van hun werkwijze. 

• Het is onduidelijk of er scholingsplannen zijn en of die, in dat geval, aansluiten bij de strategie van 

TOP en of ze worden gevolgd. 

• Volgens de medewerkers en externe partners zijn de doelen en plannen (van ROC TOP) 

onvoldoende RUMBA (gem. <3,5). 

• Evaluaties van lopende projecten en maatregelen worden volgens de medewerkers maar in een 

kwart van de gevallen gedeeld. Er is daardoor geen sprake van een optimaal leereffect. 

 

Haalbaarheid streefwaarden 
• De bekendheid van de medewerkers met de doelen van TOP en het TOP-kader moet de komende 

jaren nog flink groeien. Hetzelfde geldt voor de bekendheid van de plannen van ROC TOP bij de 

externe partners. Die kent slechts 17%. Het behalen van de streefwaarden op dit punt vraagt 

daarom een behoorlijke inspanning. 

• De streefwaarden ten aanzien van evaluaties lijken haalbaar, maar vooral het delen van 

evaluaties van lopende projecten en maatregelen t.b.v. optimaal leereffect en de aanwezigheid 

van scholingsplannen (die aansluiten bij de strategie van TOP) zijn aandachtspunten. 

• Ondanks dat de mate waarin de doelen en plannen (van ROC TOP) RUMBA zijn, door de 

medewerkers en externe partners gemiddeld als onvoldoende wordt beoordeeld (3,43), zijn de 

geformuleerde ambities ten aanzien van dit punt haalbaar. TOP kan er eventueel voor kiezen om 

de streefwaarden te verhogen. 

 

Aanpassingen streefwaarden en/of indicatoren 
• Kies bij de derde indicator voor een percentage boven een gemiddelde score van (hoger dan) 3 

en 3,5 in plaats van een gemiddelde score van (hoger dan) 3 en 3,5. 

• Druk de mate waarin evaluaties van lopende projecten en maatregelen worden gedeeld t.b.v. 

optimaal leereffect uit in een percentage en niet in een aantal pitches tijdens scholingsdagen. 

• We adviseren om de indicator m.b.t. de mate waarin jaarplannen voldoen aan de 

kwaliteitscriteria van TOP te laten vervallen, omdat dit besloten ligt in het oordeel van 

medewerkers (en externe partners) over evaluaties en de resultaatgerichtheid en kwaliteit van 

de doelen en plannen (van ROC TOP). 

• Algemeen: het zijn veel complexe indicatoren, probeer het aantal terug te brengen en 

versimpelen. 
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3.12.2 Kennis kaders en doelstellingen TOP 
 

Respons medewerkers 

 
 

Vraag JA NEE WEET IK NIET 
Ken je het TOP-kader? 48,40% 

106 

38,81% 

85 

12,79% 

28 

Ken je de doelen van TOP? 61,64% 

135 

26,03% 

57 

12,33% 

27 

Werk je volgens de standaarden in het TOP-kader? 33,79% 
74 

20,09% 
44 

46,12% 
101 

 
Bijna twee derde van de medewerkers kent de doelstellingen van TOP. Dat is anders voor het TOP-

kader waarin, gebaseerd op het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie, de kaders voor de 

onderwijskwaliteit bij TOP zijn vastgelegd. Minder dan de helft van de medewerkers kent deze kaders 

en niet iedereen die het TOP-kader kent, werkt ook volgens de daarin vastgelegde standaarden. 

 

Een aantal medewerkers merkt op dat het TOP-kader moet worden geactualiseerd en meer 

bekendheid moet krijgen door bv. het document beter vindbaar te maken op het intranet en meer te 

bespreken. Door diverse medewerkers wordt aangegeven dat ze, omdat ze het TOP-kader niet 

kennen, niet (weten of ze) volgens de standaarden in het TOP-kader werken. 

 

3.12.3 Evaluaties 
 

Respons medewerkers 

 
 



 54 

Stelling JA NEE WEET IK NIET 
Wij analyseren uitkomsten van evaluaties 
met directbetrokkenen (bv studenten, 

docenten, management, werkveld) 

51,50% 
103 

27,00% 
54 

21,50% 
43 

Op basis van de evaluaties formuleren we 

verbeterpunten 

60,50% 

121 

19,50% 

39 

20,00% 

40 

We verwerken deze leer- en 

verbeterpunten in nieuwe teamplannen 

53,00% 

106 

19,50% 

39 

27,50% 

55 

In onze evaluaties draait het altijd om de 

waarde die we creëren voor de student 

49,50% 

99 

24,00% 

48 

26,50% 

53 

We delen uitkomsten van evaluaties met 

collega’s van andere teams om met en van 

elkaar te leren 

24,00% 

48 

45,00% 

90 

31,00% 

62 

 

De vragen over het analyseren van uitkomsten van evaluaties, het op basis daarvan formuleren van 

verbeterpunten en het verwerken hiervan in nieuwe plannen -steeds met het oog op de student- 
worden door medewerkers ongeveer gelijk beantwoord. Ongeveer de helft van de medewerkers geeft 

aan dat dit onderdeel is van hun werkwijze. 

 

Evaluaties van lopende projecten en maatregelen worden volgens 45% van de medewerkers echter 

niet gedeeld. Er wordt daardoor weinig van en met elkaar geleerd. Dat gebeurt slechts in 24% van de 

gevallen. Er is daardoor geen sprake van een optimaal leereffect. 

 

In het brononderzoek kon niet worden achterhaald of campussen (teams) scholingsplannen hebben. 

Of scholingsplannen aansluiten bij de strategie van TOP en worden gevolgd, kan daarom niet worden 

beoordeeld. 

 

3.12.4 Doelen, plannen en RUMBA 
 

Respons medewerkers 
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Stellingen N Gem. Stand.dev. 
In onze teamplannen zijn de strategische doelen van TOP leidend 200 3,27 0,92 

 

In onze plannen en doelen staan de behoeften van onze studenten centraal 200 3,67 0,98 

 

Onze belanghebbenden (bv. studenten, docenten, ouders en werkveld) 

begrijpen onze doelen en plannen 

200 3,00 0,84 

 

Onze plannen en doelen zijn meetbaar 200 3,29 0,87 
 

Onze plannen en doelen zijn concreet 200 3,35 0,85 

 

Onze plannen en doelen zijn haalbaar 200 3,27 0,85 

 

In de praktijk werken we volgens onze teamplannen 200 3,17 0,83 
 

 

De spreiding in de beantwoording van de vragen over de inhoud van de teamplannen is groot. Over 

het algemeen kan worden gesteld dat medewerkers de mate waarin de strategische doelen in de 

teamplannen leidend zijn, de teamplannen meetbaar, concreet en haalbaar zijn en wordt gewerkt 

volgens de teamplannen onvoldoende (gem. <3,5) vinden. 

 

Ondanks deze spreiding valt de gemiddelde score op de vraag over de mate waarin de behoeften van 

de studenten in de plannen en doelen centraal staan, positief op. De gemiddelde score op die vraag 

is het hoogst (3,67). 

 

Volgens weinig medewerkers begrijpen onze belanghebbenden (bv. studenten, docenten, ouders en 

werkveld) onze doelen en plannen. Met deze vraag is het kleinste aantal medewerkers het (helemaal) 

eens. 

 

Respons netwerk 

 

 
 

Antwoorden # % 
Strategisch plan ROC TOP (stichtingsniveau) 7 7,45% 

Campusplannen 7 7,45% 

Teamplannen 3 3,19% 

Geen, ik ken deze plannen niet 78 82,98% 

Totale aantal respondenten: 94    

 

Van de 94 respondenten kent bijna niemand (83%) de plannen van TOP. 
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Antwoorden N Gem. Stand.dev. 
In de plannen en doelen van ROC TOP staan de behoeften 
van de studenten centraal 

13 3,54 0,63 
 

Ik begrijp de doelen en plannen van ROC TOP 13 3,54 0,84 

De plannen en doelen van ROC TOP zijn meetbaar 13 3,54 0,63 

De plannen en doelen van ROC TOP zijn concreet 13 3,62 0,74 

De plannen en doelen van ROC TOP zijn haalbaar 13 3,46 0,75 

 

 

Een heel beperkt deel van de externe partners kent plannen van TOP. 13 respondenten hebben de 

plannen van ROC TOP die ze kennen op kwaliteit beoordeeld. Zij zijn over het algemeen tevreden over 

de mate waarin de plannen en doelen van ROC TOP RUMBA geformuleerd zijn en de behoeften van 

de studenten daarin centraal staan. Volgens een enkele respondent kunnen de begrijpelijkheid, 

concreetheid en haalbaarheid van de plannen en doelen van ROC TOP beter. De populatie is alleen zo 

klein dat dit alles niet met zekerheid kan worden gesteld. 
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3.13 Teams in positie 
ROC TOP investeert de komende jaren in de verdere ontwikkeling van haar teams. ROC TOP wil 

uitgroeien tot een school waarin professioneel denken en doen voor alle medewerkers 

vanzelfsprekend is. De verwachting is de dat versterking van de positie van teams bijdraagt aan de 

voorbereiding van studenten op het functioneren als (beginnend) professional in het werkveld. De 

volgende tabel bevat de doelen, indicatoren en streefwaarden van de KA. Ook zijn de resultaten van 

de nulmeting verwerkt in de derde kolom: 

 
Doel Indicator Nul-

meting 
Streef-
waarde 

2020 

Streef-
waarde 

2022 
Het team is in positie De teams bevinden zich op niveau 3 of hoger m.b.t. 

indicatoren taakvolwassenheid (B. Tuckman) 

(meeteenheid: % teams dat zich qua 

taakvolwassenheid volgens teamleden en 
leidinggevende op niveau 3 of hoger bevindt) 

 

67,1%* 50% 100% 

Het team functioneert als 
professionele 
leergemeenschap 

Teamplannen die voldoen aan afspraken van ROC 

TOP en campusbreed 
(Meeteenheid: % teams dat volgens teamplan werkt 

+ waardering collega’s en leidinggevende voor 

dragen verantwoordelijkheid) 

 

39,5% 
 

 

2,8 

 

50% v.d. 
teams 

 

≥ 2,8 

 

100% v.d. 
teams 

 

≥ 3,2 

*Gebruikte schaal is volgens veel respondenten onduidelijk. 

 

3.13.1 Conclusie en aanbevelingen 
Samenvatting resultaten 
• Ruim de helft van de medewerkers geeft aan dat hun team ver ontwikkeld is in 

taakvolwassenheid. 
• Ongeveer een derde van de medewerkers geeft aan dat rollen en verantwoordelijkheden in de 

organisatie helder zijn en dat het gebruikelijk is om elkaar aan te spreken op 

verantwoordelijkheden. Een relatief groot deel van de medewerkers geeft aan dat ze hierover 

twijfelen of dat het niet het geval is. 

• Ruim een derde geeft aan dat er gewerkt wordt volgens het TOP-format en een vaste cyclus. Een 

grote groep twijfelt hierover en geeft aan dat het niet gebeurt. Opvallend dat een kwart van de 

medewerkers aangeven dat er niet cyclisch wordt gewerkt.  

 

Haalbaarheid streefwaarden 
• Ambities ten aanzien van de ‘taakvolwassenheid van teams’ lijkt haalbaar. Respondenten geven 

aan dat het onderscheid tussen de gehanteerde stellingen onduidelijk is. 

• Ambities ten aanzien van het cyclisch werken en werken volgens een gedeeld TOP-format lijken 

haalbaar. Hierin zal TOP wel behoorlijk moeten investeren om de target te halen.  

• Ambities ten aanzien van ‘het dragen van verantwoordelijkheid’ en ‘aanspreekbaarheid’ zijn 

haalbaar.  

 

Aanpassingen streefwaarden en/of indicatoren 
• Wij adviseren om de operationalisering van het model van Tuckman over taakvolwassenheid 

aan te scherpen of een andere schaal te hanteren. Veel respondenten geven aan dat het 

onderscheid van de fasen onduidelijk is en dat het lastig is om te kiezen.  
• Kies bij de derde indicator voor een percentage boven de score 3 in plaats van een gemiddelde 

score. Dit is optioneel, omdat er een acceptabele spreiding is in de antwoorden.  
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3.13.2 Het team in positie 
ROC TOP werkt de komende jaren aan de taakvolwassenheid van haar teams. Een taakvolwassen team 

is een groep medewerkers met gedeelde doelstellingen die samen verantwoordelijk zijn voor het 

afgesproken resultaat in het onderwijs of te leveren producten en diensten. Waarin waarden als open 

communicatie, wederzijds respect, flexibiliteit en initiatief tonen onderdeel wordt van de dagelijkse 

praktijk. ROC TOP gebruikt het model van Tuckman om de taakvolwassenheid van haar team te duiden 

en evalueren.  

 

 
Welke omschrijving past het meest bij jouw team? # % 
Er is nog geen groepsgevoel. Rolverdeling en posities zijn nog onduidelijk. Groepsleden zijn nog 
afwachtend en hebben behoefte aan sturing 

44 20.09% 
 

Rolverdeling en posities in het team beginnen steeds meer vorm te krijgen. Er is veel strijd als de 

ideeën van de groepsleden op gespannen voet met elkaar staan. 

28 12.79% 

 

Groepsleden komen steeds dichter tot elkaar. We zijn regels en methodes van samenwerking aan 

het ontwikkelen. De gemeenschappelijke teamdoelen worden gedeeld en vastgelegd. 

85 38.81% 

 

We vullen elkaar aan en er wordt harmonieus samengewerkt aan het gemeenschappelijke 

teamdoel. Ons team werkt zelfstandig. 

62 28.31% 

 

Totaal 219  

 

Het is opvallend dat bijna een derde (28,3%) van medewerkers aangeeft dat zij werken in een ver 

ontwikkeld en taakvolwassen team waarin harmonieus wordt samengewerkt aan een 

gemeenschappelijk teamdoel. Dit betreft het eerste stadium van Tuckman.  

 

De grootste groep (38,8%) van de medewerkers geeft aan te werken in een team waarin groepsleden 

steeds dichter bij elkaar komen en er steeds meer structuur en routine komt in de samenwerking. 

Binnen deze teams worden wel gezamenlijke doelen gedeeld en vastgelegd. Dit betreft het derde 

stadium van Tuckman. 

 

Ook valt het op dat een derde (33%) van de medewerkers aangeeft te werken in een team dat nog 

niet taakvolwassen is.  Een vijfde (20,1%) geeft zelfs aan dat er geen groepsgevoel heerst, dat de 

rolverdeling onduidelijk is en dat er behoefte is aan sturing. Dit betreft het eerste stadium van 
Tuckman. Een kleine groep (12,8%) geeft aan dat de rolverdeling steeds meer vorm krijgt, maar dat er 

nog veel strijd tussen teamleden in het geval van meningsverschillen. Dit betreft het tweede stadium 

van Tuckman. 

 

Belangrijke kanttekening: diverse respondenten hebben aangegeven dat dit een lastige vraag is. Het 

onderscheid tussen de stadia blijken onvoldoende onderscheidend te zijn. Daarom kunnen we op 

basis van deze data geen harde conclusies trekken over de taakvolwassenheid van de teams.  
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3.13.3 Team functioneert als professionele leergemeenschap 
ROC TOP wil de komende jaren een cultuur creëren waarin teams functioneren als professionele 

leergemeenschappen. In het ideale geval zijn rollen en verantwoordelijkheden helder, spreken 

professionals elkaar aan op verantwoordelijkheden en is het mogelijk om kritisch met elkaar in 

gesprek te gaan over de voortgang.  

 

 
 
Bijna een derde (31,1%) van de ondervraagde medewerkers geeft aan dat rollen en 

verantwoordelijkheden in de organisatie helder zijn. Ongeveer een derde (29,7%) van de 

medewerkers twijfelen hierover. Opvallend is dat een groot deel (39,3%) van de medewerkers van 

mening is dat de rollen en verantwoordelijkheden onduidelijk zijn.  

 

Bijna een derde (29,2%) van de medewerkers geeft aan dat het gebruikelijk is om elkaar aan te spreken 

in de organisatie. Een derde (33,8%) twijfelt hierover. Ook hier geeft een relatief grote groep (37%) 

aan dat het niet gebruikelijk is om elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden.  
 

Een kleine groep (16,9%) medewerkers is overtuigd dat er tegenspraak wordt georganiseerd in de 

organisatie. Bijna de helft (47%) van de medewerkers twijfelt hierover. Een relatief grote groep 

(36,1%) medewerkers geeft aan dat tegenspraak nauwelijks wordt georganiseerd in de organisatie. 

Belangrijke kanttekening bij de resultaten: diverse respondenten hebben aangegeven dat dit een 

onduidelijke stelling is, we moeten dus voorzichtig zijn in het trekken van harde conclusies.  
 

Structuur en cyclus teamplannen 
Een belangrijk onderdeel van een professionele leergemeenschap is het cyclisch werken en gedeelde 

opvattingen ontwikkelen over de opbouw en inhoud van (strategische) plannen. ROC TOP investeert 

hier de komende jaren in.  

  

 Antwoorden N Gem. Stand. 
dev. 

In onze organisatie zijn 

de rollen en 

verantwoordelijkheden 
helder 

 219  2.87 1.01 

 

In onze organisatie 

spreken we elkaar aan 

op onze 

verantwoordelijkheden 

 219  2.89 0.95 

 

In de organisatie wordt 

tegenspraak 

georganiseerd 

 219  2.74 0.85 

 

Antwoorden # % 
Ja 78 39.00% 

Nee 16 8.00% 

Weet ik niet 106 53.00% 

Totaal 200  
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Ruim een derde (39%) van de ondervraagde medewerkers geven aan dat er gewerkt wordt volgens 

het TOP-format. Een kleine groep (8%) geeft aan dat het niet gebeurt. Opvallend dat ruim de helft 

(53%) niet weet of er volgens het TOP-format wordt gewerkt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met 

het feit dat meer dan de helft (51,6%) van de medewerkers TOP-kader niet kent.  

 

 
 
Ruim een derde (40%) van de ondervraagde medewerkers geeft aan dat er gewerkt wordt volgens 

een vaste cyclus. Een kwart van de medewerkers (25,5%) geeft aan dat het niet gebeurt. Opvallend 

dat ruim de helft (34,5%) niet weet of er volgens een vaste cyclus wordt gewerkt. Dit heeft 

waarschijnlijk te maken met het feit dat meer dan de helft (51,6%) van de medewerkers TOP-kader 

niet kent.  

Antwoorden # % 
Ja 80 40.00% 

Nee 51 25.50% 

Weet ik niet 69 34.50% 

TOTAL 200  
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Bijlage 1: Algemene informatie respondenten 
 

Studenten 

 
 

 
 

Medewerkers 
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Werkveld 

 
Alumni 
Wat was de laatste opleiding die je volgde bij ROC TOP? 
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding en doel 
Op 31 oktober 2018 heeft ROC TOP haar Kwaliteitsagenda 2019-2022 ingediend. De Kwaliteitsagenda helpt ons 
om op koers te blijven bij onze transformatie. Dit implementatieplan is erop gericht om de doelstellingen en 
bijbehorende acties die benoemd zijn in de Kwaliteitsagenda te behalen en de voortgang te monitoren. Zodat 
wij eind 2022 de doelen en gewenste effecten bereikt hebben en uiteindelijk ook de bekostiging voor deze 
Kwaliteitsagenda ontvangen.

Wij raden aan de gekozen opzet na een half jaar te evalueren om te bepalen of er voldoende (geschikte) 
capaciteit is ingeschakeld om de afgesproken ambities te realiseren.

1.2 Een plan dat rekening houdt met de uitdagingen van ROC TOP
Er ligt een mooie en ambitieuze Kwaliteitsagenda, die ons de kans geeft om de benodigde kwaliteitsimpulsen en 
vernieuwingen door te voeren. Tegelijkertijd kent ROC TOP de volgende uitdagingen ten aanzien van de 
Kwaliteitsagenda: 

- Op dit moment komt het regelmatig voor dat rollen dubbel (en soms tegenstrijdig) belegd zijn
- Nog niet alle maatregelen uit de Kwaliteitsagenda zijn belegd bij een (of meerdere) trekker(s)
- Campusoverstijgende coördinatie (inhoudelijk en praktisch) is nodig om voortgang te bewaken en monitoren
- Betrokkenheid onderwijsmanagers en –teams dient geborgd te worden
- De implementatie vraagt capaciteit die dient te worden vrijgemaakt uit de staande organisatie, terwijl 

iedereen al veel op zijn bordje heeft 

Met dit implementatieplan willen we de uitdagingen zo goed mogelijk te ondervangen.

1.3 Scope
Dit plan richt zich op de Kwaliteitsagenda van ROC TOP en biedt een structuur voor de komende vier jaar. In de 
werksessie over de implementatie van de Kwaliteitsagenda d.d. 10-12-2018 is aangegeven dat de maatregelen 
die samenhangen met de Onderwijsvernieuwing (docent als coach (OV), gepersonaliseerd leren en DLWO) buiten 
de scope van dit plan vallen, omdat zij reeds programmatisch worden aangepakt. De rapportagecycli van dienen 
wel op elkaar te worden afgestemd (zie 2.3).

Dit betekent dat dit plan betrekking heeft op de volgende maatregelen en randvoorwaarden:

Maatregelen

1. Co-creatie
2. Internationalisering
3. Docent als coach (voor het stuk Studentondersteuning, hierna SO)
4. Studentondersteuning
5. Opleidingsschool
6. Excellentie
7. Doorlopende leerlijn
8. Alumnibeleid
9. Na- en bijscholing

Randvoorwaarden

10. Kwaliteitscultuur: Kwaliteitszorg en Lean
11. Teams in positie
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2 Voorstel voor sturing
2.1 Structuur voor sturing Kwaliteitsagenda
Rekening houdend met de uitdagingen zoals genoemd in 1.2, is het uitgangspunt van dit voorstel dat de sturing 
van de Kwaliteitsagenda zoveel mogelijk wordt ingebed in de bestaande organisatiestructuur en dat de 
voortgang en monitoring wordt gekoppeld aan de reguliere sturingscyclus van ROC TOP. 

Figuur 1 Structuur sturing en monitoring Kwaliteitsagenda

In figuur 1 is de structuur van de sturing en monitoring gevisualiseerd. In de volgende paragrafen wordt deze 
structuur toegelicht.

2.2 Rollen en verantwoordelijkheden
Het CvB is bestuurlijk opdrachtgever voor de implementatie van de Kwaliteitsagenda. Zij delegeert de opdracht 
naar de vier campusdirecteuren. Iedere campusdirecteur is eindverantwoordelijk voor de implementatie van de 
9 maatregelen en 2 randvoorwaarden op zijn/haar campus. Dit betekent dat er geen directieportefeuilles worden 
toegewezen1. 

De campusdirecteuren maken samen met hun MT een plan voor de implementatie op hun campus. Per campus 
kan de inhoudelijke invulling en/of fasering van de maatregelen verschillen, maar uiteindelijk dienen de vier 
campusplannen wel te borgen dat de gestelde mijlpalen in de Kwaliteitsagenda worden behaald. De 
implementatie van de maatregelen van de KA wordt verwerkt in de campus- en teamjaarplannen en maakt dus 
onderdeel uit van de reguliere sturingscyclus. 

 Voor iedere maatregel/randvoorwaarde wordt een 
‘trekker’ aangewezen. Deze trekker werkt 
campusoverstijgend en ondersteunt de MT’s bij het 
realiseren van de maatregel vanuit kennis op inhoud en 
proces. De trekker is niet eindverantwoordelijk voor de 

1 Voor het programma Onderwijsvernieuwing is reeds een programmastructuur opgetuigd. Hiervoor is één 
campusdirecteur aangewezen als portefeuillehouder. Het al dan niet behouden van deze structuur valt buiten de scope van 
deze notitie.

Een voorbeeld. 

Voor de maatregel doorlopende leerlijn hebben 
alle 4 de campussen een gelijke ambitie. Er 
wordt een ‘trekker’ aangewezen voor deze 
maatregel (bijvoorbeeld een docent), die de 4 
MT’s bijstaat in de planontwikkeling hiervoor. 
Ook zorgt de ‘trekker’ dat de activiteiten die 
hierbij horen worden uitgezet. Het MT faciliteert 
de ‘trekker’  bij zijn/haar opdracht: dat betekent 
dat het MT erop toeziet dat er formatie of 
anderszins wordt vrijgemaakt om mede 
uitvoering te geven aan de activiteit. 



5

realisatie van de maatregel; deze verantwoordelijkheid blijft bij de campusdirecteuren. 

Daarnaast sluit een beleidsadviseur van de afdeling B&S regelmatig aan bij het campus MT. Deze beleidsadviseur 
houdt zicht op de voortgang en speelt een belangrijke rol in de monitoring en verantwoording van de voortgang. 
Dit wordt nader toegelicht in 2.3.

Binnen het MT worden de maatregelen ‘verdeeld’ onder de onderwijsmanagers en programmamanager, om een 
duidelijk aanspreekpunt voor de ‘trekker’ te hebben en de werkbelasting binnen het MT te verdelen. De 
programmamanager en onderwijsmanager(s) trekken dus samen met de ‘eigenaren’ op om de 
maatregelen/randvoorwaarden te realiseren. 

Een mogelijke verdeling zou er als volgt uit kunnen zien:

Onderwijsmanagers Docent als coach (SO), studentondersteuning, opleidingsschool, doorlopende 
leerlijn, excellentie, teams in positie, kwaliteitszorg en lean.

Programmamanager Co-creatie, internationalisering, alumnibeleid en na-en bijscholing.

De programmamanager en onderwijsmanagers gaan vervolgens met de onderwijsteams aan de slag om de 
maatregelen te vertalen naar de teamprestaties. De ‘trekker’ ondersteunt hierbij zowel op inhoud als proces. 

Om te borgen dat er een helder beeld bestaat van de verschillende rollen, zijn deze nader toegelicht in bijlage 1.

2.2.1 Voorstel voor ‘eigenaren’ maatregelen / randvoorwaarden
Tijdens de werksessie over de Kwaliteitsagenda is aangegeven dat nog niet voor alle maatregelen een ‘trekker’ 
in beeld is. De campusdirecteuren hebben een voorstel gedaan voor de mogelijke invulling van deze rol. In 
onderstaande tabel is aangegeven hoe de invulling is voorzien. 

Nr Maatregel / randvoorwaarde Voorstel voor (benoemen) ‘trekker’

Maatregelen
1 Co-creatie Programmamanagers 
2 Internationalisering Programmamanager Business (Justin Schild tot die tijd)
3 Docent als coach (SO) Christien benadert docent van team Beveiliging
4 Studentondersteuning Interne vacature. Hassan is eigenaar. Mariëll vraagt 

Naomi en Petra voor de werving/benoeming. Hassan 
bespreekt details met Naomi en Petra.

5 Opleidingsschool Marian Zanen
6 Excellentie Peter Constandse
7 Doorlopende leerlijn Saja en Gert benaderen docent
8 Alumnibeleid Rita en Pien benaderen docent
9 Na - en bijscholing Rita en Pien benaderen docent
Randvoorwaarden
10a Kwaliteitscultuur: Kwaliteitszorg Rinske Zevering en Marian Zanen
10b Kwaliteitscultuur: Lean Naomi van der Haar
11 Teams in positie Mariëll overlegt met Wilma Koelewijn over invulling

2.3 Monitoring en verantwoording
Het is van belang de voortgang te bewaken en deze regelmatig te meten middels vooraf vastgestelde 
methodieken. Deze methodieken worden ontwikkeld voor de nulmeting (zie hoofdstuk 3).

Daarnaast dient er regelmatig te worden gerapporteerd over de voortgang van de Kwaliteitsagenda, zodat er 
tijdig kan worden bijgestuurd indien noodzakelijk. In figuur 2 is weergegeven hoe de monitoring en 
verantwoording er uitziet.
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Figuur 2 Routine evaluaties en verantwoording

Toelichting:

Het eerste niveau waarop gesproken wordt over de voortgang is in het MT van de campussen. De onderwijs- en 
programmamanager zien toe op de voortgang van de maatregelen en randvoorwaarden. De beleidsadviseur sluit 
1 x per maand aan bij het MT om de voortgang te bespreken. Indien relevant/noodzakelijk wordt de ‘trekker’ 
ook uitgenodigd aan te schuiven bij dit overleg.

Vervolgens wordt de informatie die door de beleidsadviseurs op de campussen wordt verzameld geclusterd en 
besproken met de manager Bestuur & Strategie. Eén keer in de 6 weken wordt het CvB-Directieoverleg met een 
uur uitgebreid om de voortgang op de Kwaliteitsagenda te bespreken. De manager Bestuur & Strategie sluit 
hierbij aan en verzorgt een integrale voortgangsrapportage over de diverse maatregelen en randvoorwaarden. 
In dit overleg worden besluiten genomen over gepresenteerde problemen en voorstellen aangedragen door de 
manager Bestuur & Strategie in voorbereiding met campusdirecteuren en/of trekkers.

Het CvB legt periodiek verantwoording af over de voortgang van de Kwaliteitsagenda aan de RvT en de Commissie 
Kwaliteitsafspraken MBO. In de voorbereiding van deze vergaderingen wordt zij ondersteund door B&S. 

2.3.1 Verantwoording volgt TOP-jaarcyclus
Voor de verantwoording van de voortgang op de Kwaliteitsagenda wordt de TOP-jaarcyclus gevolgd. Dit 
betekent dat er op de volgende sturingsmomenten wordt gerapporteerd over de voortgang:

Maand Sturingsmoment
Januari  Managementgesprekken periode III
Februari  Bestuurlijke rapportage III
Maart  -
April  -
Mei  Geïntegreerd jaardocument ROC TOP
Juni  Concept team- en campusplannen 

  Managementgesprekken periode I
Juli  Hoofdlijnen begroting

 Bestuurlijke rapportage I
Augustus  Definitieve team- en campusplannen
September  -
Oktober  Managementgesprekken periode II

 Bestuurlijke rapportage II
November  Jaarplannen bedrijfsvoering

 Jaarplan ROC TOP
December  Definitieve begroting ROC TOP
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2.3.2 Tussentijdse metingen
Onderdeel van het monitoren van de voortgang zijn de tussentijdse metingen. De afdeling B&S heeft hiervoor 
geschikte meetinstrumenten en/of -technieken ontwikkeld en de onderwijs-/programmamanagers hierin 
wegwijs gemaakt. De tussentijdse metingen worden uitgevoerd door het MT van de campussen, eventueel met 
hulp van de ‘trekkers’ van de maatregelen/randvoorwaarden. De afdeling B&S is verantwoordelijk voor het 
agenderen van de tussentijdse metingen, het beschikbaar stellen van de juiste meetinstrumenten/-technieken, 
het analyseren van de metingen en het rapporteren over de resultaten in de sturingsmomenten zoals hierboven 
beschreven.

N.B.: Hoewel de voortgang op de maatregelen t.a.v. Onderwijsvernieuwing (OV) in het eigen programma 
gemonitord wordt, zijn er wel acties, indicatoren en streefwaarden t.a.v. OV benoemd in de Kwaliteitsagenda. 
De afdeling B&S zal daarom wel meetinstrumenten en/of -technieken ontwikkelen om de voortgang op deze 
acties te monitoren. Vanuit B&S worden er afspraken gemaakt met de projectleiders van de OV over het 
monitoren van en rapporteren over de behaalde resultaten. De ontwikkelde meetinstrumenten en/of technieken 
worden tevoren aan de campusdirecteuren voorgelegd, mits dit agendatechnisch inpasbaar is . 

2.4 Escalatie
Wij stellen de volgende escalatieroutes voor indien de voortgang om welke reden dan ook stagneert:

 De ‘trekker’ van de maatregel/randvoorwaarde escaleert bij zijn/haar aanspreekpunt binnen het MT 
van de campus. Tevens informeert hij de beleidsadviseur die is betrokken bij de betreffende campus. 

 De beleidsadviseurs escaleren bij de Manager Bestuur & Strategie
 De manager Bestuur & Strategie escaleert over de voortgang in het uitgebreide CvB-Directieoverleg 

(de stuurgroep) dat 1x 6 weken plaatsvindt. 

2.5 Randvoorwaarden
Het succes van de Kwaliteitsagenda wordt onder andere bepaald door de juiste omstandigheden. We stellen 
daarom voor om op korte termijn de volgende randvoorwaarden te realiseren:

 Er is een eenduidig beeld over de inhoud van de voortgangsrapportages die in de MT’s en het CvB-
directieoverleg worden besproken en geëvalueerd.  De afdeling B&S ontwikkelt een voorstel hiervoor 
en de het CvB-directieoverleg (de stuurgroep) neemt hierover begin februari een besluit. Zowel het 
CvB-directieoverleg als de MT’s weten wat en hoe er periodiek geëvalueerd wordt. Wij stellen voor 
om ter ondersteuning een heldere en bondige werkwijze/handleiding hiervoor te ontwikkelen, met 
bijvoorbeeld richtinggevende vragen en verheldering over voortgangsrapportages.

 Budgetten worden tijdig gealloceerd op campus -en projectniveau. Campusdirecteuren weten dan ook 
op welke wijze en met welk doel zij budgetten vrij kunnen maken voor de kwaliteitsimpulsen van de 
Kwaliteitsagenda

 De trekkers van de maatregelen en randvoorwaarden beschikken over bijpassende competenties. Het 
trekken van deze maatregelen en randvoorwaarden op verschillende campussen vraagt immers om 
specifieke vaardigheden en kennis. Met name de nieuwe trekkers dienen geschoold te worden in hun 
nieuwe rol, de inhoud en bedoeling van de Kwaliteitsagenda en het projectmatig werken.

 Er komt een integraal communicatieplan, gericht op interne en externe belanghebbenden, over de 
inhoud en voortgang van de KA (Actie Pien en Christien, met M&C). 

2.6 Planning eerste jaar Kwaliteitsagenda
Onderstaande figuur is de Roadmap 2019 voor de Kwaliteitsagenda. Hierin zijn de belangrijkste activiteiten, 
mijlpalen en sturingsmomenten opgenomen. 
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Figuur 3 Roadmap Kwaliteitsagenda 2019

Periode 1: Januari t/m april
 Begin januari zijn alle trekkers benoemd (zie 2.2.1). Zij worden voor maart geschoold in hun nieuwe 

rol, de Kwaliteitsagenda, inhoud van hun project en projectmatig werken.
 In januari wordt de nulmeting uitgevoerd door het B&S team (met ondersteuning van Kim 

(Wisselwerkers)) in samenwerking met de programma- en onderwijsmanagers. B&S is in de lead voor 
de nulmeting. 

 7 februari worden de resultaten van de nulmeting besproken met de externe Commissie, die dan 
langskomt voor een verdiepend gesprek met het CvB.

 Begin februari wordt voor de eerste keer gerapporteerd over de voortgang van de Kwaliteitsagenda in 
de bestuurlijke rapportage. Hierin legt het CvB verantwoording af aan de RvT. Belangrijke thema’s 
hierbij zijn de nulmeting, positionering van trekkers en het implementatieplan.

 In februari wordt het communicatieplan gemaakt voor interne en externe belanghebbenden van TOP
 Begin maart organiseren we de officiële start van de KA (mits het plan goedgekeurd is door de 

commissie)
 Campusdirecteuren zullen in dit kwartaal de trekkers uitnodigen om met hun MT op maat gemaakte 

plannen te maken voor hun campussen (binnen het kader van de Kwaliteitsagenda). 
 Medio maart komt de Kwaliteitsagenda op de agenda van het CvB-directieoverleg. Hier wordt een 

GO/NO GO gegeven voor de vier campusplannen Kwaliteitsagenda. 
 Medio april zijn alle projecten van de Kwaliteitsagenda op campusniveau definitief uitgewerkt in een 

helder en concreet plan. Deze plannen zijn gemaakt door de MT’s met ondersteuning van de trekkers. 
 Vanaf dit moment worden dus ook alle projecten volgens planning uitgevoerd op de campussen en 

periodiek geëvalueerd in de Campus MT’s met ondersteuning van de adviseurs van B&S. 

Periode 2: mei t/m augustus
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 Begin mei komt de Kwaliteitsagenda op de agenda van het CvB-directieoverleg. Hierbij wordt een 
update gegeven van alle plannen op campusniveau. Belangrijke vragen hierbij: voldoen deze aan onze 
kwaliteitscriteria en is het aannemelijk dat we onze doelen hiermee gaan bereiken?

 De plannen van de KA-maatregelen en randvoorwaarden worden in juni opgenomen in het concept 
campusjaarplan. 

 Medio juni wordt de voortgang van de maatregelen en randvoorwaarden, successen en mogelijke 
knelpunten besproken in de het CvB-directieoverleg. 

 Alle plannen worden medio juli meegenomen in de integrale stichtingsbegroting. 
 Ook legt het CvB in medio juli verantwoording aan de RvT middels de bestuurlijke rapportage.
 In augustus is het campusplan definitief inclusief de uitwerking van de maatregelen en 

randvoorwaarden van de Kwaliteitsagenda. 

Periode 3: oktober t/m december
 Medio september wordt de voortgang van de maatregelen en randvoorwaarden, successen en 

mogelijke knelpunten besproken in heet CvB-directieoverleg.  
 In oktober vindt de tweede meting plaats. Deze wordt uitgevoerd door de programma- en 

onderwijsmanagers met ondersteuning van adviseurs van B&S. Met de uitkomsten van de meting 
wordt de voortgang van de projecten geëvalueerd in het Campus MT.  

 In december vindt de derde meting plaats. Deze wordt uitgevoerd door de programma- en 
onderwijsmanagers met ondersteuning van adviseurs van B&S. Met de uitkomsten van de meting 
wordt de voortgang van de projecten geëvalueerd in het Campus MT.  

 B&S maakt op basis van de uitkomsten van de metingen op campusniveau een overzichtelijke en 
begrijpelijke overall-rapportage. De resultaten worden door de Manager Bestuur & Strategie 
gepresenteerd en geëvalueerd in het CvB-directieoverleg eind december. 

 In december wordt ook planning van 2020 ontwikkeld en besproken in het CvB-directieoverleg. Na 
goedkeuring wordt deze vastgesteld. 
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3 De nulmeting
3.1 Aanpak 
Voor het uitvoeren van de nulmeting wordt een team samengesteld bestaande uit drie medewerkers van B&S 
(Rinske, Cilia en Marian) en Kim van Eijck (Wisselwerkers). Het team is verantwoordelijk voor het ontwerpen en 
uitzetten van de diverse meetinstrumenten en -technieken en het analyseren en presenteren van de data. 
Het team zal hierin samen optrekken met de onderwijsmanagers en programmamanagers, omdat zij 
uiteindelijk in de reguliere cyclus de metingen zullen gaan doen. Voor de nulmeting is het team in de lead. 

De meetinstrumenten en -technieken worden zo gebouwd dat zij efficiënt en eenvoudig te gebruiken zijn. 

3.2 Planning nulmeting
In de Kwaliteitsagenda van ROC TOP is aangegeven dat de nulmeting in het najaar van 2018 zou plaatsvinden 
(conform afspraak). Dit is nog niet gelukt, maar aangezien de commissie op 7 februari 2019 langskomt voor een 
verdiepend gesprek met het CvB, is het zaak dat deze nulmeting zo spoedig mogelijk wordt opgestart. In 
onderstaande tabel is hiervoor een planning uiteengezet. 

Week Werkzaamheden Resultaat

Week 1
17-23 dec 

 Ontwerp nulmeting 
(formats/werkwijzen) door 
team nulmeting

 Verdere concretisering 
planning

 Definitief ontwerp nulmeting 
 Evaluatieteam weet wat, hoe en 

wanneer gaan meten

Week 2
31 dec – 6 jan

 Afronding operationalisering 
dataverzameling (o.a. 
vragenlijsten) 

 Kick-off met 
onderwijsmanagers en 
programmamanagers

 Alle producten en werkwijzen zijn 
klaar voor dataverzameling

 Onderwijsmanagers en 
programmamanagers kennen de 
meetinstrumenten en -technieken

Week 3
7 jan – 13 jan

 Dataverzameling door team 
nulmeting: focus groepen, 
enquêtes en bronnen

 Data wordt op alle campussen 
verzameld

Week 4
14-20 jan

 Idem  Idem

Week 5
21-27 jan

 Reductie van data
 Analyse
 Rapportage
 Suggesties nieuwe 

streefwaarden

 Behapbaar en begrijpelijk overzicht 
van resultaten en voorstel voor 
wijziging streefwaarden KA

Week 6
21-27 jan

 Presentatie aan CvB-Directie  Breed gedragen en haalbaar 
startpunt voor KA

Week 7
28 jan – 3 feb

 Uitloop  Uitloop
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Bijlage 1 Specificatie rollen

Rol Omschrijving
Campusdirecteur:  Verantwoordelijk voor de integrale vertaling van de maatregelen en randvoorwaarden van de 

Kwaliteitsagenda (11 in totaal) in eigen campus.2

 Stuurt de realisatie van de Kwaliteitsagenda aan in eigen campus in samenspraak met 
programmamanager en onderwijsmanager(s).

 Bewaakt de voortgang in eigen campus en deelt voortgang, successen, uitdagingen en benodigde 
verbeteringen en vernieuwingen in het uitgebreide CvB-Directieoverleg (de “stuurgroep”).

 Presenteert – indien nodig – concrete voorstellen in het uitgebreide CvB-Directieoverleg (de 
“stuurgroep”) om problemen in de dagelijkse praktijk op te lossen, proces te versnellen of effecten te 
vergroten. 

Trekker van 
maatregel / 
randvoorwaarde: 

 Stelt samen met het campus-MT een plan op voor de uitvoering van zijn/haar 
maatregel/randvoorwaarde op de betreffende campus. Hierbij heeft hij/zij de rol van inhoudelijk 
expert.

 Daarnaast introduceert en faciliteert de trekker de route van de vernieuwing, bijpassende aanpak, 
planning, werkwijzen en producten die gebruikt kunnen worden op alle campussen.

 De trekker kent en herkent problemen in het proces en escaleert hierbij tijdig naar het MT van de 
campus. Hij/zij denkt mee over oplossingen om de veranderingen in de campussen zo soepel mogelijk 
te laten verlopen. 

 De trekker onderhoudt het contact met de relevante belanghebbenden van dit project en mobiliseert 
deze indien nodig. 

Onderwijsmanager  Vervult een coördinerende en uitvoerende rol bij maatregelen en randvoorwaarden die een intern 
karakter hebben.  

 Hierbij valt te denken aan maatregelen en randvoorwaarden als docent als coach, de 
opleidingsschool, excellentie, teams in positie, kwaliteitszorg en lean.

 Faciliteert en stimuleert de teams in de realisatie van de maatregelen en randvoorwaarden en 
escaleert problemen die buiten de invloedsfeer vallen van de teams naar de campusdirecteur.

 Hierbij krijgt hij ondersteuning van de trekkers en werkt hij nauw samen met de programmamanager. 
Programmanager  Vervult een coördinerende en uitvoerende rol bij maatregelen waarbij beroepenveld in de 

metropoolregio Amsterdam en brancheorganisaties een belangrijke rol spelen. 
 Hierbij valt te denken aan de maatregelen co-creatie, internationalisering, doorlopende lijn, 

alumnibeleid en na-en bijscholing. 
 Faciliteert en stimuleert de teams in de realisatie van de projecten en escaleert problemen die buiten 

de invloedsfeer vallen van de teams bij de campusdirecteur.
 Hierbij krijgt hij ondersteuning van de trekkers en werkt hij nauw samen met de onderwijsmanager.

Bestuur en 
strategie

 De beleidsadviseurs sluiten aan bij de campus-MT’s om de voortgang op de diverse maatregelen en 
randvoorwaarden te bespreken.

 De beleidsadviseurs signaleren tijdig richting de MT’s dat er een meting plaats dient te vinden. 
Hiervoor hebben zij toegankelijke en efficiënte meetinstrumenten en -technieken ontwikkeld. De 
beleidsadviseurs analyseren en bewaken de verzamelde data en verwerken deze in 
voortgangsrapportages.

 De Manager Bestuur & Strategie monitort de overall-voortgang van de Kwaliteitsagenda en 
rapporteert in een overall-voortgangrapportages richting het CvB-directieoverleg (de stuurgroep). 
Hiermee wordt het CvB-directieoverleg gefaciliteerd in het monitoren van de voortgang, het vieren 
van successen en het doorvoeren van weloverwogen verbeteringen en vernieuwingen. 

 De Manager Bestuur & Strategie bereidt in samenspraak met de beleidsadviseurs en het CvB de 
verantwoordingsmomenten voor. Hierbij valt te denken aan de externe verantwoording aan 
commissie Kwaliteitsafspraken MBO en interne verantwoording aan de Raad van Toezicht. 

Financiën & 
Control

 Alloceert het budget van de Kwaliteitsagenda aan de diverse maatregelen en randvoorwaarden.
 Verdeeld deze budgetten op basis van de verschillende plannen over de vier campussen.
 Informeert de campusdirecteuren en Manager Bestuur & Strategie met regelmatig over de uitputting 

van de budgetten.

2 Portefeuilleverdeling onder campusdirecteuren komt hiermee te vervallen. Campusdirecteuren zijn verantwoordelijk voor 
de integrale vertaling van kwaliteitsimpulsen in eigen campus. Verantwoordelijkheid voor de realisatie van de 
kwaliteitsagenda wordt dus decentraal en lokaal belegd.
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