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Inleiding 

Voor u ligt de Kwaliteitsagenda 2019-2022 van Scholengemeenschap De Rooi Pannen (DRP).  
Het plan van aanpak inclusief meerjarenbegroting wordt separaat bij de kwaliteitsagenda 
aangeboden.  
 
De kwaliteitsagenda is gemaakt in vervolg op het Bestuursakkoord OCW - MBO-Raad 2018-2022 
en de Regeling Kwaliteitsafspraken MBO. Trots, vertrouwen en lef, zoals de subtitel van het 
bestuursakkoord luidt, vormen het vertrekpunt voor een toekomstvisie, die de mbo-sector verder 
helpt om haar onderwijs naar een hoger niveau te brengen en haar rol te pakken in de verbetering 
van onze samenleving. Door die rol te pakken ondersteunt het beroepsonderwijs vele jongeren op 
weg naar een eigen bestaan in de maatschappij en begeleidt ze (jong)volwassenen in een leven 
lang ontwikkelen. Op die manier kan elke Nederlander de uitdagingen voor de toekomst nog 
adequater tegemoet treden. 
 
Op basis van het bestuursakkoord, ons meerjarenbeleidsplan 2017-2021, de strategische visie, de 
SWOT-analyses per afdeling, het managementreview 2018 ten behoeve van de externe audit van 
het Kwaliteitsnetwerk mbo en het rapport hiervan, en de voorganger van de kwaliteitsagenda, het 
Kwaliteitsplan 2015-2018, legt De Rooi Pannen in dit plan de kwaliteitsafspraken voor de volgende 
vier jaar vast. Om breed draagvlak te creëren zijn de onderwijsafdelingen nauw betrokken bij de 
totstandkoming van het plan. Daarnaast hebben ook andere interne en externe stakeholders input 
kunnen geven.  
 
De speerpunten in de kwaliteitsagenda van De Rooi Pannen zijn conform de speerpunten die in het 
bestuursakkoord worden aangereikt:  
1. Jongeren in kwetsbare positie 
2. Gelijke kansen voor ieder talent in het mbo 
3. Onderwijs dat voorbereidt op arbeidsmarkt van morgen (innovatie) 
 
In hoofdstuk 1 beschrijven we op basis van de missie en visie, uitgewerkt in kernwaarden, pijlers en 
beloften aan de leerlingen, waar De Rooi Pannen voor staat, en wat op hoofdlijnen onze koers de 
komende jaren zal zijn. In het tweede hoofdstuk geven we aan op welke wijze de kwaliteitsagenda 
tot stand gekomen is en hoe deze binnen de andere beleidsdocumenten en de kwaliteitszorgcyclus 
op de instelling is gepositioneerd. Tot slot zijn in hoofdstuk 3 de drie speerpunten uitgewerkt. In 
het separate plan van aanpak zijn de acties en meerjarenbegroting bij de verschillende speerpunten 
opgenomen.  
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Hoofdstuk 1 - De Rooi Pannen, waar staan we voor  

De Rooi Pannen, Centrum voor Ondernemersonderwijs, met vestigingen in Tilburg, Eindhoven en 
Breda tien onderwijsafdelingen, verzorgt vmbo- en mbo-opleidingen in de sectoren Handel, 
Horeca, Toerisme & Vrije tijd, Marketing & Evenementen en Vormgeving. De Rooi Pannen verzorgt 
onderwijs in alle leerwegen en op alle opleidingsniveaus, met de nadrukkelijke beperking dat De 
Rooi Pannen niet opleidt voor alle sectoren in het beroepenveld. De Rooi Pannen is geen warenhuis 
maar is en blijft een speciaalzaak op het gebied van beroepsonderwijs. 
Het werkgebied van De Rooi Pannen omvat Zeeland, Noord-Brabant, de Drechtsteden, het 
rivierengebied Gelderland en de kop van Limburg.  
 
De Rooi Pannen onderscheidt zich reeds jaren door haar onderwijsconcept met de praktijkgerichte 
en gespecialiseerde benadering. Het onderwijs van De Rooi Pannen wordt gekenmerkt door 
structuur en een optimaal afgestemde combinatie van theorie, projecten, interne praktijk en BPV. 
 
De Rooi Pannen is niet los te zien van haar omgeving. Omgevingsfactoren spelen dus ook bij De 
Rooi Pannen een rol als het gaat om de visie op onderwijs en het beleid op korte en middellange 
termijn. Een analyse van deze factoren is noodzakelijk om de afweging te kunnen maken in 
hoeverre omgevingsfactoren van invloed moeten zijn op het onderwijs, altijd in het belang van de 
student en in lijn met de eigenheid van De Rooi Pannen. De allesbepalende doelstelling is en blijft 
immers het aanbieden van uitdagend onderwijs in een inspirerende leeromgeving met normen en 
waarden gebaseerd op de praktijk van het bedrijfsleven met het doel jongvolwassenen optimaal 
voor te bereiden op beroep, vervolgstudie en maatschappij. 
 
De samenleving is ook de komende jaren volop in beweging. Trends en ontwikkelingen op diverse 
gebieden vragen van De Rooi Pannen een duidelijke keuze in de inrichting van het onderwijs. De 
Rooi Pannen is zich daar terdege van bewust en heeft voortdurend oog voor maatschappelijke 
veranderingen en ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Daar waar bestendige ontwikkelingen 
bijdragen aan optimalisering van het Rooi Pannen-onderwijs krijgen deze ontwikkelingen een plaats 
binnen het beleid en de opleidingen. 
 
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de instelling zelf, op waarom we de dingen doen zoals we ze 
doen, hoe we georganiseerd zijn en enkele relevante cijfers op hoofdlijnen om te verhelderen van 
waaruit we onze strategische koers bepalen.  

1.1 Onderwijskwaliteit van de instelling 

1.1.1 Missie en visie 
 
De Rooi Pannen staat voor kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs met beroepseisen als leidraad 
voor handelen en de echte praktijk in huis. Op deze wijze biedt De Rooi Pannen een 
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praktijkomgeving waar kinderen worden gevormd tot jongvolwassenen en opgeleid tot bekwame 
beroepsbeoefenaren of voorbereid op het vervolgonderwijs. 
De Rooi Pannen stelt zich tot doel zodanig onderwijs te verzorgen dat daarmee het hoogst haalbare 
uit elke student kan worden gehaald, elke student moet kunnen excelleren op zijn of haar eigen 
niveau. Niet alleen een belofte aan elke ambitieuze student die aan haar wordt toevertrouwd maar 
ook een maatschappelijke verantwoording. Deze maatschappelijke betrokkenheid uit zich 
bijvoorbeeld ook in de mate waarin De Rooi Pannen betrokken is en blijft bij opleidingstrajecten 
zoals bijvoorbeeld Prins Heerlijk in Tilburg. In de komende jaren streeft De Rooi Pannen naar 
deelname aan soortgelijke trajecten in Breda en Eindhoven, indien mogelijk. 
 
De Rooi Pannen betrekt haar studenten uit een groot voedingsgebied, voornamelijk uit Brabant, 
Limburg, Zeeland en de Drechtsteden. In met name Zeeland en Limburg loopt het kindertal de 
komende jaren terug. De Rooi Pannen gaat uit van een stagnatie van de groei dan wel een geringe 
terugloop in studentenaantal. Ze kent geen groeidoelstelling. Zij start geen, voor haar, 
branchevreemde opleidingen om het studentenaantal te vergroten maar investeert in de kwaliteit 
van de opleidingen en met name in de interne praktijk. De interne praktijk zijnde een van de 
belangrijke “Unique Buying Reasons” van De Rooi Pannen zorgt er ongetwijfeld ook in de toekomst 
voor dat studenten en ouders voor De Rooi Pannen blijven kiezen.  

 

MISSIE: Wij halen het beste uit al onze leerlingen en studenten 

 
Scholengemeenschap De Rooi Pannen is meer dan een school. We brengen elke student ertoe het 
beste uit zichzelf te halen om hem of haar op die manier voor te bereiden op succesvolle deelname 
aan de beroepspraktijk en aan de maatschappij of gedegen voor te bereiden op verder studeren 
buiten De Rooi Pannen.  
 

VISIE: De Rooi Pannen legt zich meer nog dan voorheen, toe op het creëren van concrete 
meerwaarde voor studenten en zal die meerwaarde zichtbaar maken voor de buitenwereld. 
 
In haar visie op onderwijs stelt De Rooi Pannen het aanleren van brede vakinhoudelijke en 
andere basisvaardigheden primair. We zijn daarbij gebonden aan verplichte 
kwalificatiedossiers, wet- en regelgeving en dergelijke, maar streven hierbinnen zoveel 
mogelijk naar een eigen inkleuring van het onderwijs. 
 
Het onderwijsprogramma van De Rooi Pannen is gericht op het ondernemend maken van 
studenten, waardoor we ze aanleren om het beste uit zichzelf te halen, zo mogelijk door te 
stromen naar een hogend liggend opleidingsniveau, er voor te gaan in het latere beroep of 
vak en zich ook in de toekomst te kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en zich te 
blijven ontwikkelen. Een onderwijsprogramma van een opleiding is een op de studenten 
afgestemde mix van theorie, projecten en interne praktijk. De invulling van theorie en 
projecten zijn zoveel mogelijk op de beroepspraktijk/branche gericht. De interne praktijk is 
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niet alleen gericht op beroepsvaardigheden, maar ook op persoonlijke ontwikkeling tot 
volwassen gedrag in beroep en maatschappij. 
 
Uitsluitend met het behouden van wat goed is en het aanpassen daar waar verstandig en 
haalbaar, blijft het Rooi Pannen onderwijs gegarandeerd van hoog niveau. De afgelopen 
jaren zijn de oud-studenten het beste bewijs dat De Rooi Pannen met deze aanpak en haar 
eigen specifieke inrichting van het onderwijs op succesvolle wijze erin is geslaagd om haar 
studenten de juiste bagage mee te geven, niet alleen als vakman/-vrouw maar ook als 
mens. 
 
Leidend voor ons handelen, voor hoe wij aan onderwijs bij De Rooi Pannen werken, zijn de 
volgende kernwaarden: 
• We varen onze eigen koers, zijn daarin herkenbaar en betrouwbaar en doen dat ondernemend en 

met lef. 
• We proberen onze leerlingen binnen hun mogelijkheden ook te brengen tot een ondernemende 

houding en gedrag.  
• We geloven in een organisatievorm met onderwijsafdelingen die een menselijke maat hebben 

vanuit het perspectief van de student en waarbinnen de teams een hoge mate van autonomie 
hebben bij de inrichting van het onderwijs, vanzelfsprekend binnen de in het Centraal Directie 
Beraad bepaalde kaders. 

• Onze onderwijsprogramma’s en de cultuur binnen de verschillende afdelingen zijn in hoge mate 
gericht op de latere beroepspraktijk, waarbij de interne praktijk een grote rol speelt. 

• We gaan in ons doen en laten voor kwaliteit in elk aspect. 
• We zorgen dat ons onderwijs bereikbaar is voor iedere gemotiveerde jongere, ongeacht zijn 

sociaal/economische achtergrond: wij verzorgen kosteloos onderwijs.  
 
Vanuit deze kernwaarden werkt De Rooi Pannen aan drie pijlers die de basis vormen voor het werk. 
Bij iedere pijler zijn beloftes aan onze studenten geformuleerd:  
 
Pijler 1: Kleinschalig van opzet  

o Je komt in een veilige leeromgeving 
o Je wordt gekend en herkend 
o Je krijgt persoonlijke begeleiding 
o Er is samenwerking met je ouders 

 
Onze studenten moeten zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Persoonlijke aandacht 
voor iedere student en ‘een hoog huiskamergehalte’ zijn daarvoor van essentieel belang.  
In haar decentrale organisatie hanteert De Rooi Pannen de menselijke maat als uitgangspunt. 
We blijven daarom werken binnen overzichtelijke onderwijsafdelingen die allemaal een eigen 
gebouw, eigen personeel en faciliteiten hebben. Binnen deze afdelingen kennen betrokkenen, 
studenten en personeel, elkaar en kunnen direct ondersteunend of indien gewenst corrigerend 
optreden naar studenten. Sturing en structuur vormen hierbij kernbegrippen. Hierbij wordt een 
waarden- en normenpatroon gehanteerd dat voor allen een leidraad van handelen vormt.  
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Figuur 1 – Uitgangspunten De Rooi Pannen op één A4 

 
 
De relevante beroepspraktijk vormt hierbij een belangrijk ijkpunt. Kleinschaligheid betekent een 
veilig leerklimaat, studenten die zich herkend en gekend voelen en persoonlijke begeleiding in 
nauwe samenwerking met ouders/verzorgers. Qua inrichting van de gebouwen blijven we streven 
naar een hoogwaardig afwerkingsniveau waardoor studenten en medewerkers zich prettig voelen. 
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Pijler 2: Praktijkgericht onderwijs 
o Je ervaart dagelijks de beroepspraktijk in de eigen schoolomgeving 
o We hanteren heldere waarden en normen gebaseerd op de beroepspraktijk 

 
De daadwerkelijke beroepsuitoefening vormt de basis voor het onderwijs. Dit wordt aangevuld met 
het ontwikkelen van de vaardigheid om flexibel om te kunnen gaan met veranderingen. De 
daadwerkelijke confrontatie tussen het toekomstig beroep en de persoonlijke kennis en 
vaardigheden van de student vormt dan ook de kern van het onderwijsproces. Hierbij bestrijken we 
een breder scala aan houding, kennis en vaardigheden dan die strikt noodzakelijk zijn voor het 
beroep. De student kan in de interne praktijk zelfs ervaring opdoen als leidinggevende, iets wat 
tijdens de stage in externe bedrijven veelal ondenkbaar is. Directe ervaringen met de werkelijkheid 
van het beroep hebben een groter leerrendement dan het puur van buiten leren van theorieën. 
Praktijkgerichtheid betekent in de eigen leeromgeving dagelijks de beroepspraktijk ervaren, evenals 
de normen en waarden gebaseerd op de beroepspraktijk. 
 
Pijler 3: Ondernemende studenten 

o We activeren en stimuleren je een ondernemende houding aan te nemen 
o We dagen je uit om samen met ons het beste uit jezelf te halen 
o We brengen je verantwoordelijkheid bij  

 
Verticaliteit, zoals de derde pijler tot voor kort werd aangeduid, is meer dan doorstroom binnen De 
Rooi Pannen, een verticale scholengemeenschap voor vmbo en mbo waar 12-jarigen hun 
schoolloopbaan starten op het vmbo en zo natuurlijk mogelijk doorstromen in een vervolgopleiding 
binnen het mbo. Als de mogelijkheid zich voordoet behoort het overnemen van of participeren in 
een bestaande vmbo in Breda tot de mogelijkheden van De Rooi Pannen, zodat een naadloze 
interne doorstroom van vmbo naar mbo zoals in Tilburg en Eindhoven ook in Breda kan worden 
gerealiseerd.  
 
De Rooi Pannen biedt voor alle doelgroepen, ongeacht niveau of afkomst, onderwijs en ziet het als 
haar opdracht om bij alle afdelingen passend onderwijs aan te bieden, voor alle studenten op alle 
niveaus. We zijn ervan overtuigd dat voor studenten de kleinschaligheid van De Rooi Pannen, de 
professionele interne praktijkfaciliteiten en de kleur van het beroep de motivatie is om te kiezen 
voor onze school. De keuzemogelijkheid voor de lagere niveaus is op dit moment echter nog 
beperkt. Om die reden zien we kansen in het uitbreiden van het aanbod van entreeopleidingen 
binnen de bestaande kwalificatiedossiers. Het aanleren van basisvaardigheden en persoonlijke 
ontwikkeling zijn belangrijk voor elke student en binnen de veilige leeromgeving van De Rooi 
Pannen is hier alle ruimte en mogelijkheid voor.  
 
De drie pijlers, Kleinschalig van opzet, Praktijkgericht onderwijs en Ondernemende studenten 
vormen de basis om kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs te kunnen blijven bieden. Daarnaast 
behouden en versterken we daarmee de herkenbaarheid en het merk ‘De Rooi Pannen’. 
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1.1.2 Organisatiestructuur 
De Rooi Pannen is en blijft gekenmerkt door een platte organisatie. Een Raad van Toezicht, een 
College van Bestuur, een kleine afdeling Overhead en tien autonome onderwijsafdelingen, elk met 
een eigen managementteam bestaande uit een directeur en adjunct-directeuren.  
Besluitvorming vindt plaats in het Centraal Directie Beraad, bestaande uit het College van Bestuur 
en de directeuren van de tien afdelingen (vmbo en mbo). Binnen de vastgestelde kaders die in het 
Centraal Directie Beraad zijn vastgesteld, opereren de onderwijsteams met een grote mate van 
zelfstandigheid. 
 
Figuur 2 - Organigram De Rooi Pannen 
 

 
 
De Rooi Pannen kent weinig verloop binnen het personeelsbestand zowel binnen de centrale 
diensten als binnen de onderwijsafdelingen. Door jaarlijks nieuwe aanwas van personeel, blijft het 
van belang om het bewustzijn van het DRP-gedachtegoed te versterken. Cultuurdragers zijn 
immers niet alleen van essentieel belang binnen de organisatie, maar ook naar buiten toe als het 
gaat om de uitstraling en het imago van De Rooi Pannen. Inmiddels zijn er stappen gezet om ons 
gedachtegoed te versterken; ook in de toekomst blijft dit een aandachtspunt. 

1.1.3 Cijfers studenten, personeel en opleidingen  
 
Demografisch gezien neemt het aantal potentiële vmbo-leerlingen reeds enige jaren af. Ook de 
komende jaren wordt, landelijk, een teruggang geprognotiseerd. Dit zal naar verwachting ook bij De 
Rooi Pannen een teruggang van het aantal vmbo-leerlingen tot gevolg hebben. Door verkorting 
van de mbo-opleidingen wordt het aantal mbo-studenten minder. Het grootste effect hiervan was 
te merken in het schooljaar 2017-2018. Het studentenbestand (vmbo en mbo) was toen 7.687, 
een flinke terugloop ten opzichte van de 8.400 studenten in 2016-2017.  
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Op 1 oktober 2018 is ons studentenaantal met slechts zeven leerlingen afgenomen naar 7680. 
Door de ontwikkelingen in ons opleidingsaanbod en de nieuwe ruimere huisvesting verwachten we 
voor de volgende jaren een lichte toename en daarna een stabilisatie van het aantal studenten.  
 
Tabel 1: Aantal leerlingen (vmbo) en studenten (mbo) per 1 oktober vanaf 2014 

 
 
Tabel 2: Aantal personeelsleden De Rooi Pannen 2017 en 2018 

  Aantal personeelsleden 

  Directeuren OOP OP totaal 

  2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
totaal 14 13 345  332  508 504 867 849 
  

Tabel 3: Opleidingenaanbod mbo 2018-2019 bol/bbl per vestigingsplaats 

OPLEIDINGENAANBOD MBO DE ROOI PANNEN 2018-2019 TILBURG BREDA EINDHOVEN 

MBO HORECA BOL BBL BOL BBL BOL BBL 

entree Horeca-assistent o  o  o  
niveau 2 Kok o o o o o o 

Gastheer/Gastvrouw o o o o o  
niveau 3 Zelfstandig werkend kok o o o o o o 

Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw o o o o o  
Ondernemend horecavakman o      

niveau 4 Horecaondernemer/-manager o  o  o  
Gespecialiseerd kok  o  o  o 
Leidinggevende keuken  o     
Leidinggevende bediening  o     
Manager party-, event- en businesscatering   o    
Gastronoom/Sommelier  o     
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2014 1006 1226 1149 863 646 790 550 739 978 657 8604
2015 997 1267 1217 852 677 813 530 732 928 620 8633
2016 967 1261 1186 773 675 764 555 690 937 592 8400
2017 985 1137 959 649 656 763 477 640 939 482 7687
2018 970 1062 972 631 656 814 478 635 888 574 7680

totaal 2018 
per regio

Tilburg EindhovenBreda

Aantal leerlingen/studenten per 1 oktober

4291 20971292
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MBO TOERISME & VRIJE TIJD BOL BBL BOL BBL BOL BBL 

entree Assistent hospitality   o    
niveau 2 Medewerker recreatie o  o  o  
niveau 3 Zelfstandig medewerker travel en hospitality o  o  o  

Zefstandig medewerker leisure en hospitality o  o  o  
niveau 4 Leidioggeveode travel eo hospitality o  o  o  

Leidinggevende leisure en hospitality o  o  o  
Luchtvaartdienstverlener o      

 
MBO HANDEL BOL BBL BOL BBL BOL BBL 

entree Aankomend verkoopmedewerker o      
niveau 2 Verkoper o o     
niveau 3 Verkoopspecialist o o     
niveau 4 Manager retail  o     

Ondernemer retail o      
Vestigingsmanager (internationale) groothandel o      
Junior accountmanager o      

 
MBO VORMGEVING BOL BBL BOL BBL BOL BBL 

niveau 2 Medewerker productpreseotatie o      

Medewerker sign o      

niveau 3 Allrouod sigomaker o      

niveau 4 Ruimtelijk vormgever o      

Signspecialist o      

 
MBO MARKETING & EVENEMENTEN BOL BBL BOL BBL BOL BBL 
niveau 3 Commercieel medewerker o      
niveau 4 Medewerker marketing en communicatie o    o  
niveau 4 Medewerker evenementenorganisatie o    o  

 

1.1.4 Strategische koers 
In 2017 is het Meerjarenbeleidsplan augustus 2017 – augustus 2021 van De Rooi Pannen 
vastgesteld. In maart 2018 is vervolgens de Strategische visie vastgesteld, die een nadere 
uitwerking en aanscherping is van het meerjarenbeleidsplan. Ter voorbereiding op het opstellen 
van deze visie heeft iedere onderwijsafdeling in het najaar van 2017 een swot-analyse uitgevoerd. 
De analyses zijn toegelicht in een gesprek van het College van Bestuur met de directeur van de 
afdeling en vervolgens gedeeld met in het Centraal Directie Beraad.  Vervolgens is op basis van 
deze besprekingen de strategische visie opgesteld. Zie pagina 13.  
 
Het meerjarenbeleidsplan en de strategische visie zijn de basisdocumenten en leidraad geweest bij 
het maken van deze Kwaliteitsagenda. Meer informatie is te vinden in hoofdstuk 2.  
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SWOT-analyse en uitwerking naar strategische visie   

 
 
 

                                                                                          
                     Interne factoren 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Externe factoren 

STERKE PUNTEN 
• Goede naamsbekendheid  
• Kleinschaligheid 
• Duidelijke structuur 
• Verticaliteit vmbo – mbo 
• Smal aanbod 
• Aanbod opleidingen op alle niveaus 
• Financieel gezond 
• Groot netwerk bedrijfsleven en organisaties 
• Uitstekende interne praktijk 
• Trotse oud-studenten (alumni)  
• Goede oudercontacten  

ZWAKKE PUNTEN 
• Gedegen, traditioneel onderwijs met jaarklassensysteem kan 

belemmerend zijn voor ontwikkelingen (cultuur) 
• Beperkt aanbod digitaal leren, te weinig gebruikmakend van 

sociale media 
• Te weinig kennis over innovatie onderwijs en veranderende 

leerling 
• Visie is niet meer voldoende bekend 
• Decentrale aansturing leidt tot eilandenstructuur 
• Te weinig samenwerking tussen afdelingen  
• Leerwinst bij doorstroom vmbo – mbo kan effectiever 

(samenwerking) 
• Aanspreekcultuur kan sterker 
• Betrokkenheid bij besluitvorming te weinig bottom-up  
• Geografische ligging Tilburg ongunstig t.o.v. aanbod Breda en 

Eindhoven 
• Door personeel ervaren werkdruk te hoog  
 

KANSEN 
• Beter benutten contacten met het bedrijfsleven 
• Aansluiten bij regionale initiatieven  
• Nog meer recht doen aan talenten (maatwerk) 
• Uitdagendere leeromgeving op nieuwe locatie in Breda 
• Internationaliseren 
• Intensivering samenwerking met collega-scholen  
• Betere profilering als school in dienstverlening en gastvrijheid 

 

STERKE PUNTEN / KANSEN 
 
OPTIMALISEREN INTERNE EN EXTERNE DOORSTROOM 
o vmbo-mbo  
o mbo-mbo 
o mbo-hbo  

 
AANSCHERPEN COMMUNICATIE EN RELATIEMANAGEMENT 
richting bedrijven en organisaties 
o communiceren meerwaarde van ons onderwijs 

 

ZWAKKE PUNTEN / KANSEN 
 
INNOVATIE 
o van de inhoud van de opleidingen 
o van de didactische inrichting van de opleidingen 

 
KENNIS VERGAREN EN DELEN 
o vergaren door meer externe oriëntatie  
o delen binnen het Centraal Directie Beraad en tussen afdelingen 

BEDREIGINGEN 
• Traditionele uitstraling 
• Afname belangstelling voor beroepen waarvoor we opleiden 
• Concurrentie van bedrijfsopleidingen  
• Vermindering aansluiting van onderwijs op behoeften en 

motivatie studenten  
• Aandacht voor zorg binnen onderwijs kan uit balans raken 
• Verhoging van de mate van ontzorging van ouders door school 

STERKE PUNTEN / BEDREIGINGEN 
 
UITBREIDING OPLEIDINGSAANBOD 
o Associate Degree programma's 
o cursussen/trainingen in het kader van een leven lang leren 

ZWAKKE PUNTEN / BEDREIGINGEN 
 
VERBETEREN VAN HET WERK- EN LEERKLIMAAT 
o modern en prettig werk- en leerklimaat  

 
AANSCHERPEN COMMUNICATIE EN RELATIEMANAGEMENT 
richting potentiële studenten en ouders 
o communiceren meerwaarde van ons onderwijs 
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Hoofdstuk 2 – Positionering en totstandkoming Kwaliteitsagenda  

De speerpunten die uit de Regeling Kwaliteitsafspraken zijn opgenomen in de volgende 
hoofdstukken. Deze thema’s sluiten goed aan bij de ontwikkelingen binnen De Rooi Pannen. Er is 
niet voor gekozen om het aantal thema’s te verminderen of uit te breiden.  
Alle maatregelen die in het kader van de speerpunten in de kwaliteitsagenda zijn opgenomen, 
dragen bij aan de missie van De Rooi Pannen: “Wij halen het beste uit al onze leerlingen en 
studenten”.  
 
In dit hoofdstuk verduidelijken we op welke manier de kwaliteitsagenda tot stand is gekomen en 
hoe deze gepositioneerd is in onze kwaliteitszorgcyclus. 

2.1 Positionering kwaliteitsagenda 

Relatie met bestaande plandocumenten: 
1. Meerjarenbeleidsplan augustus 2017 - augustus 2021 
2. Strategische visie van maart 2018 
3. Tweejarenplannen 2017-2019 van De Rooi Pannen (centraal), de centrale diensten en de tien 

onderwijsafdelingen (totaal twaalf plannen) 
4. Ontwikkelagenda naar aanleiding van het onderzoeksrapport Kwaliteitsnetwerk mei 2018  
 
Het Meerjarenbeleidsplan dient als leidraad en inspiratiebron voor alle medewerkers en staat bij 
regelmaat “op de agenda” binnen alle afdelingen. Het plan draagt bij aan het uitdragen van het 
“cultureel erfgoed” van De Rooi Pannen en maakt het voor elke medewerker begrijpelijk waarom 
De Rooi Pannen “de dingen doet zoals ze ze doet”. Op basis van het Meerjarenbeleidsplan en de 
swot-analyses die eind 2017 op alle onderwijsafdelingen zijn gedaan, is in 2017-2018 de 
strategische visie opgesteld.  
  
Voor de Raad van Toezicht leveren beide documenten de concrete handvatten om in de toekomst 
de uitvoering van het beleid op korte en middellange termijn te kunnen toetsen. In de 
kwaliteitscyclus van factsheet, zelfevaluatie en tweejarenplan dient het Meerjarenbeleidsplan als 
basis voor de concretisering van het beleid in het tweejarenplan De Rooi Pannen. Dit plan vormt op 
haar beurt de basis voor de tweejarenplannen van de Centrale Diensten en de afzonderlijke 
onderwijsafdelingen.  
 
In mei 2018 heeft het Kwaliteitsnetwerk MBO een externe audit bij De Rooi Pannen gedaan met als 
belangrijkste onderzoeksvragen: Wat is nodig om de verticale communicatie in de instelling te 
optimaliseren? Wat is nodig om alle teams tot verhoogd kwaliteitsbewustzijn te brengen? Wat is de 
ideale balans tussen centralisatie en decentralisatie? Vanuit de audituitkomsten is een 
ontwikkelagenda voor de komende jaren opgesteld.  
 
De Rooi Pannen werkt met een sluitend cyclisch kwaliteitszorgsysteem wat goed ingebed is in de 
organisatie. Zowel de Kwaliteitsagenda als de Ontwikkelagenda worden in de kwaliteitszorgcyclus 
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naast de bestaande plannen gezet. Beide agenda’s zijn opgesteld mede op basis van de reeds 
bestaande plannen, die op hun beurt weer op basis van input van de verschillende stakeholders zijn 
geformuleerd. Zowel op centraal niveau als op afdelingsniveau worden de verbetermaatregelen en 
bijbehorende doelen vanuit de agenda’s in de eigen tweejarenplannen 2019-2021 opgenomen.  
Deze tweejarenplannen en plannen van aanpak van de onderwijsafdelingen worden twee keer per 
jaar door het College van Bestuur gemonitord. De kwaliteitsagenda wordt jaarlijks De Rooi 
Pannenbreed geëvalueerd en hiervan wordt een voortgangsrapportage opgeleverd. Wanneer nodig 
worden op basis van de evaluatie maatregelen en activiteiten bijgesteld.  

2.2 Totstandkoming kwaliteitsagenda  

Deze kwaliteitsagenda is samengesteld op basis van onder meer het Meerjarenbeleidsplan 2017-
2021, de Strategische visie (februari 2018), de tweejarenplannen 2017-2019 en een inventarisatie 
van de thema’s die in de tweejarenplannen 2019-2021 opgenomen zullen worden.  
 

Figuur 3 – Positionering en routing kwaliteitsagenda en ontwikkelagenda  
 

 
 
De Rooi Pannen heeft voor de zomer van 2018 op basis van de drie speerpunten een praatpapier 
opgesteld waarmee de tien onderwijsdirecteuren op hun eigen afdeling bij de onderwijsteams en 
klankbordgroepen hebben opgehaald op welke manier ze een bijdrage kunnen leveren aan de 
Kwaliteitsagenda.  
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De contacten met het bedrijfsleven zijn intensief. Iedere docent heeft 8 uur beschikbaar voor niet 
lesgevende activiteiten zoals docentstages en het onderhouden van contacten met (bpv-)bedrijven. 
We hebben te maken met drie grote gemeenten (Breda, Tilburg en Eindhoven). Breda is actief als 
het gaat om onderwijsontwikkeling en bij Tilburg staat sinds kort het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) 
op de agenda. In de klankbordgroepen van de afdelingen, die in een vaste frequentie bij elkaar 
komen, is het bedrijfsleven vertegenwoordigd. Hierin is opgehaald waar de branches behoefte aan 
hebben gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Verder participeert de instelling in landelijke 
en regionale overleggen en heeft ze een actieve Businessclub. 
 
De Studentenraad heeft input geleverd aan het CvB en op afdelingsniveau is informatie opgehaald 
uit de overleggen met de klassenvertegenwoordigers. Met de Raad van Toezicht is overlegd over de 
drie speerpunten en deze zijn eveneens voorgelegd aan de Ondernemingsraad.  
Op basis van al deze informatie is de inhoud van de kwaliteitsagenda bepaald. Bestaande 
beleidsplannen die in de kwaliteitsagenda zijn verwerkt, zijn in een eerder stadium al mede op basis 
van input van onze stakeholders gemaakt.  

2.3 Verduurzaming maatregelen  

 
Figuur 4 - Proces kwaliteitszorgcyclus  
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Zoals in de vorige paragraaf al is beschreven dient de kwaliteitsagenda en het onderliggende plan 
van aanpak als input voor het Tweejarenplan De Rooi Pannen 2019-2021, de tweejarenplannen 
van de afdelingen en de onderliggende plannen van aanpak. De zelfevaluatie van de plannen 2017-
2019 vindt momenteel plaats op basis van de resultaten van bijvoorbeeld tevredenheidsmetingen 
en onderwijsresultaten en de uitkomsten vanuit het vorige plan van aanpak. Zie ook de  
 
Op basis van het tweejarenplan van de onderwijsafdeling gaan de onderwijsteams aan de slag met 
de afdelingsspecifieke maatregelen die vanuit kwaliteitsagenda zijn opgenomen. Via de pdca-cyclus 
vindt monitoring en bijstelling plaats. De onderwijsteams zijn tevens verantwoordelijk voor de 
aansluiting van de maatregelen op het niveau van studenten en ouders. Daarbij zal het College van 
Bestuur de komende jaren met de Studentenraad de voortgang van de maatregelen bespreken en 
informatie ophalen die zo nodig meegenomen kan worden in het vervolgtraject. De plannen van 
aanpak worden eveneens periodiek gevolgd in de klankbordgroepen, zodat ook informatie vanuit 
het bedrijfsleven betrokken kan worden bij vervolgstappen. De uitdaging is vervolgens om alle onze 
plannen en resultaten zichtbaar te maken richting bedrijfsleven en te toetsen of deze herkend 
worden. Dit kan op de vele contactmomenten van de onderwijsteams met de bedrijven, 
bijvoorbeeld tijdens bpv-bezoeken, docentenstages, leermeesterdagen en bijeenkomsten van de 
Business Club.  
 
Het volgen of de impact van ondernomen maatregelen zichtbaar wordt bij studenten, medewerkers 
en de bedrijven gebeurt in de halfjaarlijkse gesprekken van het College van Bestuur met het 
managementteam van de onderwijsafdelingen. Verder participeert De Rooi Pannen in overleggen 
met de regionale partners, zoals de drie grote gemeenten, de samenwerkingsverbanden, het 
Bestuurlijk Overleg Hoger Onderwijs Breda (BOHOB) en de vele andere partners in het onderwijs 
en het bedrijfsleven. 
 
Aan de hand van de afdelingsrapportages bespreekt het College van Bestuur de voortgang van de 
maatregelen met de managementteams van de onderwijsafdelingen. In deze management-
gesprekken denkt het college mee over oplossingen voor ontstane knelpunten en vindt wanneer 
nodig bijsturing plaats.   
 
In het volgende hoofdstuk zijn de drie speerpunten voorafgegaan door de visie op ieder speerpunt 
uitgewerkt in een doelstelling, maatregelen, nulmeting en beoogde resultaten.  
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Hoofdstuk 3 – Speerpunten De Rooi Pannen  

Speerpunt 1 - Jongeren in een kwetsbare positie 

Visie De Rooi Pannen op speerpunt 1 
De Rooi Pannen biedt gelijke kansen aan alle jongeren en jongvolwassenen om hun 
persoonlijk talent en burgerschap te ontwikkelen, door te stromen naar een goede 
positie op de arbeidsmarkt en naar vervolgopleidingen in het mbo en hbo.  
 
In onze roerige maatschappij is de student gebaat bij een veilige en gestructureerde leeromgeving 
en een goed pedagogisch en didactisch leerklimaat, waarin de student wordt herkend en gekend. 
Een vertrouwde, kleinschalige omgeving met een hoog “huiskamergehalte” waarbij de eigen 
klassenmentor het vaste aanspreekpunt is voor zowel de student als zijn ouders/verzorgers. Deze 
mentor vormt de spil in de persoonlijke begeleiding van de student en is primair verantwoordelijk 
voor het welbevinden van de student binnen zijn klas en op school.  
 
Een voorwaarde voor een goed klimaat is het goed functioneren van de onderwijsteams. Een prima 
team legt immers de basis voor prima onderwijs. We blijven inwerkprogramma’s voor nieuwe 
personeelsleden en specifieke scholing voor nieuwe leidinggevenden aanbieden en iedere nieuwe 
collega krijgt een mentor toegewezen. Verder worden er ook de komende jaren trainingen verzorgd 
voor klassenmentoren, personeelsleden met coördinerende taken, diverse trainingen voor zittende 
leidinggevenden en workshops, trainingen, lezingen en bedrijfsbezoeken voor zowel het 
onderwijzend als het niet-onderwijzend personeel. Kwalitatief hoogstaand onderwijs kan immers 
uitsluitend worden gerealiseerd met kwalitatief hoogstaand personeel. Investeren in het hebben en 
houden van professioneel personeel binnen elke functie binnen De Rooi Pannen is derhalve een 
“must” ook in de toekomst. 
 
Deze veilige en gestructureerde leeromgeving moet met name voor jongeren in kwetsbare posities 
een goede thuishaven zijn waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Soms kunnen deze 
studenten onmogelijk tot hun recht komen in een reguliere schoolsituatie. De Rooi Pannen biedt 
deze studenten alle kansen via een entreeopleiding of in trajecten zoals bijvoorbeeld bij Prins 
Heerlijk en Sarban, vanuit de vaste overtuiging dat elke gemotiveerde jongere een kans moet 
krijgen op een succesvolle toekomst. In het kader van Passend Onderwijs neemt De Rooi Pannen 
haar regionale verantwoordelijkheid. In al haar regio’s participeert zij op bestuurlijk en elk ander 
niveau in regionale samenwerkingsverbanden en stelt ze in ondersteuningsprofielen voor vmbo en 
mbo duidelijke grenzen aan de zorg die zij studenten biedt. 

Doelstelling 
Jongeren in een kwetsbare positie door uitstekend onderwijs en persoonlijke begeleiding 
maximaal ondersteunen met als doel om uitval te voorkomen, door te stromen naar een 
hoger niveau of een goede start te maken op de arbeidsmarkt.  
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Maatregelen 

UITBREIDEN AANBOD 

Om jongeren in kwetsbare posities de kans te geven om een startkwalificatie te behalen, gaat De 
Rooi Pannen zowel in Tilburg, Eindhoven als in Breda, de mogelijkheid tot het volgen van 
entreeopleidingen uitbreiden en de doorstroom naar niveau 2 bevorderen. Ook wordt de inrichting 
van het onderwijs beter afgestemd op de doelgroep. De afdelingen in Tilburg trekken gezamenlijk 
op bij het inrichten van een brede entreeopleiding waarbij studenten zich kunnen oriënteren op de 
opleidingen niveau 2 binnen de instelling. In de andere twee vestigingsplaatsen wordt een 
gezamenlijk (eerste) jaar entree en niveau 2 gestart. Entreeopleidingen voor statushouders worden 
in samenwerking met een bpv-bedrijf verder op maat ingericht. Eén afdeling gaat onderzoeken of 
er behoefte is aan een nieuwe bbl-opleiding niveau 2.  
Daarbij blijft De Rooi Pannen zich inspannen om de bestaande maatwerktrajecten voort te zetten 
en wanneer het zich voordoet aan te sluiten bij initiatieven in de regio. 
 
De Rooi Pannen gaat intensiever volgen hoeveel studenten de school zonder diploma verlaten en 
de reden waarom. Ook willen we beter inzicht krijgen in het vervolgtraject van gediplomeerde 
studenten entree en niveau 2 die niet doorstuderen: of ze werkloos zijn, of ze werken op basis van 
een 0-urencontract of dat ze een baan hebben voor meer dan 12 uur per week. 

VERSTERKING PEDAGOGISCH EN DIDACTISCH LEERKLIMAAT 

Het verder uitrollen van het traject Versterking van de onderwijsteams en bevorderen 
kwaliteitscultuur binnen de teams is een voorwaarde om het pedagogisch en didactisch leerklimaat 
te verbeteren. De Rooi Pannen wil nog meer investeren in bijbrengen van waarden en normen en 
eigen verantwoordelijkheid bij de studenten en meer aandacht voor het goed voorbereiden van 
studenten op en begeleiden naar de arbeidsmarkt.  
Een andere belangrijke maatregel is het verder versterken van het mentorschap, waarbij de 
klassenmentor de studenten optimaal begeleidt, als een spin in het web fungeert en vast 
aanspreekpunt is voor zowel de student, zijn ouders/verzorgers en de collega’s.  
Het continueren en verbeteren van de zorgstructuur blijft eveneens aan de orde, zodat iedere 
student adequate zorg ontvangt en de aandacht krijgt die hij nodig heeft.  

Nulmeting en beoogd resultaat 

UITBREIDEN AANBOD  
 
De Rooi Pannen wil het aantal opleidingen uitbreiden of anders organiseren:  

• in Tilburg:  
o starten met één nieuwe brede entreeopleiding voor de gezamenlijke afdelingen in 

Tilburg ter oriëntatie op de opleidingen niveau 2 binnen De Rooi Pannen Tilburg  
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o starten met een opleiding niveau 2 voor statushouders bij horeca met een 
gezamenlijk eerste jaar met het maatwerktraject 
 

• in Eindhoven:  
o onderzoeken van de mogelijkheden van één nieuwe gezamenlijke entreeopleiding 

voor horeca en toerisme in Eindhoven, waarna eventueel gestart gaat worden 
o oriëntatie op het starten van een toeristische bbl-opleiding niveau 2, waarna 

eventueel gestart gaat worden 
 

• in Breda:  
o bestaande entreeopleiding bij toerisme uitbreiden met horeca  
o inzetten gezamenlijk eerste schooljaar voor de entreeopleiding en opleiding niveau 2 

bij toerisme 
 

 BEOOGD AANTAL ENTREEOPLEIDINGEN 

 18-19 
(huidig) 19-20 20-21 21-22 

Tilburg 2 3 3 3 
Eindhoven 1 1 2 2 
Breda 1 1 1* 1* 
totaal 4 5 6 6 
 
* Bestaande entree-opleiding wordt sectoroverstijgend  
 
De Rooi Pannen vindt dat mede in het kader van maatschappelijke betrokkenheid jongeren in een 
kwetsbare positie recht hebben op goed onderwijs. We doen wat mogelijk is om deze jongeren een 
onderwijsplek te geven. Ook het kosteloos onderwijs draagt hieraan bij.  
 
De Rooi Pannen werkt mee aan verschillende projecten waarbij kwetsbare jongeren toegeleid 
worden naar het behalen van een startkwalificatie en naar de arbeidsmarkt. Hier worden 
bijzondere resultaten behaald. Jongeren zien hoe anderen resultaten halen en dit motiveert hen 
weer om ook het onderwijs in te stappen en een diploma te gaan behalen. 
In Prins Heerlijk Tilburg (restaurant, detailhandel, zorg) kunnen jonge mensen die door 
verschillende oorzaken, zoals functiebeperkingen, sociaal-emotionele problemen of geen 
startkwalificatie, weinig kans maken op de arbeidsmarkt begeleid leren en werken en een diploma 
behalen. Dit in samenwerking met de stichting Buitengewoon leren en werken.In juni 2017 is het 
project Sarban de Toekomst van start gegaan. Het project van de partners gemeente Tilburg, 
Stichting Samen Doen, De Rooi Pannen, het Schakelcollege, Sarban (Afghaanse restaurants) en 
horecawerkgevers heeft een tweeledig doel: het wil de nieuwkomers (statushouders) een toekomst 
geven en voorkomen dat ze in een uitkering terecht komen en daarbij wil het de integratie van de 
nieuwkomers bevorderen door ze te verbinden met de bewoners van Tilburg. Het traject wordt 
voortgezet en uitgebreid met niveau 2.  
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VERSTERKING PEDAGOGISCH EN DIDACTISCH LEERKLIMAAT 
 
Het pedagogisch en didactisch leerklimaat is op orde, maar er is nog winst te behalen. Door het 
uitvoeren van entreeopleidingen verbetert het pedagogisch en didactisch handelen van de 
betreffende docenten, wat uiteraard weer doorwerkt in de bovenliggende niveaus. Het pedagogisch 
en didactisch leerklimaat op de afdeling als geheel en daarmee op De Rooi Pannen komt op een 
hoger niveau. De verwachting is dat de maatregelen en activiteiten een merkbaar effect hebben op 
het welbevinden van de studenten op De Rooi Pannen en dat de doorstroom naar het 
vervolgonderwijs en naar arbeidsmarkt verbetert. Tevens is het ons doel om het positieve 
jaarresultaat te behouden en het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen. 

RESULTATEN AANTAL WERKENDEN >12 UUR 
 
De resultaten van het aantal werkenden >12 uur voor entree en niveau 2 en de onderbouwing 
hierbij is opgenomen bij speerpunt 3. 

JAAR- EN DIPLOMARESULTAAT NIVEAU 2 
 

Tabel 4: Jaarresultaat en Diplomaresultaat 2016-2017, niveau 2 

 JAARRESULTAAT DIPLOMARESULTAAT 
2016-2017  niveau 2 
Horeca Tilburg 67 57 
Toerisme & Evenementen Tilburg 82 77 
Handel Tilburg 49 48 
Vormgeving Tilburg 67 46 
Horeca Breda 86 78 
Toerisme & Vrije tijd Breda 79 71 
Horeca Eindhoven 79 60 
Toerisme & Evenementen Eindhoven 63 56 
DRP totaal 69 58 

 
Landelijke norm voldoende   67 61 
Landelijke norm goed   82 79 

 
• Het jaarresultaat op voor niveau 2 De Rooi Pannenbreed is 2% boven de landelijke norm. Van 

de acht afdelingen scoren twee afdelingen onder de norm met 49% en 63%.  
• Het diplomaresultaat DRP-breed is 3% onder de norm. Zes van de acht afdelingen scoren onder 

de norm tussen de 46% en 60%. De reden hiervan is dat veel van de studenten niveau 2 
doorstromen naar een hoger niveau binnen De Rooi Pannen. Als het jaarresultaat boven de 
norm is, is er geen reden tot zorg. Wel vraagt dit aandacht.  
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• De afdelingen Handel en Toerisme & Evenementen Eindhoven scoren op zowel het jaar- als het 
diplomaresultaat onvoldoende.  

 
Het doel voor de twee afdelingen met zowel een onvoldoende jaar- als diplomaresultaat is, dat 
minimaal één van beide resultaten gelijk aan of boven de landelijke norm scoort.  
Voor de zes afdelingen die al voldoende of goed zijn, zetten we in op behoud of een verbetering van 
de score.  

 BEOOGD % JAARRESULTAAT- EN DIPLOMARESULTAAT  
NIVEAU 2 , PER AFDELING  

 17-18 18-19 19-20 20-21 
niveau 2 twee afdelingen: ≥ landelijke norm; acht afdelingen: behoud of verbetering 

RESULTATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN (VSV) 
 
Tabel 5: Voorlopige vsv-percentages 2016-2017 per sector per niveau    

 VSV-RESULTATEN IN % 
 niveau 

totaal 
2016-2017 1 2 3 4 
Horeca  

34,7 

5,5 3,0 2,1 2,9 
Toerisme & Vrije tijd & Evenementen 8,4 1,6 1,8 2,2 
Handel 10,3 5,4 6,1 6,8 
Vormgeving 14,9 0,0 4,0 6,3 
DRP totaal mbo  34,7 8,1 2,7 2,7 3,83 

 

Landelijk gemiddelde 16-17 26,2 9,0 3,7 4,9 
 
Landelijke norm % 17-18 27,5 9,5 3,6 2,75 
Landelijke norm % 18-19 26,4 8,6 3,2 2,70 
Landelijke norm % 19-20 27,5 9,5 3,6 2,75 

 
De Rooi Pannen scoort voor de niveaus 2, 3 en 4 positief (onder de norm), zowel ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde als van de landelijke norm. Voor de entreeopleidingen echter is het 
percentage boven het landelijke gemiddelde en boven de landelijke norm. Op vier afdelingen zijn 
studenten op entreeopleidingen ingeschreven. Van deze vier scoren er drie boven de norm.  
 
Redenen van het hoge percentage uitval bij entree is meerledig. Ten eerste is een groot deel van 
de studenten bij een maatwerktraject ingeschreven. Bij uitval kunnen deze studenten niet of niet 
makkelijk bij een andere opleiding ingeschreven worden. Ook maken ze zeer weinig kans op de 
arbeidsmarkt. Daarbij is het aantal studenten bij enkele opleidingen zeer laag, soms maar één 
student, wat bij uitval het percentage extreem omhoog brengt. Bij niveau 2 scoren drie van de acht 
afdelingen boven de norm, bij niveau 3 is dat er één en bij niveau 4 twee. 
In 2017-2018 heeft De Rooi Pannen vier entreeopleidingen bol, verdeeld over vier afdelingen (twee 
in Tilburg, één in Eindhoven en één in Breda).  
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Er zijn geen bbl-opleidingen entree. De afdelingen Horeca en Handel bieden bbl-opleidingen op 
hogere niveaus in hun onderwijsaanbod aan. Wel gaat een afdeling in Eindhoven onderzoeken of in 
haar regio behoefte is aan een bbl-opleiding. De Rooi Pannen acht het voor de overige afdelingen 
in principe niet wenselijk en nodig om een bbl-opleiding niveau 2, 3 of 4 te starten.  
 
De Rooi Pannen wil voor alle afdelingen de vsv-percentages voor entree aanzienlijk terugbrengen 
tot onder de landelijke streefnorm 2019/2020. Als het aantal opleidingen en studenten voor entree 
stijgt, daalt waarschijnlijk het vsv-percentage, al is dit niet het uitgangspunt van deze uitbreiding. 
Ook voor niveau 2 moet het met de extra inspanningen mogelijk zijn om deze voor alle afdelingen 
(ruim) onder deze streefnorm te brengen/houden. Voor niveau 3 streven we naar behoud en het 
doel voor niveau 4 zal analoog aan de lagere streefnorm iets dalen.  
 

 BEOOGD % VSV  
PER AFDELING 

 17-18 18-19 19-20 20-21 
entree 34,0 32,0 29,0 25,0 
niveau 2 8,0 7,8 7,5 7,0 
niveau 3 2,7 2,7 2,7 2,7 
niveau 4 2,7 2,7 2,6 2,5 
per afdeling ≥ landelijke streefnorm  

Speerpunt 2 - Gelijke kansen voor ieder talent in het mbo 

Visie De Rooi Pannen op speerpunt 2 
De Rooi Pannen haalt het beste uit elke student. Ze biedt gelijke kansen aan alle jongeren om 
hun persoonlijk talent en burgerschap te ontwikkelen, door te stromen naar een goede positie 
op de arbeidsmarkt en naar vervolgopleidingen in het mbo en hbo. 
 
De samenleving wordt in toenemende mate gekenmerkt door verandering, individualisering, sociale 
verharding en polarisatie. De Rooi Pannen acht het derhalve van belang studenten niet alleen 
vakmatig op te leiden tot beginnend beroepsbeoefenaar maar ook te vormen tot weerbare, 
sociaalvaardige jongvolwassenen waarbij ze in staat zijn om op adequate wijze om te gaan met 
maatschappelijke en beroepsmatige veranderingen. Gedegen beroepsonderwijs is gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut, de ouders/verzorgers en het bedrijfsleven. We 
voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de vaktechnische kennis en 
vaardigheden maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling van de student met aandacht voor 
maatwerk en in een veilige leeromgeving. Met name in dat laatste ligt een belangrijke toegevoegde 
waarde van het onderwijs bij De Rooi Pannen. 
 
Een brede basis aan kennis en vaardigheden maakt het mogelijk dat de (oud-)student tot in lengte 
van dagen succesvol kan functioneren: als beroepsbeoefenaar én als mens. En niet alleen in de 
branche waarvoor de student is opgeleid maar in een breed scala aan sectoren waarbij 
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gastgerichtheid en andere burgerschapscompetenties ook belangrijk worden gevonden door het 
bedrijfsleven.  
 
Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol in het leven van de student, dus ook tijdens zijn 
opleiding. De privésituatie van de student is van grote invloed op zijn ontwikkeling en een blijvend 
punt van aandacht. Het aantal studenten met een minder stabiele privé-omgeving neemt ook de 
komende jaren toe. De Rooi Pannen blijft daarom investeren in een goed persoonlijk contact met 
de ouders/verzorgers. Een nauwe samenwerking draagt bij aan het welbevinden en persoonlijke 
vorming van de studenten en is een voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan. 

 
De Rooi Pannen streeft naar het hoogst haalbare uitstroomniveau voor elke ondernemende, 
gemotiveerde student. Het onderwijs is zodanig ingericht dat het de student alle kansen biedt om 
zijn talenten maximaal tot ontwikkeling te laten komen. Deze ideale situatie wordt uitsluitend 
bereikt door een uitgebalanceerde afwisseling van theorie, projecten, praktijk en stage waarbij de 
unieke interne praktijk de student de mogelijkheid biedt om de echte beroepspraktijk te ervaren in 
de eigen, beschermde schoolomgeving.  
 
Het optimaal aansluiten van het vmbo op het mbo, van het mbo-niveau op het volgende mbo-
niveau en van het mbo op het hbo is hierbij cruciaal. Binnen De Rooi Pannen is uiteraard een goede 
afstemming tussen het vmbo en het mbo, waardoor interne doorstroom bevorderd wordt. Om de 
doorstroom binnen de niveaus 1, 2, 3 en 4 van het mbo te mogelijk te maken, kent De Rooi 
Pannen een volledig aanbod aan niveaus op alle mbo-afdelingen. Afstemming met het hbo vindt 
met name plaats via de mbo-keuzedelen en via de mhbo-trajecten waarbij een individuele student 
in aanmerking kan komen voor een versneld traject van mbo en hbo. Deze beroepsgerichte weg is 
een volwaardig en veilig alternatief voor de weg via de havo.  

Ontwikkelingen als globalisering, internationalisering en vervagende grenzen hebben invloed op het 
onderwijs. Met name een aantal studenten op niveau 4 heeft ambities die de landgrens 
overschrijden. De Rooi Pannen gaat bij de inrichting van het onderwijs op niveau 4 uit van een 
adequaat talenpakket. De Rooi Pannen biedt haar studenten de mogelijkheid van bpv in het 
buitenland en er vinden buitenlandse excursies, gastlessen, uitwisselingen en dergelijke plaats. De 
Rooi Pannen stelt de studenten met deze aanpak in ruimschoots voldoende mate in staat om 
weloverwogen de keuze te maken voor een eerste stap op weg naar een internationale carrière. 

Doelstelling 
Het creëren van soepele overgangen binnen krachtig beroepsonderwijs zodat studenten 
voldoende kansen krijgen om succesvol in het mbo in te stromen of door te stromen naar een 
vervolgopleiding of een baan die past bij hun ambities en talenten.  
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Maatregelen 

VOORTZETTEN KOSTELOOS ONDERWIJS  

Waar het gaat om gelijke kansen voor iedere student is het faciliteren van ‘kosteloos’ onderwijs een 
zeer belangrijk instrument. Als student van De Rooi Pannen hoef je geen financiële bijdrage te 
betalen aan onze school. Dat betekent dat we voor de studenten alle boeken en overige 
leermiddelen in bruikleen ter beschikking stellen. De benodigde ict-voorzieningen zijn op de school 
aanwezig. Ook de ouderbijdrage en kosten voor excursies, gastlessen en dergelijke nemen we voor 
onze rekening. Voor excursies geldt de restrictie dat het bezoek gerelateerd moet zijn aan het 
onderwijsproces, ‘fun’-excursies zijn niet meer aan de orde. 
 
De visie die hieraan ten grondslag ligt is dat de school geen onderscheid wil maken tussen 
studenten waarvan de ouders meer te besteden hebben dan die van andere studenten. Dus gelijke 
kansen, ongeacht de financiële thuissituatie. Zo kunnen ook jongeren uit huishoudens met een wat 
smallere beurs het onderwijs op De Rooi Pannen volgen. We continueren ook de nauwe 
samenwerking met Stichting Leergeld. 
 
Schooljaar 2017-2018 is het eerste jaar waarin de boeken (uitleen), gastlessen en excursies door 
de school worden aangeboden. Dit jaar volgt een evaluatie over het beleid wat op dit punt kan 
leiden tot aanpassing van de kwaliteitsagenda. Vanuit het oogpunt van continuïteit ziet De Rooi 
Pannen echter geen risico en is de instelling in staat om de kosten uit de reguliere begroting te 
blijven bekostigen.  

LOOPBAANORIËNTATIE EN –BEGELEIDING EN BURGERSCHAP  

De Rooi Pannen gaat Loopbaanoriëntatie en –begeleiding en op Burgerschap intensiveren om 
studenten goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en bij te dragen aan hun persoonlijke 
ontwikkeling en andere burgerschapscompetenties. Ter ondersteuning hiervan wordt een digitaal 
portfolio ontwikkeld, waarbij het plusdocument vanuit het vmbo als input wordt gebruikt.  
Op centraal niveau wordt een stafmedewerker aangesteld die bij onderwijsontwikkelingen gaat 
ondersteunen. 

MAATWERK VOOR TALENTEN EN EXCELLENTIE 

De instelling gaat meer maatwerk leveren ter bevordering van interne en externe doorstroom en 
ter voorkoming van uitval in het hbo. Dit laatste realiseren we door het verbeteren van de 
aansluiting mbo-hbo door onder meer het ontwikkelen van Associate degree-trajecten (AD-
trajecten) en mhbo-trajecten. Het intensiever volgen van gediplomeerde studenten na het verlaten 
van de school, zowel in het mbo, het hbo en op de arbeidsmarkt wordt beter benut als input voor 
het nemen van of bijstellen van maatregelen.  
De Rooi Pannen zoekt binnen het onderwijs aan homogene groepen de ruimte om maatwerk te 
creëren om zo recht te doen aan talenten. We bieden veel mogelijkheden om te excelleren, zoals 
deelname aan wedstrijden, masterclasses, internationale uitwisselingen en het uitvoeren van 
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projecten van hoog niveau. Ook de hierboven genoemde ontwikkelen van AD- en mhbo-trajecten 
dragen bij aan excellentie. 

Nulmeting en beoogd resultaat  

KOSTELOOS ONDERWIJS 
 
Met ingang van 2017-2018 hanteert De Rooi Pannen het kosteloos onderwijs. De drempel om op 
onze instelling te komen studeren is daarmee veel lager geworden. Ook kunnen we het onderwijs 
verbeteren doordat er een budget per student is vrijgemaakt om bijvoorbeeld excursies 
branchegericht in te vullen en gerichte gastlessen te kunnen organiseren. Het is nog niet bekend 
wat het effect is van de maatregel. De evaluatie vindt in november 2019 plaats. 

LOOPBAANORIËNTATIE- EN BEGELEIDING EN BURGERSCHAP 
 
Op iedere afdeling vinden activiteiten in het kader van Loopbaanoriëntatie en –begeleiding en 
Burgerschap plaats. Om de studenten beter voor te bereiden op een eventuele vervolgstudie en op 
de arbeidsmarkt gaan we dit onderdeel intensiveren en verder ontwikkelen. Het wordt meer gericht 
op de talenten van de individuele student. De Rooi Pannen gaat een digitaal portfolio ontwikkelen 
op basis van een pilot die momenteel loopt. Waar mogelijk sluiten we aan bij het plusdocument dat 
al in het vmbo gebruikt wordt.  
 
Docenten krijgen meer oog voor talenten, waardoor ze hieraan meer aandacht kunnen geven en de 
studenten kunnen motiveren. Dit is een absolute meerwaarde voor de studenten. Als zij hun eigen 
talenten en aandachtspunten in beeld hebben, kunnen ze betere keuzes maken. Dit zal op de 
langere termijn zichtbaar worden in de resultaten in vervolgstudies en op de arbeidsmarkt.  

MAATWERK VOOR TALENTEN EN EXCELLENTIE 
 
De Rooi Pannen heeft via het Excellentieplan 2015-2018 flinke stappen gezet in het organiseren 
en faciliteren van activiteiten die bijdragen aan het excelleren van studenten. De komende jaren 
worden de activiteiten voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. Het zichtbaar maken en waarderen 
van talenten leidt tot gemotiveerde studenten en tot meer kansen in het vervolgonderwijs en op de 
arbeidsmarkt.  
Sinds enige jaren heeft De Rooi Pannen met de Breda University for Applied Sciences (BUAS)  
een maatwerktraject mhbo ingericht, waarbij studenten met een havodiploma in twee jaar een mbo 
4-opleiding en vervolgens in drie jaar een hbo-opleiding kunnen afronden.  
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Inmiddels zijn we ook met BUAS een AD-traject aan het ontwikkelen dat in 2019-2020 van start 
moet gaan. Hierbij behaalt de student in twee jaar een diploma dat tussen mbo niveau 4 en hbo-
bachelor in zit (niveau 5). Ook werkenden krijgen hierdoor de mogelijkheid om een hbo-diploma te 
behalen. 
 
Door de contacten met het hbo-onderwijs krijgen de docenten meer ervaring in hun pedagogisch 
en didactisch handelen en op hun coachingsvaardigheden en wat het ondernemend gedrag bij 
studenten versterkt.   

RESULTATEN DOORSTROOM  
 
Tabel 6: Interne doorstroom vmbo naar mbo De Rooi Pannen  

 INTERNE DOORSTROOM VMBO  MBO 
 aantal 4e jaars  

vmbo 17-18 
aantal naar  

mbo intern 18-19 
% interne doorstroom 

2018 2017 
VMBO Tilburg 250 81 32,4 

31,1 VMBO Eindhoven 196 62 31,6 
Totaal 2018 446 143 32,1 

 
Het percentage interne doorstroom van de vmbo-afdelingen in Tilburg en Eindhoven is 32,1%.  
Al is er afgelopen jaren gestuurd op een betere samenwerking tussen de vmbo- en mbo-
afdelingen, deze activiteiten hebben nog niet geleid tot een grote toename. De komende jaren 
doen, in vervolg op de beleidsnotitie samenwerking vmbo-mbo (vast te stellen in het voorjaar van 
2019), met name de mbo-afdelingen gericht inspanningen om een hoger resultaat te behalen.  
 
Het doel is dat de doorstroom vmbo naar mbo met 2% stijgt naar 37,1%.  
 

 BEOOGD % INTERNE DOORSTROOM VMBO  MBO 
PER VMBO-AFDELING 

 18/19  19/20 19/20  20/21 20/21  21/22 

totaal 32,5 35,0 37,1 
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Tabel 7: Interne doorstroom mbo  mbo en mbo  hbo; percentage gediplomeerde mbo’ers 2016-2017  
dat na behalen diploma De Rooi Pannen zijn doorgestroomd naar een hoger niveau.  

 DOORSTROOM MBO  MBO EN MBO  HBO IN % 
 niveau 

totaal 
2016-2017 1 2 3 4* 
Horeca  

66,7 

55,6 30,5 34,7 39,2 
Toerisme & Vrije tijd & Evenementen 73,1 32,0 44,6 45,0 
Handel 36,4 23,5 57,6 57,6 
Vormgeving 74,1 0,0 21,9 40,0 
DRP totaal mbo  66,7 59,8 29,8 41,2 43,1 

 
Landelijk gemiddelde  65,5 45,0 28,6 35,0 37,5 

 

* Voor gediplomeerden niveau 4 is gekeken of zij een jaar later staan ingeschreven op het hbo. 
 

DRP-breed is voor alle niveaus het doorstroompercentage hoger dan het landelijk gemiddelde, 
variërend van 1,2% voor entree en niveau 3 tot 14,8% voor niveau 2. Wel zijn drie van de vier 
sectoren scores onder de norm. De doorstroom zal verminderen omdat straks de studenten door 
een gemeenschappelijk 1e studiejaar eerder rechtstreeks in een hoger niveau worden geplaatst. 
Ondanks deze maatregel hopen we de voldoende doorstroompercentages per sector, per niveau te 
behouden of licht te verbeteren.  
 
Het doel is om voor de niveaus die al op of boven het landelijk gemiddelde scoren de scores te 
behouden of te verbeteren. De sectoren die voor één of meerdere niveaus onder het landelijk 
gemiddelde scoren, streven we naar verbetering van de score tot ≥ landelijk gemiddelde.  
  

 BEOOGD % DOORSTROOM MBO  MBO EN MBO  HBO IN % 
PER SECTOR 

 17-18 18-19 19-20 20-21 
entree alle sectoren: behoud of verbetering 

niveau 2 één sector: ≥ landelijk gemiddelde; drie sectoren: behoud of verbetering 

niveau 3 twee sectoren: ≥ landelijk gemiddelde; twee sectoren: behoud of verbetering 

niveau 4 twee sectoren: ≥ landelijk gemiddelde; twee sectoren: behoud of verbetering 
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STARTERSRESULTAAT 
 
Tabel 8: Percentage startersresultaat in 2016-2017 op basis van het aantal starters dat na een jaar nog op 
de instelling studeert of deze in 2016-2017 met een diploma heeft verlaten  

 STARTERSRESULTAAT IN % 
 niveau 

totaal 
2016-2017 1 2 3 4 
Horeca  

74,6 

77,2 79,9 81,1 79,8 
Toerisme & Vrije tijd & Evenementen 81,5 72,6 86,2 83,4 
Handel  60,5 53,8 71,1 66,9 
Vormgeving  78,1 100 87,5 84,4 
DRP totaal mbo  74,6 75,2 77,0 82,2 79,8 

 
Landelijk gemiddelde  80,7 83,8 84,0 85,6 84,5 

* rode en groene scores op basis van DRP-gemiddelde (zie beoogd resultaat) 

 
Het aantal starters op De Rooi Pannen dat na een jaar nog op de instelling studeert of deze in 
2016-2017 met een diploma heeft verlaten is 1738. Het percentage ligt 4,7% onder het landelijke 
gemiddelde. Waarschijnlijk is reden dat De Rooi Pannen een smal aanbod heeft en geen 
opleidingen in bijvoorbeeld de sectoren techniek en zorg aanbiedt. Als de opleidingsrichting die de 
student gekozen heeft, niet de juiste keuze blijkt te zijn dan is de kans groot dat hij of zij naar een 
breed roc overstapt. Door de informatievoorziening over de opleidingsrichting en de intake verder 
te verbeteren kan hier mogelijk een kleine verbetering behaald worden.  
 
Voor de niveaus die al op of boven het DRP-gemiddelde scoren, streven we naar ten minste 
behoud of een verbetering van de score. De sectoren die voor één of meerdere niveaus onder het 
DRP-gemiddelde scoren, is het doel deze score te verbeteren naar groter of gelijk aan het DRP-
gemiddelde. Voor entree is het streven om het startersresultaat met 2% te verbeteren.  
 

 BEOOGD % STARTERSRESULTAAT  
PER SECTOR 

 17-18 18-19 19-20 20-21 
entree 74,6 74,8 75,7 76,6 

niveau 2 één sector: ≥ huidig DRP-gemiddelde; drie sectoren: behoud of verbetering 

niveau 3 twee sectoren: ≥ huidig DRP-gemiddelde; twee sectoren: behoud of verbetering 

niveau 4 twee sectoren: ≥ huidig DRP-gemiddelde; twee sectoren: behoud of verbetering 
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JAAR- EN DIPLOMARESULTAAT NIVEAU 3 EN 4 
 

Tabel 9: Jaar- en diplomaresultaat 2016-2017 niveau 3 en 4 

 JAARRESULTAAT DIPLOMARESULTAAT 
2016-2017  niveau 3 niveau 4 niveau 3 niveau 4 
Horeca Tilburg     64 73 65 78 
Toerisme & Evenementen Tilburg 97 86 100 88 
Handel Tilburg     67 67 72 70 
Vormgeving Tilburg     67 66 100 72 
Horeca Breda     82 77 89 80 
Toerisme & Vrije tijd Breda   67 90 63 91 
Horeca Eindhoven     73 79 74 82 
Toerisme & Evenementen Eindhoven 77 95 77 96 
DRP totaal     73 81 75 83 

        
Landelijke norm voldoende   68 70 
Landelijke norm goed   85 89 

 

• Zowel voor niveau 3 als 4 ligt DRP-breed  het jaarresultaat en het diplomaresultaat ruim boven 
de norm.  

• Jaarresultaat: op niveau 3 scoren vier van de acht afdelingen 1% onder de norm; voor niveau 4 
zijn dit twee afdelingen met 1% resp. 2%. Drie afdelingen scoren zelfs ‘goed’.  

• Diplomaresultaat: op niveau 3 scoren twee van de acht afdelingen onder de norm met 63% en 
65%; op niveau 4 scoren alle afdelingen boven de norm, waarvan twee ‘goed’.  
Het diplomaresultaat is onder de norm, omdat veel van de studenten niveau 3 intern 
doorstromen naar niveau 4. Als het jaarresultaat boven de norm is, is er geen reden tot zorg. 
Wel vraagt dit aandacht.  

• Voor niveau 3 scoren de afdelingen Horeca Tilburg en Toerisme & Vrije tijd Breda op zowel het 
jaar- als het diplomaresultaat onvoldoende.  

 
Het doel voor de twee afdelingen met zowel een onvoldoende jaar- als diplomaresultaat is, dat 
minimaal één van beide resultaten gelijk aan of boven de landelijke norm is. Voor de zes afdelingen 
die al voldoende of goed zijn, zetten we in op behoud of een verbetering van de score.  
 

 BEOOGD % JAARRESULTAAT- EN DIPLOMARESULTAAT  
NIVEAU 3 EN 4, PER AFDELING  

 17-18 18-19 19-20 20-21 
niveau 3 twee afdelingen: ≥ landelijke norm; zes afdelingen: behoud of verbetering 

niveau 4 acht afdelingen: behoud of verbetering 
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RESULTATEN KWALIFICATIEWINST 
 
Tabel 10: Aantal gediplomeerden met een positief verschil tussen behaalde diplomaniveau in het mbo en het 
niveau van de vooropleiding in het vo in 2016-2017.  

 KWALIFICATIEWINST IN % 
2016-2017 niveau 2 niveau 3 totaal 
Horeca  65,2 61,0 63,0 
Toerisme & Vrije tijd & Evenementen 83,0 74,0 76,7 
Handel Tilburg 72,7 61,1 66,1 
Vormgeving Tilburg 92,0 100,0 93 
DRP totaal mbo  71,7 65,2 68,1 

 
Landelijk gemiddelde 65,2 65,9 68,2 

 

DRP-breed ligt de kwalificatiewinst voor niveau 2 op of boven het landelijk gemiddelde. Voor niveau 
3 scoren twee van de vier opleidingen ruim 4% onder het landelijk gemiddelde. We streven bij de 
voldoende scores naar behoud. De kwalificatiewinst hangt samen met de doorstroom.  
 
Het doel is om voor ieder niveau op iedere sector hoger of gelijk dan het landelijk gemiddelde te 
scoren. 

 BEOOGD % KWALIFICATIEWINST  
PER SECTOR 

 17-18 18-19 19-20 20-21 
niveau 2 ≥ landelijk gemiddelde 

niveau 3 ≥ landelijk gemiddelde 

RESULTATEN SUCCES EERSTEJAARS HBO 
 
Tabel 11: Percentage eerstejaars op het hbo 2016-2017 op basis van het aantal mbo-4 gediplomeerden in 
2015-2016 dat een jaar later nog bij dezelfde instelling studeert of deze met een diploma heeft verlaten. 

 
SUCCES EERSTEJAARS  

HBO IN % 
2016-2017 niveau 4 
Horeca  68,7 
Toerisme & Vrije tijd & Evenementen 61,8 
Handel  57,4 
Vormgeving  66,7 
DRP totaal mbo  63,4 

 
Landelijk gemiddelde 67,1 

 
Het percentage doorstroom van studenten niveau 4 naar het hbo is boven het landelijk gemiddelde, 
maar het aantal studenten dat succesvol is in het 1e jaar van het hbo ligt op 4,3% onder het 
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landelijk gemiddelde. Eén sector scoort 1,6% boven het landelijk gemiddelde, de drie andere scoren 
hieronder met een verschil dat varieert tussen 0,4% en 9,7%.  
De reden waarom we onder het landelijk gemiddelde scoren moet worden onderzocht. Wel 
verwacht De Rooi Pannen dat onder meer door het inzetten van gerichte keuzedelen en het AD-
traject het percentage hoger zal worden.  
 
Het doel is om voor iedere sector hoger of gelijk dan het huidige landelijk gemiddelde te scoren.  
 

 BEOOGD % SUCCES EERSTEJAARS HBO 
PER SECTOR 

 17-18 18-19 19-20 20-21 
niveau 4 63,4 64,0 66,0 67,1 

Speerpunt 3 - Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van morgen (innovatie) 

Visie De Rooi Pannen op speerpunt 3 
De Rooi Pannen is zich bewust van en heeft voortdurend oog voor veranderingen en 
ontwikkelingen in het bedrijfsleven en in de maatschappij. In de vorming van de student tot 
toekomstig beroepsbeoefenaar speelt het bedrijfsleven een grote rol. Daar waar bestendige 
ontwikkelingen bijdragen aan optimalisering van het onderwijs op De Rooi Pannen krijgen 
deze een plaats binnen het beleid en de opleidingen.  
 
Het werkveld van de afgestudeerden is volop aan verandering onderhevig. Beroepen veranderen, 
beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan. Het is daarom van belang dat het onderwijs 
zich niet alleen richt op het aanleren van een stabiele, zo breed mogelijke, basis aan “tijdloze” 
vakkennis en vaardigheden maar zeker ook op de persoonlijke ontwikkeling van de student. 
Belangrijk is met name het aanleren van een ondernemende houding, van 
verantwoordelijkheidsgevoel en van het vermogen om te anticiperen op en om te gaan met 
innovatie en (toekomstige) veranderingen. 
 
Elke opleiding van De Rooi Pannen bestaat uit theorie, projecten, interne praktijk en 
beroepspraktijkvorming (bpv). De interne praktijk, de “echte praktijk in huis” speelt daarbij een 
essentiële rol. Het uitgangspunt bij de inrichting van de interne praktijk is het realiseren van 
onderwijskundige doelstellingen. Voortdurend worden de studenten uitgedaagd door de echte 
praktijk. Gasten en klanten zorgen voor onverwachte situaties waar de studenten adequaat op 
moeten reageren. Daarmee wordt de vaardigheid om flexibel te kunnen reageren vanaf de eerste 
dag ontwikkeld. De afgelopen jaren is gebleken dat de interne praktijk zoals De Rooi Pannen die 
heeft ingericht de student optimaal voorbereidt niet alleen op de bpv, maar niet in de laatste plaats 
ook op de latere beroepspraktijk en zijn verdere maatschappelijk leven.  
Ook de komende jaren blijft De Rooi Pannen op grote schaal investeren in de versterking en 
innovatie van haar interne praktijk om aansluiting te blijven houden bij de beroepspraktijk die volop 
in ontwikkeling is. 
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In de vorming van de student tot toekomstig beroepsbeoefenaar speelt het bedrijfsleven een grote 
rol bij het onderwijs op De Rooi Pannen. Regionale bedrijven participeren in bijvoorbeeld 
klankbordgroepen, leermeesteroverleg, stages, interne praktijk, gastlessen, excursies en zijn 
betrokken bij de inhoud van de keuzedelen. Honderden bpv-bedrijven bieden de studenten van De 
Rooi Pannen reeds jaren de mogelijkheid te proeven van een functie in het bedrijfsleven waarop zij 
in de interne praktijk terdege zijn voorbereid. Ook de komende jaren staat het behoud en de 
versteviging van de contacten met het bedrijfsleven hoog op de agenda. Voor succesvol 
beroepsonderwijs à la De Rooi Pannen zijn contacten met het bedrijfsleven van levensbelang ook in 
de toekomst. Het bedrijfsleven kan immers als geen ander de student een duidelijk beeld geven van 
het imago van de branche en de beroepen waar hij voor wordt opgeleid. Anderzijds is gedegen 
beroepsonderwijs als leverancier van vakbekwaam personeel ook van levensbelang voor het 
bedrijfsleven. De vruchtbare samenwerking met het bedrijfsleven leidt ertoe dat de student 
optimaal wordt voorbereid op de toekomst. 
 
Ook de Businessclub speelt een steeds grotere rol. Oud-studenten brengen hun ervaring in, niet 
alleen tijdens gastlessen, bedrijfsbezoeken, workshops en dergelijke, maar ook door waar nodig aan 
te geven wat beter zou kunnen in de opleidingen om de aansluiting op het werkveld of de 
vervolgstudie te verbeteren. Professionalisering van het alumnibeleid is eveneens een belangrijk 
aandachtspunt. Niet alleen de student maar zeker ook de oud-student verdient een centrale plaats. 
Trotse oud-studenten zijn en blijven immers de beste ambassadeurs van De Rooi Pannen. 
 
De interne praktijk, niet zijnde stage buiten school, maakt integraal deel uit van het onderwijs. De 
begeleiding is in handen van praktijkmensen die nadrukkelijk hun sporen in het bedrijfsleven 
verdiend hebben. Zij brengen met groot enthousiasme hun vakkennis en vaardigheden over op de 
student. Zij kunnen als geen ander de student een gevoel bijbrengen voor gastgerichtheid, 
klantvriendelijkheid, service en beleving. 

Doelstelling 
Verbetering van het arbeidsmarktperspectief van mbo-studenten door aanpassingen in 
het onderwijsaanbod, beïnvloeding van de studiekeuze, inhoudelijke vernieuwing van 
opleidingen en het versterken van de verbinding met de beroepspraktijk.  

Maatregelen  

INNOVATIE 

Het goed voorbereiden van studenten op en begeleiden naar de arbeidsmarkt staat voorop. 
Innovatie door De Rooi Pannen is een belangrijke maatregel om dit te optimaliseren. Implementatie 
richt zich ten eerste op inhoud van de opleidingen, door deze aan te laten sluiten op trends en 
ontwikkelingen in de branche en de maatschappij door het volgen van trends en ontwikkelingen in 
de branches, meer betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven te vragen, in te zetten op practoraten 
met branche-professionals en het up-to-date maken van bijvoorbeeld praktijkfaciliteiten.  
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Met de aankoop van het Seeligcomplex in Breda wordt de komende jaren een unieke interne 
praktijksituatie gerealiseerd voor de studenten van de afdelingen Horeca en Toerisme & Vrije Tijd 
in Breda met een eigen brasserie, evenementen- en sport accommodatie, verblijfsunits en een 
toeristisch informatiepunt, volledig gerund door studenten. Op termijn streven we tevens naar 
versterking van de interne praktijk van de afdelingen Toerisme & Evenementen in Tilburg en 
Eindhoven. Met de herhuisvesting van de opleidingen vallend onder de sector Marketing & 
Evenementen op het eigen terrein in Tilburg moet dit, met medewerking van de gemeente Tilburg, 
ook in de toekomst mogelijk worden. 
 
Daarnaast richten we ons op de didactische inrichting van de opleidingen door niet alleen het 
verwerven van kennis en vaardigheden centraal te stellen, maar ook op zoek te gaan naar 
werkvormen die gericht zijn op het vergroten van zelfkennis, zelfvertrouwen, zelfstandigheid en lef, 
ofwel ondernemend gedrag.  
Het onderwijs wordt steeds meer gericht op de hedendaagse praktijk door het vergroten van de 
branchekennis en versterking van de interne praktijk, het uitwerken van nieuwe 
onderwijsconcepten en technologische mogelijkheden.  

VERBINDING MET BEDRIJVEN  

Innovatie en de verbinding met het bedrijfsleven is onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Rooi 
Pannen gaat de banden met het bedrijfsleven verder intensiveren om zich meer extern te 
oriënteren op ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de onderwijskundige invulling op andere 
scholen. Hiermee wil ze de onderwijsteams inspireren en stimuleren om tot nieuwe invullingen van 
ons onderwijs te komen. Het uitvoeren van docentenstages en scholing van docenten is hierbij 
belangrijk.  
 
De school wil haar oud-studenten professioneel aan zich binden om op die manier het onderwijs 
een kwalitatieve impuls te geven en het imago van de scholengemeenschap door de ambassadeurs 
naar buiten te laten uitdragen. De Rooi Pannen beoogt hier tevens de aansluiting onderwijs en 
beroepspraktijkvorming te versterken. Hiervoor is het onder meer van belang om de Businessclub 
sterker te positioneren en de alumniportal verder te professionaliseren. Mogelijk gaan we een 
digitaal platform voor oud-studenten starten.  
Daarbij gaat De Rooi Pannen de klankbordgroepen vaker en breder inzetten dan nu het geval is. 
Aandachtspunt blijft goed werkgeverschap en personeelsbeleid bij bedrijven.  

LEVEN LANG ONTWIKKELEN  

In het kader van een leven lang ontwikkelen, een ontwikkeling die zich ook de komende jaren voort 
zal zetten, beraadt De Rooi Pannen zich de komende jaren op haar rol in dezen om met name oud-
studenten aan haar te blijven binden. We denken hierbij aan bijvoorbeeld het aanbieden van 
aanvullende cursussen, trainingen, workshops en keuzedelen voor externen en het creëren van 
mogelijkheden voor het behalen van certificaten per kerntaak/keuzedeel.  
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Nulmeting en beoogd resultaat 

INNOVATIE 
 
De interne praktijk bij De Rooi Pannen is van hoog niveau. De afdelingen Horeca hebben 
restaurants en hotels van hoge kwaliteit, die gerund worden door studenten. De verhuizing naar 
nieuwe huisvesting in de Seeligkazerne stelt de afdelingen Horeca en Toerisme & Vrije tijd in Breda 
in staat om de interne praktijk enorm te verbeteren en uit te breiden. In het Winkelcentrum De 
Rooi Pannen in Tilburg zijn sinds twee jaar alle winkels in eigen beheer en deze worden volledig 
gerund door studenten. Optimalisering van de praktijkfaciliteiten voor de afdelingen Toerisme & 
Evenementen in Tilburg en Eindhoven moet nog plaatsvinden. Juist doordat de interne praktijk op 
De Rooi Pannen zo sterk is, worden de verschillen met het bedrijfsleven eerder zichtbaar en wordt 
innovatie des te belangrijker. Door het ontwikkelen van nieuwe beroepspraktijken en deze in te 
bedden in het onderwijs ontstaat een meerwaarde voor het werkveld, de studenten en docenten.  
 
Door de verbeteringen van de interne praktijk en het starten van practoraten wordt het studeren 
bij De Rooi Pannen aantrekkelijker en de aansluiting met de praktijk in het bedrijfsleven sterk 
verbeterd. Dit biedt een meerwaarde voor het bedrijfsleven, voor de studenten die beter 
beroepsbekwaam en een beter beroepsperspectief krijgen en voor de docenten die zich binnen het 
vakgebied professionaliseren en een onderzoekende houding verwerven waardoor de uiteindelijke 
kwaliteit van het onderwijs verbetert.  

VERBINDING MET BEDRIJFSLEVEN 
 
De Rooi Pannen heeft een aanzienlijk netwerk van organisaties en bedrijven, die de 
beroepspraktijkvorming (kunnen) verzorgen. De docenten onderhouden de contacten met de 
organisaties en bedrijven. De afdelingen hebben klankbordgroepen met de bpv-bedrijven 
geformeerd, waarin informatie over het bedrijf, de studenten en het onderwijs wordt gedeeld. 
Daarbij hebben de klankbordgroepen een adviserende functie.  
 
Verder hebben we een goed functionerende Businessclub. Deze club heeft een uitgebreid regionaal 
en landelijk netwerk dat binnen het onderwijs benut wordt voor bijvoorbeeld gastlessen, jurering en 
bedrijfsbezoeken. Tevens organiseert de Businessclub events en activiteiten. 
Ook is vorig jaar gestart met het implementeren van een alumniportal, waarop tussen en met oud-
studenten gecommuniceerd kan worden. Een deel van de oud-studenten kunnen ingezet worden 
bij de ontwikkeling van het onderwijs- en examineringsproces waardoor de kwaliteit van het 
onderwijs verbetert en beter aansluit bij de branche.  
 
Door oud-studenten professioneel aan zich te binden krijgt het onderwijs een kwalitatieve impuls 
en wordt het imago van De Rooi Pannen versterkt. Ook hiermee wordt weer de aansluiting van het 
onderwijs met de beroepspraktijkvorming versterkt.  
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LEVEN LANG ONTWIKKELEN (LLO) 
 
Op een van de afdelingen Horeca worden momenteel dertien cursussen en training op maat 
aangeboden. Vroeger had De Rooi Pannen een aparte afdeling voor cursorisch onderwijs. Het was 
de tijd waarin veel meer cursussen werden gegeven, onder meer vanwege de scherpere wettelijke 
eisen. Bijvoorbeeld de Vestigingswet die voorschreef dat een starter van een eigen bedrijf het 
middenstandsdiploma moest behalen. Met het veranderen van de regelgeving was deze noodzaak 
er niet meer.  
Nu het landelijk beleid het leven lang onderwijs meer op de kaart wil zetten, gaan we onderzoeken 
wat er mogelijk en wenselijk is. Een aantal afdelingen hebben al plannen voor het aanbieden 
aanvullende cursussen, trainingen, workshops en keuzedelen voor externen en voor het creëren 
van mogelijkheden voor het behalen van certificaten per kerntaak/keuzedeel. Trainingen en 
cursussen zijn een goede manier om oud-studenten aan ons te binden, wat de verbinding met de 
bedrijven weer versterkt. 

RESULTATEN AANTAL WERKENDEN >12 UUR 
 
Tabel 12: Aantal werkenden >12 uur ten opzichte van het totaal aantal schoolverlaters 2015-2016 

 
AANTAL WERKENDEN > 12 UUR  
T.O.V. SCHOOLVERLATERS IN % 

 niveau 
totaal 

2016-2017 1 2 3 4 
Horeca  

25,0 

67,3 89,0 83,6 81,9 
Toerisme & Vrije tijd & Evenementen 71,0 73,0 81,0 78,8 
Handel 67,0 74,0 76,2 74,5 
Vormgeving 39,0 100,0 72,9 69,8 
DRP totaal mbo  25,0 63.7 82.8 80.2 77.2 

 
Landelijk gemiddelde  49,0 69,4 83,0 79,5 77,5 

 

 
Entree 
Het % van het totaal aantal schoolverlaters entree dat na een jaar meer dan 12 uur werkt, ligt 25% 
onder het landelijk gemiddelde. Slechts 8 van de 30 studenten hebben dan een contract van meer 
dan 12 uur. Dit verschil is als volgt te verklaren. Een groot deel van deze studenten heeft de 
entree-opleiding bij Prins Heerlijk gevolgd, het maatwerktraject van de afdeling Horeca Tilburg en 
Handel. Voor deze groep is het moeilijk of zelfs niet mogelijk om op een reguliere werkplek aan de 
slag te gaan met een regulier contract van meer dan 12 uur. Zie ook Resultaten VSV (pagina 23).   
 
Het aantal entree-studenten op 1 oktober 2018 is 78. Hiervan volgen er 23 het maatwerktraject 
(bijna 30%), 20 studenten in de horeca en 3 in de detailhandel.  
 
 



Kwaliteitsagenda SG De Rooi Pannen 2019-2022, maart 2019           pagina 38 / 38 

Niveau 2 
Bij niveau 2 ligt het percentage 5,7% onder het landelijk gemiddelde. Voor wat betreft de grootste 
afwijking (niveau 2) blijkt dat twee opleidingen niveau 2 bij twee verschillende afdelingen hier debet 
aan zijn, omdat 0% van de gediplomeerde studenten langer dan 12 uur aan het werk zijn:  
• bij de afdeling Horeca Tilburg betreft het de opleiding Fastservice. Het gaat om 10 studenten 

met een beperking die bij Prins Heerlijk werken. Toelichting: zie hierboven bij entree.  
• Bij de afdeling Vormgeving betreft het de opleiding Signmaking. Het arbeidsmarktperspectief 

voor Sign is bijzonder goed. Er is enorm veel werk en iedere student kan aan de slag. Tijdens 
de opleiding al werkt een aantal studenten, ook in niveau 2, als zzp’er. Bij deze opleiding gaat 
het om 10 studenten. Waarschijnlijk werken ze als zzp’er of met een 0-urencontract. 

 
Niveau 3 en 4 
Het % van het totaal aantal schoolverlaters dat meer dan 12 uur werkt, ligt voor niveau 3 iets 
onder en voor niveau 4 iets boven het landelijk gemiddelde.  
 
We zijn van mening dat deze cijfers op alle niveaus onvoldoende weergeven wat het 
arbeidsmarktperspectief is. Veel gediplomeerde studenten gaan aan de slag als zzp’er en veel 
starters op de arbeidsmarkt krijgen tegenwoordig een 0-urencontract. We motiveren studenten op 
alle niveaus om door te stromen. Na het behalen van het diploma is er voor onze studenten 
voldoende werkgelegenheid om aan de slag te gaan. 
 
Het vraagt nader onderzoek om te analyseren wat de situatie is van de gediplomeerde studenten 
die niet doorstuderen en niet >12 uur werken. Voor de komende jaren richten we ons voor niveau 
3 en 4 op behoud. Mogelijk dat de verbetering van Loopbaanoriëntatie en burgerschap een positief 
effect heeft op het percentage studenten die doorstuderen of een baan vinden >12 uur.  
 
De Rooi Pannen gaat starten met het op centraal- en op afdelingsniveau intensiever volgen van 
vertrokken gediplomeerde studenten, waardoor er beter inzicht is in het vervolgtraject. Op dit 
moment is er onvoldoende bekend over studenten die gediplomeerd zijn maar niet verder zijn gaan 
studeren of een baan hebben voor meer dan 12 uur per week. Op basis van deze kennis kunnen we 
nog gerichter maatregelen nemen om thuiszitten te voorkomen.  
 

 BEOOGD % WERKENDEN >12 UUR  
PER SECTOR  

 17-18 18-19 19-20 20-21 
entree 25,0 30,0 35,0 40,0 
niveau 2 63,7 65,0 65,0 65,0 
niveau 3 82,8 83,0 83,0 83,0 
niveau 4 80,2 80,2 80,2 80,2 
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