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Voorwoord van het College van Bestuur
In dit Geïntegreerd Jaardocument 2019 van Stichting ROC Midden Nederland (hierna: ROC MN) leggen we als 
College van Bestuur verantwoording af over de resultaten die in 2019 zijn behaald. We staan ook stil bij een 
aantal belangrijke ontwikkelingen.  

Strategie Succes 2022

Medio 2018 is deze strategische koers vastgesteld. Daarin wordt een volgende stap uitgewerkt om studenten 
verder te helpen in de maatschappij. Het is onze drive om van startende studenten wendbare, nieuwsgierige en 
ondernemende professionals op de arbeidsmarkt te maken, van werknemers vakkrachten die over relevante 
competenties beschikken via bbl- en bedrijfsopleidingen én de vavo-leerlingen te helpen bij het halen van een 
volledig middelbaar schooldiploma of deelcertificaat voor een vervolgstudie. Wij gaan voor het succes van onze 
studenten. Succes op school, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Wij zijn succesvol als onze studenten 
dat zijn. Zij zijn succesvol als werkgevers bewust kiezen voor hen als startende professionals. Omdat ze van 
óns roc komen. Daar gaan we voor! 

Reflectie 2019

In 2019 heeft een wisseling van bestuurders plaatsgevonden. Op 1 april 2019 is het nieuwe College van Bestuur 
gestart. Na een aantal jaren van investeren in organisatie-optimalisatie, ligt de focus nu op het primaire 
proces. Wij zijn een grootstedelijk roc met een maatschappelijke opdracht. We verzorgen actueel en relevant 
onderwijs voor ruim 18.000 studenten in Amersfoort, Nieuwegein en Utrecht. We bieden kansen voor 
iedereen. De kern van beroepsonderwijs begint bij onze omgeving. Die omgeving 
verandert snel. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in de maatschappij en in de regio hebben grote impact op 
ons onderwijs. Dit vraagt een grote wendbaarheid en innovatief vermogen van onze studenten én van ons als 
school. En dit vraagt om keuzes maken. In 2019 lag de nadruk daarom op focus aanbrengen, 
richting geven en samen met het onderwijs invulling geven aan de beloften en speerpunten uit de strategie. De 
gesprekken met de onderwijsteams leverden veel waardevolle informatie op. Dit is immers de plek waar 
studentsucces het meest zichtbaar is. 

Om deze gezamenlijke ambitie te verwezenlijken zetten wij in op drie pijlers:

1. Studentsucces: we doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn in hun 
studie en daarna.

2. Arbeidsmarktsucces: we doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn 
op de arbeidsmarkt.

3. Organisatiesucces: om onze studenten succesvol te laten zijn hebben we een 
krachtige organisatie nodig die gericht is op studentsucces.
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Uit de gesprekken bleek ook een gedeelde ambitie om naast het invulling geven aan de beloftes uit de 
strategie, vooral te blijven werken aan de sterke basis. Daartoe hebben we zes strategische thema’s 
benoemd: passend onderwijzen en begeleiden, flexibel onderwijs, leven lang ontwikkelen, leiderschap, 
bedrijfsvoering en kwaliteitszorg & beleidscyclus.  
In 2019 hebben we gezamenlijk een roc-brede onderwijsvisie geformuleerd en vastgesteld als vervolg op en 
vertaling van de strategie. 

In 2019 is ook het MBO Actieplan tot stand gekomen. Met dit Actieplan wil de gemeente Utrecht het mbo 
meer in de schijnwerpers zetten en het belang van de sector voor de stad onderstrepen. De vier Utrechtse 
mbo-instellingen, waaronder ROC Midden Nederland, hebben samen met de gemeente inhoud gegeven aan 
vier belangrijke ambitielijnen: 1) podium voor Utrechts mbo; 2) gelijke kansen; 3) aansluiting mbo met regionale 
arbeidsmarkt; en 4) innovatief mbo. Een mooi voorbeeld van gelijke kansen is de samenwerking van Rabobank 
Utrecht, Gemeente Utrecht, ROC Midden Nederland, UWV en Brand New Job om de jeugdwerkloosheid 
in de provincie Utrecht aan te pakken. 

En nu …

We zijn het nieuwe jaar goed gestart met het opstellen van een strategische uitvoeringsagenda voor de 
komende jaren. Tot begin maart. Wereldwijd kregen we te maken met de corona-(/COVID-19)pandemie. Dit 
vroeg om een totaal andere focus. In zeer korte tijd moesten we omschakelen naar het lesgeven op afstand en 
thuiswerken. We moesten creatieve oplossingen vinden voor het begeleiden van studenten die in een 
heel andere setting toch stage liepen en voor het mogelijk maken van examens voor onze 
diplomeringskandidaten. Het is een periode waarin we samen doorgaan, balans zoeken en met veerkracht 
volgende stappen zetten. Afstandsonderwijs is in een stroomversnelling gekomen, met dank aan alle 
docenten en medewerkers van de ondersteunende diensten die dit mogelijk maken. Tegelijkertijd missen 
studenten, medewerkers en wij ook de fysiek ontmoeting van elkaar op school. Laten we hopen dat we dit in de 
nabije toekomst weer op een verantwoorde en veilige manier kunnen doen. 

Tot slot

We danken al onze medewerkers voor hun inzet en enthousiasme in het afgelopen jaar. Van de conciërges in de 
hal, tot de docenten in de klas. Van de stagebegeleiders, tot de partners bij de diensten. Van de voorlichters tot 
onze voorzitter van de Raad van Toezicht die eind 2019 stopte. Allemaal heel erg bedankt en hopelijk zien we 
elkaar binnenkort weer gezond op school.

Het College van Bestuur van ROC MN.
Dhr. drs. H.J. (Johan) Spronk (voorzitter CvB)
Dhr. drs. E.P. (Paul) van Maanen (lid CvB)
Dhr. M.A. (Michel) Labij (lid CvB)

Utrecht, juni 2020
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Profiel ROC MN
ROC MN verzorgt met zo’n 1800 medewerkers het onderwijs voor ruim 19000 studenten. Het 
onderwijsaanbod is ondergebracht in dertien mbo-colleges, VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen in Utrecht, 
Amersfoort en Nieuwegein.

Samen werken aan succes

Het succes van onze studenten, daar gaan we voor. Iedere dag opnieuw. Succes op school, in de maatschappij 
en op de arbeidsmarkt. We doen dat op een persoonlijke manier. Door onze studenten te kennen en weten wat 
ze beweegt. Door een persoonlijke relatie met ze op te bouwen. Door verschillende leerroutes aan te bieden. 
We zijn nieuwsgierig naar de ambities en dromen van onze studenten en hoe we ze kunnen helpen om het 
maximale uit hun talenten te halen. We durven hierbij ook over grenzen heen te kijken en nieuwe wegen te 
bewandelen. En daarin zoeken we ook de verbinding met de beroepspraktijk. Want we leiden op voor vandaag, 
morgen en overmorgen. Dat betekent dat we goed in contact moeten staan met wat er op de arbeidsmarkt en 
in onze omgeving gebeurt. Daarom is naast studentsucces ook arbeidsmarktsucces belangrijk.

We sluiten niemand uit. Iedereen verdient een kans. Als inclusieve onderwijsorganisatie hebben we veel 
verschillende doelgroepen in huis en creëren we voor iedereen een passende plek. Met ons onderwijs geven 
we betekenis aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze studenten. Dat doen we een leven 
lang, omdat leren nooit stopt. Voor werkenden en werkzoekenden bieden we een passend aanbod, zodat zij 
zich kunnen blijven ontwikkelen en hun dromen en ambities waarmaken. Voor bedrijven ontwikkelen we een 
opleidingsprogramma op maat, zodat werknemers alleen dat leren dat relevant is voor hun werk. Zo helpen we 
bedrijven flexibel, concurrerend en wendbaar te zijn in een markt die continu verandert.
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Met innovatief en flexibel onderwijs bereiden wij onze studenten samen met de branche voor op de toekomst. 
Studenten leren in de praktijk, op school en online waarbij theorie en praktijk zijn geïntegreerd. Met 
vernieuwende onderwijsconcepten sluiten we aan op actuele vraagstukken en ontwikkelingen. Onze studenten 
leren levensecht en op een eigentijdse manier, zodat ze altijd voorbereid zijn op de banen van vandaag en in de 
toekomst.

We nemen onze studenten serieus. We stimuleren ze om zelf te ontdekken wat hun ambities en talenten zijn en 
wat er nodig is om zijn of haar doel te bereiken. De student is aan zet. Dit past ook bij het gedachtegoed van 
positieve gezondheid dat wij omarmen. Hierin staat de eigen regie en zelfredzaamheid van mensen centraal. 
Om onze studenten succesvol te laten zijn hebben we een krachtige organisatie nodig. Daarom zijn onze 
medewerkers ook aan zet. Wij doen er alles aan om medewerkers blijvend te ontwikkelen en te investeren in 
professionalisering. Dus naast studentsucces en arbeidsmarktsucces ook organisatiesucces.

Wij gaan voor een leven lang succes. Wij geloven in het potentieel van mensen. Daarbij zijn onderwijs en 
persoonlijke ontwikkeling in iedere fase van het leven belangrijk om gezond en gelukkig te kunnen zijn en 
blijven. Daarom zetten wij ons in samen met bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke 
partners voor een gezonde en duurzame samenleving voor iedereen.

Want wij zijn #betermetjou.
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Kernwaarden

ROC MN ontwerpt en realiseert het beleid vanuit drie kernwaarden die inspirerend, sturend en toetsend zijn 
voor ons functioneren. Onze kernwaarden zijn: persoonlijk, nieuwsgierig en ondernemend. Deze waarden zijn 
de bakens voor medewerkers, teams en de organisatie, als permanente oriëntatie voor onze werkzaamheden. 
De kernwaarden zijn de idealen waarop wij onszelf als medewerkers en als organisatie willen laten aanspreken, 
in alle functies en op alle niveaus.

Persoonlijk

We bieden onze studenten een betrokken en persoonlijke (leer)omgeving. Wij doen er alles aan om ervoor te 
zorgen dat onze studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op school, in de maatschappij en op de 
arbeidsmarkt.

Nieuwsgierig

Wij willen weten hoe het zit. Wat de ander beweegt. Welke vragen iemand heeft en welke dromen. We willen 
weten wat er gebeurt in onze omgeving. Zo kunnen we anticiperen op wat er speelt. Alleen zo kunnen we 
actueel en relevant onderwijs bieden.
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Ondernemend

Wij zoeken naar manieren om het nog beter te doen. Naar wegen die nieuwe verbindingen maken. We zijn 
hierin doortastend en een tikkeltje eigenwijs. Wij worden warm van het succes van onze studenten en het 
werkveld voor wie wij bestaan.
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Voortgang succes 2022 en kwaliteitsagenda
Onze strategie Succes 2022 en onze kwaliteitsagenda 2019-2022 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Succes 2022 bevat onze beloftes en speerpunten voor de komende strategische periode en deze zijn nader 
uitgewerkt in de kwaliteitsagenda. In dit onderdeel beschrijven we de voortgang op de beloftes voor wat 
betreft de pijler Studentsucces en Arbeidsmarktsucces. Organisatiesucces wordt elders besproken. Daarnaast 
is apart de voortgang op onze beloftes en speerpunten schematisch weergegeven.

Studentsucces

Belofte 1: Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij 
de opleiding die bij hen past

In 2019 hebben alle studenten een Bindend Studieadvies (BSA) gekregen. De opleidingsteams hebben een 
goede beweging in gang gezet om studenten op weg naar het BSA ontwikkelingsgericht te begeleiden en 
studenten op de juiste wijze een BSA te geven. Gebleken is dat de BBL een eigen begeleidingsstructuur vraagt, 
deze gaan we ontwikkelen in 2020. Er is een goede start gemaakt in het samenwerken met leerplicht/RMC bij 
het begeleiden van studenten met een overstapadvies. Dit wordt komend jaar verder uitgebouwd.

Studentsucces: ROC MN doet er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn 
in hun studie en daarna. ROC MN heet ze welkom en zorgt ervoor dat ze zo snel 
mogelijk op de juiste plek komen. Er wordt gezorgd voor een positief leerklimaat 
waarbinnen de student zich optimaal kan ontwikkelen en de student wordt 
uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen. Dit alles in een omgeving die nauw 
verweven is met de beroepspraktijk.

Arbeidsmarktsucces: ROC MN doet er alles aan om de studenten succesvol te laten 
zijn op de arbeidsmarkt. Met een flexibel opleidingsportfolio wordt ingespeeld op de 
ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Het onderwijs wordt steeds meer 
vormgegeven samen met studenten en de beroepspraktijk waarbij ROC MN zich 
ook richt op werkenden met een ontwikkelbehoefte. ROC MN zet zich in voor 
jongeren (en ouderen) met een afstand tot de arbeidsmarkt om ook voor hen 
arbeidsmarktsucces mogelijk te maken.

Organisatiesucces: Om de studenten succesvol te laten zijn, is er een krachtige 
organisatie nodig die gericht is op studentsucces. Een organisatie waar nauw wordt 
samengewerkt, zowel intern als met de beroepspraktijk, die wendbaar is en over 
innovatiekracht beschikt.
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Belofte 2: Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere 
student zich optimaal kan ontwikkelen

Einde studiejaar 2019 is de visie ‘Passend Onderwijzen en Ondersteunen voor Studentsucces’ vastgesteld en de 
daarop gebaseerde nieuwe begeleidingsstructuur. Bepalend in de visie is de inzet op het realiseren van ‘gewoon 
goed onderwijs’ aan de basis van de piramide waardoor 80% van onze studenten tot succes kan komen. Dat 
doen we door ons te richten op de onderwijsbehoeften van de student. Voor studenten die extra 
ondersteuning nodig hebben organiseren we interventies die in een groep of individueel kunnen plaatsvinden 
maar altijd dicht bij het onderwijs georganiseerd is. Afgelopen jaar hebben we ingezet op het verder brengen 
van de principes van Passend Onderwijzen. Hiertoe hebben we onder andere een ROC-brede scan uitgevoerd 
die inzicht geeft in hoeverre onderwijsteams al ‘passend onderwijzen’. Ook voor 2020 staat het thema hoog op 
de agenda.

De nieuwe begeleidingsstructuur is een infrastructuur die ondersteunend moet zijn aan het vormgeven van 
Passend Onderwijzen. Opleidingen gaan werken met multidisciplinaire supportteams waarin expertise op in 
ieder geval passend onderwijzen, passend ondersteunen en verzuim wordt gebundeld waardoor zorg uit het 
onderwijs getrokken kan worden en passende (handelings)adviezen weer terug gelegd kunnen worden. Het 
Studie en Loopbaancentrum (SLC) transformeert naar een expertisecentrum Leren en Gedrag.

De colleges krijgen twee jaar de tijd om volgens de nieuwe begeleidingsstructuur te werken. In 2019 zijn enkele 
koploper-opleidingen gestart in de nieuwe begeleidingsstructuur. Hun bevindingen vormen input voor de 
colleges die hier in 2020 toe overgaan. Eind 2019 hebben de colleges kenbaar gemaakt of ze tot de eerste 
tranche met start in 2020 of tot de tweede tranche, start 2021, willen behoren. Zowel de cultuurverandering 
naar Passend Onderwijzen als de transformatie van zorg - naar begeleidingsstructuur wordt begeleid door het 
Programmateam Studentsucces.

Kijk verderop voor de nadere toelichting op de inzet van de gelden die ROC MN ontvangen heeft voor Passend 
Onderwijs.

Belofte 3: Wij dagen studenten uit het maximale uit hun 
studieperiode te halen

Naast uitdagend en levensecht onderwijs voor alle studenten bieden we extra programma’s voor studenten 
zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Dit krijgt onder andere vorm in ons internationaliseringsprogramma 
en ons excellentieprogramma UP. Daarnaast hebben we in 2019 onderzoek gedaan onder ambitieuze 
studenten die door willen stromen naar het hbo. Inzichten uit het onderzoek zullen in 2020 verdere opvolging 
krijgen.
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Internationalisering

Een internationale ervaring in de vorm van een stage of uitwisseling is voor een groeiend aantal studenten een 
waardevolle aanvulling op hun opleiding. Een aanvulling in de vorm van persoonlijke ontwikkeling, meer 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt of als voorbereiding op het hoger onderwijs. ROC MN bevordert 
internationale mobiliteit door het aanbieden van ondersteuning in een vaste structuur, door middel van 
Erasmus Plus ondersteuning en door een hechte verbinding met het excellentieprogramma UP. Het UP-
programma kent een belangrijke internationale component in de vorm van programma’s als Wereldse 
Topstages dat beurzen verstrekt voor stages buiten Europa en programma’s voor studenten naar de USA, 
Gambia, Londen, etc.

Internationale mobiliteit van studenten op niveau 2 is nog zeer beperkt, terwijl het voor die studenten ook zeer 
nuttig en aantrekkelijk is. Daarom is in samenwerking met de NAVE2 partners in Italië, Spanje en Finland een 
Erasmus Plus project opgestart met als doel de mobiliteit van ‘kwetsbare’ studenten te vergroten door goede 
afstemming, passende begeleiding en goede voorbereiding. Dit project loopt nog tot 2021 en zou dan een 
merkbare toename moeten hebben bewerkstelligd.

Andere resultaten op het gebied van internationalisering zijn:

Keuzedeel Internationaal II is dit jaar geïmplementeerd bij Schoonheidsverzorging en zal waarschijnlijk de 
komende jaren bij de meeste colleges worden aangeboden.
Zestig docenten hebben gewerkt aan het ontwikkelen van internationale competenties door middel van 
deskundigheidsbevordering bij scholen of bedrijven in het buitenland.
De inkomende mobiliteit van zowel studenten als docenten van onze partnerinstellingen in Europa en 
daarbuiten is toegenomen. Als ROC hebben wij studenten en docenten opgevangen uit Spanje, Italië, 
Finland, Zweden, Ierland, de UK, Noorwegen en Duitsland.

Excellentie

Het excellentieprogramma UP is de afgelopen vier jaar (sinds 2015) uitgegroeid tot een vaste waarde voor 
ambitieuze studenten en docenten, die meer willen en meer kunnen. In 2019 is een vernieuwd UP programma 
ontwikkeld met aparte lijnen voor R&D (onderzoeksprogramma’s) en challenges.

Resultaten 2019:

28 excellentieprogramma’s goedgekeurd waarvan 13 nieuwe en 14 doorstart.
Een aantal UP programma’s is ROC-breed uitgevoerd om te voldoen aan de grote vraag van studenten.
In opdracht van de stichting MBOe (MBO Excellent) heeft ROC MN samen met Noorderpoort College, 
ROC Tilburg, ROC Landstede en de Universiteit Utrecht een scholing ontwikkeld voor docenten die 
betrokken zijn bij excellentie.
In samenwerking met de Universiteit Utrecht is een specifiek scholing ontwikkeld voor de lijn R&D gericht 
op onderzoeksvaardigheden voor het mbo.
Meer dan 100 studenten van ROC MN namen deel aan diverse vakwedstrijden voor mbo-studenten. De 
meeste studenten nam deel aan een Skills Heroes schoolkampioenschap van hun opleiding. Alle 
schoolkampioenen probeerden bij een landelijke kwalificatiewedstrijd door te dringen tot het Nederlands 
kampioenschap. Zij ontvingen allemaal een certificaat van UP.

   12- In het kort 2019 |



• Negen studenten van ROC Midden Nederland streden bij Skills the Finals 2019 in de RAI in Amsterdam 
voor de titel Skills Heroes ‘Kampioen van Nederland’. Drie studenten veroverden hierbij één zilveren en 
twee bronzen medailles.

Een belangrijk nieuw initiatief is de Utrecht Challenge Alliantie. Dit is een 
samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht, de Universiteit Utrecht, de 
Hogeschool Utrecht, de EBU en ROC MN en heeft tot doel om challenges te 
organiseren rond de belangrijke maatschappelijke vraagstukken in regio Utrecht. De 
UCA is bijzonder doordat studenten van de verschillende onderwijsinstellingen en 
van verschillende opleidingen samen werken om creatieve en innovatieve 
oplossingen te vinden in het challenge format. In november is de eerste challenge 
georganiseerd samen met Rijkswaterstaat en Sweco rond het vraagstuk: “Hoe 
houden we Utrecht bereikbaar”. Zowel voor de opdrachtgevers als voor de 
studenten was deze challenge een groot succes. De UP studenten gaven aan dat ze 
niet alleen veel geleerd hadden maar ook een waardevolle bijdrage konden leveren 
in deze multidisciplinaire en multi-level teams.
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Arbeidsmarktsucces

Belofte 4: We werken met een flexibel portfolio om aan te 
sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt

In onze portfolio-ontwikkeling richten we de blik zoveel mogelijk naar buiten. Trends en ontwikkelingen, de 
speerpunten van de regio en de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt hebben hun invloed op ons portfolio. 
Dit krijgt vorm in het ontwikkelen van cross-over opleidingen op snijpunten van disciplines, nieuwe opleidingen 
en de ontwikkeling van een meer flexibel portfolio. Met een flexibel portfolio willen we in kunnen (blijven) 
spelen op veranderende behoeftes van huidige en potentiele studenten.

In 2019 is gestart met de ontwikkeling van nieuwe opleidingen gericht op nieuwe beroepen (Cybersecurity; 
Sport, bewegen en Gezonde leefstijl, Expert Voeding) en cross-overs gericht op het snijvlak van disciplines 
(Human Technology, Smart Building, Business Support). Daarnaast zijn veel onderwijsteams bezig hun huidige 
onderwijs te flexibiliseren. Een voorbeeld hiervan is de opleiding Verpleegkundige/Verzorgende in Utrecht 
waar het onderwijs modulair is vormgegeven.

Hieronder lichten we een aantal voorbeelden verder toe.

Breed opleiden binnen het economisch domein

In aanvulling op de brede niveau 4 opleiding in het economisch domein, Business, Sales & Finance ontwikkelt 
ROC MN nu ook de brede niveau 3 opleiding ‘Business Support’. Een cross-over van verschillende opleidingen 
in het economisch domein. Deze ontwikkeling sluit aan op de recente adviezen van de commissie 
macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). Hierbij pleit CMMBO voor ruimte bij de start in het mbo voor 
interdisciplinaire oriëntatie van de student op de economisch-administratieve en aanpalende werkvelden.

Smart Building

ROC MN ontwikkelt deze opleiding omdat er in de bouw en installatietechnische wereld steeds meer behoefte 
is aan mensen die integraal kunnen denken en samenwerken. Binnen Smart Building leiden wij studenten op 
met kennis van de disciplines bouwkunde, elektrotechnische installatietechniek en werktuigkundige 
installatietechniek. Er liggen grote vraagstukken rondom duurzaam en energieneutraal bouwen en dat 
betekent dat er in de aankomende jaren veel mensen nodig zijn die met deze vraagstukken aan de slag kunnen.

Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl

Steeds meer mensen weten dat bewegen, gezonde voeding en ontspanning bijdragen aan een langer gezond en 
vitaal leven. Toch slaagt minder dan de helft van de bevolking erin om ook echt voldoende te bewegen. Mensen 
stimuleren om te bewegen biedt vooruitgang op het gebied van gezondheid en draagt er ook toe bij om de 
gezondheidszorg betaalbaar te houden. In de samenleving is steeds meer vraag naar professionals die mensen 
kunnen begeleiden bij het verbeteren van hun beweeggedrag, leefstijl en gezondheid. Je ziet dit in de zorg, 
welzijn, opvoeding en in bedrijven. Steeds vaker gaan ook gemeenten en organisaties samen met burgers aan 
de slag om mensen gezond te houden. Om die reden start het Sport College Utrecht met de nieuwe opleiding 
coördinator Sport, Bewegen & Gezonde leefstijl.
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Belofte 5: Wij ontwikkelen steeds meer van ons onderwijs 
samen met de beroepspraktijk

Tech Campus

Op 24 januari 2019 werd de Tech Campus officieel en feestelijk geopend door Koning Willem-Alexander, met 
de slogan #TechCampusBruist. Bij de Tech Campus wordt gewerkt aan de volgende vijf doelstellingen:

We ontwikkelen continu vernieuwend onderwijs in een uitdagende en wendbare leeromgeving;
We leren en werken in college-overstijgende communities op basis van expertise of toepassingsgebied 
waarin docenten, studenten en vakmensen uit bedrijven samenwerken;
We hebben een continue dialoog en co-creatie tussen bedrijven, overheid en onderwijs;
We creëren flexibel onderwijsaanbod en een opleidingsportfolio dat gekenmerkt wordt door optimale 
keuzemogelijkheden en maatwerk voor onze studenten;
Ons onderwijs is toekomstgericht. Werknemersvaardigheden spelen een belangrijke rol en is het gericht 
op en een leven lang leren, in nauwe afstemming met voorliggend (VMBO) en vervolgonderwijs (HBO, 
contractonderwijs). 

In 2019 is gewerkt aan deze doelstellingen in verschillende projecten zoals Robotica, Meiden en Techniek, Tiny 
Houses, docentreis naar Tanzania en Smart Technician. Daarnaast is op de Tech Campus een onderwijsvisie 
ontwikkeld waarin gepersonaliseerd leren centraal staat. In het kader van de partners is de Techniek is het 
belangrijk hier samen in op te trekken, Sterk Techniekonderwijs. 

Zijne Majesteit de Koning in gesprek met studenten en docenten van het Automotive College over hun 
waterstofproject
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Vakcentrum voor de Maakindustrie

In 2019 is binnen de Tech Campus hard gewerkt aan de voorbereidingen van het Vakcentrum voor de 
Maakindustrie (VCM). Dit is de werktitel zoals deze in 2019 is gebruikt. De missie van het VCM is duurzaam 
zorg te dragen voor voldoende goede vakmensen in de maakindustrie. In het vakcentrum werken het 
Opleidingsbedrijf voor de Metaal Midden-Nederland (OBM) en ROC Midden Nederland daarom samen om te 
komen tot toekomstbestendig, innovatief en wendbaar onderwijs, waarin zowel het initieel als post-initieel 
onderwijs een plek krijgen en belangrijke aandacht is voor leven lang ontwikkelen.

Met het VCM wordt ingezet op een modern praktijkcentrum waarin OBM en ROC MN gezamenlijk investeren 
en slim gebruik maken van gebouw, apparatuur en opdrachten vanuit en voor de deelnemende bedrijven. Het 
vakcentrum draagt bij aan het stimuleren van een ondernemende en bedrijfsmatige cultuur in het reguliere 
onderwijs en het versterken en stimuleren van een leercultuur bij de aangesloten bedrijven. Naar verwachting 
zal het vakcentrum op 1 september 2020 zijn deuren openen voor nieuwe studenten.

Campus Amersfoort

De Campus in Amersfoort bestaat uit drie locaties waar intensief wordt samengewerkt met bedrijven en 
organisaties in de regio aan innovatief onderwijs. De campus biedt ruimte voor avontuur; de student kan zijn 
eigen route kiezen en maakt kennis met de nieuwste technologie. In 2019 heeft de Campus Amersfoort aan 
deze ambitie gewerkt in verschillende campus brede innovatie projecten. Zo is aan de Disketteweg 2-4 een 
nieuwe vleugel ingericht. In deze vleugel kunnen studenten kennismaken met moderne (media)technologie in 
de Mixed Realty Academy, de betekenis van technologie voor de zorg ervaren in het Living Lab en aan de slag 
met levensechte opdrachten via het Campus Connect Centre. Daarnaast worden er experimenten uitgevoerd 
met verschillende vormen van flexibel onderwijs, waarbij meerdere onderwijsteams van verschillende colleges 
samen werken en van elkaar leren. Op basis van deze experimenten bouwt Campus Amersfoort aan een 
Campusbreed Onderwijsconcept

Wijkleerbedrijven

Vanuit het Wijkleerbedrijf aan de Vondellaan in Utrecht gaan studenten actief aan de slag in de wijk. Naast een 
kinderopvang en een beauty salon, kunnen bewoners een 'health check' doen en zijn er activiteiten op het 
gebied van sport en bewegen. Met het wijkleerbedrijf wil ROC Midden Nederland zichtbaar zijn in de wijk en de 
aansluiting van onderwijs, lokale arbeidsmarkt en buurtbewoners versterken.

Wijkleerbedrijf Vathorst is een leerplek van het Gezondheidszorg College Amersfoort voor studenten, 
zorgprofessionals en mensen uit de wijk die hulp kunnen gebruiken. Studenten van het Gezondheidszorg 
College krijgen in Hart van Vathorst onderwijs en bezoeken organisaties en bewoners in Vathorst en 
Hooglanderveen om te ondersteunen bij activiteiten. Bijvoorbeeld door een bewoner te begeleiden naar een 
activiteit in de buurt, het bieden van gezelschap en een helpende hand bij iemand thuis of ondersteuning bij 
een wijk- of dagbestedingsactiviteit. Er wordt met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in Hart van 
Vathorst en de wijk samengewerkt.
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Belofte 6: Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang 
ontwikkelen

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Beroepen veranderen of verdwijnen en er komen nieuwe beroepen 
bij. ROC MN ziet het als haar verantwoordelijkheid jongeren niet voor te bereiden op één baan of één beroep, 
maar op duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor werkenden of werkzoekenden die 
door diezelfde veranderingen dreigen hun baan te verliezen of het tempo niet meer kunnen bijhouden. Door 
om- of bijscholing blijven zij inzetbaar.

In 2019 heeft ROC MN op het thema leven lang ontwikkelen (LLO) de volgende stappen gezet:

een visie en propositie ontwikkeld voor leven lang ontwikkelen, onder andere gebaseerd op onderzoek 
naar de behoeften van bedrijven en werkenden op het gebied van bij- of omscholing en een studiereis naar 
Finland.

Belofte 7: Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces 
voor mensen in een kwetsbare positie te vergroten

ROC MN heeft er al jaren geleden voor gekozen een inclusief mbo te zijn: alle studenten van alle niveaus en 
achtergronden zijn welkom en we bieden onderwijs dat recht doet aan de diversiteit en talenten van onze 
studenten. Ook studenten voor wie een startkwalificatie te hoog gegrepen is, of voor wie succes op de 
arbeidsmarkt en een duurzame participatie in de maatschappij niet vanzelfsprekend zijn, bereiden we zo goed 
mogelijk voor op hun toekomst. Niet alleen door het onderwijs aan te passen aan hun mogelijkheden of 
aanvullende ondersteuning te bieden, maar ook door regionale samenwerking met als doel de positie van deze 
jongeren te versterken in hun maatschappelijke en economische omgeving.

In 2019 heeft ROC MN ingezet op de volgende punten:

•

•

Kern van onze visie op LLO: uitgaan van de scholingsbehoeften van bedrijven, focus 
op sectoren waar die behoefte het grootst is (Zorg / Welzijn, Techniek en Horeca) en 
leveren van maatwerk op basis van al aanwezige werkervaring van werkenden. 
Daarbij hecht ROC MN aan een nauwe samenwerking tussen initieel onderwijs en 
contractonderwijs zodat beide vormen elkaar aanvullen en versterken.

ROC MN heeft in 2019 ingezet op het onderzoeken van de mogelijkheden van 
EVC om opleidingen voor werkenden te verkorten of te versnellen, met in acht 
name van de wet- en regelgeving die in het mbo geldt rond examinering. In 
2020 wordt dit proces afgerond met de formulering van nieuw beleid rond dit 
thema.
Het opzetten van pilots rond flexibilisering van het onderwijsaanbod en de 
verwerking van werknemersvaardigheden in het curriculum. Dit heeft 
geresulteerd in vijf pilots in de sectoren Zorg / Welzijn, Techniek en Horeca.
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Arbeidsmarktsucces voor Entreestudenten door Leren op de werkplek

In 2019 heeft ROC MN een pilot gedraaid rond leren op de werkplek voor studenten van de Entreeopleiding 
Bouw, wonen en onderhoud. Woningbouwvereniging Mitros renoveert en verduurzaamt alle flatgebouwen in 
de wijk Overvecht in Utrecht. In samenwerking met de aannemer Hemubo en het vakcentrum Bouwmensen 
voert ROC MN een Entreeopleiding uit voor 12 studenten. Terwijl zij meewerken aan de renovatie van de flats, 
leren zij tegelijkertijd het vak. En als het werken in de bouw bevalt ligt een aanstelling bij Hemubo in het 
verschiet.

Studentsucces voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking 
(LVB)

Entree XL, een variant van de Entree-opleiding toegespitst op de genoemde doelgroep, is dit jaar opgenomen 
bij de reguliere entreeopleidingen met hetzelfde uitstroomprofiel. Zo kunnen studenten profiteren van het 
brede netwerk van stagebedrijven van het betreffende college en beter gebruik maken van de ondersteuning 
van het Studentenloopbaancentrum (SLC).

Betere overgang praktijkonderwijs naar het mbo (Fade-in-fade-out)

Op basis van onderzoek naar knelpunten in de overgang van studenten die binnen het praktijkonderwijs hun 
entreediploma halen en doorstromen naar het mbo, is er voor gekozen dat de Entreestudenten in hun laatste 
jaar van het Praktijkonderwijs in toenemende mate het Entreeonderwijs volgen op een locatie van het mbo, 
zodat zij kunnen wennen aan het nieuwe leerklimaat. Datzelfde geldt ook voor de begeleiding die 
langzamerhand van de mentor van het Praktijkonderwijs overgaat naar de studentcoach van het mbo. Fade-in-
fade-out noemen we dat.

Studentsucces voor nieuwkomers met een onvoldoende beheersing van 
de Nederlandse taal

ROC MN heeft in de sector Techniek in 2019 een pilot uitgevoerd om de doorstroom van de Entree naar 
niveau 2 te versoepelen. De resultaten daarvan worden inmiddels op meerdere plaatsen binnen ROC MN 
benut. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om meer in te zetten op taalontwikkelend vakonderwijs. 
Samen met de Gemeente Utrecht heeft ROC MN ingezet op het ontwerp van een sluitend regionaal aanbod 
voor nieuwkomers in het kader van de nieuwe wet op de Inburgering. Het doel is voor alle nieuwkomers een 
maatwerktraject te leveren dat leidt tot duurzame participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. 
Hierbij bouwt ROC MN voort op de succesvolle ervaring die zij heeft opgedaan met de GT-trajecten, namelijk 
het combineren van een intensief taaltraject met een praktijkgerichte beroepsopleiding. De verwachting is dat 
in het voorjaar van 2020 een eerste pilot uitgevoerd zal worden.
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Personeel en organisatie

Duurzaam ontwikkelen

Wij gaan voor het beste resultaat: medewerkers die het onderwijs afstemmen op de behoefte van de student, 
die enthousiast samenwerken, die het concept van ‘een leven lang leren’ zelf in praktijk brengen en die 
verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan en vitaliteit. Op weg naar organisatiesucces doen wij vier 
beloftes die bijdragen aan het realiseren van deze ambitie:

Deze beloftes lopen als een rode draad door dit onderdeel over personeel en organisatie. Door te investeren in 
duurzame ontwikkeling en door eigenaarschap en leiderschap op ieder niveau te versterken dragen we bij aan 
het succes en werkplezier van onze medewerkers. Onze visie op duurzame ontwikkeling vormt de basis onder 
deze beloftes. Duurzame ontwikkeling is voor ROC MN onontbeerlijk om als organisatie succesvol te zijn:

Een leven lang leren en ontwikkelen maakt dat medewerkers weerbaar en wendbaar blijven. Beweging in 
de loopbaan hoort daarbij en is belangrijk om van waarde te blijven op de in- en externe arbeidsmarkt;
Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing zijn van groot belang en dragen in hoge mate bij aan het 
werkplezier van iedere medewerker;
Mentaal en fysiek gezonde, vitale medewerkers ervaren meer werk- en levensgeluk en presteren beter. Wij 
dagen medewerkers uit om de bronnen die hen daarbij helpen te gebruiken;
In een werkomgeving waarin collega’s en leidinggevende elkaar steunen en professioneel en plezierig 
samenwerken bouwen medewerkers een buffer op tegen werkstress en worden flexibiliteit en werkplezier 
groter.

De visie op duurzame ontwikkeling en hoe we daaraan werken is terug te vinden in het Werkdrukplan ‘’Kiezen 
voor werkplezier en vitaliteit’’. Dit plan is samen met de OR gemaakt en in juli 2019 vastgesteld.

Belofte 1: Wij doen er alles om onze medewerkers blijvend te ontwikkelen en te 
investeren in professionalisering;

Belofte 2: Wij geven medewerkers de ruimte om persoonlijk leiderschap en 
eigenaarschap te ontwikkelen;

Belofte 3: Wij zetten ons maximaal in om als organisatie vitaal en wendbaar te worden;

Belofte 4: We doen er alles aan om de beste docent voor de klas te krijgen en te 
houden.
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Kiezen voor werkplezier en vitaliteit: sterk in je 
werk

Binnen dit thema geven we uitwerking aan belofte 3: De inzet op dit thema hangt sterk samen met
leiderschap-eigenaarschap en leren en ontwikkelen, thema’s die in de volgende paragrafen terug komen.

Onder het motto ‘Sterk in je werk' werken we verder aan beleid en daaruit voortvloeiende activiteiten die 
bijdragen aan de doelen die we in het werkdrukplan hebben afgesproken. De volgende doelen zijn leidend:

Zorgen voor een weerbare en wendbare organisatie
Werkplezier versterken en werkstress verminderen
Mentaal en fysiek gezonde medewerkers

Een positief werkklimaat

Om het plan voor Sterk in je werk optimaal te kunnen afstemmen op de behoefte van medewerkers en 
organisatie is er zowel met de OR als met groepen medewerkers gesproken over wat zij nodig hebben. Ook de 
inzichten uit het tweejaarlijkse medewerkersonderzoek van 2018 zijn betrokken bij de invulling van het plan. De 
geboden faciliteiten die daaruit voortkomen zijn geclusterd onder vier samenhangende thema’s; Vitaliteit & 
Gezondheid, Leren & Ontwikkelen, Organisatie & Werk en Loopbaan & Mobiliteit.

Figuur 4 Sterk in je werk - thema's

Belofte 3: Wij zetten ons maximaal in om als 
organisatie vitaal en wendbaar te worden.
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Wat iemand nodig heeft om sterk in het werk te staan kan van persoon tot persoon verschillen. De regie en 
verantwoordelijkheid om hier keuzes in te maken ligt bij iedere medewerker. In de eerste fase van de 
voorbereiding van het werkdrukplan is aan deze ‘mindset’ veel aandacht gegeven door diverse vormen van 
communicatie over het gedachtegoed achter Sterk in je werk. De intranetpagina Sterk in je werk is 
geactualiseerd en er zijn flyers en posters gemaakt om informatie over nieuwe en bestaande activiteiten 
dichter bij medewerkers te brengen. Dat blijven we ook de komende tijd doen. Concrete resultaten tot nu toe:

Op de Leerdagen in 2019 was Vitaliteit een van de hoofdthema’s met in totaal zo’n 20 workshops en 
andere activiteiten. We bereikten hiermee zo’n 500 collega’s.
Medewerkers kregen de kans om hun mentale en fysieke gezondheid te checken. In samenwerking met 
onze Arbodienst Zorg van de Zaak werd tussen november 2019 en februari 2020 het PMO (periodiek 
medisch onderzoek) aangeboden. Ruim 40% van de medewerkers heeft hiervan gebruik gemaakt. De 
medewerkers krijgen een individueel advies. De rapportages op organisatieniveau zijn in het voorjaar van 
2020 beschikbaar. Mede met input hieruit kan het beleid voor Sterk in je werk worden geactualiseerd.

Uit de gesprekken met medewerkers is onder andere gebleken dat zij vaardigheden op het gebied van 
plannen en organiseren belangrijk vinden. Die vaardigheden helpen om werkdruk- en werkstress te 
reguleren. Er zijn workshops en activiteiten georganiseerd die bij deze behoefte aansluiten zoals inbox 
zero, mindfullnes, coaching en 45+ontwikkeladvies.
Om ervoor te zorgen dat de beschikbare tijd van teams optimaal ten goede komt aan het onderwijs zijn de 
richtlijnen voor het taakbeleid samen met de OR aangepast.
De docent- studentratio’s zijn gedifferentieerd voor verschillende opleidingniveau’s en worden 
gemonitord om ongewenst grote klassen te voorkomen.

We zijn ervan overtuigd dat loopbaanontwikkeling en mobiliteit in sterke mate bijdragen aan duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. Hiervoor komen in 2020 faciliteiten als loopbaangesprekken en een toolkit 
voor loopbaanontwikkeling. Natuurlijk zijn er nog meer factoren van invloed op vitaliteit en wendbaarheid van 
medewerkers, zoals het opvangen van werkzaamheden bij ziekte van collega’s. In 2019 zijn financiële middelen 
gealloceerd voor ziektevervanging. Met de OR is afgesproken dat deze middelen in 2020 nog in een eerder 
stadium ingezet worden.
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Leiderschap en eigenaarschap

Binnen dit thema geven we uitwerking aan belofte 2:

De focus ligt hier op (toekomstige) leidinggevenden. Het versterken van eigenaarschap bij alle medewerkers 
komt ook in het volgende onderdeel ‘Leren en ontwikkelen’ terug.

We hebben in 2018 een verkennend onderzoek gedaan naar de gewenste (leiderschaps-)ontwikkeling in het 
onderwijs. De conclusies hebben geleid tot verschillende sporen waarlangs we leiderschap verder ontwikkelen 
binnen ons ROC.

Steeds investeren in de basis van leiderschap; een goede start binnen ons ROC en kwaliteit op het gebied 
van gespreksvoering en teamontwikkeling. Een versterkt inductieprogramma voor nieuwe managers en 
professionalisering in gespreksvoering en teamontwikkeling zijn opgenomen in het 
leiderschapsprogramma Dare to lead.
Verbinden van managementdagen en leiderschapsontwikkeling om de impact van beide zo sterk mogelijk 
te maken.
Zorgen voor de best passende manager op iedere positie door de kwaliteit van managers te monitoren en 
door te anticiperen op toekomstige vacatures met behulp van strategische personeelsplanning en te 
investeren in de kwaliteit van werving en selectie.
Een beeld te vormen van het gewenste leiderschap in de toekomst, afgestemd op de strategie, als 
voedingsbodem voor de verdere ontwikkeling van leiderschap. Dit proces is in 2019 in gang gezet en krijgt 
in 2020 een vervolg.

Naast leiderschap zijn er veel factoren van invloed op het functioneren van mensen en teams binnen ons ROC. 
Blijven leren en ontwikkelen is voor iedere individu en team van belang. Daarom stimuleren we eigenaarschap 
in teams, geven we iedere medewerker de kans om zijn of haar persoonlijk leiderschap te versterken en geven 
we docenten de ruimte om met en van elkaar te leren over veranderingen in het werken met studenten.

Belofte 2: Wij geven medewerkers de ruimte 
om persoonlijk leiderschap en eigenaarschap 
te ontwikkelen.
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Leren en ontwikkelen

Binnen dit thema geven we uitwerking aan beloften 1 en 4:

Permanent leren en ontwikkelen is essentieel om wendbaar te blijven en om als organisatie te kunnen 
anticiperen op veranderingen. In leren en ontwikkelen krijgen informele vormen van leren een steeds grotere 
plaats:

We koppelen het leren steeds vaker direct aan de werkpraktijk. Een voorbeeld daarvan is dat docenten 
flitsbezoeken doen bij elkaar in de klas.

Belofte 1: Wij doen er alles om onze 
medewerkers blijvend te ontwikkelen en te 
investeren in professionalisering.

Belofte 4: We doen er alles aan om de beste 
docent voor de klas te krijgen en te houden.
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Daarnaast werken we in leergroepen met echte opdrachten en projecten zodat er producerend geleerd 
kan worden; het levert direct een product of bijdrage voor het werk op. Een voorbeeld daarvan is een 
nieuw programma rondom persoonlijk leiderschap en verandermanagement; de Veranderpraktijk. Dit 
programma sluit aan op de principes van het leren van en met elkaar en is dusdanig opgezet dat de 
werkpraktijk een prominente plek heeft in het programma.
En we creëren mogelijkheden om te leren van elkaar met behulp van reflectie en feedback, 
laagdrempelige vormen van coaching en uitwisseling van good practices tijdens Leerdagen en in 
Leernetwerken.

De leerdagen ontwikkelen zich tot een programma voor en door medewerkers. Zo’n 700 collega’s leren twee 
keer per jaar dwars door de organisatie heen met- en van elkaar. De Leerdagen kregen meer focus rondom de 
strategische thema’s Passend onderwijzen en Sterk in je werk. In leernetwerken rond diverse thema’s komen 
groepen medewerkers bij elkaar om kennis en expertise over te dragen en te versterken.

We zijn gestart met de voorbereiding van een digitale leeromgeving voor medewerkers om:

Leren op een zelfgekozen tijd en plek mogelijk te maken;
Een antwoord te bieden op diversiteit aan leervragen en leerstijlen onder medewerkers;
Mogelijkheden voor kennisdeling te versterken.

Eind 2019 is een keuze gemaakt voor een platform dat deze leeromgeving gaat hosten en is een start gemaakt 
met de implementatie om de livegang in het voorjaar van 2020 mogelijk te maken. Om managers en teams die 
zelf professionalisering willen organiseren op weg te helpen is dit jaar een providersboog van trainingsbureaus 
beschikbaar gesteld via Intranet. Die geeft informatie over de bureaus waar goede ervaringen binnen onze 
organisatie mee zijn opgedaan.

In totaal was in 2019 ruim 5 miljoen beschikbaar voor activiteiten op het gebied van professionele ontwikkeling. 
Net als in vorige jaren is 1% van de loonsom gereserveerd voor corporate activiteiten op het gebied van 
professionele ontwikkeling van medewerkers (via de ROC Academie) en is eenzelfde percentage toegekend 
aan colleges en diensten voor professionele ontwikkeling van teams en individuele medewerkers (in totaal 
ongeveer 3 miljoen). Daarnaast zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor professionele ontwikkeling 

Leerdagen:

“Gevarieerd aanbod, tijd om van elkaar te leren, weten wat er 
elders speelt in de organisatie.”

“Goed georganiseerd, ik heb een goede workshop gevolgd en 
weer collega's GESPROKEN!”
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gekoppeld aan het programma Studentsucces (ongeveer 750.000) en was er een budget gekoppeld aan 
kwaliteitsafspraken (1,7 miljoen). Dit kwaliteitsbudget bevat bijvoorbeeld middelen om startende docenten een 
dagdeel per week vrij te stellen voor inwerken en begeleiding, voor deelname aan het programma Leerkracht, 
verletkosten voor de instructeurs die sinds dit jaar verplicht scholing volgen en voor scholing van 
rekendocenten.

Hierna een overzicht van leeractiviteiten, gekoppeld aan de strategische speerpunten, die onder regie van de 
ROC Academie samen met in- en externe partners zijn georganiseerd:

Tabel 23 Overzicht leeractiviteiten per strategisch speerpunt

Leiderschap, 
eigenaarschap

Persoonlijk Leiderschapstraject: trainingen change agents, de 
Veranderpraktijk. Daarnaast leverde ook het werken in doorbraakteams een 
bijdrage aan het ontwikkelen van eigenaarschap en resultaatgerichte 
aanpak in teams.
Ten behoeve van het Dare to Lead programma zijn vier modules 
gespreksvaardigheden ontwikkeld en is eind 2019 een start gemaakt met 
uitvoering.

Examinering Trainingen Extra, assessor, constructeur-vaststeller, netwerk examinering.
Digitale didactiek-ict in 
onderwijs

Blended ontwerpen, ICTtools, differentiatie met ICT, digitale toetsen maken, 
rubrics.

Krachtige 
leeromgeving/
pedagogisch-didactisch 
handelen

Leerdagen, netwerken voor docenten algemene vakken, flitsbezoeken, 
differentiëren, beeldcoaching & opleiding tot beeldcoach, lesobservaties, 
begeleiding zij-instromers, netwerk praktijkleren, webinar gepersonaliseerd 
leren.

Teamontwikkeling Facilitering Leerkrachtteams, maatwerktrajecten voor teams in visie-
ontwikkeling en samenwerken. Binnen het programma Dare to lead is een 
leertraject voor teamontwikkeling voor managers ontwikkelt en is een eerste 
leergroep van start gegaan.

Studentsucces Teams konden maatwerk-vragen voor professionalisering indienen uit het 
programma studentsucces. Op de leerdagen zijn workshops aangeboden 
rondom Passend onderwijzen.

Introductieprogramma’s Introductiedag voor docenten en Meet-up tijdens leerdag, Startbaan en 
vervolgtraject derdejaars docenten, support zij-instromers, certificering 
werkbegeleiders.

Fit en vitaal Diverse activiteiten zoals mindfulness, loopbaancheck, getting things done en 
zero inbox.

"Hoewel ik had gehoopt op meer collega's, was het een goede 
bijeenkomst. Naar mijn idee een echte 'netwerk'-bijeenkomst, 
informeel en met ruimte om met elkaar door te praten. Ook 
door de aanwezigheid van externen. Prima locatie, 
inspirerende inleiders en lekker eten.”

“Ik vond het heel fijn om met veel rekendocenten samen te zijn 
en informeel informatie uit te wisselen.”

“Heel goed zo over de colleges heen met elkaar te delen en van 
elkaar te leren en verbinding te zoeken."
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Brede opleidingsschool

Docenten in opleiding zijn niet meer weg te denken binnen ROC Midden Nederland. Binnen de 
opleidingsschool ROC Midden Nederland gaan leren, ontwikkelen en werken samen. Dit partnerschap tussen 
ROC Midden Nederland en Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht (HU), begeleidt ook dit jaar weer 
ruim 180 docenten in opleiding (DIO). De zeven schoolopleiders hebben samen met de instituutsopleiders van 
de Hogeschool Utrecht een stevig programma neergezet en begeleid. Naast de wekelijkse intervisie 
bijeenkomsten worden ook andere activiteiten voor DIO’s aangeboden, waaronder themabijeenkomsten, 
oriëntatieochtenden voor eerstejaars studenten en de mbo-tour. In juli sluiten we het schooljaar met elkaar af 
met de DIO-day en de DIO talentprijs.

Docenten in opleiding (DIO) met hun ROCMN schoolopleiders

DIO-talentprijs

Naast het programma voor de DIO’s, wordt er het komende jaar nóg meer werk gemaakt van ‘passend 
onderwijs’ voor startende docenten. Met behulp van subsidie die toegekend is in het kader van Utrecht Leert 
werken we aan een brede opleidingsschool, ook voor zij-instromers en hybride docenten. Naast het bestaande 
begeleidingstraject van de DIO wordt ook een begeleidingstraject voor de zij-instromer en voor de hybride 
docent ontwikkeld. Zij hebben een andere startsituatie, met veel meer werkervaring, dan DIO’s die de 
lerarenopleiding doen. Een bij hun behoefte passend begeleidingstraject, tijdens en na het Pedagogisch 
Didactisch Getuigschrift, is zeer belangrijk om als startende docent succesvol te zijn. Ook hierin werken HU en 
ROC MN samen.
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De prijswinnaars van de ROCMN DIO Talentprijs

Foto: Intervisie DIO’s

DIO’s leveren met hun frisse blik, onderzoekende houding en beroepsproducten een belangrijke bijdrage aan 
de verbetering en innovatie van het onderwijs. Bovendien krijgen we de kans om aankomende, talentvolle 
docenten te binden aan ROC MN. Dit jaar kregen 18 DIO’s een contract. Vooral aankomende docenten 
Nederlands, wiskunde en technische vakken blijven wij de komende jaren hard nodig hebben om te kunnen 
anticiperen op de vraag naar docenten. Via onze eigen opleidingsschool blijven wij investeren in docenten van 
de toekomst!

Arbeidsmarkt en instroom; de beste kandidaat voor 
iedere vacature
Binnen dit hoofdstuk geven we uitwerking aan belofte 4:

Belofte 4: We doen er alles aan om de beste docent voor de 
klas te krijgen en te houden’’.
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In 2019 is de krachtige positionering van ROC MN vastgehouden. Intensief gebruik van LinkedIn heeft geleid 
tot meer dan 29.000 volgers. Daarmee zijn we koploper binnen het mbo. Daarnaast maken we gebruik van 
social mediacampagnes om doelgroepen voor specifieke vacatures te bereiken. De corporate story met onze 
branding #betermetjou wordt succesvol toegepast bij communicatie-uitingen. Deze acties dragen bij aan een 
relatief hoge respons in een schaarse markt. Met het centrale wervingsproces voor docenten algemene vakken 
zijn 57 vacatures ingevuld. Opvallend is dat de helft van deze vacatures is ingevuld met interne kandidaten en 
ex-DIO’s (docenten in opleiding)

Tabel 24 Vacaturevervulling algemene vakken

  Nederlands Engels Rekenen Omgangskunde
Totaal

Aantal %
Interne kandidaat 2 0 0 2 4 7%
DIO 3 4 2 14 23 40%
Externe kandidaat 7 7 5 11 30 53%

Totaal 12 11 7 27 57  

Ondanks de toenemende schaarste bij vacatures voor vakdocenten, met name in de Zorg, ICT en Techniek, zijn 
we toch in staat geweest om bijna alle vacatures naar behoren te vervullen. In 2019 is het totale aantal 
vacatures licht toegenomen; van 156 in 2018 naar 163 in 2019. Dit is exclusief het aantal vacatures via de 
centrale werving voor de vakken Nederlands, Engels, Omgangskunde en Rekenen. Het aandeel van de 
vacatures voor docentenfuncties betreft 65% (55% in 2018). Bij de start van schooljaar 2019/2020 zijn er 20 
instructeurs en 88 docenten (68 LB, 17 LC en 3 LD) ingestroomd.

Om de schaarste beter op te kunnen vangen wordt onderzocht welke andere functieprofielen, zoals die van de 
hybride docent (werkzaam in zowel bedrijfsleven als onderwijs), zich lenen voor onderwijsbanen. Hiervoor 
participeren we ook in Utrecht Leert, een partnerschap dat streeft naar kwantitatieve en kwalitatieve groei van 
het lerarencorps in de regio. We leverden een bijdrage aan activiteiten gericht op zij-instromers zoals 
informatiemarkten, cv-checks, rondleidingen op locaties en speeddates met potentiele kandidaten.

Daarnaast zijn er subsidieaanvragen ingediend en toegekend voor de verbreding van de opleidingsschool en 
voor het versterken van de instroom en inductie van nieuwe docenten in alle regio’s waarin ROC MN actief is.

Bij de start van het schooljaar wordt een introductieprogramma georganiseerd voor nieuwe docenten, om hen 
een stevige basis te bieden en te zorgen dat ze zich snel thuis voelen. Dit programma bestaat uit een 
introductiedag en informatie in een online omgeving. Jonge docenten worden gefaciliteerd om in de eerste 
fase van hun loopbaan te participeren in het tweejarige programma Startbaan. Eind 2019 deden daaraan zo’n 
50 docenten mee. Dit programma draagt bij aan een werkomgeving waarin talenten en behoeftes van nieuwe 
docenten worden gezien en gewaardeerd. Een afgestudeerde docent krijgt 0,1 fte vrijstelling voor inwerken en 
professionalisering en er is 1 uur per week begeleidingstijd voor de werkbegeleiders/mentoren van deze 
startende docenten beschikbaar.
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Wij willen docenten die excellent zijn in het verzorgen van onderwijs behouden en willen hen hierin erkennen 
en belonen. Daarom kunnen vanaf 2018 docenten die excelleren in pedagogisch-didactische kwaliteiten een 
promotie maken naar een LC-schaal. Het beschikken, toepassen en overdragen van deze pedagogisch-
didactische competenties is zeer belangrijk om in teamverband tot verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs te komen. In 2019 zijn in totaal 45 docenten gepromoveerd, waarvan 10 excellente docenten die 
conform LC schaal worden beloond.

Flexibiliteit en mobiliteit

Binnen dit thema werken we de derde belofte uit:

Inhuur derden

In het voorjaar van 2019 is er een Europese aanbesteding geweest voor de inhuur derden. Hierin is onderscheid 
gemaakt naar inhuur derden door de colleges (inclusief Bedrijfsopleidingen), de diensten en de inhuur van 
surveillanten. Hier zijn drie partners uitgekomen, die vanaf augustus 2019 de inhuur derden voor ROC MN 
verzorgen.

Tabel 25 Kosten externe inhuur (incl. BTW, per €1000)

Yacht-Randstad € 4000,0 k
Metafoor € 1400,0 k
Driessen € 570,0 k
65plus € 90,4 k

Totale externe inhuur (incl. BTW, k = €1000) € 6060,4 k

Participatiebanen

ROC MN wil een inclusieve werkgever zijn en mensen met een arbeidsbeperking actief benaderen. Het CvB 
heeft hoge prioriteit gegeven aan de uitvoering van de participatiewet. Per 15-4-2019 is er een projectleider 
participatiebanen aangesteld om de invulling van 40 participatiebanen te realiseren. Het afgelopen jaar 
is het mede daardoor gelukt om veel teams te interesseren voor samenwerking met deze doelgroep. Het 
aantal vacatures  is flink toegenomen. Begin 2020 zijn er 25 participanten aan het werk (25,68 wtf ). Dit is een 
stijging van 159,7%.  De werving en selectie voor participatiebanen gebeurt op basis van aangeleverde 
kandidaten die tot de doelgroep behoren via de werkgeverservicepunten, reïntegratiebedrijven of de vroegere 
SW-bedrijven in de regio. ROC MN blijft actief in het netwerk in de regio dat zich inzet voor het realiseren van 
de banenafspraak om te zorgen dat het doel van 40 participatiebanen wordt gehaald. 

Quote: ‘Ik krijg hier ruimte om mij in positieve zin te ontwikkelen’, aldus Ziggy die sinds de zomer bij ons werkt 
op het Media, ICT en Design college in Amersfoort 

Belofte 3: Wij zetten ons maximaal in om als organisatie vitaal 
en wendbaar te worden.

29    | In het kort 2019 -



Begeleiding en herplaatsing ex-medewerkers

Als eigen risicodrager van de WW en de bovenwettelijke WW voert ROC MN een actief beleid voor de 
herplaatsing van voormalige medewerkers die een beroep doen op de WW. Van de 23 aangemelde kandidaten 
zijn er 10 personen (duurzaam) geplaatst. 8 personen krijgen een verlenging van het ingezette traject. In 2019 
hebben er een aantal kandidaten gebruik gemaakt van de startersregeling van het UWV en van door ROC MN 
gefaciliteerde scholingsmogelijkheden. Per januari 2019 waren er 49 personen met een WW-uitkering, in 
november zijn dit er nog 39. Dit jaar is er beduidend minder instroom in september geweest (einde schooljaar). 
Procentueel blijft het aantal docenten met een WW-uitkering ongeveer gelijk.

Mobiliteit

Het mobiliteitspunt ondersteunt medewerkers bij het zoeken naar ander werk of andere taken, binnen of 
buiten ROC Midden Nederland, bij verplichte of vrijwillige mobiliteit. Voor ongeveer 15 personen is het 
contract met wederzijds goedvinden ontbonden, door de rechter of met toestemming van het UWV. Deze 
personen worden indien nodig verder begeleid door het mobiliteitspunt.

Vrijwillige mobiliteit wordt veelal intern gerealiseerd, zodat medewerkers behouden blijven voor ROC MN. Een 
aantal medewerkers wordt (deels) extern gedetacheerd. Dit is een voorbeeld van mobiliteit buiten ROC MN.

In 2019 zijn loopbaancoaching en/of een gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers (subsidieregeling van het 
ministerie van SZW) aangeboden zodat medewerkers bewuster aan hun volgende loopbaanstap kunnen werken. 
Ook een korte “loopbaancheck” kan bijdragen om mobiliteit te stimuleren. Het thema loopbaanontwikkeling 
wordt in 2020 extra uitgelicht.

Feiten en cijfers 2015-2019

Formatie

De formatie blijft vrijwel gelijk. In 2019 gingen 205 medewerkers in dienst en 235 uit dienst. Inclusief her-
indiensttredingen bedraagt het aantal medewerkers in dienst 232. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld 
medewerkers die met pensioen gaan en vervolgens nog een tijdelijk dienstverband krijgen voor een deel van 
hun oorspronkelijke aanstelling. Een deel van de uitstroom wordt veroorzaakt door een groep oudere 
medewerkers die gebruik maakt van de, inmiddels stopgezette, jong voor oud regeling.

Tabel 26 Formatie

  2015  2016  2017  2018  2019 
Aantal medewerkers  1662  1766  1809  1761  1763 
Wtf  1325  1411  1452  1420  1419 

Verhouding vast -tijdelijk

Het aantal medewerkers met een vast dienstverband bleef vrijwel gelijk. Ook de verhouding vast-tijdelijk 
veranderde weinig.
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Tabel 27 Verhouding vaste en tijdelijke dienstverbanden (aantal, %)

  2015  2016  2017  2018  2019 
  Aantal  %  Aantal  %  Aantal  %  Aantal  %  Aantal  % 
Vast  1408  87,7  1454  82,3  1469  81,2  1461  83,4  1464  83,0 
Tijdelijk  254  15,3  312  17,7  340  18,8  293  16,6  299  17,0 

Totaal  1662  100,0  1766  100,0  1809  100,0  1761  100  1763  100 

Verzuim

De verzuimfrequentie bedroeg in 2019 1,0. Dit ligt op de grens van wat we acceptabel vinden.

Het gemiddelde ziekteverzuim stijgt met 12% ten opzichte van 2018 naar 5,6%. Uitschieters in kort verzuim 
zitten met name in de diensten, uitschieters in lang verzuim met name bij de colleges. Overall blijft het 
gemiddelde verzuim sinds 2016 stijgen. Er zijn middelen gereserveerd om bij lang verzuim te vervangen. We 
monitoren in samenwerking met de bedrijfsarts een eventueel effect op het langdurig verzuim.

Tabel 28 Verzuim (%)

Verzuimpercentage 2015 2016 2017 2018 2019
Kort verzuim (< 2 weken) 0,9% 0,8% 1,0% 1,2% 1,1%
Middellang verzuim (2 - 6 weken) 1,1% 0,6% 0,6% 0,8% 0,9%
Lang verzuim (6 weken - 12 maanden) 2,2% 1,9% 2,2% 2,3% 2,9%
Langer dan een jaar 1,0% 0,7% 0,9% 0,7% 0,7%

Totaal 5,2% 4,0% 4,7% 5,0% 5,6%

Verhouding Man - Vrouw

De verhouding mannen/vrouwen blijft al jaren vrijwel gelijk; 41%/59%.

Tabel 29 Verhouding man-vrouw (aantal, %)

  2015 2016 2017 2018 2019
  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %
Mannen 703 42,3% 736 41,7% 747 41,3% 726 41,2% 715 40,6%
Vrouwen 959 57,7% 1030 58,3% 1062 58,7% 1035 58,8% 1048 59,4%

Totaal aantal 1662   1766   1809   1761   1763  

Samenstelling functies primair proces

Het totaal aan fte in het primaire proces blijft vrijwel gelijk ten opzichte van 2018. Het aandeel instructeurs 
schommelt de afgelopen jaren rond de 7-8%, het feitelijke aantal is met 10 fte afgenomen.
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Tabel 30 Samenstelling functies primair proces inclusief instructeurs (FTE, %)

  2015 2016 2017 2018 2019
Functie FTE % FTE % FTE % FTE % FTE %
Instructeur 53,2 6,7% 67,8 8,0% 71,7 8,0% 69,3 7,8% 59,3 6,7%
LB 338,5 42,5% 379,6 43,9% 408,9 45,6% 390,8 44,0% 420,5 47,4%
LC 344,4 43,2% 354,6 41,0% 352,0 39,2% 357,7 40,3% 338,1 38,1%
LD 61,0 7,7% 60,9 7,1% 64,6 7,2% 69,3 7,8% 69,9 7,9%

Totaal aantal FTE 797,1   863,8   897,1   887,2   887,7  

Binnen de totale groep docenten bleef het percentage LD-docenten vrijwel gelijk. Het aandeel LB-docenten is 
gestegen met 3% en het aandeel LC is navenant gedaald. Dit is te danken aan een combinatie van factoren; 
groei van studenten en daarmee de vraag/instroom van docenten, werving en selectie die meer gericht is op 
verjonging, uitstroom van docenten door pensionering en de jong- voor oud regeling. Hoewel het aandeel van 
LC docenten relatief gedaald is als gevolg van uitstroom uit deze functies, zijn er in 2019 in totaal 45 docenten 
gepromoveerd. Deze realisatie van promoties is verdeeld over de volgende functies: 29 promoties van LB naar 
LC, 6 promoties van LC naar LD en 10 excellente docenten die conform LC schaal worden beloond. Met behulp 
van het beleid voor excellente docenten dat we in 2018 hebben geïnitieerd en de herziening van het traject LB-
LC in 2020 geven we de komende jaren een impuls aan de verdere groei van het aantal LC-docenten.

Tabel 31 Samenstelling functies primair proces exclusief instructeurs (FTE, %)

  2015 2016 2017 2018 2019
Functie FTE % FTE % FTE % FTE % FTE %
LB 338,5 45,50% 379,6 47,70% 408,9 49,50% 390,8 47,80% 420,5 50,70%
LC 344,4 46,30% 354,6 44,50% 352 42,60% 357,7 43,70% 338,1 40,80%
LD 61 8,20% 60,9 7,70% 64,6 7,80% 69,3 8,50% 69,9 8,40%

Totaal aantal FTE 743,9   796   825,4   817,9   828,4  

Formatie Verhouding Voltijd – Deeltijd

De verhouding tussen medewerkers die in voltijd/deeltijd werken blijft gelijk; ongeveer eenderde/tweederde.

Tabel 32 Formatieverhouding voltijd - deeltijd (aantal, %)

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %
Voltijd 577 36,4% 587 35,3% 553 31,3% 633 35,0% 614 34,9% 594 33,7%
Deeltijd 1086 63,6% 1075 64,7% 1213 68,7% 1176 65,0% 1147 65,1% 1169 66,3%

Totaal 
aantal 1663   1662   1766   1809   1761   1763  

Lengte dienstverband

Verjonging en vernieuwing zien we terug in een doorgaande groei tot bijna 40% van de groep medewerkers die 
0 tot 5 jaar in dienst is.
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Tabel 33 Lengte dienstverband (aantal, %)

  2019 2018 2017 2016 2015
Jaren Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %
0-5 703 39,9% 647 36,7% 615 34,0% 518 29,3% 389 23,4%
5-10 166 9,4% 135 7,7% 163 9,0% 182 10,3% 159 9,6%
10-15 125 7,1% 134 7,6% 132 7,3% 179 10,1% 260 15,6%
15-20 269 15,3% 332 18,9% 368 20,3% 330 18,7% 276 16,6%
20-25 156 8,8% 153 8,7% 151 8,3% 156 8,8% 183 11,0%
25-30 134 7,6% 147 8,3% 161 8,9% 196 11,1% 217 13,1%
30-35 141 8,0% 144 8,2% 148 8,2% 132 7,5% 120 7,2%
35-40 58 3,3% 63 3,6% 63 3,5% 62 3,5% 51 3,1%
40 en meer 11 0,6% 6 0,3% 8 0,4% 11 0,6% 7 0,4%

Totaal aantal 1763   1761   1809   1766   1662  

Leeftijdsopbouw

Het percentage medewerkers onder de 35 jaar groeit nog steeds en is nu 19.5%. het percentage medewerkers 
van 65 jaar en ouder stijgt heel geleidelijk. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd is nog nauwelijks 
merkbaar. De categorie 60-64 jaar is licht gedaald. Het effect van de regeling jong voor oud werkt hierin nog 
door.

Tabel 34 Leeftijdsopbouw (aantal, %)

  2019 2018 2017 2016 2015
Leeftijd Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %
<=24 28 1,60% 24 1,40% 27 1,50% 30 1,70% 19 1,10%
25-29 142 8,10% 125 7,10% 137 7,60% 110 6,20% 99 5,90%
30-34 172 9,80% 171 9,70% 142 7,80% 123 6,90% 83 5,00%
35-39 148 8,40% 124 7,00% 131 7,20% 118 6,70% 102 6,10%
40-44 147 8,30% 144 8,20% 149 8,20% 130 7,40% 124 7,50%
45-49 180 10,20% 184 10,40% 194 10,70% 200 11,30% 182 10,90%
50-54 218 12,40% 232 13,20% 247 13,70% 267 15,10% 283 17,00%
55-59 322 18,30% 337 19,10% 363 20,00% 375 21,20% 399 24,00%
60-64 348 19,70% 365 20,70% 371 20,50% 384 21,70% 359 21,60%
>65 58 3,30% 55 3,10% 48 2,70% 29 1,60% 12 0,70%

Totaal 1763   1761   1809   1766   1662  

Gemiddelde leeftijd

De lichte daling van de gemiddelde leeftijd zet door, naar 48.9 jaar.

Tabel 35 Gemiddelde leeftijd medewerkers

  2015  2016  2017  2018  2019 
Gemiddelde leeftijd  51,0  50,2  49,6  49,5  48,9 

33    | In het kort 2019 -



Mannen en vrouwen in leidinggevende functies

Het aantal vrouwen in een leidinggevende functie nam met 2,5% toe in 2019. Deze toename zit in het 
middenmanagement, functie van (afdelings-)manager.

Tabel 36 Mannen en vrouwen in leidinggevende functies (aantal, % wtf, %)

  2015 2016 2017 2018 2019
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
Aantal 58 40 55 43 52 43 53 41 50 44
% 
(aantal) 59,2% 40,8% 56,1% 43,9% 54,7% 45,3% 56,4% 43,6% 53,2% 46,8%
WTF 57,1 37,3 53,4 39,5 51,2 39,8 51,4 37,8 49,6 40,3
% (WTF) 60,5% 39,5% 57,5% 42,5% 56,3% 43,7% 57,6% 42,4% 55,7% 44,8%

Organisatiestructuur

De organisatie ziet er als volgt uit, met diensten en colleges, waarbij er op collegeniveau ook 
studentendeelraden zijn. Door de besturing en directielaag in te hebben gericht naar arbeidsmarktregio 
(Utrecht en Nieuwegein en Amersfoort), heeft ROC MN meer gerichte aandacht voor de regio en kan zich zo 
optimaal aanpassen aan de arbeidsmarkt in de regio. Op deze manier kan er maximaal ingespeeld worden op 
arbeidsmarktbehoeften, want om actueel en relevant onderwijs aan te bieden en in co-creatie vorm te kunnen 
geven is nabijheid in de regio vereist. Om deze ambitie te verwezenlijken is er ingezet op drie pijlers: 
studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces.
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Figuur 6 Organigram ROC Midden Nederland op hoofdlijnen

Eigenheid binnen kaders
Colleges werken aan en vanuit hun eigen identiteit en sluiten daarmee aan bij de student en het werkveld 
waarvoor opgeleid wordt. Dat betekent echter niet dat colleges zelfstandig kunnen opereren. ROC MN stelt 
de (beleids-) kaders vast waarbinnen colleges zich kunnen bewegen. Deze kaders zijn bedoeld om te kunnen 
sturen maar ook om richting te geven op alle beleidsterreinen: van onderwijs tot personeel en organisatie, van 
marketing en communicatie tot huisvesting.
Deze kaderstelling is scherp geformuleerd: het gaat om standaardisering waar dat mogelijk is. Specifieke 
kenmerken van student of werkveld zijn redenen om van dat principe af te wijken.

Standaardisering zorgt immers voor efficiency. Het gaat daarbij niet alleen om het terugdringen van kosten, 
maar ook om het terugbrengen van regeldruk. Juist daardoor ontstaat rust en ruimte voor het vereiste 
maatwerk.

Colleges
Beroepsopleidingen (mbo) biedt het beroepsonderwijs aan in colleges. In totaal dertien kleinschalige en 
branchegerichte colleges vormen samen het mbo.

Automotive College
Beauty College
Bouw & Interieur College
Business & Administration College
Creative College
Gezondheidszorg College
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Horeca & Toerisme College
ICT College
Media, ICT & Design College
Sport College
Tech College
Veiligheid & Defensie College
Welzijn College

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo)
Dit is het tweede onderdeel van de organisatie ROC MN. Het Vavo Lyceum is apart gepositioneerd binnen de 
organisatie. Op deze wijze kan het Vavo Lyceum vanuit zijn eigen expertise en kracht slagvaardig reageren op 
de ontwikkelingen in dit onderwijssegment. Wanneer er raakvlakken zijn met het mbo-onderwijs, wordt gebruik 
gemaakt van de gemeenschappelijke basis om zodoende voor beide onderdelen een wederzijds voordeel te 
realiseren. Het Vavo Lyceum behaalt uitstekende resultaten, zowel op gebied van onderwijs, 
slagingspercentage als financiën.

Bedrijfsopleidingen
Door middel van Bedrijfsopleidingen (BO) stelt ROC MN de kennis en expertise van de onderwijsorganisatie 
beschikbaar voor de zakelijke en particuliere markt. Om de synergie tussen de mbo-colleges en 
Bedrijfsopleidingen te optimaliseren is het organisatieonderdeel Bedrijfsopleidingen gepositioneerd bij de 
colleges. Bedrijfsopleidingen is opgedeeld in drie marktteams: techniek, zakelijke dienst- verlening en zorg en 
welzijn, en ondergebracht bij de betreffende colleges. De processen ten behoeve van offerte, contract, 
managementinfo, administratieve en financiële processen zijn gestandaardiseerd en worden ontwikkeld en 
beheerd door de BO Office.

Ondersteunende diensten
De dienstverlening wordt door de diensten zoveel mogelijk decentraal aangeboden, tenzij een specifiek situatie 
vraagt om een centraal aanbod. De collegedirecteur bepaalt in de operationele aansturing de focus van de 
inzet van de medewerkers van de ondersteunende dienst. De ondersteuning binnen ROC MN is georganiseerd 
in diensten:

Dienst Onderwijs Services (DOS)
Facilitair Bedrijf (FB)
Finance, Planning & Control (FP&C)
ICT en Informatiemanagement (ICT & IM)
Marketing en Communicatie (M&C)
Onderwijs en Innovatie (O&I)
Personeel en Organisatie (P&O)
Studie Loopbaan Centrum (SLC)
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