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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.
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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 
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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%
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