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Leeswijzer
Het Geïntegreerd Jaardocument van het Graafschap College1 is

gekoppeld aan het A3-model, zodat inzichtelijk wordt in hoeverre

opgesteld conform de ‘Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs’ (RJO)

voorgenomen doelen en acties daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

en is als volgt opgebouwd:
Via het Geïntegreerd Jaardocument legt het Graafschap College
In het hoofdstuk ‘Over Graafschap College’ wordt beschreven op

verantwoording af aan toezichthoudende instanties. Daarnaast is

welke wijze het Graafschap College zijn onderwijs organiseert.

het bedoeld om onze belanghebbenden2 te informeren. Het Geïn-

‘Krachtig onderwijs voor een krachtige regio’ is een hoofdstuk dat,

tegreerd Jaardocument is voor alle belanghebbenden toegankelijk

aan de hand van de missie, visie en succesbepalende factoren,

via onze website. Er is gelegenheid op de inhoud van het verslag te

omschrijft wat het Graafschap College wil bereiken. De ‘Resultaten-

reageren via cvb@graafschapcollege.nl. Tijdens een aantal reguliere

box’ blikt terug op de bereikte resultaten in 2014. In dit hoofdstuk

overleggen met onze belanghebbenden, zoals de studentenraad,

is onder andere meer te lezen over onderwijsopbrengsten, de rea-

ondernemingsraad en onderwijsadviesraden, wordt het Geïnte-

lisatie van de strategische doelen, kwaliteitsborging, tevredenheid

greerd Jaardocument besproken.

van studenten, bedrijven en instellingen en medewerkers en de
financiële positie van het Graafschap College. Het hoofdstuk ‘Onderwijs’ beschrijft de visie op het onderwijs, het onderwijsaanbod
en de inhoud en inrichting ervan. Bovendien komen hier de onderwerpen examinering, studentbegeleiding, doorlopende leerlijnen
en internationalisering aan bod. Het hoofdstuk ‘Personeel’ is het
sociaal jaarverslag van het Graafschap College en in het ‘Beknopt
financieel jaarverslag’ worden de financiële onderwerpen beschreven. Uitgebreide financiële informatie over het afgelopen jaar staat
beschreven in de jaarrekening 2014. Deze is op te vragen bij het
bestuurssecretariaat. Met betrekking tot de grafische weergave van
de tabellen in dit jaarverslag: alle cijfers, met uitzondering van de
financiële cijfers, worden van ‘oud’ naar ‘nieuw’ gepresenteerd.

Het Graafschap College werkt met het op het INK gebaseerd A3model. In het A3-model worden de beoogde resultaten, doelstellingen en acties op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Daar waar in
dit jaarverslag aan de orde is, worden behaalde resultaten

De Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie (BVE) maakt als leidende rechtspersoon deel uit van een groep van rechtspersonen. Het groepsverband wordt aangeduid
met de naam ‘Graafschap Groep’. De stichting treedt in het maatschappelijk verkeer
op onder de naam ‘Graafschap College’. Het Graafschap College maakt deel uit van de
groep.

1

Onze belanghebbenden zijn: studenten, ouders, medewerkers, toeleverende scholen
voortgezet onderwijs, bve-instellingen, hbo-instellingen, hulpverlenende instanties,
bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties, kenniscentra en gemeentelijke,
provinciale en landelijke overheden.
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Voorwoord
Met het Geïntegreerd Jaardocument 2014 van het Graafschap

Het ‘loslaten’ werpt zijn vruchten af. Steeds meer medewerkers

College geven wij onze belanghebbenden en andere geïnteres-

voelen dat er ruimte ontstaat voor nieuw elan. Niet alleen om

seerden inzicht in de resultaten die wij het afgelopen jaar hebben

nieuwe initiatieven te laten bloeien, ook om een andere kijk op

behaald. Als college van bestuur houden wij ons bij het besturen en

veranderingen te hebben. Overheidsmaatregelen vormen geen

aansturen van de organisatie aan de geldende wet- en regelgeving

bedreiging, maar worden gezien als een kans. Focus op Vakman-

en handelen wij volgens de ‘Branchecode goed bestuur in het

schap heeft ons uitgedaagd om goed over de kwaliteit van ons

mbo’ (2014). Ons strategisch beleidsplan ‘Krachtig onderwijs voor

onderwijs na te denken. Voor meerdere opleidingen hebben teams,

een krachtige regio’ (2010-2015) en onze vijf kernwaarden waren

met het oog op het behoud van kwaliteit en met goedkeuring

leidend bij de uitvoering van onze onderwijstaak.

van de studentenraad, een verantwoorde andere keuze gemaakt
met betrekking tot de invulling van de urennorm. Daar zijn wij als

In 2014 stond het bepalen van een nieuwe strategische koers voor

college van bestuur trots op. Er ontstaat ruimte voor innovatieve

de periode 2015-2020 centraal. Geen aangelegenheid van bestuur,

projecten. Niet alleen op het gebied van technologische innova-

directie en management alleen, maar een proces waar medewer-

tie, zoals de innovatiehubs en innovatiecentrum ICER waar het

kers, studenten en externe partijen nauw bij zijn betrokken. Het

Graafschap College in 2014 nauw bij betrokken was, maar ook

procesmodel ‘Theory U’ vormde de basis voor het ontwikkelen van

als het gaat om projecten op het gebied van sociale innovatie. Het

de nieuwe strategie. De kern van deze methode is ‘loslaten’, zodat

‘Maatjesproject’, waarbij studenten activiteiten en zorg op maat

ruimte ontstaat en vernieuwde inzichten en initiatieven tot bloei

bieden aan ouderen, is daarvan een prachtig voorbeeld. Een mooi

komen. Emergentie is hierbij een belangrijk begrip; er moet oog

hoogtepunt in 2014 was de officiële opening van ICER door koning

zijn voor dat wat zich aandient. Het afgelopen jaar werden acht

Willem-Alexander en koningin Máxima.

onderwijsprojecten benoemd die bepalend zijn voor de nieuwe
strategische koers van het Graafschap College. De zogenaamde

De samenwerking met regionale bedrijven en instellingen is het af-

‘koplopersprojecten’ laten zien hoe wij, samen met alle betrok-

gelopen jaar verder geïntensiveerd. Tal van initiatieven zijn ontplooit

kenen, de toekomst van onze school kunnen zien. Eind december

om de banden met bedrijven en instellingen te versterken. Ook de

waren de hoofdlijnen van de nieuwe strategische koers bepaald.

samenwerking met onze collega-roc’s in Gelderland, in het kader

van macrodoelmatigheid, is het afgelopen jaar versterkt. Meer dan

behaalden op allerlei gebied goede resultaten en zijn financieel

ooit denken we, in het licht van de arbeidsmarkt en het regionale

gezond. Dankzij de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers,

belang, na over ons opleidingenaanbod.

zowel onderwijzend als ondersteunend, was het mogelijk deze
successen te behalen. Ook een woord van dank aan onze raad van

Trots zijn wij op het feit dat onze medewerkers de tevredenheid

toezicht, ondernemingsraad en studentenraad voor de prettige

over de organisatie beoordelen met een 7,8. Dit is bijna 1 punt

samenwerking. Dat we twee keer per jaar gezamenlijk met alle

hoger dan het landelijk gemiddelde van een 6,9. De verdere

raden evalueren, reflecteren en vooruitkijken, vinden we bijzonder

professionalisering van onze medewerkers is en blijft een belangrijk

en waardevol.

speerpunt. Dat veel medewerkers in het medewerkers tevredenheidsonderzoek in 2014 hebben aangegeven zich te willen ontwik-

We zetten ons in om van 2015 wederom een succesvol jaar te

kelen binnen zijn of haar vakgebied, is heel goed nieuws. Door

maken. De eerste helft van het nieuwe jaar staat vooral in het

scholing staan medewerkers anders in hun werk. Bovendien draagt

teken van het concretiseren van de nieuwe strategische koers

professionalisering bij aan de passie en het plezier dat medewerkers

naar een nieuw strategisch plan. Het nieuwe strategische plan zal

hebben in het werk. Iets dat wij als college van bestuur van groot

in juni 2015 worden vastgesteld. We vertrouwen erop dat steeds

belang vinden. Het extra budget, dat door de minister voor profes-

meer medewerkers, in samenwerking met regionale bedrijven en

sionalisering beschikbaar is gesteld, versterkt onze organisatie:

instellingen, gebruik maken van de ruimte om prachtige nieuwe

het verbetert de kwaliteit van ons onderwijs en draagt bij aan de

initiatieven tot bloei te laten komen. Initiatieven voor onze studen-

realisatie van onze strategische doelen. De Graafschap Academie

ten, die hen voorbereiden op hun toekomstige bijdrage aan de

faciliteert en ondersteunt de organisatie bij de professionalisering

maatschappij.

en heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Waar mogelijk bundelen we, onder andere als het gaat om

René van Gils

de professionalisering van medewerkers, onze krachten met de

Sarien Shkolnik-Oostwouder

Gelderse roc’s en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

College van bestuur

Kortom, 2014 was een jaar met wederom veel hoogtepunten. We
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Jaarbericht
van de raad van toezicht
De raad van toezicht van de Graafschap Groep streeft een krachtig

die te maken hebben met de rol van werkgeverschap en de
aanstelling van nieuwe leden.
•• Commissie onderwijs en kwaliteit (sinds 2014): houdt zich 		
bezig met onderwerpen op het gebied van onderwijs, 		
kwaliteitsborging en compliance.

onafhankelijk toezicht na op het Graafschap College om het regionale opleidingencentrum verder te verbeteren. Onze activiteiten

Een adequate informatievoorziening is een aandachtspunt. Gezien

in 2014 waren daarom gericht op proactief handelen op basis van

de grote hoeveelheid beschikbare informatie, is het van belang dat

de reguliere informatiestromen, aangevuld met de inzet van eigen

het college van bestuur de informatievoorziening zodanig organi-

waarneming en expertise.

seert dat de raad goed toezicht kan houden. Daarnaast ziet de raad

De raad is zich bewust van de maatschappelijke verantwoorde-

het als haar verantwoordelijkheid om aanvullende informatie over

lijkheid die zij heeft om toe te zien op een goed functionerend

de organisatie te vergaren. De kerninformatie voor de raad bestaat

bestuur. Leidend daarbij zijn de in augustus 2014 herziene branche-

uit het strategisch beleidsplan, de begroting, het jaarplan, het

afspraken over goed bestuur en governance én het vertrouwen in

geïntegreerd jaardocument (inclusief de jaarrekening), de bench-

de bestuurders en de organisatie.

markgegevens, de tevredenheid van stakeholders, de in- en externe

3

kwaliteitsrapportages van interne audits en de bevindingen van de

Visie en werkwijze

inspectie en de accountant. Op basis van deze informatie is de raad

Een goed sturings- en bedrijfsmodel vindt de raad van toezicht be-

goed in staat te peilen hoe de organisatie ervoor staat.

langrijk. Mede gezien de landelijk bekende incidenten vindt de raad

Daarnaast vraagt de branchecode van de raad een actieve rol in het

dat zowel het bestuur als de toezichthouder de menselijke maat in

toezicht op de horizontale dialoog met de stakeholders en op de

het werk moeten bewaken.

wijze waarop door het college van bestuur verantwoording wordt

De raad wil voldoende zicht hebben op het functioneren van de

afgelegd. De raad is voldoende in de gelegenheid geweest om zich

organisatie en de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverle-

hier een positief beeld van te vormen, mede op basis van directe

ning. Sinds enkele jaren wordt met commissies gewerkt. In deze

betrokkenheid bij activiteiten die gericht waren op deze dialoog

commissies worden, voorafgaand aan de reguliere vergaderingen,

(waaronder het Diner Pensant).

belangrijke deelonderwerpen in kleiner comité besproken. Het
stelt de raad beter in staat om tijdens de reguliere vergaderingen

Uitvoering van het toezicht

de goede vragen te stellen en de belangrijke onderwerpen met

Vergaderingen

voldoende diepgang en op basis van voldoende kennis van zaken

De raad van toezicht van de Stichting Beroepsonderwijs en Volwas-

te bespreken. Er zijn drie commissies ingesteld:

seneducatie (BVE)4 is in 2014 vijf keer bijeen geweest. Het betrof
vier reguliere en één ingelaste vergadering. De ingelaste verga-

•• Auditcommissie: wordt geraadpleegd over financieeljuridische
onderwerpen.
•• Remuneratiecommissie: houdt zich bezig met onderwerpen

dering had betrekking op het beschikbaar stellen van een lening
voor de Topsporthal in Doetinchem. De raad keek kritisch naar de
financiële en juridische aspecten van dit project.

Besproken onderwerpen raad van toezicht in 2014

werkdruk onder (onderwijzend) personeel en de administratieve

Veranderende arbeidsmarkt

belasting van medewerkers door wet- en regelgeving en verant-

Contacten met Duitsland

woordingsdruk hebben ook de aandacht van zowel de raad als het

Passend onderwijs

bestuur.

Inspectierapport ‘Staat van de Instelling’

In juni en november besprak de raad de jaarstukken van de stich-

Meerjaren huisvestingsbeleid
A3 jaarplan en begroting 2015
Geïntegreerd jaardocument (inclusief jaarrekening) 2013
Toekomst Volksuniversiteit en Gruitpoort
Taak- en organisatieomschrijving commissies raad van toezicht
Evaluatie groepsstructuur Graafschap Groep

ting BVE en de andere stichtingen5 binnen de Graafschap Groep.
In de vergadering van juni 2014 kreeg de raad informatie aan de
hand van de managementletter 2013 van de accountant over de
jaarrekeningen van 2013. De accountant was aanwezig om vragen
te beantwoorden.
Op initiatief van de raad heeft het college van bestuur de opdracht

In samenspraak met het college van bestuur bereidde de voorzitter

gegeven om onderzoek te laten doen naar de juridische structuur

van de raad de reguliere vergaderingen voor. Hierbij is zoveel mo-

van de Graafschap Groep. De onderzoekers hebben in oktober

gelijk rekening gehouden met het verminderen van de agendadruk,

verslag gedaan aan de raad van toezicht en stelden voor de juridi-

een wens uit de evaluatie van de raad van toezicht. De raad kwam

sche structuur beperkt aan te passen. De raad van toezicht heeft

in maart, juni, november en december 2014 bijeen. De aanwezig-

het advies overgenomen en het college van bestuur de opdracht

heid van de leden van de raad was steeds goed en is vastgelegd.

gegeven om de voorstellen te realiseren.

Van alle vergaderingen is een verslag gemaakt. Op de volgende

In het najaar is gesproken over de beloning van de leden van de

pagina een overzicht van besluiten en besluiten die ter goedkeu-

raad naar aanleiding van de inwerkingtreding van de ‘Wet Nor-

ring door het college van bestuur zijn voorgelegd aan de raad van

mering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke

toezicht.

sector’ (WNT, 2013). Op basis hiervan is besloten om een nieuwe

Iedere reguliere vergadering heeft de raad van toezicht van het

honoreringsregeling in te voeren en de beloning voor de leden van

college van bestuur management- en voortgangsinformatie over

de raad in 2014 aan te passen.

onder andere de huisvesting en het beheer ontvangen. Daarnaast
ontving de raad actuele informatie over relevante bestuurlijke en

Door verstrekte documenten, discussies tijdens vergaderingen,

onderwijskundige onderwerpen, zoals passend onderwijs.

werkbezoeken aan onderwijssectoren, bijeenkomsten met de
medezeggenschapsorganen en commissievergaderingen waarbij

Tijdens de vergaderingen is veel aandacht uitgegaan naar de

medewerkers van de diensten zijn uitgenodigd, heeft de raad een

maatschappelijke ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor de

beeld gekregen.

verantwoordelijkheden en de rol van het Graafschap College in de
3

regio. De wenselijke verschuiving naar meer vraaggericht, flexibel

4

onderwijs en maatwerk is in dit verband uitvoering besproken en
als aandachtpunt voor de toekomst meegegeven. De ervaren hoge

Branchecode Goed bestuur in het mbo, augustus 2014, MBO Raad
Leidende rechtspersoon van een groep van rechtspersonen. Het groepsverband wordt
aangeduid met de naam ‘Graafschap Groep’.

5

Een groep rechtspersonen dat wordt aangeduid met de naam ‘Graafschap Groep’

9
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In juni 2014 voerden de voorzitter en de secretaris van de raad van

Commissies

toezicht het jaarlijkse functionerings- en voortgangsgesprek met de

De auditcommissie is geraadpleegd over het beschikbaar stellen van

leden van het college van bestuur. Van het gesprek, waarin werd

een krediet in relatie met het meerjaren huisvestingsplan. Verder

gesproken over de resultaten van 2013 en het persoonlijk func-

is deze commissie geïnformeerd over de jaarrekening 2013. De

tioneren van de leden van het college van bestuur, is een verslag

remuneratiecommissie voerde sollicitatiegesprekken en formuleerde

gemaakt. De commissieleden informeerden de raad van toezicht

de voordracht voor een nieuw lid van de raad, waarover in oktober

over de inhoud van het gesprek.

is besloten. De commissie onderwijs en kwaliteit kwam twee keer
bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten waren onder andere de eigen

Genomen besluiten door de raad van toezicht in 2014

visie op de onderwijskwaliteit in relatie tot die van de externe toe-

Maart

Rooster van aftreden 2014

zichthouders, de ‘Staat van de Instelling’ (inspectierapport) en de

Oktober

Benoeming mevrouw I. Hoving tot lid van de
raad van toezicht en lid van de auditcommissie

effecten van de interne notitie over Passend Onderwijs onderwerp

Aangepast rooster van aftreden
December

Samenvoeging Stichting Huisvesting en Stichting BVE per 1 januari 2015
Wijziging beloning leden raad van toezicht
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2014
Gebruikmaking mantelovereenkomst van
Loyalis t.b.v. leden van het college van bestuur,
definitieve regeling volgt volgend jaar

van gesprek.

Stakeholdersbeleid
De raad is goed geïnformeerd over het stakeholdersbeleid van het
Graafschap College. De leden van de raad namen deel aan diverse
bijeenkomsten:
•

Nieuwjaarsontbijt met alle medewerkers van het Graafschap
College (januari)

Goedkeuring van besluiten college van bestuur 2014
Juni

Jaarrekening 2013
Ter beschikking stellen van een lening
(€1 miljoen) i.v.m. Topsporthal
Transitietraject met als doel binnen maximaal
twee jaar een organisatorische en financiële samenvoeging van Volksuniversiteit
Doetinchem en de Gruitpoort
December

•

Jaarverslag 2013

Concept activiteitenlijst A3 2015
Voorlopige goedkeuring begroting 2014
Procedure om definitief oordeel te geven over
begroting a.d.h.v. de bevindingen van de
auditcommissie

De raad van toezicht vlnr. dhr. Tijsterman, mevr. Verstand-Bogaert, mevr. Ester (lid tot 24
juni 2014), mevr. Nijman, dhr. Witteveen en dhr. Minkhorst.
Op de foto ontbreken: mevr. Elfrink en mevr. Hoving (lid vanaf 16 oktober 2014)

Overleg met de medezeggenschapsorganen
(februari en oktober)

•

Koninklijk bezoek aan de school (mei)

•

Jaarlijkse bijeenkomst Achterhoek 2020 (juni)

•

Diner Pensant (november)

Overige activiteiten raad van toezicht 2014
Maand

Aanwezig

Gespreksonderwerp(en)

Februari

Raad van toezicht, college van bestuur, ondernemingsraad
en studentenraad

•• Is het Graafschap College goed voorbereid op de
toekomst?
•• Zorgen wij met het onderwijs voor een goede aansluiting
op de arbeidsmarkt?
•• Geeft het jaarplan A3 voldoende inzicht in de plannen en
de rol van het Graafschap College daarin?

Juni

Voorzitter en secretaris raad van toezicht, college van
bestuur

Behaalde resultaten 2013 en persoonlijk functioneren leden van
college van bestuur

Juni

Auditcommissie raad van toezicht, college van bestuur,
hoofd dienst Financiën en control

Voorbespreking jaarrekening

September

Afvaardiging raad van toezicht, studentenraad, ondernemingsraad, college van bestuur

Bespreking jaarverslag 2013

Conclusie over het verslagjaar 2014

is om goed toezicht te kunnen houden en de wijze waarop daarin
wordt voorzien, zullen in het komende jaar extra aandacht krijgen.

Dankzij de veelzijdigheid van de toezichtactiviteiten is de raad in

De raad van toezicht blijft kritisch op het eigen functioneren en wil

staat om een steeds beter beeld te vormen van het functioneren

haar toezichthoudende rol in het nieuwe jaar verder ontwikkelen.

van de organisatie. Door deze brede aanpak en de goede samen-

In het kader van goed bestuur ziet de raad ook in de nieuwe strate-

werking met het college van bestuur zijn de leden van de raad

gische periode voor zichzelf een rol weggelegd als moreel kompas

goed in staat om kritische vragen te stellen en de informatie die zij

voor het handelen in de organisatie. Op basis van de ervaringen die

krijgen van het bestuur op waarde te schatten. Terugkijkend zijn

dit verslagjaar zijn opgedaan, heeft de raad er alle vertrouwen in

er in het verslagjaar door het Graafschap College goede resultaten

dat zij deze rol ook in de toekomst naar behoren kan vervullen.

behaald. Er blijven altijd verbeteringen mogelijk. Al eerder wees de
raad op mogelijke risico’s voor de organisatie, zoals de krimp van

Doetinchem, mei 2015

de bevolking en de beweeglijkheid van de arbeidsmarkt. De raad
benadrukt het belang om deze goed in beeld te hebben en om zo-

Mw. Mr. A.E. Verstand-Bogaert, voorzitter

wel studenten als medewerkers in de organisatie in staat te stellen

Dhr. F.R. Witteveen, vicevoorzitter, secretaris

om op deze risico’s te anticiperen. Dat het thema ‘risicomanage-

Mw. Mr. B.M. Elfrink, lid

ment’ in 2014 door het college van bestuur adequaat is opgepakt,

Mw. Drs. J.M. Ester, lid tot en met 24 juni 2014

wordt gezien als een goede ontwikkeling. De organisatiebrede

Mw. Drs. I. Hoving, lid vanaf 16 oktober 2014

risicoanalyse die in het verslagjaar werd uitgevoerd, krijgt in 2015,

Dhr. Ir. H.J. Minkhorst, lid

in overleg met de raad van toezicht, een vervolg. De afspraken met

Mw. Drs. A.M. Nijman, lid

het college van bestuur over de informatievoorziening die nodig

Dhr. W.H. Tijsterman, lid
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1. Over het Graafschap College

Graafschap Opleidingen
Binnen het Graafschap College verzorgt Graafschap Opleidingen

1.1. Inleiding

scholingsactiviteiten, onder andere cursussen, trainingen en work-

Het Graafschap College is het regionale opleidingencentrum voor

shops, die niet in aanmerking komen voor rijksbegroting. Ook de

beroepsonderwijs en educatie in Oost-Gelderland. Op 16 ver-

onbekostigde opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

schillende vestigingen en leslocaties in Doetinchem, Groenlo en

worden door Graafschap Opleidingen aangeboden.

Winterswijk (56.683 m2) wordt met 852 medewerkers voor 8.526
studenten en 932 cursisten beroepsonderwijs en educatie geboden.

Volksuniversiteit Achterhoek

Naast de reguliere activiteiten biedt het Graafschap College con-

Via de Volksuniversiteit krijgen alle volwassen inwoners van de Ach-

tractactiviteiten in de onderwijssectoren en dienstverlening via het

terhoek de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen in cognitieve,

Loopbaanplein.

sociale en culturele zin. De Volksuniversiteit Achterhoek is sinds
2014 een samenwerking tussen het Graafschap College en de

1.1.1.

Reguliere beroepsopleidingen

Gruitpoort, centrum voor kunst, cultuur en kunstzinnige vorming in

Het beroepsonderwijs bestaat uit een uitgebreid en gevarieerd

Doetinchem en biedt een divers activiteitenprogramma, dat bestaat

programma aan beroepsopleidingen op het gebied van techniek,

uit cursussen, workshops, lezingen en excursies.

informatica, economie, dienstverlening, zorg en welzijn. Er worden
beroepsopleidingen op verschillende niveaus en in verschillende

1.1.4.

Organisatie

leerwegen geboden.
Teams
1.1.2.

Educatie en inburgering

Het onderwijs wordt uitgevoerd door resultaatgerichte onderwijs-

Voortgezette educatie (vmbo, havo en vwo), alfabetisering, Neder-

teams. Binnen deze teams werken de teamleden intensief samen aan

lands als tweede taal, professionele redzaamheid en de verplichte

de teamopdracht. Er is daarbij veel aandacht voor de professionele

inburgeringscursussen voor allochtonen maken deel uit van het

ontwikkeling van medewerkers en de ontwikkeling van het team.

aanbod.
Management
1.1.3.

Overige dienstverlening

Een opleidingsmanager stuurt één of meerdere teams aan en legt
verantwoording af aan de sectordirecteur. De opleidingsmanager

Loopbaanplein Achterhoek

vertaalt het vastgestelde beleid naar de/het team(s) waar hij of zij

Studenten van het Graafschap College die een vorm van begeleiding

leiding aan geeft.

nodig hebben, maar ook jongeren en volwassenen van buiten het
Graafschap College kunnen op het Loopbaanplein terecht voor bege-

Sectordirectie

leiding. Verschillende organisaties werken samen op het Loopbaan-

De vier onderwijssectoren Techniek & Informatica, Economie &

plein. Meer informatie over het Loopbaanplein in paragraaf 4.5.1.

Dienstverlening, Zorg & Welzijn en Educatie & Participatie worden

geleid door een sectordirecteur. De sectordirecteuren voeren hun

Vergaderingen ondernemingsraad in 2014

beleid uit binnen de kaders die door het college van bestuur zijn
Soort overleg

Frequentie

Overleg met voltallige ondernemingsraad

6 x per jaar

Overleg dagelijks bestuur

1 x per week

Overleg onderdelencommissies

6 x per jaar

Overleg ondernemingsraad en college van
bestuur

6 x per jaar

Overleg ondernemingsraad, college van
bestuur en raad van toezicht

2 x per jaar

Overleg ondernemingsraad, college van
bestuur, raad van toezicht en studentenraad

2 x per jaar

Financiën en Control vormen samen met het bestuurssecretariaat
de sector Bedrijfsvoering. De diensten ontwikkelen en begeleiden

Technisch overleg

6 x per jaar

de implementatie van beleid en zien toe op het beheer. Ze voeren

Agendaoverleg

6 x per jaar

Scholingsbijeenkomsten

4 x per jaar

vastgesteld en leggen daarover verantwoording af aan het college
van bestuur.

Bedrijfsvoering
De diensten Beleid en Onderwijs (waaronder ook communicatie,
marketing en kwaliteitsborging vallen), Personeel en Organisatie, Informatiemanagement en ICT, Faciliteiten en Huisvesting en

ondersteunende werkzaamheden uit voor bestuur en management.

College van bestuur

Selectie besproken onderwerpen ondernemingsraad
in 2014

De dagelijkse leiding van het Graafschap College ligt bij het college van bestuur, volgens de richtlijnen van de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor
de continuïteit van de organisatie en de realisatie van de instellingsopdracht. Het meerjaren strategisch beleidsplan geeft vorm aan de

Inspectierapport ‘Staat van de Instelling’
Kaderdocument ‘Onderwijs & Examinering’
Loopbaan en burgerschap
Notitie ‘Het onderwijs past’
Beleidsnotitie Re-integratie

instellingsopdracht. De bestuurssecretaris ondersteunt het college

Beleidsplan ‘Gezond, veilig en met plezier werken’

van bestuur bij haar werkzaamheden.

Evaluatie en bijstelling gesprekkencyclus
Integriteitsbeleid

Ondernemingsraad

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

Conform de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs

Memo LD docent

(WMEB, 2010) beschikt het Graafschap College over een onder-

Procedure Werving en Selectie

nemingsraad (OR). De raad bestaat uit een dagelijks bestuur (drie
medewerkers) en tien leden afkomstig uit de vijf sectoren. Er zijn
twee technisch overleggroepen. De OR heeft daarnaast per sector
een onderdeelcommissie. Een onderdeelcommissie bestaat uit
leden van de OR, aangevuld met leden uit de betreffende sector.
De onderdeelcommissies hebben de bevoegdheid namens de OR
overleg te voeren met de sectordirecteur.

Regeling gesprekkencyclus, inclusief addendum
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Advies en instemmingondernemingsraad in 2014
Advies

Instemming

Kadernotitie portfoliobeleid

Handboek examinering
Kaderdocument examinering
Kaderdocument ‘Onderwijs & Examinering’
Beleidsnotitie Re-integratie
Inroostering vier collectieve weken
Procedure werving en selectie
Regeling gesprekkencyclus, inclusief addendum
De ondernemingsraad: vlnr. Johan de Jonge, Jan Weevers, Olaf Hebinck,
Martin Bergevoet, Jan Klein Hazebroek, Albert van de Veen, John Berendsen
en Peter Baks. Op de foto ontbreken: Natascha Mariët, Conny Bosga-Hunting, Sjaak Leijtens, Chris Jansen en Guido Papai.

De studentenraad
Eerste rij, zittend, vlnr: Doreen Wolterink, Ramtin Wafaïe, Sanne ten Thije,
Marleen Kuenen. Tweede rij, staand, vlnr: Jan Jansen, Remco Hoftijzer,
Marieke Ruesen, Steven Mallinckrodt, Maikel Mierop, Abdu Bah, Jurrian
Hendriks

Studentenraad
Via de studentenraad wordt de inspraak van studenten
geregeld. De raad bestaat uit tien leden afkomstig uit
de verschillende onderwijssectoren en van de diverse
locaties.

Vergaderingen studentenraad in 2014

Soort vergadering

Aanwezigen

Besproken onderwerpen

Regulier (2x per
maand)

Voltallige studentenraad

•• Verantwoorde andere keuze m.b.t. urennorm aantal opleidingen
•• Gesprekken met onderwijsinspectie
•• Wijziging format studiegids
•• Strategisch beleidsplan 2015 - 2020
•• Student Captain’s Dinner
•• Toelatingsbeleid
•• Privacyreglement
•• Schoolfeest
•• Digitaal onderwijs
•• JOB-monitor
•• Verloting iPad mini

Dagelijks bestuur (1x
per maand)

Dagelijks bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester)

•• Algemene voortgang studentenraad
•• Groepsproces
•• Jong Achterhoek

Studentenraad en
college van bestuur (3x
per jaar)

Voltallige studentenraad en college
van bestuur

•• Verantwoorde andere keuze m.b.t. urennorm aantal opleidingen
•• Student Captains Dinner
•• Algemene voortgang studentenraad

Studentenraad, raad
van toezicht en college van bestuur (1x
per jaar)

Voltallige studentenraad, college
van bestuur en raad van toezicht

Strategisch beleidsplan 2015 - 2020

Incidenteel

Schoolfeest

Schoolfeest in partycentrum de Radstake in Heelweg

Incidenteel

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)

Uitwisselen van ervaringen
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Advies en instemming
In het verslagjaar gaf de studentenraad advies met betrekking tot een aantal onderwerpen. Daarnaast werd een beroep gedaan op het
instemmingsrecht van de raad.

Advies en instemming studentenraad in 2014
Onderwerp

Advies

Instemming

Verantwoorde andere keuze m.b.t. urennorm aantal opleidingen

X

Privacyreglement

X

Toelatingsbeleid

X

Strategisch beleidsplan 2015 – 2020

X

Student Captain Dinner

X

Schoolfeest

X

Activiteiten studentenraad in 2014
Nieuwe leden geworven voor de studentenraad via een verkiezing
Promotionele acties om meer bekendheid te geven aan de studentenraad, o.a.: ‘Like-actie’ Facebookpagina, uitdelen waterflesjes op verschillende vestigingen, vertegenwoordiging tijdens de open dagen van het Graafschap College
Organisatie schoolfeest in partycentrum de Radstake in Heelweg
Aanwezigheid bij verschillende bijeenkomsten, waaronder nieuwjaarsdebat en diner pensant
Eendaagse training van het JOB
Bijwonen diverse JOB conferenties
Excursie Binnenhof in Den Haag
Teambuildingsactiviteit
Raad van toezicht
De raad van toezicht ziet toe op het beleid en de uitvoering daarvan. Naast statuten en reglementen is de ‘Branchecode goed bestuur in het
mbo’ (2014) de leidraad bij de uitvoering van deze werkzaamheden. Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht van de informatie
die nodig is om de toezichtstaak uit te voeren. In het ‘Jaarbericht van de raad van toezicht’ (pagina 8) beschrijft de raad onder andere zijn
activiteiten in 2014.

Onderwijsteams

Sector Techniek & Informatica
Bouw en interieur
Werktuigbouw en elektrotechniek
Motorvoertuigentechniek
Informatie en communicatie
Onderwijsbedrijfsvoering

Onderwijsteams

Sector Economie & Dienstverlening
Management en financiën
Handel en logistiek
Horeca en toerisme
Uiterlijk en haarverzorging
Onderwijsbedrijfsvoering

Onderwijsteams

Sector Zorg & Welzijn
Zorg
Welzijn
Sport

Organisatiestructuur
Graafschap College

Ondernemingsraad

Studentenraad

College van Bestuur

Raad van Toezicht

Sector Bedrijfsvoering
Bestuurssecretariaat
Beleid en onderwijs
Personeel en organisatie
Informatiemanagement en ict
Faciliteiten en huisvesting
Financiën en control

Onderwijsbedrijfsvoering

Onderwijsteams

Sector Educatie & Participatie
Taalschool
Vavo
AKA/Entree
Maatwerk
Loopbaanplein
Onderwijsbedrijfsvoering
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2. Krachtig onderwijs voor een 		
krachtige regio

te zijn in de regio, een schakel te zijn voor doorlopende leerlijnen
en excellente docenten in te zetten. De vijf kernwaarden persoonlijk, creatief, verbonden, zelfbewust en duurzaam zijn het kompas

2.1. Instellingsopdracht en toekomstbeeld

en leidend voor de uitvoering van het beleid. In de periode 20102015 staan vijf strategische doelen centraal:

2.1.1.

Instellingsopdracht

“Het Graafschap College biedt voor jong en oud beroepsopleidin-

•• Toonaangevend partner en speler in de regio

gen en educatie gebaseerd op maatwerk en structuur. We creëren

•• Stimuleren van een leven lang leren

voor iedereen de mogelijkheid zich maximaal te ontplooien, vanuit

•• Innovatie als gevolg van creativiteit

de overtuiging dat iedereen talenten heeft. Zo dragen wij bij aan

•• Rendement uit talent

een zo goed mogelijke voorbereiding op beroep en werk in elke

•• Sterke professionals in een professionele organisatie

levensfase. In bredere zin willen wij aanzienlijk bijdragen aan de
vitaliteit, leefbaarheid en innoverend vermogen van de regio.”6
Toonaangevend partner en speler in de regio; deze ambitie is in
2.1.2.

Toekomstbeeld

2015 gerealiseerd indien:

“Wij geven krachtig onderwijs, op maat gesneden, boeiend, van
hoge kwaliteit en innovatief. Wij halen talenten naar boven bij
studenten en cursisten. Wij spelen in en lopen vooruit op nieuwe
ontwikkelingen. Krachtig onderwijs is van essentieel belang voor de
ontwikkeling van onze regio. Het versterken van onze rol en positie
binnen de regio is noodzakelijk.”7

2.2. Strategie
2.2.1.

De strategie: ‘Krachtig onderwijs voor een

		

krachtige regio’ (2010-2015)

•• belangrijke spelers in de regio (bijvoorbeeld VNO-NCW en 		
regionale organisaties) vinden dat deze ambitie is gerealiseerd;
•• het Graafschap College aantoonbaar regionale initiatieven 		
heeft genomen die hebben geleid tot vernieuwing en/of 		
verbetering van de arbeidsmarkt;
•• accountmanagement staat en goed werkt;
•• het Graafschap College actief is in alle relevante samenwerkingsverbanden en netwerken. Het Graafschap College en
externe partners beoordelen wat relevante samenwerkingsverbanden en netwerken zijn.

In 2015 wil het Graafschap College voor wat betreft onderwijs

Stimuleren van een leven lang leren; deze ambitie is in 2015 gerea-

landelijk als excellent worden gekend, een leidende rol spelen in

liseerd indien:

de regio op het gebied van onderwijs en aangrenzende gebieden,
voorop lopen als het gaat om onderwijsinnovatie en sociale innovatie en dit als organisatie zelfbewust waarmaken. Het Graafschap
College wil dit bereiken door meer samen te werken met bedrijven
en overheden, ‘best practices’ uit te wisselen, prominent aanwezig

•• studenten alle relevante vormen van onderwijs in de regio
kunnen volgen;

6 en 7

Citaat uit het strategisch beleidsplan 2010-2015,
‘Krachtig onderwijs voor een krachtige regio’

•• het Graafschap College de regie heeft over alle relevante 		
doorlopende leerlijnen;

•• de sturingsprincipes door bestuur en leiding volledig worden
voor- en nageleefd;

•• als uit de bpv-monitor blijkt dat het bedrijfsleven de relatie 		
onderwijs-praktijk als goed beoordeelt;

•• de interne ondersteuning door de opdrachtgevers als zeer 		

•• binnen het Graafschap College het wiel niet steeds opnieuw
wordt uitgevonden.

•• interne openheid, samenwerking en co-creatie vanzelfsprekend
zijn;

Innovatie als gevolg van creativiteit; deze ambitie is in 2015 gerea-

•• het Graafschap College regionaal en nationaal sterk
geprofileerd en gepositioneerd is. Dit moet blijken uit rollen,
individuele posities en participatie in groepen die er toe doen;

goed worden beoordeeld;

liseerd indien:

•• het Loopbaanplein sterk staat en ook de loketfunctie vervult.

•• het Graafschap College nationaal wordt gekend als een van de
meest succesvolle roc’s, ook op het gebied van innovatie;

2.2.2.

•• belanghebbenden in de regio vinden dat de samenwerking en
co-creatie gericht op innovatie wezenlijk hebben bijgedragen
aan de ontwikkeling van de regio;
•• uit onderzoek onder studenten blijkt dat zij ervaren hebben dat
zij door de innovatieve benadering van het onderwijs een
bredere en betere vakman zijn geworden.

De strategie en ‘Focus op Kr8’

De doelen uit het strategisch beleidsplan staan. De koers blijft,
maar vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot het actieplan
‘Focus op Vakmanschap’8 mogelijk met andere randvoorwaarden.
Overheidsplannen, bezuinigingen en prognoses van teruglopende
studentenaantallen na 2020 dwingen het Graafschap College te
anticiperen op de toekomst. De overheidsplannen zijn geordend en
verweven met de strategische koers in zeven focuslijnen.

Rendement uit talent; deze ambitie is in 2015 gerealiseerd indien:

In 2014 is opnieuw gewerkt aan de voorbereiding van de implementatie van een aantal maatregelen uit het actieplan. In augustus

•• er een goede systematiek is om studenten individueel op hun
talenten te volgen;

2014 werd de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd,

•• het Graafschap College zich toonbaar onderscheidt op haar
talentenbenadering;

bevorderd. Onder andere door het verkorten en intensiveren van

•• uit onderzoek onder afnemende bedrijven en overheden blijkt
dat deze benadering toegevoegde waarde voor hen heeft;

stellen van vooropleidingseisen voor bepaalde niveaus worden

•• uit onderzoek onder oud-studenten blijkt dat deze benadering
toegevoegde waarde voor hen heeft gehad.

zodat doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs worden

beroepsopleidingen, het invoeren van entreeopleidingen en het

de leerwegen doelmatiger vorm gegeven. Het eerste halfjaar van
2014 heeft het Graafschap College hard gewerkt aan de inrichting
van de Entreeopleiding. Er werd vastgesteld hoe het Graafschap
College omgaat met het ‘bindend studieadvies’, dat elke student

Sterke professionals in een professionele organisatie; deze ambitie
is in 2015 gerealiseerd indien:

binnen vier maanden na aanvang van de opleiding moet krijgen, en
er werd een curriculum ontwikkeld.
Met het actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015 wil de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap de kwaliteit van het mbo-onderwijs in Nederland verbeteren.

8
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Vanaf 1 augustus 2016 wordt de herziene kwalificatiestructuur
ingevoerd. In 2014 zijn alle betrokkenen (management en onder-

Focuslijnen

wijsteams) regelmatig geïnformeerd over de herziening van de

Op grond van de strategische doelen én het actieplan ‘Focus

kwalificatiestructuur en invoering van keuzedelen. De keuzedelen

op Vakmanschap’ zijn zeven programmalijnen onderschei-

ziet het Graafschap College als een kans om bij te dragen aan de

den, waarin de activiteiten zijn ondergebracht:

realisatie van de strategische doelen. Een aantal onderwijsteams
			

Aanbod & Structuur

			

Inhoud & Inrichting

			

Begeleiding

			

Professionalisering

			

Kwaliteit & Toezicht

voerden de regie en het voltallige management werd via focusbij-

			

eenkomsten regelmatig geïnformeerd. In het vakblad Profiel, een

			

(Verbetering)
bedrijfsvoering

			

Bekostiging

is in 2014 gestart met het ontwerpen van nieuwe curricula en
keuzedelen. Het supportteam, dat bestaat uit 15 medewerkers
uit de verschillende onderwijssectoren, heeft de onderwijsteams
hierbij ondersteund. De overige teams gaan hier in het komende
verslagjaar mee aan de slag. Vanaf het schooljaar 2016-2017
werken alle opleidingen met de nieuwe kwalificatiedossiers en keuzedelen. Daarmee komt het einde van de voorbereidingen op de
maatregelen van het actieplan Focus op Vakmanschap (2011-2015)
in zicht en werkt het Graafschap College vanaf 2016 volgens het
vernieuwde onderwijs. Studenten en medewerkers gaan vervolgens
de gevolgen van de maatregelen merken: kennisdelen, creëren van
cross-overs, keuzedelen en efficiënter inrichten.

Medewerkers van het Graafschap College zijn in het verslagjaar
wederom goed geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot Focus op Vakmanschap. Zij werden uiteraard door de lijn,
maar ook tijdens (scholings)bijeenkomsten en via nieuwsbrieven,
een special ‘Focus op Kr8’, een speciale pagina op het medewerkersportaal en een vaste rubriek in het personeelsblad over
de laatste stand van zaken op de hoogte gesteld. Focusgroepen

kennis- en informatieplatform voor het mbo, is een artikel over de
Focus-aanpak op het Graafschap College verschenen.

2.3. Succesbepalende factoren
2.3.1.

Succesbepalende factoren voor de organisatie

In 2014 werkte het Graafschap College met het op het INK
gebaseerd A3-model. Op basis van de missie en visie zijn in het A3model succesbepalende factoren geformuleerd. Deze factoren zijn
vertaald naar concrete acties.

Succesbepalende factoren uit het A3-model
Onze klanten zijn zowel onze studenten als de bedrijven in onze regio. We stimuleren een leven lang leren en dragen op die
manier bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Wij verzorgen voor specifieke groepen onderwijs op maat.
1.

We maken verwachtingen van studenten en partners waar.

2.

Er is persoonlijke begeleiding voor iedere student.

Medewerkers maken het verschil tussen gewoon en gewoon goed onderwijs. We werken samen op basis van onze kernwaarden:
persoonlijk, creatief, verbonden, zelfbewust en duurzaam.
3.

Alle medewerkers zijn gedreven, professionele en creatieve vakmensen, ontwikkelen zich en laten dat zien.

4.

Alle medewerkers zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen en leggen actief verantwoording af.

Het Graafschap College levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van de regio.
5.

Onderwijs dat de regio sterker maakt.

6.

Actieve samenwerking met onze partners.

De Inspectie van het Onderwijs vindt ons een uitstekende school. Bestuur, management, partners en stakeholders dragen dit uit en
zijn enthousiast.
7.

We werken efficiënt en effectief.
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2.3.2.

Succesbepalende factoren voor het onderwijs

ling van een nieuw strategisch beleidsplan. Het college van bestuur,

Met het actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ wil de minister van

sectordirecteuren en diensthoofden Bedrijfsvoering blikten terug

OCW dat studenten de mbo-scholen in 2015 een dikke zeven

op de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar. Daarnaast werden

geven. Het Graafschap College scoort al jaren prima. De student-

de verwachte ontwikkelingen binnen het Graafschap College, de

tevredenheid is hoog. De school heeft kwaliteit hoog in het vaandel

regio, het onderwijs en de maatschappij voor de komende jaren in

staan en behoort niet voor niets tot de top van de beste mbo’s

kaart gebracht. Op basis van de terug- en vooruitblik werd de rich-

van Nederland, zo blijkt al jaren uit de Keuzegids MBO. We willen

ting voor de nieuwe strategie bepaald. Voor de verdere uitwerking

uiteraard dat onze opleidingen kwalitatief goed blijven. Daarom

van het nieuwe strategisch beleidsplan werd gekozen voor een

zijn gezamenlijk afspraken gemaakt over de wijze waarop we

bottum-up-werkwijze. Het procesmodel ‘Theory U’ vormde de ba-

deze kwaliteit kunnen behouden, terwijl we tegelijkertijd rekening

sis. Medewerkers, studenten en externe belanghebbenden werden

houden met de overheidsmaatregelen. Opleidingen van het Graaf-

nauw betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe strategische

schap College noemen we goed als deze voldoen aan de volgende

koers.

normen:
•

•

•

De studenttevredenheid over een opleiding volgens de

In mei 2014 werden acht onderwijsprojecten benoemd, die

JOB-monitor is hoger dan een zeven, evenals de tevredenheid

bepalend zijn voor de nieuwe strategische koers van het Graaf-

van bedrijven en instellingen over de begeleiding en

schap College. De zogenaamde ‘koplopersprojecten’ laten zien

organisatie (bpv-monitor).

hoe het Graafschap College de toekomst van de school ziet. De

Het jaar- en diplomarendement per niveau scoren hoger dan

medewerkers, die betrokken zijn bij de koplopersprojecten, werden

de landelijke gemiddelden.

benaderd om gedurende het strategisch proces mee te denken.

Het percentage voortijdig schoolverlaters voldoet aan de

Tijdens de leiderschapsdag in juni werden de koplopersprojecten

normen uit het convenant.

gepresenteerd aan het opleidingsmanagement. Samen met de opleidingsmanagers werden, tijdens deze dag, de strategische thema’s

2.4. Strategische periode 2015-2020

verder ingevuld en aangescherpt.

Iedere vijf jaar formuleert het Graafschap College een nieuw strate-

Tijdens het Diner Pensant in november 2014 presenteerde het

gisch beleidsplan. Dit plan beschrijft de wijze waarop de onderwijs-

Graafschap College de strategische thema’s (in concept) aan

visie (meer informatie in paragraaf 4.1) wordt gerealiseerd. In 2015

externe belanghebbenden. In verschillende werkvormen werd ge-

breekt een nieuwe strategische periode aan. In het verslagjaar nam

toetst of de thema’s aansluiten op de wensen van de regio en het

de ontwikkeling van de nieuwe strategische koers een belangrijke

bedrijfsleven en de ontwikkelingen in het onderwijs.

plaats in.
Eind december 2014 werden de hoofdlijnen van de nieuwe
2.4.1.

Voorbereiding nieuwe strategische periode

Op 19 maart 2014 startte de voorbereidingen voor de ontwikke-

strategische koers voor de periode 2015-2020 bepaald. Tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers in januari 2015

worden de nieuwe strategische thema’s gepresenteerd. Studenten

worden gekoppeld, bereikt kunnen worden. Ook wordt in 2015,

worden komend jaar uitgedaagd om samen met regionale bedrij-

aan de hand van diepte-interviews, met een aantal belanghebben-

ven en instellingen, tijdens zogenaamde Student Captain Dinners,

den uitvoerend gesproken over de strategische thema’s.

te bespreken hoe de doelstellingen, die aan de strategische thema’s

De acht koplopersprojecten
Het Idee
‘Het Idee’ is een project, waarbij studenten van de opleiding Medewerker marketing en communicatie op zoek gaan naar een probleem of behoefte bij mensen met een zorgvraag. Studenten van de sector Zorg & Welzijn bedenken oplossingen voor deze zorgvraag. Studenten uit de sector Techniek & Informatie gaan vervolgens aan de slag met de fysieke realisatie van de zorgvraag. Binnen
het project wordt multidisciplinair samengewerkt om een concreet, reëel vraagstuk van concept tot uitvoering te beantwoorden.

Sport en bewegen in de Euregio
De studierichting Sport en bewegen heeft al vier jaar nauwe
banden met de Europese Academie voor Sport. Via deze academie
heeft de studierichting deelgenomen aan een project met betrekking tot de ‘Ausbildung Freizeitsportlehrer’ van het Berufskolleg
in Beckem. Het resultaat van het project is dat een groep van 15
Nederlandse en 20 Duitse studenten gezamenlijk een zeskamp
(Euregiospiele) voor 120 basiskinderen hebben georganiseerd.
Sport en bewegen heeft daarnaast een samenwerking met het
Berufskolleg Bocholt West. In eerste instantie betrof de samenwerking een uitwisseling tussen studenten en docenten in het
People-to-People project ‘Fit fur dem Profit’. Beiden hopen op een
vervolg, waarbij het ontwikkelen van een gezamenlijk curriculum
met betrekking tot het creëren van een gezonde leefstijl (voeding,
voorlichting en sport en beweging) voor basisschoolkinderen
centraal staat.
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Vermogen tot Vernieuwen: de digitale onderwijsapp
Om beter aan te sluiten op de belevingswereld van studenten, flexibeler te zijn in het onderwijsaanbod en kosten voor studenten te
reduceren, wordt het lesmateriaal bij de studierichting Horeca sinds het schooljaar 2014-2015 alleen nog digitaal aangeboden. De
eerste ervaringen van studenten en docenten zijn positief. Op basis van de ervaringen wordt bekeken welke ondersteuning nodig is bij
de introductie van dergelijke trajecten, wat dit betekent voor studenten en docenten en hoe de app het onderwijs verandert.

The Travel Academy
G R A A F S C H A P C O L L E G E

Travel Academy
Het onderwijsaanbod binnen de reisindustrie sluit niet meer aan op de wensen
die de branche stelt aan medewerkers. Om studenten tijdens hun opleiding in

Een reisbureau
binnen de school
voor medewerkers,
studenten
en hun familie

aanraking te laten komen met de nieuwste technologieën en te zorgen dat zij
klanten met een ondernemende en gastvriendelijke houding kunnen benaderen, is in samenwerking met TravelVision, in 2014 ‘The Travel Academy Graafschap’ (TTAG) opgericht. TTAG stelt studenten in staat om, onder begeleiding,
in reële praktijksituaties te oefenen met de vaardigheden die nodig zijn om als
goede reisbureaumedewerker te functioneren.

Voorlopersaanpak Achterhoek
Het doel van de Voorlopersaanpak Achterhoek is dat alle jongeren
tot 27 jaar naar school gaan om minimaal een startkwalificatie te
behalen of te werken met een kwalificatie. De Voorlopersaanpak
is een samenwerking tussen de gemeente Doetinchem en het
Graafschap College en is een verzamelnaam voor een aantal projecten dat een bijdrage levert aan de realisatie van deze ambitie.
In paragraaf 4.5.3 meer informatie over de Voorlopersaanpak.

Krachten bundelen in de dorpskern
Het doel van dit project is dat in de dorpskernen in de regio vormen
van activiteitenbegeleiding en zorg worden georganiseerd, die
aansluiten op de gemeenschapszin van de plaatselijke bevolking.
De activiteiten worden aangeboden in gemeenschapshuizen, recreatieve en andere sociaal-culturele verenigingen. Studenten en werkloze afgestudeerden van de opleidingen Helpende zorg en welzijn
bieden de activiteiten aan groepen ouderen aan. De ouderen
worden actief betrokken bij de keuzes in het activiteitenaanbod.

ICER – 3D printing
CIVON heeft in samenwerking met regionale bedrijven een 3D metaalprinter aangeschaft. Deze printer stelt studenten van het Graafschap College in staat om met deze techniek kennis te maken.
Daarnaast kunnen bedrijven de metaalprinter gebruiken om eigen innovaties snel te prototypen en te ontwikkelen. Kleine regionale
bedrijven worden op deze manier in staat gesteld om gebruik te maken van deze technologie, terwijl zij hiervoor anders onvoldoende
financiële middelen hadden gehad.

Autarkische woonark
In samenwerking met CIVON werken studenten van verschillende opleidingen van de sector
Techniek & Informatica aan het ontwerp en de
bouw van een autarkische woonark. Het doel
is om, met behulp van verschillende technische
toepassingen, een volledig zelfvoorzienende
leefomgeving te realiseren.
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2.4.2.

Nieuwe strategische thema’s 2015-2020

nog meer en vaker op maat worden geconstrueerd en geboden.
Passend bij de student, zijn leeftijd, zijn ambities en talent, en pas-

Opleiden voor ieders talent en ambitie

send bij de context van het beroep waarvoor wordt opgeleid.

Het Graafschap College gaat ervan uit dat een ieder beschikt over
talent en ambitie. Het is onze taak om een ieder persoonlijk te
helpen dit te ontdekken en verder te ontwikkelen om zo de kans
op een succesvolle loopbaan, en zelfs de kans op succes in het
leven, te maximaliseren. Het Graafschap College staat bekend om
onderwijs op hoog niveau. Een ieder verdient een kans om een opleiding, of een vastomlijnd deel daarvan, te volgen en om zichzelf
te ontplooien, liefst met relevantie voor de arbeidsmarkt. Niemand
hoeft aan de kant te blijven staan, in geen enkele levensfase. Het
Graafschap College biedt een springplank voor een ieder met
ambitie.

Opleiden voor nieuw vakwerk én innovatieve beroepen
Het Graafschap College blijft inzetten op het opleiden van studenten met goede en actuele vakkennis en vaardigheden en studenten
die daar leiding aan kunnen geven, passend bij de vraag van de
regio en de arbeidsmarkt. Deze vakkennis en vaardigheden worden
ontwikkeld samen met lokale bedrijven en maatschappelijke instanties voor ál onze studenten. De kern van het beroep zal niet altijd
spectaculair wijzigen, maar meegaan met de tijd is een vereiste;
de tijdige introductie van nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden en
vooral ook de juiste attitudes en een ondernemende houding.

Opleiden, flexibel en op maat
Hoewel het Graafschap College een grote ‘school’ is, staat het
bekend om haar goede en persoonlijke begeleiding en het gevoel
gekend te worden. Hiermee is de basis voor een persoonlijk en op
maat opleidingsprogramma gelegd. Maar er is meer nodig. Er moet
meer flexibiliteit worden geboden in onze onderwijssystemen, op
basis van nieuwe pedagogisch- didactische concepten, ‘blended’
met meer gebruik van digitale instrumenten. Leerroutes moeten

Opleiden in een netwerk in de Euregio

Leren en werken met passie en plezier

Onze samenleving vraagt van onze studenten én docenten, jong

De school is niet alleen een ‘community’ waarin geleerd wordt in

en oud, kennis en vaardigheden en attitudes die nu nog niet als

één fase voorafgaand aan het werkzame leven, maar ook tijdens

vanzelfsprekend worden ervaren en misschien zelfs niet tot hun

het leren wordt gewerkt en geleefd en vice versa. Grenzen

huidige bagage behoren, maar morgen wel worden gevraagd.

tussen leven, leren en werken vervagen. Het Graafschap College

Onderwijs, partners, toeleveranciers en afnemers kunnen het zich

is een lerende organisatie, een centrum met een professionele cul-

daarom niet langer veroorloven om in gescheiden netwerken te

tuur, waar excellente, bevlogen en betrokken medewerkers werken

opereren. Door blijvend in te zetten op goede samenwerking met

en waar studenten en medewerkers met plezier hun ambities

partners in de regio zorgt het Graafschap College als toeleider van

waarmaken.

de arbeidsmarkt ervoor dat een ieder met een opleidings- of
ontwikkelgerelateerde vraag een passend antwoord of aanbod
krijgt. Samenwerken als volwaardige
partners, co-creatie,
kan alleen als we verbonden zijn met alle
relevante netwerken
in alle werkvelden, in
een internationale,
globale context.

De nieuwe strategische periode betekent voor het Graafschap College niet dat het roer volledig om gaat. In de periode 2005 tot 2020 loopt
een aantal strategische thema’s door. Echter, in de loop van de jaren zijn de thema’s scherper neergezet.

Strategische thema’s van 2005 tot 2020
2005-2010

2010-2015

2015-2020

Iedereen een diploma

Rendement uit talent

Opleiden voor ieders talent en ambitie

Een leven lang leren

Stimuleren van een leven lang leren

Opleiden, flexibel en op maat

Onderwijs voor de regio

Innovatie als gevolg van creativiteit

Opleiden voor nieuw vakwerk én innovatieve
beroepen

Toonaangevend partner en speler in de regio

Opleiden in een netwerk in de Euregio

Sterke professionals in een professionele
organisatie

Leren en werken met passie en plezier

Een professionele organisatie
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3. Resultatenbox
Koning en koningin in gesprek met studenten
Op 6 mei bezochten koning Willem-Alexander en koningin Máxima het Graafschap College in Groenlo. Het

Kerncijfers Graafschap College 2014
8.526

bezoek maakte onderdeel uit van het streekbezoek aan de

Aantal cursisten Educatie & Participatie

932

Achterhoek. De koning ging in gesprek met studenten van

Aantal medewerkers

852

de opleidingen Verpleegkunde en Sport en bewegen en

Aantal studenten beroepsonderwijs

vertegenwoordigers uit het werkveld over de stageproblema-

Kernpercentages Graafschap College 2013-2014
Diplomaresultaat

77%

tiek, contacten met Duitsland en de werkgelegenheid in de

Jaarresultaat

76%

zorg. Ook liet hij zich rondleiden over het zorgplein waar een

Voortijdig schoolverlaters

4,8%

aantal verpleegkundige vaardigheden werd gedemonstreerd.
Koningin Máxima werd door studenten geïnformeerd over
het ‘Maatjesproject’ en over het keuzedeel ‘Ondernemerschap voor studenten Zorg & Welzijn’. “Ze stelde kritische
vragen en ging in op de valkuilen en uitdagingen van
ondernemerschap. De studenten gaven aan dat vooral het
financieren van de plannen lastig is. De koningin gaf als tip
om te zorgen voor een goed businessplan”, vertelt Marcel
Kuiten, seniordocent. Studenten van de opleiding Handhaver
toezicht en veiligheid waren betrokken bij de beveiliging van
de route en vormden een erehaag.

3.1. Inleiding

3.2. Ontwikkeling studentenaantallen en
onderwijsopbrengsten

In dit hoofdstuk worden de kwantitatieve en kwalitatieve resulta3.2.1.

ten beschreven die het Graafschap College in het verslagjaar heeft

Onderwijsopbrengsten

behaald. Onder andere de verplichte indicatoren diplomaresultaat,
9

jaarresultaat, voortijdig schoolverlaters (vsv) en financiële kenge-

Diplomaresultaat

tallen zijn opgenomen. Deze indicatoren zijn door het ministerie

Het diplomaresultaat geeft aan hoeveel procent van de studenten

van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie voor

het Graafschap College gediplomeerd verlaat. In vergelijking met

Onderwijs en de MBO Raad uitgewerkt. In de berekeningen zijn

het vorige schooljaar is het diplomaresultaat van het Graafschap

uitsluitend de bekostigde studenten meegenomen. Het ministerie

College in het schooljaar 2013-2014 gelijk gebleven. Dat betekent

van OCW verplicht het bevoegd gezag tot een verklaring dat alle

dat het Graafschap College in het schooljaar 2013-2014 evenveel

opleidingen voldoen aan de wettelijke eisen. Deze verklaring is

studenten aan een diploma heeft geholpen als in het schooljaar

opgenomen in dit hoofdstuk. Ook gaan we in op kwalitatieve in-

2012-2013. Het diplomaresultaat van het Graafschap College was

dicatoren, zoals de kwaliteit van ons onderwijs en de tevredenheid

in het schooljaar 2013-2014 wederom hoger dan het landelijk

van studenten, medewerkers en bedrijven.

gemiddelde. Het Graafschap College geeft veel aandacht aan
de begeleiding van studenten, om te zorgen dat zoveel mogelijk
studenten de school met diploma verlaten. De resultaten tonen aan
dat dit effect heeft. Meer informatie over studentbegeleiding staat

9

beschreven in paragraaf 4.5.

Regeling ‘Jaarverslag Onderwijs’, januari 2008

Diplomaresultaat
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Graafschap College

74%

75%

78%

78%

Landelijke gemiddelde roc’s

68%

70%

72%

74%

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

73%

72%

79%

78%

Diplomaresultaat Graafschap College per niveau
Niveau 1
Niveau 2

71%

68%

74%

72%

Niveau 3

77%

76%

78%

80%

Niveau 4

79%

81%

78%

79%
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Jaarresultaat
Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde studenten ten
opzichte van alle studenten die in een schooljaar de instelling
verlaten of met een diploma doorstromen naar een ander niveau
of opleiding. Het blijkt dat in het schooljaar 2013-2014 evenveel
gediplomeerde studenten de school verlieten of met het diploma
doorstroomden naar een ander niveau als in het schooljaar 20122013. Naast het diplomaresultaat ligt ook het jaarresultaat van het
Graafschap College boven het landelijk gemiddelde.

Jaarresultaat
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Graafschap College

74%

74%

76%

76%

Landelijke gemiddelde roc’s

68%

69%

72%

73%

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Niveau 1

78%

80%

87%

83%

Niveau 2

76%

72%

75%

75%

Niveau 3

73%

72%

73%

75%

Niveau 4

74%

76%

74%

75%

Jaarresultaat Graafschap College per niveau

Voortijdig schoolverlaters
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde was het percentage

keerde het tij. Voor het eerst in jaren daalde het percentage stu-

voortijdig schoolverlaters bij het Graafschap College de afgelopen

denten dat de school ongediplomeerd verlaat. De daling heeft zich

jaren laag. Echter, iedere voortijdig schoolverlater is er één te veel.

verder doorgezet. In het schooljaar 2013-2014 lag het percentage

Het doel blijft om het aantal en percentage studenten dat het

voortijdig schoolverlaters nog lager dan in het vorige schooljaar.

Graafschap College zonder diploma verlaat te verlagen. Dit bleek

De afgelopen jaren is de studentbegeleiding beter gestructureerd

een lastige opdracht. Ondanks de vele inspanningen zorgden de

en geprofessionaliseerd. Het Loopbaanplein is ingericht. Daarnaast

blijvende groei van het aantal studenten en het feit dat het Graaf-

wordt er structureel samengewerkt met externe organisaties,

schap College zich inzet voor alle, ook kwetsbare, mbo-studenten

waaronder Profijt en JOUW Unit. Ook is gewerkt aan het toela-

in de Achterhoek de afgelopen jaren juist voor een stijging van het

tingsbeleid. Het blijkt dat de ondernomen activiteiten hun vruchten

percentage voortijdig schoolverlaters. In het schooljaar 2012-2013

afwerpen.

Percentage voortijdig schoolverlaters
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Graafschap College

7,4%

6,9%

5,7%

4,8%

Landelijk gemiddelde

8,7%

8,1%

6,3%

5,8%

3.2.2.

Ontwikkelingen studentenaantallen

Beroepsonderwijs
Het totaal aantal studenten is in 2014, ten opzichte van 2013, ruim
4% gedaald. De instroom van nieuwe studenten is met bijna 11%
gedaald. De doorstroom (studenten die vorig jaar ook al aan het
Graafschap College studeerden) is ten opzichte van vorig jaar licht
gestegen. Vermoedelijk wordt deze stijging veroorzaakt door de
kans op werk. Als de kans op werk minder is, maken studenten
vaker de keuze om door te studeren. Zij stromen bijvoorbeeld door
naar een hoger niveau of kiezen voor een andere beroepsopleiding.

In- en doorstroom per sector (peildatum 1 oktober)
2013
Instroom

2014

Doorstroom

Totaal

Instroom

Doorstroom

Totaal

Techniek & Informatica

849

1.701

2.550

778

1.626

2.404

Economie & Dienstverlening

979

1.838

2.817

954

1.800

2.754

1.184

2.061

3.245

950

2.152

3.102

198

75

273

157

109

266

3.210

5.675

8.885

2.839

5.687

8.526

Zorg & Welzijn
Educatie & Participatie
Totale in- en doorstroom
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De daling van het totaal aantal studenten wordt veroorzaakt door

sector’ blijkt dat de verhouding tussen de verschillende sectoren

een vermindering van het aantal studenten dat een opleiding in de

de afgelopen jaren relatief stabiel is gebleven. Dat betekent dat

beroepsbegeleidende leerweg volgt. Sinds 2012 neemt het aantal

er binnen de sector Techniek & Informatica een verschuiving heeft

bbl-studenten af. Ten opzichte van het vorige verslagjaar is het

plaatsgevonden van studenten van de bouw- en installatieopleidin-

aantal bbl-studenten in 2014 gedaald met 15%. Dit is te verklaren

gen en opleidingen op het gebied van motorvoertuigentechniek

door:

naar andere opleidingen binnen de techniek of de bol-leerweg. De
verdeling van studenten over de verschillende opleidingsniveaus

•

De krimp van de arbeidsmarkt. Met name in de bouw,

is de afgelopen jaren relatief redelijk stabiel gebleven, zo laat de

installatiebranche en automotive branche zijn door de 		

grafiek ‘Aantal studenten per niveau’ zien. Het percentage niveau-

economische crisis de afgelopen jaren veel bbl-plaatsen 		

4-studenten is ten opzichte van 2013 licht gestegen. Bijna de helft

verloren gegaan. Om op deze ontwikkelingen in te spelen,

(48%) van de studenten in 2014 volgde een niveau-4-opleiding.

nam het Graafschap College in 2013 al diverse maatregelen,
zoals de introductie van een flex-bol leerweg voor de 		
opleiding Elektro- en installatietechniek die de overstap 		
van bol naar bbl direct mogelijk maakt. Ook in 2014 bleef het

Aantal studenten beroepsonderwijs (peildatum 1 oktober)
7992

8532

8860

8885

8526

2130
24%

1812
21%

Graafschap College deze leerweg voor deze opleiding 		
aanbieden.

•

De afschaffing van de Wet Vermindering Afdracht onderwijs
(WVA) sinds 1 januari 2014. Tot 1 januari 2014 kon een 		
werkgever een vastgesteld bedrag in mindering brengen 		

2094
26%

2399
28%

2396
27%

op de loonbelasting/volksverzekeringen als hij investeerde
in scholing van personeel. Sinds 1 januari 2014 kunnen 		
werkgevers die begeleiding bieden bij leer-werktrajecten 		
in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren.
Echter, de eisen om een financiële vergoeding te krijgen zijn
aangescherpt en het maximale bedrag dat wordt toegekend is

5898
74%

6133
72%

6464
73%

6755
76%

6714
79%

2010

2011

2012

2013

2014

verlaagd. Hierdoor besluiten minder werkgevers leer-		
werktrajecten aan te bieden.

Het aantal studenten in de beroepsopleidende leerweg (in alle
sectoren) is in 2014, ten opzichten van de afgelopen jaren, voor
het eerst gestabiliseerd. Uit de grafiek ‘Aantal studenten per

bol
bbl

Aantal studenten per sector (peildatum 1 oktober)
7992

8532

8860

8885

8526

Aantal studenten per niveau (peildatum 1 oktober)
7992

8532

8860

273
(3%)
294 (3%)
104 (1%)

266
(3%)

105 (1%)

3056
38%

2480
31%

3247
38%

2654
31%

3302
37%

2700
31%

3245
37%

2817
31%

3102
36%

2754
33%

2351
30%

2527
30%

2564
29%

2550
29%

2404
28%

2010

2011

2012

2013

2014

257 (3%)
1905
24%

357
(4%)
1871
22%

427
5%

1877
21%

8885

8526

406
5%
180 2%
1790
20%

1794
21%

2620
30%

2472
29%

2480
29%

2533
29%

3675
46%

3823
45%

4023
45%

4069
45%

4080
48%

2010

2011

2012

2013

2014

2155
27%

* Uitsluitend studenten beroepsonderwijs
niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4

E&P*
Z&W
E&D
T&I

Het Graafschap College had in 2014 te maken met een daling van

concentreren deze trajecten zich steeds vaker in de regio. Het

het aantal bbl-studenten. Uit de tabel en de kaart ‘Herkomstge-

betreft bijvoorbeeld de bbl-maatwerkopleidingen Infratechniek en

meente’ blijkt dat zowel het aantal studenten uit de kern van het

Procestechniek die het Graafschap College in samenwerking met

werkgebied als de omliggende gemeenten is gedaald.

netwerkbedrijf Alliander eerder in Leeuwarden en nu in Duiven
aanbiedt.

Ten opzichte van het vorige verslagjaar is het aantal studenten uit

Het aantal studenten afkomstig uit Duitsland is ten opzichte van

‘overig Nederland’ gedaald. Enerzijds is dit te verklaren door een

vorig jaar licht gestegen. Het Graafschap College wil de grenzen in

vermindering van een aantal bbl-maatwerktrajecten, anderzijds

de Euregio vervagen om de kansen voor studenten te vergroten.
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Herkomstgemeente studenten Graafschap College (peildatum 1 oktober)
Gemeente

2010

2011

2012

2013

2014

Doetinchem

1.204

1.281

1.318

1.317

1.260

Oude-IJsselstreek

970

1.044

1.082

1.089

997

Oost-Gelre

739

786

795

805

759

Bronckhorst

716

758

811

794

759

Berkelland

782

837

845

770

731

Montferland

746

767

732

749

718

Aalten

735

700

680

687

669

Winterswijk

600

614

671

663

630

Zevenaar

373

396

413

422

357

Duiven

171

180

207

255

252

Doesburg

158

162

203

197

228

Rijnwaarden

187

184

172

182

168

Zutphen

75

102

120

164

199

Arnhem

40

74

117

117

106

Lochem

95

116

106

96

96

114

103

92

94

102

Rheden

Haaksbergen

75

80

85

85

87

Westervoort

49

49

53

59

54

Overig Gelderland

50

101

170

158

178

Overig Overijssel

35

95

111

82

61

Overig Nederland

8

38

42

146

58

71

65

51

39

41

België

Duitsland

-

-

-

1

-

Onbekend

-

-

-

19
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Herkomstgemeente studenten Graafschap College 2014 (peildatum 1 okt.)
(het eerste getal is het aantal studenten, het getal achter de verticale pijl geeft de stijging of daling aan t.o.v. 2013)
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Educatie & Participatie

keuze gemaakt om minder studenten toe te laten tot MIJN SCHOOL.

De afgelopen 5 jaar is het aantal cursisten bij de sector Educatie & Par-

Het Graafschap College wil de kwaliteit van het onderwijs bij MIJN

ticipatie met bijna 10% gedaald van 1.035 in 2010 naar 932 in 2014.

SCHOOL waarborgen, zowel met betrekking tot de onderwijsinhoud

De daling wordt veroorzaakt door een afname van het aantal cursisten

als de begeleiding van studenten.

educatie, NT2 en MIJN SCHOOL. Voor wat betreft de cursisten educatie en NT2 is het Graafschap College afhankelijk van subsidie. Het

Volksuniversiteit

beschikbare budget in 2014 is bijna gehalveerd ten opzichte van het

In 2014 hebben 596 cursisten een cursus gevolgd bij de Volksuni-

vorige verslagjaar. Het Graafschap College heeft in 2014 bewust de

versiteit.

Aantal studenten/cursisten Educatie & Participatie (peildatum 1 oktober)
2010

2011

2012

2013

2014

Educatie (inclusief NT2)

520

425

363

337

171

Inburgering

209

252

208

153

165

201

250

218

253

268

n.v.t.

n.v.t.

294

273

187

Vavo
MIJN SCHOOL
AKA (inclusief convenanten PRO/VSO)
Totaal

105

104

181

134

141

1.035

1.031

1.264

1.150

932

3.2.3.

Prognose studenten

Het Graafschap College verwacht dat het totaal aantal studenten,

Uit de prognoses van de studentenaantallen blijkt dat het aantal

bol en bbl, tot 2019 redelijk stabiel blijft. Ook de omvang van

jongeren in de regio Achterhoek gaat afnemen. Het Graafschap

de verschillende onderwijssectoren blijft de komende jaren naar

College krijgt vanaf 2020 te maken met de gevolgen van deze

verwachting gelijk. Wel kunnen, als gevolg van de economische

krimp. Naar verwachting gaan de studentenaantallen in de periode

crisis, lichte verschuivingen plaatsvinden tussen de verschillende

2020-2030 afnemen met zo’n 20%. In het huidige beleid, bijvoor-

opleidingen binnen de onderwijssectoren. Dit zal afhankelijk zijn

beeld ten aanzien van personeel en huisvesting, wordt rekening

van de perspectieven voor bepaalde beroepen.

gehouden met deze prognose.
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3.3. Medewerkers

3.3.1.

Ontwikkeling aantal medewerkers en opbouw 		

		personeelsbestand

Sinds 2010 is het aantal medewerkers met bijna 6% gestegen. In
2013 was sprake van een lichte daling ten opzichte van het jaar
daarvoor, maar in 2014 is wederom sprake van een toename. Dat
geldt ook voor het aantal fte. Ten opzichte van 2010 is het aantal
fte met ruim 5,5% gestegen. Na een lichte daling in 2011 en 2013,
was wederom sprake van groei.

In 2014 is het aantal studenten, voornamelijk studenten in de
beroepsbegeleidende leerweg, gedaald. Dat er desondanks in 2014
meer onderwijzend personeel beschikbaar was, komt grotendeels
door de T-2 bekostingingssystematiek. De bekostiging vanuit de
overheid is gebaseerd op de studentenaantallen van twee jaar
eerder. Doordat in 2014 sprake was van een daling van het aantal
studenten, was meer geld beschikbaar voor onder andere de inzet
van docenten. Daarnaast werd in oktober 2014 bekend dat de landelijke budgetten voor het mbo in de onderwijsbegroting worden
verhoogd. Ook dat heeft ruimte geboden voor het aanstellen van
extra personeel.

De stijging van het aantal medewerkers en fte betrof in 2014 alleen het onderwijzend personeel (OP). Bij het ondersteunend en
beheerspersoneel (OBP) was juist sprake van een lichte daling van
het aantal medewerkers en fte. De verhouding tussen OP en OBP is
de afgelopen 5 jaar redelijk stabiel gebleven. De personeelskosten
van het Graafschap College bestaan voor bijna driekwart (72,7%)
uit kosten voor onderwijspersoneel. Landelijk ligt dit percentage
op 68,7. Tot onderwijspersoneel worden onder andere docenten,
instructeurs, onderwijsassistenten en bpv-begeleiders gerekend.

Opbouw personeelskosten beroepsonderwijs in %
(Bron: Benchmark mbo 2013)
Graafschap College

Sector-gemiddelde

Onderwijzend personeel

72,7%

68,7%

Direct onderwijsondersteunend
personeel

11,6%

13,6%

Indirect onderwijsondersteunend
personeel

13,1%

13,7%

2,6%

4,0%

Directie en management

Er werken ongeveer evenveel mannen als
vrouwen bij het Graafschap College. In
het management vertegenwoordigden de
mannen in 2014 een grotere groep. Ten
opzichte van 2013 is het percentage mannen in managementfuncties toegenomen.
De groep medewerkers van 55 jaar en
ouder blijft stijgen. In 2014 was bijna een
derde van de medewerkers 55 jaar of ouder. In 2010 was dit nog een kwart. 60%
van de medewerkers is 45 jaar of ouder,
19% is jonger dan 35 jaar.

39

40

Aantal fte’s Graafschap College (peildatum 31-12)
641

635

654

651

677

195
29%

191
30%

191
30%

193
30%

197
30%

852

450
70%

444
70%

461
70%

454
70%

482
71%

242
28%

2010

2011

2012

2013

2014

Aantal medewerkers Graafschap College (peildatum 31-12)
805

229
28%

798

834

230
29%

824

246
29%

246
30%

onderwijzend personeel
ondersteunend en beheerspersoneel

576
72%

568
71%

588
71%

578
70%

610
72%

2010

2011

2012

2013

2014

onderwijzend personeel
ondersteunend en beheerspersoneel

Leeftijdsopbouw medewerkers Graafschap College (peildatum 31-12)

805

798

834

824

852

202
25%

219
25%

237
28%

250
30%

276
32%

260
32%

255
32%

256
31%

254
31%

237
28%

183
23%

182
23%

182
22%

179
22%

179
21%

130
16%
30(4%)

128
16%
14(2%)

126
15%
13(2%)

141
17%
19(2%)

2010

2011

134
16%
22(3%)
2012

2013

2014

Geslacht medewerkers Graafschap College (peildatum 31-12)

805

798

834

824

852

455
53%

443
55%

433
54%

458
55%

438
53%

362
45%

365
46%

376
45%

386
47%

397
47%

2010

2011

2012

2013

2014

man
vrouw

55-64 jr.
45-54 jr.
35-44 jr.
25-34 jr.
15-24 jr.
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3.3.2.

Percentage mannen en vrouwen in managementfuncties
(peildatum 31-12)

Prognose medewerkers

Het studentenaantal van het Graafschap College heeft direct invloed op het aantal medewerkers in het primaire proces (onderwijzend personeel) en indirect op de omvang van het ondersteunend
en beheerspersoneel. De verwachting is dat de overheidsbijdrage

53%

51%

51%

52%

59%

op basis van de studentenaantallen de komende jaren licht dalen.
Echter, de overheid intensiveert haar bijdragen de komende jaren
op basis van kwaliteitsafspraken op de beleidsthema’s: professionalisering, taal en rekenen, beroepspraktijkvorming, excellentie,
voortijdig schoolverlaten en studiesucces. Als het Graafschap College goed presteert op de resultaatafhankelijke overheidsbijdragen,
zullen inkomsten de komende jaren stabiliseren. De prognose is dat

47%

49%

49%

48%

41%

ook de personele inzet constant blijft. Omdat een derde van de medewerkers van het Graafschap College ouder is dan 55 jaar, wordt
een groot natuurlijk verloop op basis van de pensioengerechtigde
leeftijd verwacht. Dat betekent een aanzienlijke vervangingsvraag.

2010

2011

2012

2013

2014

Door extra in te zetten op arbeidsmarktcommunicatie en werving
en selectie in de komende jaren, hoopt het Graafschap College de

mannen
vrouwen

aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen. Inzetbaarheid, loopbaanontwikkeling en vitaliteit van medewerkers zijn speerpunten
van het P&O-beleid en onderwerp van gesprek tussen leidinggeven-

Overig

den en medewerkers.

Bij STAP Educatiepartner b.v., waar Graafschap Orthopedagodie
Prognose aantal fte

onderdeel van uitmaakt, werkten in 2014 8 mensen die gezamenlijk 4 fte vervulden. Graafschap Re-integratie telde in het verslagjaar
5 medewerkers (3 fte). Sinds 2014 werken de Volksuniversiteit en
de Gruitpoort samen. Deze samenwerking heeft personele consequenties gehad. Het aantal vaste medewerkers van de Volksuniversiteit is, ten opzichte van 2013, in fte teruggebracht van 1,5 naar 1
fte (0,6 fte coördinatie en 0,4 fte administratie). Daarnaast werkten
in 2014 vier vrijwilligers voor de Volksuniversiteit. Zij zorgden voor

Totaal

700
600

Onderwijzend Personeel

500
400
300
200

Overige medewerkers
100

het ontvangst van de cursisten en ondersteunden bij een aantal
lezingen.

Management/Directie
1-1-2015

1-8-2015

1-1-2016 1-8-2016

1-1-2017

1-8-2017

3.4. Financiële kengetallen
Financiële kengetallen Graafschap College
Solvalbiliteit

Norm

2014

2013

2012

2011

2010

>0,3

0,75

0,75

0,74

0,72

0,72

Liquiditeit

>1,2

3,39

3,42

2,90

2,48

2,29

Rentabiliteit

>1,0

3,91

4,20

1,68

1,08

0,72

3.5. Regelingen

Ook heeft het Graafschap College in het verslagjaar een beroep

Op basis van het aantal studenten ontvangt het Graafschap College

gedaan op de ‘Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom’.

jaarlijks een bijdrage van het Rijk. Daarnaast ontvangt het Graaf-

Docenten die minimaal één jaar in dienst zijn van een erkende on-

schap College overige subsidies voor speciale doeleinden. Hieron-

derwijsinstelling en zij-instromers konden in 2014 een lerarenbeurs

der een overzicht van deze zogenaamde doelsubsidies. Een nadere

voor scholing aanvragen. In het verslagjaar maakten 45 mede-

toelichting op deze regelingen staat beschreven in de jaarrekening

werkers (waarvan zes zij-instromers) van het Graafschap College

van het Graafschap College.

gebruik van de lerarenbeurs. Meer informatie in paragraaf 5.4.4.

Taal en rekenen

Studentbegeleiding

Om de taal- en rekenvaardigheid van studenten verder te ver-

In het kader van de begeleiding van studenten maakte het Graaf-

beteren, heeft het Graafschap College in 2014 een aanvullende

schap College in 2014 gebruik van verschillende regelingen. Met de

bekostiging ontvangen via de ‘Regeling intensivering Nederlandse

‘Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo’ worden

taal en rekenen mbo’.

studenten met psychosociale problemen die een voorspoedige
schoolloopbaan in de weg staan, professioneel en tijdig geholpen

Professionalisering

of doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverleners.

Het ministerie van OCW stelt de komende jaren middelen ter
beschikking om te investeren in de professionalisering van onder

Ook voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaters heeft

andere onderwijspersoneel, management en bestuur. Daarnaast

het Graafschap College in het verslagjaar gebruik gemaakt van

zijn de gelden bedoeld om de kwaliteit van het HRM-beleid te

subsidieregelingen, namelijk ‘Regeling regionale aanpak voortijdig

versterken en de professionele cultuur te vergroten. Dit is vastge-

schoolverlaten’ en de ‘Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig

legd in het ‘Bestuursakkoord MBO Raad – OCW 2011-2015’. Het

schoolverlaten’.

Graafschap College heeft in 2014 subsidie ontvangen via de ‘Regeling aanvullende bekostiging bekwaamheid van management en

Tot 1 augustus 2014, toen de wet Passend Onderwijs in werking

professionalisering onderwijspersoneel mbo’.

trad, konden mbo-instellingen aanspraak maken op een leerling-
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gebonden budget voor geïndiceerde studenten met een beperking.

De stuurgroep is verantwoordelijk voor het initiëren en ontwik-

Deze middelen waren bedoeld voor de interne begeleiding van

kelen van een gezamenlijke toekomststrategie. Daarnaast stelt de

deze studenten. Ook het Graafschap College maakte in het verslag-

stuurgroep de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 vast en zorgt

jaar gebruik van de ‘Subsidieregeling leerlinggebonden financiering

voor actualisatie en verdieping van deze agenda. De agenda is een

mbo’. Meer informatie over studentbegeleiding in paragraaf 4.5.

innovatief, ambitieus en duurzaam plan voor de toekomst van de
Achterhoek, dat naadloos aansluit op de agenda’s en toekomstvi-

Samenwerking

sies van provincie, rijk en Europa. Met de Uitvoeringsagenda 2020

De ‘Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en

bereidt de Achterhoek zich voor op de toekomst. Verschillende

scholen’ heeft als doel om de samenwerking tussen lerarenoplei-

overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties slaan

dingen en scholen te versterken, bijvoorbeeld met betrekking tot

de handen in één, opdat de Achterhoek een duurzame, vitale,

de begeleiding van beginnende leraren. In 2014 werkten het Graaf-

aantrekkelijke en gezonde regio blijft. Het Graafschap College

schap College samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

heeft als doel om in de regio toonaangevend te zijn. Daarom is het

aan de begeleiding van beginnende docenten. In paragraaf 5.3.2

van belang om alle initiatieven binnen het Graafschap College te

daarover meer informatie.

verbinden met de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020.

3.6. Realisatie strategische doelen
In 2014 heeft het Graafschap College wederom gewerkt aan de realisatie van de strategische doelen. In deze paragraaf is een aantal
behaalde resultaten uitgelicht.

Achterhoek 2020 D’ran!
Toonaangevend partner en speler in de regio

Onder het motto ‘D’ran’ hebben ondernemers, maatschappelijke organisaties, gemeenten, de provincie en het Rijk de

Achterhoek 2020:

‘Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020’ op 2 juli ondertekend.

lidmaatschap stuurgroep en Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020

Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst op de vestiging Maria

Tot juli 2014 was het Graafschap College lid van de stuurgroep

Montessoristraat van het Graafschap College. De Uitvoe-

Achterhoek 2020. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordi-

ringsagenda Achterhoek 2020 is een dynamische activitei-

ging van de drie O’s (Ondernemers, Overheid en maatschappelijke

tenlijst met projecten die worden uitgevoerd door inwoners,

Organisaties). Het Graafschap College vertegenwoordigde de maat-

ondernemers, organisaties en overheden. De agenda is

schappelijke organisaties. De inrichting van Achterhoek 2020 is na

gemaakt door de stuurgroep Achterhoek 2020, onder

vier jaar gewijzigd. Daarmee is een nieuwe stuurgroep gevormd en

voorzitterschap van Liesbeth Spies en met inbreng van alle

heeft het Graafschap College de vertegenwoordiging van de maat-

samenwerkingspartners.

schappelijke organisaties doorgegeven aan AOC Oost en Estinea.

Regionale afstemming onderwijsaanbod

van veranderingen in het opleidingenaanbod met de studentenraad

De doelmatigheid van het opleidingenaanbod van het Graafschap

en de ondernemingsraad maakte al onderdeel uit van het beleid.

College, in afstemming met onze regionale omgeving en belang-

Het onderwijsaanbod afstemmen op alle, soms tegengestelde,

rijkste belanghebbenden, heeft in het verslagjaar veel aandacht

belangen blijft de opdracht. De goede contacten van de onderwijs-

gekregen. Het onderwerp heeft een vaste plek gekregen in de

teams en het management met regionale bedrijven en instellingen

reguliere beleidscyclus

bieden daarvoor de belangrijkste basis. Ook in 2014 volgde het

Het efficiënt en doelmatig opleiden voor de regionale arbeidsmarkt

Graafschap College aan de hand van doorlopende analyses en

is vastgelegd in de wet ‘Macrodoelmatigheid in het beroepson-

onderzoeken nauwgezet de ontwikkelingen op de regionale en lan-

derwijs’ (2014). In de wet staan onder andere de eisen beschreven

delijke arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wordt ook rekening gehouden

over de informatieplicht, zodat potentiële studenten een bewuste

met de vrije keuzemogelijkheden, doorstroom naar het hbo en de

keuze kunnen maken voor een opleiding met voldoende arbeids-

wensen van regionale bedrijven en instellingen. De analyses hebben

marktperspectief. Het Graafschap College heeft een landelijke kop-

niet geleid tot grote veranderingen in het opleidingenaanbod. Wel

loperspositie ingenomen door het ontwikkelen van studiebijsluiters

zijn voor enkele opleidingen van de sectoren Economie & Dienst-

voor alle opleidingen. Met behulp van de studiebijsluiters kunnen

verlening en Zorg & Welzijn beperkingen doorgevoerd in het aantal

aankomende studenten gemakkelijk een aantal doelmatigheidsken-

toe te laten nieuwe studenten.

merken van opleidingen met elkaar vergelijken. Daarnaast verplicht

Een ander middel om op de hoogte te blijven van de wensen van

de wet roc’s het starten of stoppen van opleidingen aan zowel de

bedrijven en instellingen is het jaarlijkse Diner Pensant.

minister van OCW en de studentenraad te melden. Het bespreken
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Gelderse Roc’s

siveerd. Binnen de verschillende sectoren van

In 2014 participeerde het Graafschap College in het bestuurlijk

het Graafschap College zijn in het verslagjaar

overleg met de Gelderse Roc’s . Doel van het overleg is om geza-

contactpersonen Duits aangesteld. Samen met

menlijk te zorgen voor een toegankelijk, arbeidsmarktrelevant en

de coördinator Euregio geven zij verder vorm

doelmatig aanbod van mbo-opleidingen in de regio. Het afgelopen

aan de ambities die het Graafschap College

jaar is veel vooruitgang geboekt. De intentie is aanwezig om on-

heeft met betrekking tot de Euregio.

10

nodige concurrentie te vermijden en gezamenlijk opleiding in stand
te houden, bijvoorbeeld in het geval van een gering arbeidsmarkt-

Herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen

perspectief of onvoldoende instroom van nieuwe studenten. In het

In het middelbaar beroepsonderwijs zijn maat-

verslagjaar is het gelukt om op het niveau van beroepsopleidingen

regelen genomen om een brug te slaan tussen

een overzicht te bespreken, waarin zowel het aantal ingeschreven

onderwijs en arbeidsmarkt. Vergroting van de

studenten als de regionale en landelijke kans op werk na diplo-

doelmatigheid is een belangrijke drijfveer voor

mering per beroepsopleiding over alle scholen is vergeleken. Het

deze verandering. Daarnaast is er een grote be-

komende jaar worden, met behulp van deze methodiek, concrete

hoefte om de doorstroom binnen het onderwijs

afspraken gemaakt over het totale Gelderse aanbod van mbo-

te verbeteren. De verplichte invoering van de

opleidingen.

herziene kwalificatiestructuur per 1 augustus

Andere belangrijke onderwerpen die tijdens het bestuurlijk overleg

2016, legt het fundament voor de realisatie van

aan de orde zijn geweest, zijn de afstemming bij het aanvragen

de beoogde permanente innovatie.

van landelijke structuurfondsen, met name voor techniek, en het

Bij het vormgeven van de curricula die voldoen

realiseren en uitvoeren van een gezamenlijke professionaliseringsa-

aan de intensivering en verkorting hebben op-

genda voor met name docenten van de Gelderse Roc’s.

leidingen, waar mogelijk, al rekening gehouden
met de invoering van de herziene kwalifica-

Euregio: grenzen vervagen

tiestructuur. Door hier alvast op te anticiperen

Juist vanwege de demografische ligging van de regio vindt het

hoeven curricula niet per definitie kortstondig

Graafschap College samenwerking in de Euregio en aandacht voor

achter elkaar groots vernieuwd te worden.

de Duitse taal en cultuur in de opleidingen van groot belang. In het

In 2014 zijn alle betrokkenen (management en

verslagjaar zijn meerdere activiteiten ondernomen om deze samen-

onderwijsteams) regelmatig geïnformeerd over

werking verder vorm te geven. Samen met het Deltion College en

de invoering van de herziene kwalificatiestruc-

ROC van Twente heeft het Graafschap College de eerste stappen

tuur. Een aantal studierichtingen/opleidingen is

gezet voor het oprichten van een centrum voor grensoverschrijdend

in 2014 gestart met het ontwerpen van de cur-

beroepsonderwijs in de Euregio Gronau/Enschede. Daarnaast is de

ricula per 1 augustus 2016. De grootste groep

bestaande samenwerking met de Euregio Nijmegen/Kleve geïnten-

zal dit echter in 2015 gaan oppakken.

10

Gelderse Roc’s: ROC Aventus, Rijn IJssel, Rivor, ROC A12, ROC Nijmegen en Graafschap College

Van kwalificatiedossiers naar onderwijs
Op 29 september vond in het Borghuis in Doetinchem een
regiobijeenkomst plaats over de herziening van de kwalificatiestructuur. Ruim 70 medewerkers van de oostelijke roc’s
waren aanwezig. René van Gils, voorzitter van het college
van bestuur en gastheer van de bijeenkomst, lichtte onder
andere toe hoe het Graafschap College de introductie van
de nieuwe kwalificatiestructuur heeft aangepakt. Eric Jongpier, onafhankelijk regisseur (aangesteld door de minister),
gaf eveneens een toelichting. “De gehele herziening van
de kwalificatiestructuur, inclusief de implementatie ervan,
is een complex traject. Het doel is om te komen tot de
implementatie van de dossiers in 2016. Er zijn veel partijen
en onderwerpen en het gaat om meer dan de kwalificatiestructuur. Als het in samenhang bij elkaar moet komen, gaat
dat niet vanzelf. We sturen vooral op de voortgang”, aldus
Eric Jongpier.
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Bol-studenten en het werkveld
Het doel van het Graafschap College is dat iedere bol-student,

Sinterklaasintocht opnieuw groot succes

naast stage, jaarlijks minstens één keer is betrokken bij een

Bijna 450 studenten en docenten van verschillende op-

opdracht uit het werkveld. Voor de sector Techniek & Informatica

leidingen van het Graafschap College verzorgden op 15

geldt dat studenten uit het vierde jaar van de bol-opleidingen

november, samen met Warboel Muziektheater, de feestelijke

werken aan opdrachten uit het werkveld, bijvoorbeeld door middel

intocht van Sinterklaas in Doetinchem. De dag, die voor

van bedrijfsprojecten. Binnen de sector Economie & Dienstverlening

sommige studenten en docenten al begon rond 5.30 uur en

is dit voor wat betreft de opleidingen Medewerker marketing en

pas eindigde ruim na 22.00 uur, verliep ook dit keer weer

communicatie en Junior accountmanager en de opleidingen op het

bijzonder succesvol. De aansturing gebeurde vanuit het

gebied van horeca en facilitaire dienstverlening meer dan gelukt.

‘hoofdkwartier’ aan de Slingelaan, waar de intocht al weken

Voor wat betreft de secretariële opleidingen is het doel gedeeltelijk

lang tot in detail was voorbereid. Op verschillende plekken

gerealiseerd. De verwachting is dat alle studenten van deze oplei-

in de stad deden verkeersbegeleiders, podiumbouwers, spe-

ding komend schooljaar minstens één keer aan een opdracht vanuit

culaasbakkers, ballonnenblazers, pakjesstapelaars, geluids-

het werkveld kunnen werken. Voor de financieel administratieve

technici en natuurlijk heel veel Pieten er alles aan om er een

opleidingen, juridische opleidingen en opleiding Detailhandel blijft

gezellig feest van te maken. Bijzonder was dat er in 2014

de betrokkenheid van bol-studenten bij een externe opdracht een

een speciale ‘Meet & Greet’ met de Sint en zijn Pieten werd

belangrijk aandachtspunt. In het verslagjaar hebben de studenten

georganiseerd voor een grote groep Syrische kinderen en

van deze opleidingen niet aan opdrachten vanuit bedrijven en

hun ouders. Vooraf waren de ouders al bijgepraat over deze

instellingen gewerkt. Bijvoorbeeld omdat er geen vraag was naar

Nederlandse traditie, zodat zij hun kinderen er op konden

de medewerking van studenten. De opleidingen op het gebied

voorbereiden.

van uiterlijke verzorging lenen zich minder voor het werken met
externe opdrachten. Wel zijn studenten van deze opleidingen
geregeld betrokken bij activiteiten voor goede doelen, zoals voor
de Voedselbank en verzorgingshuizen. Studenten verzorgen dan
schoonheidsbehandelingen.
In het verslagjaar waren studenten van de sector Zorg & Welzijn
regelmatig betrokken bij maatschappelijke projecten. Voorbeelden zijn onder andere de Sinterklaasintocht, het Maatjesproject,
Koningsspelen en evenementen en toernooien in de regio.

The Travel Academy: intern reisbureau
Op 25 november opende The Travel Academy Graafschap
College haar deuren. The Travel Academy is een reisbureau
binnen de school. Studenten, medewerkers en hun familie
kunnen hier een vakantie of andere reis in binnen- en
buitenland boeken. “De opleiding Toerisme wil met The
Travel Academy haar curriculum verdiepen en een unieke
praktijkomgeving bieden voor studenten. Studenten leren
met de nieuwste reserveringssystemen te werken en leren
zowel adviserend als commercieel te denken en te handelen”, vertelt docent Nono Poels. Het Graafschap College

Rolstoelfiets in samenwerking met Van Raam

werkt samen met Travision, een internationaal adviesbureau

Vierdejaars studenten van de opleiding Middenkader engi-

in de reisbranche. Travision verzorgt onder andere gastles-

neering (uitstroomrichtingen industrieel design en werk-

sen over reserveringssystemen, sales en marketing en het

tuigbouwkunde) maakten in opdracht van fietsenfabrikant

ontdekken van complexe verbindingen binnen de reisbran-

Van Raam een prototype voor een rolstoelfiets. “Van Raam

che. “Tweedejaars studenten worden in groepjes van vier

had al een rolstoelfiets in het assortiment. Wij hebben de

ingeroosterd om in The Travel Academy aan de slag te gaan.

constructie van de bestaande fiets verbeterd, zodat deze sta-

Ze werken, onder begeleiding van docenten en Travision,

bieler is. Het is een fiets, waarbij de rolstoel voor de fiets van

twee reisproducten uit: een reis van acht dagen en een korte

de begeleider wordt geplaatst. De rolstoel is gemakkelijk los

driedaagse reis. Daarnaast adviseren zij mede-studenten en

te koppelen van de fiets en dat is handig wanneer je bijvoor-

medewerkers van het Graafschap College over reizen, excur-

beeld de stad in wil. De fiets heeft elektronische traponder-

sies en evenementen en realiseren deze reizen en excursies

steuning en een nieuw stuursysteem”, vertellen studenten

ook”, aldus Nono Poels.

Roy, Nico, Frank en Steven. De studenten hebben een aantal
maanden gewerkt aan het ontwikkelen van het prototype.
Ter voorbereiding is een programma van eisen en wensen

The Travel Academy
G R A A F S C H A P C O L L E G E

opgesteld. Vervolgens zijn de studenten aan de slag gegaan
met ideeschetsen. Het concept dat Van Raam heeft gekozen
is verder uitgewerkt in SolidWorks, een 3D tekenprogramma.
In januari 2015 presenteerden de studenten hun prototype
aan familieleden en andere belangstellenden.

Een reisbureau
binnen de school
voor medewerkers,
studenten
en hun familie
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Stimuleren van een leven lang leren

Voorbereidingen Innovatiefestival en
Profijt

Dé managementconferentie in volle gang

In het verslagjaar had het Graafschap College een sterke regierol in

In het verslagjaar is begonnen met de voorbereidingen van

Profijt. Profijt is het samenwerkingsverband voor voortgezet onder-

het Innovatiefestival van de Achterhoek dat van 25 tot en

wijs, voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, middelbaar

met 28 maart 2015 op initiatief van het Graafschap College

beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs in Oost-Gelderland.

wordt gehouden. Onderdeel van het festival is de twee-

Profijt is in 2000 opgericht om gezamenlijk voorwaarden te ontwik-

jaarlijkse managementconferentie van het CVI (Consortium

kelen die leiden tot meer onderwijsdeelnemers die beroepsgekwali-

Voor Innovatie). Met het Innovatiefestival wil het Graafschap

ficeerd hun opleiding afronden. In het verslagjaar heeft Profijt onder

College, samen met VNO/NCW, ACT, CIVON, IBOIJ en Regio

andere gewerkt aan de ontwikkeling van een keuzedeel binnen het

Achterhoek, het ondernemende karakter en de innovatie-

profiel ‘Produceren, Installeren en Energie’, dat aansluit op de vraag

kracht van de Achterhoek op de kaart zetten. Tijdens het

naar arbeidskrachten in het bedrijfsleven. Ook was Profijt nauw be-

festival worden, naast de conferentie voor leidinggevenden

trokken bij de vernieuwing van examenprogramma’s in het vmbo en

van collega-roc’s, activiteiten georganiseerd voor jonge

is gewerkt aan de ontwikkeling van een loopbaanleerlijn. Ruim 2.800

medewerkers in het mbo en bedrijfsleven. Het festival wordt

vierdejaars vmbo-leerlingen werden in 2014 door Profijt gemonitord.

afgesloten met een publieksdag.

Indien leerlingen niet aan een vervolgopleiding in het mbo waren
begonnen, werden gemeld bij de leerplichtambtenaar.

School-ex programma
In het kader van het ‘School-ex programma’ werden studenten
van het Graafschap College na afronding van hun studie benaderd
met de vraag welke plannen de (ex) student heeft in de nabije
toekomst: leren, werken of een combinatie van beide. In 2014
heeft het Graafschap College studenten van de sector Economie
& Dienstverlening ingezet om dit onderzoek uit te voeren. Met het
School-ex programma wordt gestimuleerd dat examenkandidaten
na het behalen van hun diploma een jaar langer doorleren om
jeugdwerkloosheid te voorkomen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Bijna de helft va de ondervraagde gediplomeerde studenten gaf aan een mbo of hbo-vervolgopleiding te doen.
Bijna een kwart had een baan gevonden. In paragraaf 4.5 meer
informatie over het School-ex programma.

Innovatie als gevolg van creativiteit

Koning en koningin openen ICER
Op 6 mei werd Innovatiecentrum ICER officieel geopend door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ruim 800 bezoekers
woonden de opening bij. Het koningspaar zorgde voor de openingshandeling door een grote magneet te plaatsen. Daarna vond een
rondleiding plaats over het terrein, onder leiding van ICER-voorzitter René van Gils en voormalig ICER-directeur Barbara de Leeuw.
Daarbij werd het FabLab bezocht, waar uitleg werd gegeven over het 3D-printen. Tijdens de rondleiding werd ook een gezichtsscan
gemaakt van het koninklijk paar. De koningin bezocht de kunstwerkplaats en was zeer geïnteresseerd in de activiteiten die daar plaatsvinden.
ICER is een publieksattractie voor techniek en innovatie in de Achterhoekse ijzer- en maakindustrie. Het centrum is bedoeld om vooral
jongeren enthousiast te maken voor techniek.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost Nederland
Een aantal toonaangevende regionale bedrijven, het Graafschap
College, bedrijfstakschool Anton Tijdink, Saxion en de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen hebben de handen ineen geslagen.
Gezamenlijk willen zij met het CIVON (Centrum voor Innovatief
Vakmanschap Oost Nederland) de maakindustrie in Oost-Nederland
versterken door innovatie te bevorderen en talent en kennis te
ontwikkelen op het gebied van High Tech Systemen en Materialen.
Het CIVON is er voor Achterhoekse ondernemers. De bedrijven zijn
in de lead en kunnen projecten starten, samen met het onderwijs,
zoals het uitwerken van ideeën en het maken van producten op
basis van halffabricaten. In het verslagjaar werd vanuit het CIVON
aan verschillende innovatieve projecten gewerkt:
•• Mooi gemaakt, beeldvorming over de maakindustrie: een 		
project waarin het onder andere draait om talentontwikkeling
en de beeldvorming van de maakindustrie.

•• Mechatronica in beweging: een project met betrekking tot het
ontwikkelen van een doorlopende leerlijn vmbo-mbo(+)-hbo(+)
op het gebied van mechatronica en het ontwerpen en 		
implementeren van een Associate Degree Mechatronica 		
in Oost-Nederland.
•• Iedereen op de juiste plek, project in de plaatverwerkende 		
industrie: een project met als doel om de plaatverwerkende
industrie in Oost-Nederland te versterken.
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Studenten mechatronica presenteren eindproject

Studenten doen mee aan grootste

Op 14 en 15 januari 2014 hebben de vierdejaars studenten

zonnebootrace ter wereld

niveau 4 van de opleiding Middenkader Engineering van het

Van 28 juni tot en met 6 juli deden vier derdejaars studenten

Graafschap College onder grote belangstelling met trots hun

Werktuigbouwkunde van het Graafschap College mee aan

eindproject gepresenteerd op de locatie Mechatronica aan

de DONG Energy Solar Challenge, de grootste zonneboot-

de Fabrieksstraat. De totale opdracht bestond uit het maken

race ter wereld. De race startte in Blauwestad (Groningen)

van een promotiepakket. Het promotiepakket, bestaande

en eindigde in Leeuwarden. De studenten deden mee in de

uit een blikje met een bestuurbaar autootje, wordt volauto-

V20-klasse en werden gesponsord door het CIVON. De race

matisch geplaatst in een vacuümtray. Het vacuümproces is

staat open voor vier categorieën; vaartuigen met één opva-

een innovatie binnen de mechatronica, dat is ingevoerd na

rende, met twee opvarenden, de topklasse en de V20-klasse.

overleg met de bedrijven. Niet eerder is er gekozen voor een

De laatste klasse is nieuw in de Challenge. De V20-boten

productieproces van deze schaal. Zowel studenten als bedrij-

zijn speciaal ontworpen door jachtontwerpbedrijf Vripack.

ven kiezen steeds vaker voor mechatronica. Dit heeft er voor

“Ieder team in deze klasse, heeft dezelfde boot,” vertelt

gezorgd dat dit project gerealiseerd kon worden. Diverse

Juul, een van de studenten. “We kregen een kale romp

mbo-scholen hebben deze locatie al bezocht om dit project

waar alle panelen nog op aangesloten moesten worden.

te bekijken. Het project werd mede mogelijk gemaakt door

De stuurinrichting hebben we zelf bedacht en ingericht.

het CIVON.

Ook alle bedrading hebben we zelf aangelegd. We hebben
geprobeerd ‘m zo licht mogelijk te maken.” De boten in de
V20-klasse moesten zo’n 50 kilometer per dag afleggen. De
boot werd bestuurd door een student. De andere studenten
gaven vanaf de kant aanwijzingen. “Zij gaven informatie
over de weersverwachting en de zonkansen”, aldus Juul.

Project alternatieve vormen van praktijkleren voor studenten

Passend Onderwijs: begeleiding vanuit het Loopbaanplein

Zorg & Welzijn

Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. De wet regelt

De sector Zorg & Welzijn had in het verslagjaar te maken met een

dat scholen verantwoordelijk zijn om alle studenten die extra

tekort aan stageplaatsen. De oorzaken hiervan zijn de toename

ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.

van het aantal studenten en de afname van het aantal beschikbare

De begeleiding van deze studenten wordt, samen met verschillende

stageplaatsen. Daarnaast was het werkveld binnen de branches zorg

organisaties, georganiseerd vanuit het Loopbaanplein. In 2014

en welzijn in 2014 sterk in ontwikkeling. De voorbereidingen op de

kregen 1.110 studenten van het Graafschap College begeleiding

transitie per 1 januari 2015, waarbij gemeenten verantwoordelijk

vanuit het Loopbaanplein. Meer informatie over het Loopbaanplein

worden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig

in paragraaf 4.5.1.

zieken en ouderen, waren in volle gang. Een ingrijpende verandering
waar het Graafschap College met de wijze van opleiden op in moet

Supportteam curriculumontwerp

spelen. In het verslagjaar ging het project ‘Alternatieve vormen van

Het supportteam bestaat uit leden van het team Onderwijs en in-

praktijkleren’ van start. Doel van dit project is om nieuwe vormen van

novatie, twee seniordocenten per sector en een opleidingsmanager

stageren of praktijkleren te initiëren, ontwikkelen en implementeren.

uit elke sector. Het doel van het supportteam curriculumontwerp

Gedacht kan worden aan maatjesprojecten, leerafdelingen, mee-

is om op basis van de behoefte van onderwijsteams te informe-

loopdagen en simulaties. Het ontwikkelen van alternatieve vormen

ren, adviseren en te ondersteunen bij curriculumontwerp, gericht

van stageren praktijkleren gebeurt onder andere in nauwe samen-

op de implementatie van de maatregelen uit de Wet Doelmatige

werking met instellingen in de regio. De nieuwe vormen van stages

Leerwegen en de Herziene kwalificatiestructuur. Het supportteam

en het praktijkleren moeten het tekort aan stageplaatsen oplossen

curriculumontwerp werkt op uitnodiging van de onderwijsteams.

en aansluiten op de veranderingen binnen de branches.

In 2014 heeft het supportteam tools ontwikkeld die helpen bij het
ontwerpen van het curriculum. Daarnaast zijn workshops verzorgd

Rendement uit talent

en is een stappenplan voor onderwijsteams ontwikkeld om tot een
nieuw curriculum te komen. In zo’n twintig teams zijn in samen-

Voorlopersaanpak Achterhoek

werking met het supportteam teamdagen georganiseerd over de

Het Graafschap College zet zich op verschillende manieren in om

onderwijsvisie, de maatregelen uit het actieplan Focus op Vakman-

de toegangsmogelijkheden tot beroepsonderwijs, juist voor lastig te

schap en het intensiveren van de onderwijstijd.

bereiken doelgroepen, te verbeteren. Een voorbeeld is het project
‘Voorlopersaanpak Achterhoek’ waar het Graafschap College in het

Intensiveren en verkorten: verantwoorde andere keuzes

verslagjaar bij betrokken was. De Voorlopersaanpak Achterhoek

In het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap moeten roc’s

betreft een samenwerkingsproject tussen de gemeente Doetinchem

de onderwijstijd intensiveren en de duur van opleidingen verkor-

en het Graafschap College. Doel van het project is jongeren na het

ten. Met deze maatregelen wil de overheid het rendement van het

voortgezet onderwijs in hun school- of werkloopbaan te ondersteu-

mbo verhogen, de concurrentiepositie met het algemeen vormend

nen. In paragraaf 4.5.3 meer over het project.

onderwijs verbeteren en voortijdig schoolverlaten terugdringen.
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Onder bepaalde voorwaarden mag een onderwijsinstelling andere

van de beginnende docent. In samenwerking met de Gelderse Roc’s

keuzes maken. Omwille van het behoud van de kwaliteit en onder

is gewerkt aan de ontwikkeling van een introductiebeleid voor de

voorwaarden heeft het Graafschap College voor een aantal oplei-

hele regio. Meer informatie over de begeleiding van beginnende

dingen een andere keuze gemaakt als het gaat om de urennorm. In

docenten in paragraaf 5.3.2.

paragraaf 4.3.1 meer informatie hierover.
Professionaliseringsplan
Nieuw format studiegidsen

In het verslagjaar zijn diverse onderdelen uit het professionalise-

Binnen het Graafschap College wordt gewerkt met studiegidsen

ringsplan 2012-2016 gerealiseerd of van start gegaan:

voor de studenten. De vormgeving, de opbouw en de inhoud van
de studiegidsen liep tussen sectoren en soms ook binnen sectoren
uiteen. Daarnaast zijn er ook sectorgidsen. Studenten vonden het
niet altijd duidelijk waar welke informatie gevonden kon worden.
De modulaire opbouw en digitale ontsluiting van de studiegids
maakt een sectorgids in 2015-2016 overbodig.
In 2014 is de inhoud (en vormgeving) van de studiegidsen op elkaar
afgestemd en is een eenduidig format samengesteld die door de
sectoren, opleidingen, gebruikt kan worden. Het servicedocument
bestaat deels uit voorschriften en deels uit standaardteksten met
ruimte voor eigen teksten voor de inhoud van de opleiding. Het
format maakt het mogelijk om de (inhoud van de) studiegids digitaal beschikbaar te stellen. Op deze wijze kan efficiënter worden
gewerkt en hoeven teams niet steeds opnieuw zelf alles te ontwikkelen. Hiermee worden teams en opleidingen ontzorgd.

Sterke professionals in een professionele organisatie

Begeleiding van beginnende docenten
Het Graafschap College werkte in 2014 samen met de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen en Rijn IJssel aan de begeleiding van
beginnende docenten in het mbo. Een goede begeleiding moet
voorkomen dat startende docenten het beroep verlaten. In het
verslagjaar is gewerkt aan de ontwikkeling van een doorlopende
leerlijn van de LIO fase (Leraar In Opleiding) naar de eerste drie jaar

•• Er is een plan van aanpak opgesteld om de teamprofessionalisering en –ontwikkeling te versterken. Professionaliseren als
team is als thema toegevoegd aan de kwaliteitsborging 		
van teams. Er zijn voorbereidingen getroffen om via de 		
Graafschap Academie een palet aan ondersteuningsmoge-		
lijkheden te bieden;
•• Het management nam, net als in 2012 en 2013, deel aan een
leiderschapsontwikkeltraject;
•• Er is geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers: het
aantal activiteiten dat via de Graafschap Academie is gevolgd
is ten opzichte van 2013 met ruim 10% gestegen en ook het
aantal medewerkers in bezit van een master is, ten opzichte
van 2013 met maar liefst 80% gestegen.

Graafschap Vitaal!

Professionaliseringswijzer ondersteunt en

In 2014 ging het project ‘Graafschap Vitaal!’ van start. Het project

inspireert

moet de bewustwording rond vitaliteit bij medewerkers vergro-

In 2014 heeft iedere medewerker van het Graafschap Colle-

ten en zorgen voor een breed aanbod van vitaliteitsactiviteiten.

ge een professionaliseringswijzer ontvangen. De wijzer moet

Graafschap Vitaal! moet ervoor zorgen dat medewerkers inzetbaar

medewerkers ondersteunen en inspireren in hun ontwikke-

blijven en dat de inzetbaarheid van medewerkers in alle levensfasen

ling. Er worden handvatten aangereikt voor de wijze waarop

optimaal benut kunnen worden.

medewerkers hierin zelf de regie kunnen nemen. In de
professionaliseringswijzer zijn treffende verhalen opgenomen
van diverse medewerkers over wat zij ondernemen in hun

Een vitaliteitsactiviteit naar keuze

professionalisering, of het nu gaat om teamprofessionalise-

In het kader van Graafschap Vitaal! ontving iedere medewer-

ring, internationale uitwisseling, zelf de regie nemen, stage

ker in 2014 een vitaliteitsvoucher. De voucher kon worden

lopen, up-to-date blijven of het takenpakket verfrissen. De

ingewisseld voor een vitaliteitsactiviteit naar keuze:

wijzer maakt medewerkers bewust van hun eigenaarschap

•

Beweeg- en leefstijladvies

hierin en wijst de weg in de mogelijkheden en hulpmiddelen

•

Workshop yoga/mindfulness

die het Graafschap College biedt.

•

Loopbaan-APK

•

Gezonde lunch in het opleidingsrestaurant

•

Sporten: groepsles of fitnessintroductie onder

Bouwen aan kwaliteit, deskundigheid, passie en plezier

begeleiding
Ongeveer de helft van de medewerkers heeft zich voor een

Teamontwikkeling

van de activiteiten aangemeld. De activiteiten vinden in 2015
plaats.

Overige ontwikkelingen bedrijfsvoering
In 2014 is gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de be-

het Graafschap College kan voldoen aan de huidige visie op het

drijfsvoering. Op basis van de ervaringen die de afgelopen jaren zijn

beroepsonderwijs. De verbouw en nieuwbouw van de hoofdvesti-

opgedaan, is in 2014 de vormgeving van het A3 jaarplan aange-

ging is een van de grootste bouwprojecten. In het verslagjaar is ook

past. De aanpassing vergroot het gebruiksgemak van het jaarplan.

begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe publieke website

Daarnaast is onder andere gewerkt aan het verbeteren van de

voor het Graafschap College. Op basis van uitgebreide inventa-

interne en externe bereikbaarheid van medewerkers. Het beleid

risatiegesprekken werd een advies uitgebracht voor een nieuwe

voor telecommunicatievoorzieningen is in 2014 geactualiseerd.

websites met bijbehorende subsites, die voorziet in de behoeften

Er zijn verschillende bouwprojecten gestart of afgerond, zodat

van primaire en secundaire doelgroepen en de interne organisatie.
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3.7. Verklaring Bevoegd Gezag

de A3 systematiek zijn jaarplannen opgesteld voor het Graafschap
College als geheel en per sector (inclusief de sector Bedrijfsvoering).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht

Yucan, het instrument voor zelfevaluatie, is op een aantal punten

het bevoegd gezag tot een verklaring dat alle opleidingen voldoen

aangepast. Daarnaast is een model ontwikkeld voor de kwali-

aan de wettelijke vereisten. De wettelijke eisen definieert het

teitsborging binnen de ondersteunende diensten van de sector

Graafschap College als zijnde alle relevante onderwijswet- en

Bedrijfsvoering.

regelgeving, zoals de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).
Het bevoegd gezag van het Graafschap College, zijnde het college

Zelfevaluatie onderwijsteams

van bestuur, verklaart zich bij het aansturen en besturen van de or-

Jaarlijks voeren de onderwijsteams een zelfevaluatie uit. De

ganisatie te houden aan deze wettelijke richtlijnen en te handelen

zelfevaluatie geeft inzicht in de mate waarin een team aan intern

volgens de afspraken die zijn vastgelegd in de ‘Branchecode goed

(Graafschap College) en extern (inspectie) gestelde eisen voldoet.

bestuur in het mbo’ (2014). Dit is vastgelegd in het bestuursregle-

De onderwijsteams maken bij de zelfevaluatie gebruik van de

ment en wordt geborgd door een integraal kwaliteitsborgingssys-

applicatie Yucan. In het verslagjaar is een aantal verbeteringen in

teem. Over de wijze waarop dit is gedaan, wordt gerapporteerd in

Yucan doorgevoerd. De oorspronkelijke stellingen, afgeleid van het

dit jaardocument. Wanneer intern of extern onderzoek aantoont

inspectiekader, zijn herschreven, zodat ze duidelijker zijn en minder

dat niet volgens de wettelijke vereisten of de code wordt gehan-

tot interpretatieverschillen leiden. Daarnaast zijn de strategische

deld, wordt direct actie ondernomen om de onvolkomenheid te

doelen in de vorm van stellingen aan de applicatie toegevoegd. Om

verhelpen.

het verband tussen de resultaatdoelstellingen van het Graafschap
College en de vereisten vanuit de inspectie beter inzichtelijk te

3.8. Bestuurlijk vermogen en kwaliteitsborging

maken, worden in de vernieuwde applicatie relevante passages uit
de teamopdracht getoond.

Het Graafschap College neemt haar maatschappelijke verantwoor-

In de handleiding ‘Kwaliteitsborging voor Teams’ heeft het Graaf-

delijkheid en committeert zich aan de ‘Branchecode goed bestuur

schap College zijn systeem van kwaliteitsborging en de zelfevalu-

in het mbo’ (2014). De code heeft de voortdurende aandacht van

atie voor docenten beschreven. Uit een evaluatie blijkt dat de

zowel de raad van toezicht als het college van bestuur. In het ver-

onderwijsteams blij zijn met de aanpassingen in Yucan, maar dat

slagjaar is gewerkt aan de vernieuwing van de klachtenregeling, de

zij technische ondersteuning nodig hebben bij het overzetten van

implementatie van de integriteitscode en de verdere ontwikkeling

informatie.

van de audits. Ook is er een bedrijfsscan uitgevoerd, waarmee de

Daarnaast is het mogelijk om een teamplan en professionaliserings-

risico’s voor het Graafschap College in kaart zijn gebracht.

plan op te stellen in Yucan, waarbij direct kan worden aangesloten
op de resultaten uit de zelfevaluaties en audits. Via scholing wor-

3.8.1.

Het borgen van kwaliteit

In het verslagjaar heeft de ontwikkeling en implementatie van een
integraal kwaliteitsborgingssysteem een vervolg gekregen. Volgens

den deze mogelijkheden bij de teams onder de aandacht gebracht.

Teamopdracht herijkt

Teamplan in Yucan

De teamopdracht beschrijft wat het college van bestuur

Het teamplan formuleert uit te voeren acties, die het team

verwacht van een docententeam. Het betreft verplichte

gezamenlijk voor een jaar afspreekt. Het inspectiekader en

onderwerpen van de onderwijsinspectie en onderwerpen die

aspecten uit het strategisch beleidsplan van het Graafschap

het college van bestuur daarnaast belangrijk vindt. In 2014 is

College zijn de basis voor het teamplan. Sinds het verslagjaar

de teamopdracht herijkt: de inhoud is afgestemd op nieuwe

maken teams het teamplan in Yucan.

ontwikkelingen en het geheel is geordend aan de hand van
de processen uit het bedrijfsmodel.11
gesprek over actuele onderwerpen. Dit gebeurt tijdens een managementbezoek. Het gesprek is niet bedoeld als verantwoording.
Zelfevaluatie ondersteunende diensten
In 2014 zijn de uitgangspunten voor kwaliteitsborging binnen de

Teamgesprekken

ondersteunende diensten vastgesteld. Daarnaast is een ontwerp

Het college van bestuur voert structureel gesprekken met de onder-

gemaakt voor een model van kwaliteitsborging en zelfevaluatie

wijsteams in de sectoren en de teams van de ondersteunende dien-

voor de ondersteunende diensten, stellingen beschreven en een

sten. Tijdens de teamgesprekken wordt gesproken over de kansen

zelfevaluatiemodel in Yucan ontwikkeld. In het voorjaar van 2015

en belemmeringen bij de realisatie van de strategische doelen. Ieder

gaan de ondersteunende diensten voor het eerst een zelfevaluatie

team heeft één keer per drie jaar een teamgesprek.

opstellen. De zelfevaluatie vormt de basis voor het systematisch
doorvoeren van duurzame verbeteringen. Voorafgaand aan de

Interne audits

zelfevaluatie wordt een nulmeting uitgevoerd.

De interne audits, vast onderdeel van het kwaliteitsborgingssysteem, onderzoeken of de teams voldoen aan de eisen uit het

Verantwoordingsgesprekken

Inspectiekader. Bij ieder onderwijsteam wordt één keer per drie jaar

Na afloop van ieder kwartaal voert het college van bestuur verant-

een audit uitgevoerd. De zelfevaluatie van de teams, onderliggende

woordingsgesprekken met de sectordirecteuren. Met betrekking

documenten en een uitgebreid onderzoeksgesprek, vormen de

tot de sector Bedrijfsvoering worden verantwoordingsgesprekken

basis voor de bevindingen uit de audits.

gevoerd met alle diensthoofden tegelijk. De realisatie van gestelde
doelen staat tijdens de verantwoordingsgesprekken centraal.

In 2014 heeft het team van interne auditoren negen interne audits
uitgevoerd bij onderwijsteams uit alle sectoren. Daarnaast is er een

Managementbezoek

thema-audit ‘examinering’ uitgevoerd in alle sectoren. Er waren

Twee keer per jaar gaan het college van bestuur en het sectormanagement (sectordirecteur en opleidingsmanagers) met elkaar in

11

Het bedrijfsmodel beschrijft alle processen die binnen het Graafschap College bestaan.
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zowel interne als externe auditoren bij het onderzoek betrokken.

wordt opgedaan aan de hand van resultaten, tevredenheidsonder-

De externe auditoren waren afkomstig uit een landelijke auditoren-

zoeken en gesprekken wordt vaak onvoldoende geanalyseerd en

poule waar het Graafschap College zich bij heeft aangesloten. De

niet systematisch verwerkt in verbeterplannen. Bij de examinering

externe auditoren vormden een goede aanvulling op het interne

is sprake van een groeiende aandacht voor de verantwoordelijk-

team en waarborgden dat ook met een onafhankelijke blik de

heden van de examencommissie. De sectoren kiezen verschillende

ontwikkelingen in de teams op waarde worden geschat. Bij de

werkwijzen voor het invullen van deze verantwoordelijkheden.

thema-audit waren, naast de interne en externe auditoren, twee

Analyse en afnamegegevens, het uitvoeren van steekproeven en

medewerkers van het team Onderwijs en innovatie betrokken.

vormgeven aan de examinering in de praktijk zijn aandachtspunten
voor alle examencommissies.

Uit de audits blijkt dat de teams met veel inzet werken aan goed
onderwijs voor de studenten van het Graafschap College. De kwali-

Kwaliteitsnetwerk mbo’s

teit van het onderwijsproces is doorgaans goed op orde. Er is reden

Binnen het Kwaliteitsnetwerk mbo werken verschillende roc’s

tot grote tevredenheid over de contacten met het werkveld, de in-

gezamenlijk aan de kwaliteitsborging binnen hun instellingen. Het

formatievoorziening naar studenten en de goede contacten tussen

Graafschap College was in 2014 actief betrokken bij het netwerk:

docenten en studenten. Intake en plaatsing na de aanmelding en
de zorg voor studenten (begeleiding) zijn bij alle teams voldoende
bevonden. Studenten en docenten ervaren een veilige, prettige
leeromgeving en ze zijn in het algemeen tevreden over de faciliteiten. We constateren ook dat de doelen van het Graafschap College
duidelijk herkenbaar zijn in de manier waarop de onderwijsteams
invulling geven aan het onderwijs. Aan de aspecten ‘sturing’ (het
maken van plannen die passen in de organisatie als geheel) en
‘beoordeling’ (het deelnemen aan tevredenheidsonderzoeken en
het systematisch evalueren) in het gebied kwaliteitsborging, wordt
steeds beter invulling gegeven.

De verbeterpunten betreffen: professionaliseringsbeleid, kwaliteitsborging en examinering. Met betrekking tot het professionaliseringsbeleid blijkt dat nog weinig planmatig wordt geprofessionaliseerd. Professionaliseringstrajecten zijn vaak individuele trajecten

•• Het Graafschap College was betrokken bij de organisatie van
de landelijke conferentie van het netwerk in oktober. De 		
instelling participeerde in de projectgroep die de conferentie
voorbereidde en organiseerde verschillende workshops tijdens
de conferentie. Het betrof een workshop over student		
betrokkenheid bij kwaliteitszorg en een workshop over 		
kwaliteit in co-creatie met het werkveld. Beide workshops zijn
door bezoekers goed gewaardeerd;
•• In het kader van professionalisering bezochten auditoren 		
en andere belangstellenden van het Graafschap College de
landelijke conferentie van het netwerk en kennisdelingsbijeenkomsten;
•• Het Graafschap College heeft, door deelname aan de werkgroep Certificering en Scholing, een bijdrage geleverd aan 		
de opzet en organisatie van basistrainingen voor auditoren in
de scholen van het netwerk. In het najaar van 2014 is een 		
goed bezochte serie van vier tweedaagse trainingen voor mboauditoren in het land gerealiseerd.

die niet zijn gebaseerd op de behoeftes van studenten en het

3.8.2.

team. Ook ten aanzien van de kwaliteitsborging is de systematische

De afgelopen jaren heeft het Graafschap College gewerkt aan een

Risicomanagement: monitoren van risico’s

analyse bij veel teams een zwak punt. De kennis die onder andere

goede managementinformatiestructuur, waarmee de risico’s van de

organisatie op verschillende manieren worden gemonitord. Via het

dialoog aan met onze interne en externe belanghebbenden. Alleen

managementinformatiesysteem Qlikview heeft het management

door hen actief te betrekken bij de organisatie en voortdurend

inzicht in:

met hen samen te werken, kunnen de strategische doelen bereikt
worden. Intern vindt er overleg plaats met studenten, hun ouders

•• personele en financiële uitputting (ten behoeve van financiële
kwartaalrapportages);
•• risico’s met betrekking tot diploma- en jaarresultaat van 		
opleidingen;
•• voortijdig schoolverlaten en verzuim;
•• studenttevredenheid.

en medewerkers. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de studentenraad,
studentenpanels, ouderavonden en ondernemingsraad.

Met de decanen van de toeleverende scholen wordt regelmatig
overlegd. Er worden voor hen voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en ze worden op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen. In het regionale samenwerkingsverband Profijt

De managementrapportages worden periodiek met het college van

worden met onder andere toeleverende scholen optimale voor-

bestuur besproken, zodat inzicht in de geregistreerde (kwanti-

waarden gecreëerd om jongeren te laten doorleren in de beroeps-

tatieve) risico’s ontstaat. Risico’s ten aanzien van de continuïteit

kolom. Met hbo-instellingen is overleg om leerwegen op elkaar af

worden beheerst dankzij het opstellen van meerjarenprognoses met

te stemmen en samen te werken aan een betere aansluiting van de

betrekking tot studentenaantallen, meerjarenbegrotingen en een

lerarenopleiding op het mbo. Met hulpverlenende instanties wordt

meerjarenbeleid voor huisvesting.

regelmatig gesproken over het bieden van extra ondersteuning aan

In het verslagjaar heeft een brede delegatie uit de organisatie (col-

studenten die dat nodig hebben. In het bestuurlijk overleg met de

lege van bestuur, diensthoofden, sectordirecteuren, sectormanagers

Gelderse Roc’s vindt intensief overleg plaats over een macrodoel-

bedrijfsvoering, opleidingsmanagers en docenten) een kwalitatieve

matig opleidingenaanbod. Tijdens het jaarlijkse Diner Pensant heeft

gewogen risico-analyse uitgewerkt. Onder begeleiding van een

het Graafschap College in 2014 met regionale bedrijven, instellin-

externe adviseur zijn de interne en externe risico’s voor de toekomst

gen en overheden gesproken over een nieuw strategisch beleids-

systematisch in kaart gebracht en gerangschikt. De politieke

plan voor de periode 2015-2020. Via zo’n 30 onderwijsadviesraden

afhankelijkheid van landelijke en regionale wet- en regelgeving

wordt structureel overlegd met bedrijven en instellingen uit de re-

en de personeelsformatie voor de toekomst zijn aangewezen als

gio. Bijvoorbeeld over de vormgeving van de opleidingen en stages,

risico’s met de grootste impact op de organisatie. Op basis van de

maar ook over examinering. Daarnaast speelt het Graafschap Col-

belangrijkste risico’s onderneemt het Graafschap College acties om

lege een zeer actieve rol in het samenwerkingsverband Achterhoek

deze zoveel mogelijk te ondervangen. Daarmee is de uitgevoerde

2020. Overheid, Ondernemers en maatschappelijke Organisaties

risico-analyse een belangrijke bouwsteen voor de verdere ontwikke-

(drie O’s) spelen in dit verband gezamenlijk in op economische en

ling van het risicomanagement binnen het Graafschap College.

demografische ontwikkelingen in de regio, zoals bevolkingskrimp,
ontgroening en vergrijzing. In bijlage 3 is een uitgebreid overzicht

3.8.3.

In gesprek met onze belanghebbenden

Op alle niveaus in de organisatie gaat het Graafschap College de

opgenomen met voorbeelden van de horizontale dialoog met
interne en externe belanghebbenden.

59

60

Hoge opkomst bij eerste Nieuwjaarsbijeenkomst

2014 van start met levendig debat

Ruim 600 medewerkers hebben op 6 januari geproost op

Traditiegetrouw luidde het Graafschap College het nieuwe

het nieuwe jaar tijdens de eerste Nieuwjaarsbijeenkomst

jaar in met de zoektocht naar de ‘beste debater’. Op 7 janu-

van het Graafschap College. De bijeenkomst vond plaats

ari verzamelden ruim 150 studenten en medewerkers zich

in schouwburg Amphion in Doetinchem. Nadat René van

voor alweer het negende Graafschap College Nieuwjaars-

Gils en Sarien Shkolnik, van het college van bestuur, alle

debat. Een Lagerhuisdebat, dat deze keer werd geleid door

medewerkers persoonlijk een gelukkig nieuwjaar hadden

rapper ‘Lange Frans’. Er werd gedebatteerd over zes uiteen-

gewenst en iedereen had genoten van een lekker ontbijt met

lopende stellingen. Een jury, bestaande uit twee studenten

‘bubbels’, werden de plannen voor 2014 gepresenteerd. Dit

en een medewerker, bepaalt onder andere dat student

gebeurde aan de hand van korte filmpjes met medewerkers

Emma Box zich ‘de beste debater van 2014’ mag noemen.

en studenten in de hoofdrol. De ochtend werd afgesloten
met cabaretgroep ‘De Gemeentereiniging’. Op humoristische
wijze lieten zij hun licht schijnen op de voorgenomen plannen van het Graafschap College.

3.8.4.

Inspectietoezicht

Diner Pensant: ‘Over Morgen’
In de innovatieve ambiance van het ICER-gebouw gaven op

Staat van de Instelling

19 november zo’n 135 gasten gehoor aan de uitnodiging

In het voorjaar van 2014 heeft de Inspectie van het Onderwijs

van het Graafschap College om mee te denken over de

onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het Graafschap College.

strategische doelen voor de periode 2015-2020. De gasten

Een breed opgezet onderzoek dat officieel ‘Staat van de Instelling’12

werden onthaald op een aantrekkelijk programma met

wordt genoemd. Dit onderzoek vindt één keer per drie jaar plaats.

het thema: ‘Over Morgen’. Er werd uitgebreid gesproken,

Op basis van een steekproef heeft de inspectie bij vijf opleidingen

gebrainstormd en gediscussieerd over de uitdagingen die

onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit

het Graafschap College en de regionale bedrijven en instel-

van de examens, de opbrengsten (rendement) en de naleving van

lingen samen kunnen oppakken. ‘Wat doet het Graafschap

de wettelijke vereisten. Daarnaast is de kwaliteitsborging op oplei-

College, wat doen bedrijven en instellingen en wat moet

dingsniveau en op instellingsniveau onderzocht. Er zijn gesprekken

gezamenlijk worden aangepakt? Bij de plenaire afsluiting

gevoerd met studenten, docenten en management, documenten

springen enkele opmerkingen eruit: “Het Graafschap Col-

onderzocht en onderwijsactiviteiten geobserveerd.

lege mag de eerste stap zetten”, “Nadrukkelijk focussen op
Duitsland en Duits in de lessen aanbieden”, “Achterhoekse
uitdagingen helpen oplossen”, maar ook “Aandacht voor

Staat van de Instelling: onderzochte opleidingen

toptalenten”, “Meer innovatieve didactiek” en “Meer

•

meisjes in de techniek”. De bijeenkomst werd afgesloten

Medewerker marketing en communicatie (niveau 4,
bol)

met een diner dat voor de gelegenheid door ‘topkoks’ van

•

Monteur data/elektra (niveau 2, bbl)

het Graafschap College in de sfeer van Slow Food werd

•

Applicatie- en mediaontwikkeling (niveau 4, bol)

verzorgd. “Voortreffelijk georganiseerd”, was een veel

•

Sport- en bewegingsbegeleider (niveau 2, bol)

gehoorde uitspraak. Het Graafschap College heeft inmiddels

•

Maatschappelijke zorg (niveau 3-4, bbl)

een traditie hoog te houden.

De Staat van de Instelling is uitgevoerd op basis van het ‘Toezichtskader BVE (2012)’
en richt zich op vijf kwaliteitsgebieden: onderwijsproces, examinering en diplomering,
opbrengsten, kwaliteitsborging en naleving wettelijke eisen. Ieder kwaliteitsgebied is
onderverdeeld in verschillende aspecten, die apart worden beoordeeld. Op basis van de
scores van deze deelaspecten krijgt ieder kwaliteitsgebied een score ‘goed, voldoende,
onvoldoende of slecht’.

12
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Op 27 mei heeft de inspectie haar bevindingen aan het college van
bestuur gepresenteerd. De algemene conclusie is positief, zowel

Inspectie van het Onderwijs: “De kwaliteitsborging van het

over de opleidingen als over het Graafschap College als geheel.

Graafschap College is voldoende. […] Daardoor is de instel-

De kwaliteit van het onderwijsproces is overal voldoende. Bij drie

ling in staat het onderwijs, de examinering en de opbreng-

van de vijf opleidingen is er zelfs de waardering ‘goed’ aangege-

sten te volgen, de kwaliteit daarvan te meten en waar nodig

ven. Opbrengsten, financiële continuïteit, student- en medewer-

verder te ontwikkelen en te verbeteren. De instelling is over-

kerstevredenheid, stabiliteit van de organisatie en management

zichtelijk en het college van bestuur, de sectordirectie en het

laten geen bijzondere risico’s zien. Uit het onderzoek is voor wat

management zijn goed op de hoogte van onderwijsinhoude-

betreft de opleidingen Medewerker marketing en communicatie en

lijke ontwikkelingen. Bovendien geven zij duidelijk structuur

Maatschappelijke zorg een aantal verbeterpunten gekomen. Deze

en sturing aan de verschillende organisatielagen. […] Het

verbeterpunten hebben betrekking op kwaliteitsgebied ‘examine-

kwaliteitszorgsysteem is zorgvuldig opgezet en voorziet in

ring en diplomering’, dat bestaat uit drie deelaspecten: examen-

het periodiek meten op de diverse kwaliteitsgebieden. […]

instrumentarium, afname en beoordeling. Voor beide opleidingen

We constateren dat de lessen prima verzorgd zijn. Bovendien

geldt dat het exameninstrumentarium en de afname in orde zijn.

is de begeleiding en zorg voor studenten in alle opleidingen

Met betrekking tot de beoordeling in de praktijk heeft de inspectie

dik in orde.”

vastgesteld dat er bij beide opleidingen verbeteringen mogelijk zijn.
Hier wordt het komende jaar aan gewerkt. De inspectie beoordeelt

Themaonderzoek

in 2015 of de betreffende opleidingen voldoende verbeteringen

Gelijktijdig met het onderzoek naar de Staat van de Instelling heeft

hebben doorgevoerd.

de inspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteit bij kleine opleidingen (minder dan 15 studenten), een zogenaamd themaonderzoek.
Het onderzoek maakte onderdeel uit van een landelijk onderzoek,
waarbij meerdere roc’s betrokken waren. Bij het Graafschap
College is onderzoek gedaan naar de opleidingen Tegelzetter en
Allround meubelmaker. Beide opleidingen werden goed beoordeeld. De inspectie heeft geconcludeerd dat er ondanks de kleine
studentenaantallen door een slimme, gerichte samenwerking met
verwante opleidingen een uitstekende kwaliteit van het onderwijs
wordt geleverd.

Zwakke opleidingen
Een opleiding wordt door de inspectie als ‘zwak’ betiteld als de
kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is. Het Graafschap College
heeft geen zwakke opleidingen.

3.8.5.

Klachten

Het Graafschap College beschikt over een klachtenregeling. In

In het vorige verslagjaar is een externe vertrouwenspersoon be-

het verslagjaar heeft de studentenraad ingestemd met de in 2013

noemd, die als sparringpartner voor de interne vertrouwensperso-

vernieuwde klachtenregeling. De ondernemingsraad stemde in het

nen kan fungeren en, in bijzondere situaties, vertrouwenspersoon

vorige verslagjaar al in met de nieuwe regeling. Het Graafschap

voor medewerkers kan zijn. In 2014 is de externe vertrouwensper-

College heeft ook een klachtencommissie. De leden van de klach-

soon drie keer geraadpleegd. De externe vertrouwenspersoon heeft

tencommissie zijn benoemd door het college van bestuur, mede op

in het verslagjaar kennisgemaakt met de ondernemingsraad.

voorstel van de voormalige medezeggenschapsraad.
De vertrouwenspersonen en het college van bestuur hebben in
In 2014 heeft het Graafschap College 13 klachten ontvangen van

2014 één keer gezamenlijk overleg gehad.

studenten, ouders en medewerkers, onder andere over aansprakelijkheidsstelling, toelating, examinering en administratieve afhande-

3.8.6.

Maatschappelijke participaties, sponsoring en 		

ling. De klachten zijn behandeld door de sector waar de klacht is

		

ondersteuning van goede doelen

ontstaan. Bij de behandeling van de klachten heeft het Graafschap

Maatschappelijke participaties en sponsoring zijn manieren om een

College geen advies gevraagd aan de klachtencommissie en er is

duurzame relatie op te bouwen met de regio, de naamsbekendheid

eveneens geen extern juridisch advies ingewonnen.

te vergroten en de maatschappelijke betrokkenheid uit te dragen.
De sponsordoelen worden geselecteerd in overeenstemming met

Vertrouwenspersonen

het strategisch beleid. Verzoeken worden altijd getoetst aan het

Studenten en medewerkers met klachten over ongewenst gedrag

vastgestelde beleid en de criteria die zijn geformuleerd. Medewer-

kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen van het Graafschap

kers en studenten organiseren regelmatig acties voor goede doelen.

College. In het verslagjaar hebben de vertrouwenspersonen 42 meldingen van studenten ontvangen. Zeven medewerkers benaderde
de vertrouwenspersonen. Alle meldingen zijn door de vertrouwenspersonen afgehandeld. Uit de meldingen zijn geen officiële
klachten voortgekomen.

In het kader van professionalisering bezochten de vertrouwenspersonen in het verslagjaar verschillende themadagen en congressen
over vertrouwenswerk in het onderwijs. In aansluiting op deze
activiteiten zijn intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Nieuwe
vertrouwenspersonen volgden de cursus ‘Project Preventie Seksuele
Intimidatie’, waarin het vertrouwenswerk en de sociale veiligheid
op school centraal staat.
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Voorbeelden van maatschappelijke participaties, sponsoring en ondersteuning goede doelen in 2014

Maatschappelijke participatie
Begunstigde

Bijdrage

Achterhoek 2020

Bestuurlijke participatie stuurgroep (tot juli 2014), organiseren en faciliteren
bijeenkomsten maatschappelijke organisaties

Ondernemers en Overheid in de Achterhoek

Beschikbaar stellen van onze vestigingen voor bijeenkomsten in het kader van
onze maatschappelijke rol in de Achterhoek

ICER (innovatiecentrum voor Industrie, Cultuur, Educatie en Recreatie)

Voorzitterschap bestuur en financiële bijdrage

CIVON

Bestuurlijk deelnemer aan het Centrum voor Innovatief Vakmanschap OostNederland. Het centrum heeft als doel innovatie in de Achterhoek onder de
aandacht te brengen

AChterhoek CUltuur (ACCU), straattheater

Lidmaatschap

Huntenkring

Lidmaatschap Businessclub (sector Techniek & Informatica)

Schouwburg Amphion

Partner

Stichting Vrienden van het Borghuis

Partner

Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis

Lidmaatschap bestuur en begunstiger

Warboel Muziekprojecten

Bijdrage door middel van de inzet van medewerkers en studenten rond de
organisatie en uitvoering van de intocht van Sinterklaas

Technieklokaal

Financiële bijdrage

POA Achterhoek

Participatie in bestuur en overleggroep

POA Liemers

Participatie in overleggroep

Sponsoring
Begunstigde

Bijdrage

Stichting Architectuur Prijs Achterhoek

Bijdrage door middel van de inzet van studenten

Lions Club Doetinchem

Financiële bijdrage

Ondersteuning goede doelen
Begunstigde

Bijdrage

Bosniëproject

Bijdrage met studenten aan project in voormalig oorlogsgebied

Stichting Joni

Financiële bijdrage, ingezameld tijdens kerstactie Graafschap College

Zonnebloem-gasten rondgeleid op Graafschap

Studenten verkopen radiospotjes voor

College

Stichting DOS

Op 15 september waren 23 leden van ‘De Zonnebloem’ te

Bijna 100 studenten van de opleidingen Junior accountman-

gast bij het Graafschap College. Ze kregen een rondleiding

ager en Medewerker marketing-communicatie zijn eind de-

door het schoolgebouw en werden bijgepraat over les-

cember twee weken in touw geweest voor het goede doel.

methodes in het moderne mbo-onderwijs.

Iedere middag probeerden 10 studenten via telefonische
verkoop bedrijven in Doetinchem te interesseren voor een
radiospotje. Met dit spotje steunden zij stichting DOS, een
stichting die zich inzet voor Nicaragua.

Goed voorbereid door middel van een telefoontraining,
goed geïnformeerd over het goede doel waarvoor ze belden
en met een telefoonlijst in de hand gingen de studenten
in tweetallen aan de slag. “In de functies waarin onze studenten terecht komen, behoort ‘telefoneren’ vaak tot de
dagelijkse werkzaamheden. Stagebedrijven hebben behoefte
aan goed opgeleide medewerkers, ook op dit gebied. Om
deze vaardigheid extra te trainen is dit lesonderdeel gekoppeld aan een concrete opdracht: de goede doelen bel-actie,”
vertelt docent Berton ter Burg.
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3.9. Tevredenheid

scoort het Graafschap College bovengemiddeld. Ieder cluster is verdeeld in meerdere vragen. Ook bij de vragen scoort het Graafschap

3.9.1.

Tevredenheid van studenten

College op of boven het landelijk gemiddelde.

In 2014 is de tevredenheid van onze studenten gemeten aan de
hand van de tweejaarlijkse landelijke JOB-monitor. In de maanden
januari, februari en maart kregen alle studenten de mogelijkheid
een vragenlijst in te vullen.

Respons
Ruim 5.000 studenten van het Graafschap College hebben deelgenomen aan het onderzoek. Dat betekent een respons van 55,4%.
Vanwege een relatief laag respons van de JOB-onderzoeken in
2010 en 2012 had het respons van het tevredenheidsonderzoek
in 2014 extra veel aandacht. Het onderzoek is uitgebreid onder

Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde waardering voor de

de aandacht gebracht bij opleidingsmanagers en ondersteunende

school en de opleiding in rapportcijfers ten op zichte van het on-

medewerkers en het verloop van de afname is op klasniveau ge-

derzoek in 2012 beide met 0,1 punt zijn gestegen. Daarnaast valt

monitord. De extra inspanningen hebben gezorgd voor een hoger

nog een aantal andere zaken op:

respons ten opzichte van de onderzoeken in 2010 en 2012. Ook
ten opzichte van het landelijk gemiddelde hebben in 2014 bij het
Graafschap College relatief meer studenten aan het onderzoek
deelgenomen.

Respons landelijke JOB-monitor
Respons in %
Respons in aantallen
Landelijk gemiddelde respons
in %

2010

2012

2014

46,9%

46,0%

55,4%

3.821

4.026

5.094

27,4%

41,7%

53,1%

Resultaten
De tabel op pagina 67 geeft een overzicht van de resultaten op de
hoofdcategorieën (clusters van vragen) die de JOB-monitor onderscheidt. Per cluster is de mate van tevredenheid af te lezen en is
een vergelijking gemaakt met de landelijke scores. Op alle clusters

•• Het thema ‘Toetsing’ wordt goed gewaardeerd en de waardering over de thema’s ‘Lessen’, ‘Begeleiding’ en ‘Organisatie’ is
licht gestegen.
•• De tevredenheid over het thema ‘Competenties’ is licht 		
gedaald, maar nog altijd goed. De daling wordt veroorzaakt
door een iets lagere waardering van probleemoplossend 		
handelen en plannen en organiseren in het onderwijs.
•• Voor de veiligheid op school (terrein en gebouw) is grote 		
waardering.
•• Met betrekking tot het tijdig doorgeven van roosterwijzigingen
en het daadwerkelijk gebruik van aangeschafte boeken zijn
matige/onvoldoende beoordelingen gegeven.
•• De respondenten geven een positieve waardering met betrekking tot de (zeer) geringe lesuitval.
•• De vragen over leren op de werkplek en stagebegeleiding 		
worden hoog gewaardeerd. De mate van contact tussen school
en de werkplek krijgt naar verhouding een lagere score.

2012
landelijk

2012
Graafschap College

2014
landelijk

2014
Graafschap College

Rapportcijfer school

6,4

6,6

6,5

6,7

Rapportcijfer opleiding

6,9

7,0

JOB-monitor 2012 en 2014

7,0

7,1

Zou weer voor deze school kiezen

46%

53%

Zou weer voor deze opleiding kiezen

53%

55%

Tevreden over Informatie

52%

54%

Tevreden over Lessen

52%

55%

Tevreden over Toetsing

66%

68%

Tevreden over Studiebegeleiding

56%

59%

Tevreden over Onderwijsfaciliteiten

55%

59%

Tevreden over Competenties

61%

66%

Tevreden over Stage (bol)

57%

61%

Tevreden over Werkplek (bbl)

66%

66%

Tevreden over (Studie)loopbaanbegeleiding

46%

48%

Tevreden over Organisatie

44%

46%

Tevreden over Sfeer en Veiligheid

66%

69%

Clusterscores

•• Zowel studenten in de beroepsopleidende als beroepsbegeleidende leerweg hebben iets meer moeite om een bpv-plaats te
vinden.
•• De waardering voor docenten en de kantine is gestegen.
•• Er is sprake van een behoorlijke stijging in de waardering voor
het studeren in eigen tempo.
•• Een groeiend aantal studenten weet waar ze met klachten 		
terecht kan (55% in 2012, 57% in 2014), maar 19% van de
studenten zegt het nog steeds niet te weten.
•• Weliswaar 63% van de studenten weet dat er een studentenraad is, maar 5% meent van niet en bij ruim 30% is het nog
niet bekend (‘weet ik niet’).
•• De bereidheid om op school mee te denken, is relatief klein en
is verder afgenomen ten opzichte van eerdere jaren.
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3.9.2.

Studentenpanels

Binnen de opleidingen (of teams) zijn geregeld gesprekken met

hun mening over de organisatie en uitvoering van de beroepspraktijkvorming en de samenwerking met onze school.

studentenpanels. In de studentenpanels bespreken studenten hun
mening over onderwijs, de leeromgeving, de examinering en de

Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid van praktijkbedrijven

begeleiding met het team. De uitkomsten van de panelgesprekken

over de hele linie is verbeterd. Alle sectoren krijgen een ruime vol-

worden in de onderwijsteams en met het management besproken.

doende voor de organisatie en begeleiding van de beroepspraktijk-

Naar aanleiding daarvan worden verbeteracties uitgewerkt en

vorming. De praktijkbedrijven zijn tevreden over de voorbereiding

opgenomen in het (team)verbeterplan.

van en communicatie over de beroepspraktijkvorming. De informatievoorziening en voorbereiding vanuit school en het contact

Binnen de sector Economie & Dienstverlening hebben in 2014

met de praktijkbegeleiders wordt goed gewaardeerd. Bedrijven en

verschillende teams aparte bijeenkomsten georganiseerd om de

instellingen zijn tevreden over de aansluiting van de theorie op de

resultaten van het studententevredenheidsonderzoek te bespre-

praktijk en de uitvoerbaarheid van de opdrachten. De resultaten

ken. Bij de opleiding Verpleegkunde (sector Zorg & Welzijn) is het

van het tevredenheidsonderzoek zijn op teamniveau besproken en

studentenpanel in het verslagjaar vervangen door ‘critical students’.

geanalyseerd. Op basis daarvan zijn verbetermaatregelen geformu-

Deze studenten brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over

leerd. Deze maatregelen zijn opgenomen in het teamverbeterplan.

diverse thema’s. Twee keer per jaar gaan de ‘critical students’ in
gesprek met afgevaardigden van het kwaliteitsmanagementteam

In 2015 wordt opnieuw de tevredenheid van bedrijven en instel-

van de opleiding Verpleegkundige. Van deze gesprekken wordt

lingen onderzocht.

een verslag gemaakt dat studenten via It’s Learning kunnen inzien.
Daarnaast wordt via de nieuwsbrief voor studenten over de uitkomsten van het gesprek gecommuniceerd.

3.9.3.

Tevredenheid van bedrijven en instelling

Regelmatig onderzoekt het Graafschap College de tevredenheid
van bedrijven en instellingen, die stageplaatsen en leerwerkplekken
aanbieden. Het meest recente onderzoek, waar alle onderwijssectoren van het Graafschap College bij betrokken waren, dateert van
2013. Bedrijven en instellingen die in de periode april tot juli 2013
studenten van het Graafschap College in de praktijk hebben opgeleid, ontvingen een vragenlijst. Afhankelijk van de sector heeft 27%
tot 36% van de benaderde bedrijven en instellingen deelgenomen
aan het onderzoek. Dit is niet hoog, maar toch 7% meer dan bij
het vorige onderzoek in 2010. In totaal gaven ruim 780 bedrijven

Tevredenheid bedrijven en instellingen naar rubriek (schaal 1-10)
Voorbereiding en
communicatie
Gemiddelde Graafschap College

Begeleiding

6,9

Werkzaamheden
en beoordeling
6,9

Rapportcijfer
organisatie

7,1

Rapportcijfer
begeleiding

7,1

7,1

Techniek & Informatica

6,9

6,9

7,1

6,9

7,0

Economie & Dienstverlening

6,9

6,9

7,1

7,0

7,1

Zorg & Welzijn

6,6

6,6

7,1

6,9

6,8

Educatie & Participatie

7,5

7,3

7,3

7,3

7,2

Vergelijking tevredenheidsontwikkeling per rubriek
T&I 2010 T&I 2013

E&D 2010

E&D 2013

Z&W 2010

Z&W 2013

E&P 2010

E&P 2013

Voorbereiding en
communicatie

6,4

6,9

6,4

7,3

6,5

6,6

6,5

7,5

Begeleiding

6,7

6,9

6,6

6,9

6,5

6,6

6,0

7,3

Werkzaamheden en
beoordeling in bpv

6,7

7,1

6,8

7,1

7,1

7,1

6,3

7,3

Rapportcijfer organisatie bpv

6,8

6,9

6,6

7,0

6,6

6,9

5,4

7,3

3.9.4.

Tevredenheid van medewerkers

In het verslagjaar is de tevredenheid van medewerkers onderzocht.

Opvallend is dat bij het Graafschap College het Ondersteunend en

Alle medewerkers kregen in februari de gelegenheid via internet

Beheerspersoneel (OBP) meer tevreden is over de arbeidsomstan-

een vragenlijst in te vullen. 79,6% (664) van de medewerkers

digheden en de organisatie dan het Onderwijzend Personeel (OP).

maakte hier gebruik van. Met betrekking tot de volgende hoofd-

In de periode februari tot en met juni zijn de resultaten van het

onderwerpen is de tevredenheid van de medewerkers onderzocht:

tevredenheidsonderzoek per team besproken. Per sector is hierover

algemene tevredenheid, werkzaamheden, arbeidsomstandigheden,

gerapporteerd aan het college van bestuur. In zijn algemeenheid

directe collega’s, leidinggevende, organisatie, ontwikkelingsmoge-

blijkt dat:

lijkheden en beloning.
De algemene tevredenheid binnen de organisatie is gewaardeerd

•• de herkenning van de resultaten groot is;

met een 7,8 (landelijk gemiddelde 6,9). Bij de vorige tevredenheids-

•• medewerkers erg tevreden zijn over het werken met collega’s
en over het Graafschap College als geheel;

onderzoeken in 2011 en 2008 werd de algemene tevredenheid
respectievelijk met een 7,3 en 7,0 beoordeeld. Er is de afgelopen
jaren dus sprake van een flinke verbetering. Ten opzichte van de
Benchmark MBO13 scoort het Graafschap College op alle hoofdonderwerpen van het onderzoek hoger.

•• medewerkers over hun leidinggevende doorgaans tevreden
zijn;
•• de werkdruk het grootste punt van zorg is.
Door middel van de Benchmark MBO kunnen de resultaten van alle roc’s in Nederland
met elkaar vergeleken worden.

13
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De administratieve en organisatorische processen en de gevraagde

Samen successen vieren

verantwoording op tal van terreinen worden als de belangrijkste
oorzaken van de werkdruk genoemd. Sinds het medewerkerste-

Vier uit zes!

vredenheidsonderzoek is de werkdruk bij veel besprekingen aan

Op 23 januari deden 31 studenten van de opleidingen Directiese-

de orde geweest en zijn er diverse acties ondernomen om de

cretaresse, ICT-beheerder en Applicatieontwikkelaar mee aan de

werkdruk terug te dringen. Zo is na de zomervakantie het project

beroepenwedstrijd Skills Heroes. Studenten van ROC van Twente,

‘Graafschap Vitaal!’ gestart. Ook is er bij de begrotingsbesprekin-

ROC A12, Deltion, Aventus en het Graafschap College streden

gen in oktober extra formatie toegekend aan de sectoren. Bij de

tegen elkaar om uit te maken wie er naar de landelijke Skills Heroes

ontwikkeling van de nieuwe strategie voor de komende jaren is het

finale werd uitgezonden. Vier van de zes winnaars waren afkomstig

thema werkdruk uitdrukkelijk meegenomen. Een van de strategi-

van het Graafschap College.

sche thema’s voor de komende jaren is dat het Graafschap College
een school is waar professionals leren en werken met passie en
plezier.

Beste werkgever van Nederland
Het Graafschap College is uitgeroepen tot een van de vijftig
beste werkgevers van Nederland met minder dan 1.000 medewerkers. Het ‘Beste Werkgeversonderzoek’ wordt jaarlijks
uitgevoerd om een objectief oordeel te kunnen vellen over
werkgeverschap in Nederland. Meer dan 200.000 medewer-

Vijf winnende bakkers!

kers beoordelen meer dan 300 werkgevers. Respons en sco-

Op 12 februari deden studenten van de opleiding Brood- en

res van het medewerkerstevredenheidsonderzoek bepalen

banketbakker mee aan de rayonwedstrijd Oost, georganiseerd door

de plaats op de ranglijst.

stichting Jeugdvakwedstrijden voor de bakkerij. De studenten namen het op tegen studenten van ROC Nijmegen, ROC van Twente
en Rijn IJssel. Maar liefst vijf studenten van het Graafschap College
vielen in de prijzen. In de categorieën uitvoerend broodbakker,
zelfstandig broodbakker en uitvoerend brood- en banketbakker
behaalde studenten van het Graafschap College de eerste prijs. Bij
de onderdelen zelfstandig broodbakker en uitvoerend brood- en
banketbakker werden de Graafschap College-studenten respectievelijk tweede en derde.

MBO Keuzegids 2014: Graafschap College in top 5

Docent Patrick Woudstra in top drie ‘Leraar van het

Het Graafschap College scoort in de Keuzegids 2014 opnieuw

Jaar 2014’

hoog in de ranglijst. De school is, net als in 2013, nummer vijf van

Patrick Woudstra, docent burgerschap bij de opleiding Detailhan-

Nederland van alle mbo-scholen. Van de grotere algemene roc’s

del, is in de top drie geëindigd van de landelijke verkiezing ‘Leraar

met een breed aanbod is het Graafschap College zelfs nummer

van het Jaar 2014’ voor het mbo. Tijdens een feestelijke show in

twee. De opleidingen Informatie en communicatie van het Graaf-

De Fabrique in Utrecht vond op 4 oktober de ontknoping van de

schap College zijn wederom de beste van Nederland. De opleidin-

wedstrijd plaats. Het was voor de tweede keer dat een docent van

gen op het gebied van Veiligheid en sport staan ook al jaren aan

het Graafschap College de top drie haalde.

de top; in 2014 op de derde plaats. Ook de opleidingen Metaal en
procestechniek, Middenkader engineering en Elektro- en installatie-

Student Heleen Florijn blinkt uit!

techniek, Houtbewerking en Meubelmaken behaalden in 2014 een

Heleen Florijn, tweedejaars student van de opleiding Kapper, ein-

derde plaats in de ranglijst.

digde in oktober bij de beste tien Uitblinkers van het mbo in 2014.
Tijdens het landelijke Uitblinkersgala mocht zij zich presenteren

Kristalprijs voor Martin Elburg
Docent Martin Elburg won in 2014 de Kristalprijs. De Kristalprijs is
een prijs voor en door medewerkers van het Graafschap College en
wordt één keer per twee jaar uitgereikt. Martin Elburg ontving de
prijs onder andere vanwege zijn bevlogenheid voor het onder-

voor de vakjury.

Heleen Florijn Uitblinker 2014
van het Graafschap College

wijs en zijn inzet voor de uitwisselingsactiviteiten in de Euregio.
Martin Elburg, seniordocent Duits bij de opleidingen Commerciële
dienstverlening, was samen met twee andere docenten van het
Graafschap College genomineerd voor de prijs.

KBTO-award voor meest innovatieve project
Het woonark-project, waarin studenten van verschillende technische opleidingen werkten aan het ontwerp en de bouw van een
duurzame en zelfvoorzienende woonark, is in oktober, tijdens
de innovatiebeurs van het KBTO (Kontakt Bedrijfsleven Technisch
Onderwijs), in de prijzen gevallen. Volgens de jury is het project, dat
het Graafschap College samen met BouwMensen, InstallatieWerk

Maak Heleen landel
ijke Uitblinker
door op haar te st
emmen via:
www.ditismbo.nl

en het CIVON heeft uitgevoerd, het meest innovatieve idee van het
bedrijfsleven en technisch onderwijs in de Achterhoek.
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Beste Euregionale Verkoper

Naar WorldSkills in Brazilië!

Drie studenten van het Graafschap College deden in november

Lando Klein Gunnewiek heeft tijdens de Vakkanjerwedstrijden op 3

mee aan de Euregionale verkoopwedstrijd in Kleve, Duitsland. Aan

en 4 december in Vlissingen een ticket naar de WorldSkills 2015 in

de wedstrijd deden studenten van vijf roc’s en zes Duitse Berufskol-

Brazilië in de wacht gesleept. Hij bleek de sterkste op het onderdeel

legs mee. Onder toezicht van een jury moesten de deelnemers een

sanitaire- en verwarmingstechniek. Lando volgt zijn opleiding bij

zelf gekozen product verkopen aan een klant uit het buurland. Eén

InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland en het Graafschap College

student van het Graafschap College, Maikel Mierop, drong door tot

en is werkzaam bij installatiebedrijf Rufra in Lichtenvoorde. De

de finale van de wedstrijd en werd derde.

WorldSkills 2015 vinden plaats in augustus. Naar verwachting doen
meer dan duizend jonge talenten uit meer dan 60 landen mee aan

Studenten Bouwkunde vallen in de prijzen
Eerstejaars studenten Bouwkunde vielen in de prijzen bij de
scholenwedstrijd van de Architectuur Prijs Achterhoek. Met hun
ontwerp en de maquette van een woon- en winkelstraat behaalden
zij de tweede prijs. Uit handen van Nout Wellink, voorzitter van de
Architectuur Prijs Achterhoek, ontvingen de studenten hun prijs.

de wereldkampioenschappen.

Lando Klein Gunnewiek
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4. Onderwijs
4.1. Visie op onderwijs

Vakmanschap
burgerschap
ondernemerschap

Heldere
structuur
Examens
van niveau

In 2013 herijkte het Graafschap College de onderwijsvisie. De visie
Iedereen
een leven lang leren

geeft sturing aan de invoering van de maatregelen uit het actieplan
Focus op Vakmanschap en was leidend bij de ontwikkeling van de
nieuwe strategische thema’s voor de periode 2015-2020.

Van en
voor de regio

Blijvend
innovatief

Modern,
kleinschalig leren

Gevarieerde
lessen

Persoonlijke
begeleiding

Onderwijsvisie Graafschap College
Voor wie en met wie?
1.

Voor iedereen een leven lang leren
Het Graafschap College biedt in principe onderwijs voor iedereen. De student is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn of 		
haar talenten. Wij ondersteunen ieder individu bij de ontdekking en ontwikkeling van zijn of haar mogelijkheden, een leven lang.

2.

Van en voor de regio
Wij versterken de regio met een sterk opleidingenaanbod en goede beroepskrachten. Omgekeerd willen we dat de regio ook het 		
onderwijs versterkt. Een goede samenwerking met de regio maakt het mogelijk de hoogst haalbare kwaliteit te bieden voor zowel 		
studenten als de regio. De opleidingsprogramma’s sluiten zo dicht mogelijk aan op de beroepspraktijk. Het opdoen van kennis, 		
ervaringen en vaardigheden in het buitenland willen wij stimuleren.

Hoe richten we onze opleidingsprogramma’s in?
3.

Persoonlijke begeleiding
Wij zorgen dat studenten zich gezien en gekend voelen. Hierdoor groeit het vertrouwen en ontstaat de basis voor opleiden.
We streven naar een zo passend mogelijke individuele begeleiding, zodat iedere student maximaal succes kan behalen.

4.

Heldere structuur
Wij leggen het accent op effectief en duurzaam opleiden. De student kiest de opleiding, wij bieden de meest effectieve leerweg.
De opleidingen bieden de studenten een heldere structuur en geven de studenten houvast bij de ontwikkeling van zijn of haar
talenten. Onze opleidingen worden door onze professionals in de verschillende opleidingsteams vormgegeven.

5.

Vakmanschap, burgerschap en ondernemerschap
Wij leiden studenten op tot excellente vakmensen en volwaardige burgers met een ondernemende houding.

6.

Gevarieerde lessen
De juiste didactische mix (blended learning) is ons uitgangspunt. Onze didactiek sluit aan bij de doelgroep (leeftijd, niveau, onderwijsvorm en leerstijl), leerstof en beroepspraktijk. Leren wordt betekenisvol door de context van het leren zoveel mogelijk te
relateren aan de beroepspraktijk.

7.

Examens op niveau
Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van de examinering en het proces daar omheen. De examinering is geënt op het
beroepsgericht leren, waarin studenten die kennis, vaardigheden, houding en inzichten ontwikkelen om als beginnend beroepsoefenaar te functioneren. Het beroepenveld is daarom bij het examineringsproces betrokken.

Welke voorwaarden zijn belangrijk?
8.

Modern, kleinschalig leren
Wij zorgen voor een optimale leeromgeving. Wij hechten waarde aan kleinschaligheid en laagdrempeligheid, zodat de student
zich op school veilig en vertrouwt voelt. Er is altijd verbinding tussen school en de beroepspraktijk. Daarnaast is er één rijke
digitale leeromgeving ingericht.

9.

Blijvend innoverend
Onze uitgangspunten bij de innovatie van het onderwijs zijn duurzaamheid en kwaliteit. We innoveren niet op basis van hypes,
maar als het nodig is om ons doel (het opleiden van excellente vakmensen en volwaardige burgers) te bereiken en ontwikkelingen in de regio er om vragen.
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4.2. Aanbod van opleidingen
4.2.1.

Aantal kwalificatiedossiers per leerweg (peildatum 1-10)

Portfoliobeleid

Bol

Bbl

Bol en/of bbl

In het verslagjaar is het beleidskader voor een doelmatig portfolio ,

2011

63

46

74

na een grondige evaluatie, bijgesteld en opnieuw vastgesteld. Het

2012

63

46

74

beleidskader beschrijft een model, een procesbeschrijving en instru-

2013

62

46

73

2014

60

49

76

14

menten, waarmee het Graafschap College op transparante wijze een
blijvend, passend, evenwichtig, rechtmatig en doelmatig portfolio

Als een student niet op kwalificatiedossier wordt ingeschreven,

kan samenstellen. Uit onderzoeken, die het Graafschap College jaar-

wordt hij of zij ingeschreven op een kwalificatie16. Deze studen-

lijks uitvoert, blijkt afgelopen jaar opnieuw dat het mbo-onderwijs in

ten weten voor welk beroep zij opgeleid en gediplomeerd willen

de Achterhoek doelmatig is.

worden. Op 1 oktober 2014 leidde het Graafschap College op voor
139 verschillende beroepen. De opleidingen werden aangeboden

4.2.2.

Toelating tot de opleiding

door de sectoren Techniek & Informatica, Economie & Dienstverle-

In 2014 heeft het Graafschap College het beleid ‘Aanmelding en

ning en Zorg & Welzijn. Het Graafschap College verzorgt opleidin-

Inschrijving’ geëvalueerd. Onderzocht is of het toelatingsbeleid

gen van niveau 1 tot en met 4 en in de beroepsopleidende en/of

zorgt voor een eenduidige en professionele toelatingsprocedure.

beroepsbegeleidende leerweg. Ten opzichte van voorgaande jaren

Gebleken is dat het beleid breed wordt gedragen, maar op een

is het aantal beroepen, waarvoor het Graafschap College opleidt,

aantal punten verder aangescherpt moet worden. Het aange-

afgenomen. Dat komt doordat opleidingen zijn samengevoegd

scherpte beleid heet ‘Aanmelden, toelaten en inschrijven’. Beleid en

of opgeheven. De verwachting is dat het aantal opleidingen de

procedures zijn in deze beleidsnotitie van elkaar gescheiden.

komende jaren verder krimpt. Dat heeft twee oorzaken:

Tijdens een zorgvuldige toelatingsprocedure, die voor iedere aankomende student wordt gevolgd, wordt bepaald of de wensen en
capaciteiten van de student aansluiten bij de eisen die een bepaalde opleiding of beroep stelt. De procedure bestaat uit meerdere
stappen, waarvan een toelatingsgesprek onderdeel uitmaakt.

4.2.3.

Beroepsopleidingen

Het Graafschap College wil studenten een brede oriëntatie op het
beroepenveld aanbieden, zodat zij kunnen komen tot een juiste
beroepskeuze. De betreffende studenten worden tijdelijk ingeschre-

•• Herziening van de kwalificatiestructuur: opleidingen die veel
op elkaar lijken worden samengevoegd. De keuze tussen 		
verschillende profielen en keuzedelen gaat het verschil tussen
de opleidingen maken. Studenten worden breder opgeleid,
waardoor ze makkelijker tot de arbeidsmarkt kunnen toe		
treden.
•• Macrodoelmatigheid van het opleidingenaanbod: de overheid
vraagt mbo-instellingen om hun opleidingenaanbod goed af
te stemmen op de regionale arbeidsmarkt en te onderzoeken
of kleine opleidingen in samenwerking met een ander roc 		
kunnen worden verzorgd.

ven op het kwalificatiedossier15. In de tabel hieronder een overzicht
van het aantal kwalificatiedossiers waarop op 1 oktober van het
betreffende verslagjaar studenten waren ingeschreven. Het aantal
kwalificatiedossiers is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven.

Met de term ‘portfolio’ wordt bedoeld: het totaal aan opleidingen of delen daarvan
(keuzedelen of maatwerk)
15
De kern van het kwalificatiedossier is de beschrijving van een of meerdere diploma-eisen
(kwalificaties)
16
Een kwalificatie is een beroepsopleiding waar een diploma voor kan worden behaald
14

Aantal beroepen per niveau en leerweg (peildatum 1 oktober)
2011
Niveau

Aantal
beroepen

2012

Bol

Bbl

Aantal
beroepen

2013

Bol

Bbl

Aantal
beroepen

2014

Bol

Bbl

Aantal
beroepen

Bol

Bbl

1

9

7

9

9

7

9

9

7

8

8

6

5

2

46

32

36

40

29

35

36

27

30

36

24

28

3

64

31

51

59

38

47

51

30

37

49

24

37

4

68

56

23

68

63

23

56

45

21

45

33

22

Totaal

187

176

152

138

Overzicht studierichtingen 2013-2014 Graafschap College per sector
Sector Techniek & Informatica

Sector Economie & Dienstverlening

Bouwkunde

Administratie

Houtbewerking

Secretariaat

Meubelmaken

Detailhandel

Timmeren

Commerciële dienstverlening en internationale groothandel

Metselen

Juridische dienstverlening en bank- en verzekeringswezen

Middenkader engineering

Publieke en particuliere veiligheid

Werktuigbouwkunde

Veiligheid en Vakmanschap (VeVa)

Procestechniek

Horeca/facilitaire dienstverlening

Elektro- en installatietechniek

Brood en banket

Mechatronica

Haarverzorging

Motorvoertuigentechniek

Schoonheidsverzorging

Informatie en communicatie

Toerisme en recreatie

AKA Techniek (t/m juli 2014)

Wegtransport en logistiek

Sector Zorg & Welzijn

Sector Educatie & Participatie

Basis-Zorg en welzijn

Beroepsonderwijs: t/m juli 2014 AKA (niveau 1) en

Onderwijs en begeleiding

vanaf juli 2014 Entreeopleiding

Sport en bewegen

MIJN SCHOOL: opleidingen Helpende zorg & welzijn (niveau 2) en

Verpleging en verzorging

Sociaal cultureel werk (niveau 4)

Welzijn en cultuur
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Beroepsonderwijs: AKA en Entree-opleiding
De Entree-opleiding (tot en met juli 2014 AKA-opleiding) is bedoeld
voor studenten die niet aan de vooropleidingseisen voor mbo-2,
mbo-3 of mbo-4 voldoen en niet meer tot de doelgroep van het
voortgezet onderwijs behoren. Het Graafschap College biedt sinds
de zomer van 2014 de Entree-opleiding aan met keuze uit twee
profielen: ‘assistent zorg en dienstverlening’ en ‘voeding/horeca’.
Het eerste halfjaar van 2014 is hard gewerkt aan de inrichting van
de Entree-opleiding. Zo werd onder andere vastgelegd hoe het
Graafschap College omgaat met het ‘bindend studieadvies’ dat
elke student binnen vier maanden na aanvang van de opleiding

te halen door het aanbieden van gastlessen en projecten. Bij de

moet krijgen. Ook werd een curriculum ontwikkeld. De Entree-

start wordt samen met iedere student een individueel trajectplan

opleiding kent twee diploma’s: diploma met doorstroomrechten

opgesteld, waarbij onder andere het doel van de jongere, het mo-

naar een niveau-2-opleiding of een diploma met toeleiding naar

tivatieniveau en zijn of haar talenten centraal staan. De studenten

de arbeidsmarkt. Het rekenniveau zorgt voor het verschil tussen de

behalen uiteindelijk een regulier diploma. De route naar dit diploma

diploma’s. Een student die het niveau 2A (gelijk aan het reken-

is maatwerk. Ervarend leren is daarbij het uitgangspunt. Sinds 2014

niveau van de vmbo basisberoepsgerichte leerweg) behaalt, mag

is het ook in Winterswijk mogelijk via MIJN SCHOOL een opleiding

doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

te volgen. MIJN SCHOOL in Winterswijk biedt technische opleidingen op niveau 1 en 2. MIJN SCHOOL in Winterswijk telde in het

MIJN SCHOOL: een andere aanpak

verslagjaar 18 studenten. Het Graafschap College streeft in de toe-

Op 1 oktober stonden 187 studenten ingeschreven bij MIJN

komst naar een MIJN SCHOOL-aanbod in alle onderwijssectoren.

SCHOOL. Als onderdeel van het Graafschap College verzorgt MIJN
SCHOOL in Doetinchem de reguliere opleidingen Sociaal cultureel werker en Helpende zorg en welzijn, maar met een andere

Studenten MIJN SCHOOL schrijven brieven

aanpak. MIJN SCHOOL is bedoeld voor studenten die hun draai in

Op 10 december, de dag van de mensenrechten, organi-

de reguliere opleiding niet kunnen vinden, vaak door persoonlijke

seerden studenten van MIJN SCHOOL een schrijfmarathon.

omstandigheden, en een meer complexe ondersteuningsvraag

Tijdens de marathon schreven studenten en docenten

hebben. Het doel is om een leeromgeving te creëren waar deze

brieven aan mensen die gevangen zitten, zijn gemarteld of

jongeren zich veilig voelen. Deze veilige basis is de voorwaarde voor

worden bedreigd. De schrijfsessies werden afgewisseld met

de eerste stappen richting leren. Een ander belangrijk doel is dat

sprekers, waaronder journalist Rena Netjes die gevangen zat

de jongeren zich weer onderdeel van de maatschappij gaan voelen.

in Egypte, workshops en een lagerhuisdebat.

Dit gebeurt onder andere door studenten deel te laten nemen aan
maatschappelijke projecten en de maatschappij binnen de school

Overzicht aanbod Educatie & Participatie

In 2014 heeft de Taalschool in samenwerking met regionale

Voortgezette educatie

bibliotheken leesclubs opgericht. De Taalschool werft, begeleidt

Taalschool

en schoolt vrijwilligers. De vrijwilligers zijn actief bij de leesclubs

Inburgering

en bieden ondersteuning bij de taallessen. De Taalschool heeft
diverse samenwerkingsverbanden met instellingen in de regio, zoals

4.2.4.

Voortgezette educatie

MEE, Estinea, St. De Lichtenvoorde, Fatima, bibliotheken, Zozijn en

De sector Educatie & Participatie biedt vavo (voortgezet algemeen

VluchtelingenWerk. Vanuit deze samenwerkingen ontstaan cursus-

volwassenen onderwijs). Het betreft opleidingen op vmbo-tl, havo

sen digitale vaardigheden en gespreksvaardigheden. Het Bond-

en vwo niveau. De opleidingen zijn in principe bedoeld voor men-

genootschap Geletterdheid i.o., een initiatief van de Taalschool

sen van 18 jaar en ouder.

en Service Clubs, richt zich op het verzorgen van taalcursussen bij
bedrijven (taal op de werkvloer).

4.2.5.

Taalschool

De Taalschool bestaat uit vier taalopleidingen:

Modern Naoberschap, ’t Werkt!
Op 30 september werd in Silvolde de aftrap gegeven voor

•• Alfabetisering (Alfa-A, Alfa-B, Alfa-C)
Bedoeld voor mensen van buitenlandse afkomst, die niet 		
gealfabetiseerd zijn in hun eigen taal of die anders-gealfabetiseerd zijn;
•• Educatieve redzaamheid (NT2 B1 en B2, NT1 2F en 3F)
Bedoeld voor mensen van buitenlandse afkomst, die het 		
staatsexamen 1 of 2 willen halen en voor mensen van 		
Nederlandse afkomst die het Nederlands onvoldoende 		
beheersen om succesvol een opleiding te starten of af te 		
ronden;
•• Professionele redzaamheid (Op weg naar werk: taal op de 		
werkvloer)
Bedoeld voor werkzoekenden en werkenden. Werkzoekenden wordt een breed programma aangeboden dat is 		
gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt. Werkenden 		
leren vaardigheden die hen helpen om optimaal te functio-		
neren op de werkvloer;
•• Sociale redzaamheid (NT2 A1 en A2, NT1 1F en 2F)
Bedoeld voor mensen van Nederlandse en buitenlandse 		
afkomst en is gericht op het verbeteren van zowel de 		
mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid.

het project ‘Modern Noaberschap, ’t Werkt!’. Het project,
dat wordt gesubsidieerd door de provincie Gelderland, is
een initiatief van Menskracht Lokaal en het Graafschap
College. Een groot aantal regionale organisaties, zoals een
woningbouwverenging, verschillende zorgaanbieders en
de gemeente, is betrokken. Het project is gebaseerd op het
‘naoberschap’ in de Achterhoek: traditionele ‘naobers’ op
het platteland zetten gezamenlijk een wederzijdse hulpverleningsdienst op, omdat ze van elkaar afhankelijk waren. Het
doel is om kwetsbare mensen, met problemen rondom eenzaamheid, laaggeletterdheid en het vinden van (vrijwilligers)
werk een plek te bieden waar zij terecht kunnen om mensen
uit de buurt te ontmoeten, maar ook om met docenten en
vrijwilligers te werken aan taalontwikkeling en digitale vaardigheden. Daarbij wordt uitgegaan van het principe ‘wederkerigheid’: iemand helpt en wordt geholpen. De initiatieven
die ontstaan worden zoveel mogelijk ondersteund door de
betrokken organisaties.
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4.2.6.

Inburgering

Volksuniversiteit Achterhoek

Mensen die volgens de Wet Inburgering verplicht het inburgerings-

Sinds mei 2014 werkt de Volksuniversiteit Achterhoek samen

examen moeten afleggen, kunnen bij het Graafschap College het

met de Gruitpoort, centrum voor kunst, cultuur en kunstzinnige

programma inburgering volgen. Het inburgeringsexamen kan ook

vorming in Doetinchem. Het cursusaanbod van beide organisaties

bij het Graafschap College worden gedaan. De instelling is in het

is samengevoegd en wordt sinds september 2014 grotendeels

bezit van het Keurmerk Inburgering en is door de overheid aange-

vanuit de Gruitpoort aangeboden. Dankzij de samenwerking is een

wezen als exameninstelling.

uitgebreid vrijetijdseducatie aanbod ontstaan dat geschikt is voor
een grotere doelgroep. Het aanbod bestond in 2014 uit cursussen,

4.2.7.

Overig aanbod

workshops, lezingen en excursies op het gebied van: taal, kunst
en cultuur, algemene ontwikkeling, hobby en creativiteit, koken,

Graafschap Opleidingen

lichaam en geest en reizen. Met name de cursussen op het gebied

De vraag naar maatwerktrajecten bij het Graafschap College is

van taal (Italiaans, Spaans, Duits, Engels, Frans en Nieuwgrieks),

groeiende. Het betreft voornamelijk trajecten op het gebied van

kunstgeschiedenis en algemene ontwikkeling (Out of the box)

zorg en welzijn en techniek en informatica. Om een transparante

waren in het verslagjaar populair. Het animo voor hobbymatige

scheiding tussen bekostigde en niet-bekostigde activiteiten te

cursussen en workshops, zoals koken of bloemschikken, nam af.

waarborgen, zijn deze activiteiten ondergebracht in Graafschap

Mensen volgen dergelijke cursussen en workshops steeds vaker via

Opleidingen. In 2014 was sprake van een omzet van € 540.628,-

internet.

Dat betekent een groei van € 42.949,- ten opzichte van 2013.

Maatwerkscholing bij KEMA
In 2014 liet KEMA een deel van haar halmonteurs een elektro-technische opleiding op niveau 3 en 4 volgen. Twee docenten van het
Graafschap College verzorgden een deel van de lessen. “De groep bestaat uit 14 mensen en we geven les op locatie. We zijn hier
twee dagen per week. De deelnemers werken in ploegendiensten, dus volgen op wisselende momenten de lessen. Daar komt bij dat
de niveau 3 en niveau 4-deelnemers bij elkaar zitten, dat betekent dat de lessen bijna individueel bepaald zijn”, aldus docent Ben van
Middelkoop. De deelnemers volgen de reguliere bbl-opleiding Eerste monteur data/elektra. “Werken met hoogspanning is wel wat anders dan de groepenkast in een woonhuis. We hebben te maken met hoge voltages en grote stromen om componenten te testen. Het
omzetten van een schakelaar geeft gigantische effecten en krachten. Je komt aan de grens van natuurkunde.” Enkele onderdelen van
de opleiding worden door KEMA zelf verzorgd. “De proeven die ze hier doen zijn uniek in de wereld. De kennis die daarvoor nodig is,
is zo specifiek; die heeft KEMA zelf in huis.”

4.3. Inhoud en inrichting van het onderwijs

rekening wordt gehouden met de nieuwe overheidsmaatregelen.
Omwille van het behoud van de kwaliteit en onder voorwaarden

4.3.1.

Intensiveren en verkorten

Het actieplan Focus op Vakmanschap bevat maatregelen met be-

maakt het Graafschap College voor een aantal opleidingen een
andere keuze als het gaat om de urennorm.

trekking tot het intensiveren van de onderwijstijd en het verkorten
van de opleidingsduur. Voor de opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg werd de intensiveringsnorm in het schooljaar 2012-

Verantwoorde andere keuze

2013 al een feit. De opleidingen in de beroepsopleidende leerweg

Volgens een zorgvuldige procedure, waarbij de onder-

kregen bij de start van het schooljaar 2014-2015 te maken met

wijsteams, de studenten van de betreffende opleiding, de

de nieuwe maatregelen. Met de maatregelen wil de overheid het

studentenraad, het opleidingsmanagement en het college

rendement van het mbo verhogen, de concurrentiepositie met het

van bestuur waren betrokken, zijn met instemming van de

algemeen vormend onderwijs verbeteren en voortijdig schoolverla-

studentenraad met betrekking tot de volgende opleidingen

ten terugdringen.

verantwoorde andere keuzes gemaakt:

Onder bepaalde voorwaarden mag een onderwijsinstelling andere

•

keuzes maken. De opleidingen van het Graafschap College zijn van

Aankomend verkoopmedewerker (entree-opleiding,
sector Economie & Dienstverlening)

goede kwaliteit. In de beleidsnotitie ‘Intensiveren en Onderwijs-

•

Verkoper (niveau 2)

tijd’ zijn afspraken vastgelegd over de wijze waarop het Graaf-

•

Verkoopspecialist (niveau 3)

schap College de kwaliteit van de opleidingen hoog houdt, terwijl

•

Maatschappelijke zorg (niveau 3)

•

Persoonlijke begeleiding gehandicaptenzorg (niveau 4)

•

Persoonlijke begeleiding specifieke doelgroep (niveau 4)

•

Maatschappelijke zorg (niveau 3, volwassenen)

•

Persoonlijke begeleiding gehandicaptenzorg (niveau 4,
volwassenen)

•

Persoonlijke begeleiding specifieke doelgroep (niveau 4,
volwassenen)

•

Verpleegkunde (niveau 4)

•

Helpende zorg en welzijn (niveau 2, verkort volwassenen)

•

Entree-opleidingen (sector Educatie & Participatie)

•

Helpende zorg en welzijn (niveau 2, MIJN SCHOOL)

•

Sociaal cultureel werker (niveau 4, MIJN SCHOOL)

•

Machinaal houtbewerker (niveau 2, MIJN SCHOOL)
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4.3.2.

Ondernemerschap en ondernemendheid in het 		

		onderwijs

ontvingen een EBC*L certificaat dat zowel landelijk als internationaal wordt erkend.

De afgelopen jaren is het aantal zelfstandig ondernemers in de
Achterhoek substantieel toegenomen. Daarnaast verwachten

Project OOIT

bedrijven en instellingen steeds meer dat medewerkers zich

In 2014 hebben in het kader van het project OOIT (Ondernemend-

ondernemend opstellen. Kansen zien, kansen creëren en kansen

heid Ontwikkelen In Traject), dat in 2013 startte, meerdere activitei-

benutten. Het Graafschap College speelt in op deze ontwikkelin-

ten plaatsgevonden:

gen en bereidt studenten hierop voor. In 2014 werden verschillende
activiteiten op het gebied van ondernemerschap en ondernemendheid aangeboden.

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap
In 2014 bood het Graafschap College de Certificeerbare Eenheid
Ondernemerschap (CEO) aan. Het eenjarige programma ontwikkelt
en erkent ondernemendheid en ondernemerschap op mbo-niveau.
Een groep van 15 studenten startte in het verslagjaar. Zij volgden,
gedurende ongeveer 40 weken, één middag en avond in de week
lessen op het Graafschap College. Studenten volgden de leergang
naast hun opleiding of baan. Met hun mbo-diploma en het Certificaat Ondernemerschap, dat landelijk wordt erkend, op zak zijn de

•• Binnen de opleiding Sociaal cultureel werk van MIJN SCHOOL
is, bij wijze van een pilot, ondernemendheid opgenomen als
leerlijn;
•• Diverse opleidingen hebben in hun onderwijsvisie opgenomen
dat zij ondernemendheid opnemen in hun lesprogramma;
•• De mogelijkheden om ondernemendheid op te nemen in 		
het lesprogramma van het vak loopbaan en burgerschap zijn
onderzocht;
•• Voor de sector Economie & Dienstverlening is een lessenserie
met bijbehorend werkboek ontwikkeld over ondernemendheid.
Eerstejaarsstudenten van de opleiding Internationale groothandel hebben de lessen als voorbereiding op hun stage en
college company gevolgd;

studenten ‘klaar’ voor het starten van een eigen onderneming.

•• Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers
van het Graafschap College over ondernemendheid.

Ondernemerschap bij Zorg & Welzijn

In het verslagjaar is het project geëvalueerd en zijn door de project-

Studenten van de sector Zorg & Welzijn konden in het verslagjaar

groep aanbevelingen gedaan voor de toekomst. De aanbevelingen

deelnemen aan een training ondernemerschap/ZZP. Steeds meer

zijn onder andere gericht op de tijd en ruimte voor medewerkers

medewerkers binnen zorg en welzijn gaan aan de slag als ZZP-er

om te ondernemen, het profileren van het Graafschap College als

of worden ingehuurd als specialist. Het Graafschap College wil

ondernemende partij in de regio en het stimuleren van onderne-

studenten hierop voorbereiden. 16 studenten namen deel aan de

mendheid en ondernemerschap in de opleidingen.

training. Gedurende tien weken kregen zij, naast hun normale
lesprogramma, vijf uur per week les in ondernemerschap/ZZP.

Sociaal Ondernemerschap & Ondernemend Beroepsonderwijs

Tijdens de lessen was onder andere aandacht voor de theoretische

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)

achtergrond en het opstellen van een bedrijfsplan. De studenten

wil het sociaal ondernemerschap in combinatie met het onderwijs

die met goed gevolg het schriftelijke examen hadden afgelegd,

in krimpregio’s verder verkennen en versnellen. Het ministerie

heeft het Social Enterprise Lab (se.lab), dat sociaal ondernemers,

vanaf 2015 de vorm van een sectoroverstijgend rekenteam, dat

maatschappelijke ondernemingen, vertegenwoordigers van pu-

studenten individueel gaat begeleiden en docenten desgewenst

blieke organisaties, studenten en docenten met elkaar verbindt, de

kan adviseren.

opdracht gegeven om een landelijk versnellingsprogramma voor
sociaal ondernemerschapsonderwijs op te zetten en uit te voeren.

Opleiding rekendocent

Het Graafschap College participeert met de Regio Achterhoek

In 2014 heeft een aantal rekendocenten de opleiding Rekendocent

in het BZK-programma. In 2014 zijn twee bijeenkomsten geor-

gevolgd. Dit is een op maat gesneden opleiding voor rekendocen-

ganiseerd voor betrokkenen van het Graafschap College, sociaal

ten die het Graafschap College, in samenwerking met de IJssel-

ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organi-

groep Educatieve Dienstverlening, Iselinge Hogeschool en NCOI

saties en deelnemers uit het netwerk van het se.lab. Tijdens deze

Opleidingsgroep, heeft ontwikkeld. De eerste groep docenten, die

bijeenkomsten werd onder andere ingegaan op de vraag hoe het

geheel bestond uit docenten van het Graafschap College, heeft de

onderwijs zo goed mogelijk kan inspelen op vraagstukken rond

opleiding afgerond. De tweede groep rondt de opleiding in 2015

sociaal ondernemen.

af. De tweede groep bestaat uit rekendocenten van het Graafschap
College en rekendocenten van Profijt-scholen. De uitval van docen-

4.3.3.

Taal en rekenen

ten was in de eerste groep vrij hoog. Dit werd deels veroorzaakt
door een aantal fouten die met de beoordeling is gemaakt. In 2015

Van experimenteel naar structureel

wordt besproken welk vervolg dit traject gaat krijgen.

In 2014 hebben de sectoren gewerkt aan de uitvoering van de activiteiten uit het ‘Implementatieplan taal en rekenen’ (2013). Taal en

Zomerschool rekenen

rekenen zijn inmiddels geïntegreerde onderdelen in alle onderwijs-

In 2014 organiseerde het Graafschap College voor de tweede keer

programma’s. Eind 2014 is gestart met een evaluatie van het taal-

een zomerschool rekenen. Via de zomerschool konden studenten,

en rekenbeleid. Deels op basis van deze evaluatie worden nieuwe

die in het schooljaar 2014-2015 startte met een opleiding bij het

collegebrede activiteiten opgenomen in de kwaliteitsafspraken. Het

Graafschap College en moeite hadden met rekenen, hun kennis op

eindrapport van de evaluatie is de afsluiting van de periode van im-

het gebied van rekenen vergroten. De zomerschool was een groot

plementatieplannen, oftewel ‘van experimenteel naar structureel’.

succes. Studenten zijn gemotiveerd en ervaren de zomerschool ook
achteraf als positief. Zo’n 90 studenten hebben de zomerschool

Rekenzwakke studenten

gevolgd. Het aantal studenten is vergelijkbaar met het aantal stu-

In het verslagjaar is een plan aangenomen voor een aanpak van

denten dat vorig jaar deelnam. Het grootste deel van de studenten

rekenzwakke studenten. Het plan voorziet in structurele moge-

volgde het volledige programma. Uitval is meestal te wijten aan

lijkheden voor gespecialiseerde begeleiding van studenten met

factoren die niets te maken hebben met de zomerschool, bijvoor-

zeer ernstige problemen, maar zorgt ook voor een goede schakel

beeld ziekte of geen vrij kunnen krijgen van werk.

tussen deze gespecialiseerde begeleiding op het Loopbaanplein en
de dagelijkse onderwijspraktijk in de sectoren. Deze schakel krijgt
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4.3.4.

Loopbaan en burgerschap

4.4. Examinering

In 2014 is de visie op loopbaan en burgerschap vastgesteld en is
gestart met de uitwerking van een kennisbasis. De kennisbasis is

Kwaliteit van de examinering

bedoeld om docenten meer handvatten te geven om de verplichte

De kwaliteit en kwaliteitsverbetering van de examinering heeft

dimensies te vertalen naar onderwijs dat past bij het niveau van de

onze voortdurende aandacht. In het verslagjaar is met name ge-

opleiding. De ontwikkeling van de kennisbasis loopt door in 2015.

werkt aan de borging van de examinering tijdens de beroepsprak-

Sinds de start van het schooljaar 2014-2015 is een coördinator

tijkvorming, de monitoring en evaluatie van de examinering met

projecten loopbaan en burgerschap gestart. Deze coördinator

behulp van instrumenten en handreikingen en het functioneren van

bemiddelt tussen docenten en externe, maatschappelijke organisa-

de examenorganisatie.

ties. Doel is om de inzet van maatschappelijke organisaties in het
onderwijs te vergroten en de contacten te stroomlijnen.

Handboek examinering

In het voorjaar van 2014 is voor de tweede keer een workshopmid-

Het Graafschap College werkt met een Handboek Examinering.

dag voor docenten georganiseerd. De middag stond in het teken

Het handboek beschrijft de examenprocessen, taken en verant-

van de politieke dimensie. Ongeveer 35 docenten van het Graaf-

woordelijkheden. De uniforme aanpak zorgt voor eenduidigheid,

schap College woonden de middag bij.

gemak en duidelijke communicatie. In het vorige verslagjaar gaven
examenfunctionarissen aan dat er voor wat betreft de praktische
uitvoering van het handboek verbeteringen mogelijk waren. In
2014 is daaraan gewerkt.

Professionalisering van examenfunctionarissen
Docenten en managers van het Graafschap College die als examenconstructeur, examencontroleur, examenbeoordelaar of voorzitter
van de examencommissie een rol vervullen in de examinering,

Kennisdeling: projectenbank loopbaan en

hebben in 2014 een professionaliseringstraject gevolgd. Het traject

burgerschap

werd aangeboden door de dienst Beleid en Onderwijs, de Graafschap Academie en Cinop. In de trainingen is aandacht besteed

In 2014 is een projectenbank opgezet waar docenten

aan de kaders (normen van de onderwijsinspectie en het Handboek

loopbaan en burgerschap op een eenvoudige manier kennis,

Examinering) en de vaardigheden van de examenfunctionarissen.

ervaringen en ideeën met elkaar kunnen delen. Het vak

Ook in het komende verslagjaar worden er trainingen aan examen-

loopbaan en burgerschap is een generiek vak dat in alle

functionarissen aangeboden.

opleidingen van het Graafschap College terugkomt.
In het verslagjaar is daarnaast gestart met een pilot-scholing voor
een aantal secretarissen van de examencommissies. Het doel van

het traject is dat deelnemers tijdens bijeenkomsten van elkaar leren

schap College blijft eindverantwoordelijk voor de examinering.

en met elkaar afstemming bereiken over taken en procedures van

Onder andere in landelijke en regionale overleggen, overleggen

de secretaris. Op basis van de ervaringen wordt een vervolgtraject

met de onderwijsadviesraden en bijeenkomsten met examinatoren

opgezet voor alle secretarissen van het Graafschap College. Uitein-

en praktijkopleiders van bedrijven en instellingen wordt over de

delijk moet het scholingstraject zorgen voor meer duidelijkheid over

examinering gesproken.

het takenpakket van de secretaris en de secretaris voldoende bagage meegeven om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

Examencentrum officieel in gebruik genomen
Ten slotte is in 2014 ook de scholingsbehoefte van de leden van de

Na een voorbereiding van twee jaar en een uitgebreide

examenraad geïnventariseerd. Dit krijgt in 2015 een vervolg.

pilotperiode is het Examencentrum van het Graafschap
College in september officieel in gebruik genomen. In het

Betrokkenheid bedrijven en instellingen bij examinering

schooljaar 2014-2015 zullen ongeveer 12.500 studenten

Bedrijven en instellingen worden bij verschillende fases in het

één of meer examens afleggen in het Examencentrum.

examineringsproces betrokken; van het construeren tot en met het

Het betreft met name de verplichte reken- en taaltoetsen.

evalueren van de examinering. De rol die bedrijven en instellingen

Daarvoor zijn ruim 80 computers, met speciaal tegen

vervullen kan per opleiding verschillen. In de Sectorale Examenpro-

‘meekijken’ afgeschermde monitoren, beschikbaar. Vanuit

fielen is landelijk de betrokkenheid van bedrijven en instellingen bij

het examencentrum wordt de planning van de examens

de examinering vastgelegd en zijn leidend voor de uitwerking van

voor het hele Graafschap College verzorgd.		

de betrokkenheid van het werkveld bij de opleidingen. Het Graaf-
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4.5. Begeleiding van studenten

de student bij het maken van studie- en beroepskeuzes. Ook houdt
de studieloopbaanbegeleider de persoonlijke en beroepsmatige

Het Graafschap College wil ieder individu ondersteunen bij het

ontwikkelingen van studenten in de gaten. Soms blijkt er meer

ontdekken en ontwikkelen van zijn of haar mogelijkheden. Daarom

of ander soort begeleiding nodig dan de studieloopbaanbegelei-

krijgt iedere student tijdens zijn of haar studietijd deskundige

der kan bieden. Dan krijgt de student contact met een zorg- of

en persoonlijke begeleiding, zodat hij of zij de opleiding zo snel

loopbaandecaan (2e lijn). De zorg- of loopbaandecaan heeft de

mogelijk met succes kan afronden. De basisbegeleiding (1e lijn), die

mogelijkheid de student door te verwijzen naar andere soorten van

alle studenten krijgen, wordt binnen de opleiding verzorgd door de

ondersteuning (3e lijn). Deze ondersteuning wordt gegeven vanuit

studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider begeleidt

het Loopbaanplein van het Graafschap College.

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht.

4.5.1.

De wet regelt dat scholen verantwoordelijk zijn om alle studenten

De begeleiding van studenten die extra ondersteuning nodig

die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek

hebben (3e lijn), wordt georganiseerd vanuit het Loopbaanplein.

te bieden. Vooruitlopend op de invoering van deze wet heeft het

Verschillende organisaties werken samen vanuit het Loopbaanplein.

Graafschap College in 2013 de beleidsnota ‘Het onderwijs past’

In 2014 kregen 1.110 studenten van het Graafschap College bege-

opgesteld, waarin wordt beschreven op welke wijze studenten met

leiding vanuit het Loopbaanplein.

een extra ondersteuningsvraag bij het Graafschap College worden
begeleid. De vernieuwde werkwijze is deels per 1 januari 2014 en
deels per 1 augustus 2014 ingevoerd.

Begeleiding vanuit het Loopbaanplein

Organisaties die samenwerken op Loopbaanplein
Organisatie

Dienstverlening

Cluster

Kentalis

Ambulante begeleiding

217

Onderwijsspecialisten

Ambulante begeleiding

318

Sotog

Ambulante begeleiding

419

Sensire

School Maatschappelijk Werk/trajectbegeleiding

IJsselkring

Trajectbegeleiding

Lindenhout

Trajectbegeleiding

Jouw Unit

Trajectbegeleiding voortijdig schoolverlaten

Leerplicht

Leerplicht consulenten

Graafschap Orthopedagogie
(onderdeel van Graafschap College)

Orthopedagogische begeleiding en onderzoek

Graafschap Re-integratie
(onderdeel van Graafschap College)

Begeleiding naar arbeidsmarkt

Start People

Payrolling leerwerkplekken

Begeleiding vanuit het Loopbaanplein in 2014
Totaal
Sector
T&I
Cluster 2 (dove en slechthorende studenten)
Cluster 3 (studenten met een lichamelijke, verstandelijke of
meervoudige beperking en chronisch zieke studenten)
Trajectbegeleiding

Sector
E&D

Sector
Z&W

Sector
E&P

Onbekend

2

4

3

1

-

10

10

20

22

10

-

62

160

177

256

144

8

745

21

16

27

31

-

95

(waaronder studenten met cluster 4-indicatie, studenten met
psychische stoornissen en gedragsproblemen)
Individuele begeleiding door orthopedagoog
Orthopedagogisch onderzoek
Faalangst- en sociale vaardigheidstrainingen
Graafschap Helpt Scoren
Budgetcoach
Ombuigingsgesprekken n.a.v. afwijzing of uitloting opleiding
Totaal

3

4

4

6

-

17

17

13

50

15

-

95

6

9

7

6

-

28

10

5

14

2

6

37

-

-

-

-

21

21

209

239

348

190

67

1.110

17

Cluster 2: dove en slechthorende studenten

18

Cluster 3: studenten met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke studenten

19

Cluster 4: studenten met psychische stoornissen en gedragsproblemen
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Studentbegeleiding

Trajectbegeleiding
Sinds 1 augustus 2014 beschikt iedere onderwijssector over een

Ambulante begeleiding

team van maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, ambulant

De begeleiding van studenten met een indicatie (cluster 1, 2 of 3)

begeleiders en orthopedagogen die zich samen inzetten voor de

wordt vanuit het Loopbaanplein verzorgd door ambulant be-

begeleiding van studenten psychische stoornissen of gedragspro-

geleiders. In samenwerking met expertisecentrum Visio worden stu-

blemen (indicatie cluster 4) en ‘multiproblem’ studenten. Daarnaast

denten met een visuele beperking bijgestaan. Kentalis biedt vanuit

biedt het team ondersteuning aan docenten in het omgaan met

het Loopbaanplein ondersteuning aan dove en slechthorende

jongeren met dergelijke ondersteuningsvragen. De gedachte achter

studenten en de Onderwijsspecialisten begeleidt studenten met

deze werkwijze is dat het onderwijzend personeel wordt ontzorgd.

een verstandelijke of lichamelijke beperking of chronische ziekte.

Via de decaan kan het team studenten doorverwijzen naar de

De ambulant begeleiders ondersteunen daarnaast docenten en

trajectbegeleiders. Afhankelijk van de vraag bekijkt het team welke

praktijkbegeleiders door individuele en teamgerichte voorlichting.

zorgverlener de meest geschikte ondersteuning kan bieden. Dat

Ook vormen zij een brug tussen alle betrokken partijen rond de stu-

hoeft geen zorg meer te zijn van docenten en studieloopbaanbe-

dent, zoals ouders, leerplichtambtenaar, hulpverleners, enzovoort.

geleiders. In totaal maakten in 2014 704 studenten gebruik van

De ambulant begeleiders hebben een centrale werkplek op het

trajectbegeleiding; ongeveer de helft van deze studenten had de

Loopbaanplein, maar werken voornamelijk zo dicht mogelijk bij de

indicatie ‘cluster 4’. De andere helft waren studenten met meer-

betreffende studenten en onderwijsteams.

voudige problematiek. Van het totaal aantal studenten dat gebruik
heeft gemaakt van trajectbegeleiding was ruim eenderde onder de
18 jaar. Er maakten nagenoeg evenveel jongens als meisjes gebruik
van de dienstverlening.

Inzet trajectbegeleiders
T&I

E&D

Z&W

E&P

Aantal

Fte

Aantal

Fte

Aantal

Fte

Aantal

Fte

Sensire

1

0,4

1

0,4

1

0,77

1

0,4

Lindenhout

1

0,1

1

0,5

3

0,9

2

0,5

Sotog

2

1,35

3

1,44

1

0,53

1

0,28

Graafschap
Orthopedagogie

1

0,2

1

0,2

1

0,2

1

0,2

Totaal

5

2,05

6

2,54

6

2,4

5

1,38

Graafschap Helpt Scoren

Loopbaanklas en topklassen

Samen met de gemeente Doetinchem, Sport United, betaald

Het Graafschap College heeft één loopbaanklas. Deze klas is

voetbalvereniging De Graafschap, JOUW Unit en RMC werkt het

bedoeld voor studenten uit alle sectoren, die niet verder willen

Graafschap College in het project ‘Graafschap Helpt Scoren’ samen

of kunnen in hun opleiding en zich opnieuw moeten oriënteren

aan de begeleiding van jongeren tussen de 16 en 23 jaar die een

op hun loopbaan. Daarnaast heeft het Graafschap College twee

heroriëntatie op hun loopbaan wensen. In 12 weken krijgen de jon-

topklassen. Ook in deze klassen zitten studenten die nieuwe keuzes

geren, door middel van voornamelijk sportactiviteiten, meer inzicht

moeten maken met betrekking tot hun loopbaan. Echter, de

in hun persoonlijke talenten en het inzetten van deze talenten bij

studenten in de topklassen hebben daarnaast ook te maken met

het vinden en behouden van een baan of het vervolgen van een

problemen op meerdere leefgebieden. De prioriteit in de topklas-

beroepsopleiding. Studenten van het Graafschap College, die

sen ligt bij het oplossen van deze problemen. De loopbaanoriën-

voor dit project in aanmerking komen, worden door de decanen

tatie komt aan de orde als daarvoor weer een gedegen keus kan

doorverwezen. In 2014 namen 28 studenten van het Graafschap

worden gemaakt. Door studenten in de loopbaanklas en topklassen

College deel aan Graafschap Helpt Scoren.

begeleiding en onderwijs te bieden, wil het Graafschap College
voortijdig schooluitval voorkomen.

Uitstroom loopbaanklas en topklassen
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Uitstroom naar werk, hulpverlening of
‘Graafschap Helpt Scoren’

56

27

14

24

32

Teruggeleid naar een opleiding, binnen of
buiten het Graafschap College

63

73

86

84

78

119

100

100

108

110

Totaal

89

90

Overig
In het verslagjaar is ook een aantal begeleidingsactiviteiten centraal

Jongerennetwerk organiseert praatuur

vanuit het Loopbaanplein ingezet. Het betreft onder andere:

Na de zomervakantie is het Jongerennetwerk, een initiatief
van een student van MIJN SCHOOL, op het Loopbaanplein

•• orthopedagogisch(e) en psychologisch(e) onderzoek en 		
begeleiding van de orthopedagogen en GZ psychologen van
Graafschap Orthopedagogie. Afhankelijk van de behoefte werd
dit individueel of in groepsverband gedaan. In 2014 maakten
112 studenten gebruik van de dienstverlening van Graafschap
Orthopedagogie;
•• faalangsttrainingen en sociale vaardigheidstrainingen, waarvan
er in totaal 15 zijn verzorgd in 2014. Met een constante 		
instroom vanuit de verschillende onderwijssectoren werd 		
gemiddeld één keer per maand een nieuwe training gestart. In
totaal namen in 2014 95 studenten deel aan een training;
•• ombuigingsgesprekken voor 21 studenten, die werden uit-		
geloot of afgewezen op grond van toelatingscriteria of negatief
advies voor een opleiding bij het Graafschap College. Het doel
is om te komen tot een nieuwe opleidingskeuze;
•• budgetcoaching, waar 37 studenten in 2014 gebruik van 		
hebben gemaakt. De budgetcoach is één keer per week op
het Loopbaanplein aanwezig om financiële vragen van 		
studenten te beantwoorden, bijvoorbeeld over studiefinanciering, school- en cursusgeld, persoonlijk budget en schuld-		
sanering;
•• begeleiding rekenaanpak, bedoeld voor studenten met zeer
ernstige rekenproblemen. Studenten kunnen, na een screening, maximaal 20 begeleidingsmomenten krijgen. 		
Daarna kan eventueel worden deelgenomen aan een 		
aangepast examen;
•• sociaal in taal, voor allochtone studenten die extra taalondersteuning krijgen in combinatie met het versterken van de 		
sociale vaardigheden.

gestart met het Praatuur. Het is een laagdrempelig inloopmoment, waar jongeren met ervaringsdeskundigen (leeftijdsgenoten) kunnen spreken over vragen met betrekking tot de
jeugdhulpverlening. Het Jongerennetwerk wil de ‘Tom-Tom’
zijn in jeugdhulpverleningsland.

Van school naar werk

Start People Leer-werkbanen
Het Graafschap College werkt samen met Start People als het gaat
om de bemiddeling van bbl-studenten die op zoek zijn naar een
leer-werkbaan. Ook kunnen studenten bij Start People terecht met
vragen over bijvoorbeeld bij- of vakantiebanen of andere vragen op
het gebied van werk voor jongeren. Start People Leer-werkbanen
werkt vanuit het Loopbaanplein.

School-ex programma
In het kader van het ‘School-ex programma’ worden studenten
van het Graafschap College na afronding van hun studie benaderd
met de vraag welke plannen de (ex-)student heeft in de nabije
toekomst. In 2014 heeft het Graafschap College hiervoor een
callcenter opgericht, waar studenten van de sector Economie &
Dienstverlening werden ingezet.

In het verslagjaar werden 2.157 (ex-)studenten benaderd. Van deze
studenten:
•• gaf 26,6% (574) aan door te studeren in het mbo;
•• gaf 18,4% (396) aan door te studeren in het hbo;
•• had 22,4% (483) een baan gevonden;
•• meldde 4,4% (95) zoekende te zijn naar een passende baan.
Van de 95 werkzoekenden gaf ruim 85% aan ondersteuning te
wensen bij het vinden van een baan. Graafschap Re-integratie
heeft deze begeleiding op zich genomen en de groep ondersteund
door onder andere:

‘Een standaard sollicitatiebrief is niet meer
voldoende’

•• sollicitatietrainingen aan te bieden;

Afgestudeerde studenten van het Graafschap College die

•• te ondersteunen bij het zoeken naar passende functies;

na hun opleiding geen vervolgopleiding volgen of baan

•• te adviseren bij het opstellen van sollicitatiebrieven en cv’s;

hebben gevonden, worden via een traject van Graafschap

•• sollicitatiegesprekken voor te bereiden.

Re-integratie ondersteund bij het vinden van een passende
baan. De begeleiding bestaat onder andere uit sollicitatietrai-

De inzet van Graafschap Re-integratie heeft er toe geleid dat

ningen, maar ook uit het voorstellen van de kandidaten in

76% van de begeleide studenten een baan met perspectief heeft

het werkgeversnetwerk van Graafschap Re-integratie. “We

gevonden.

beginnen met een intakegesprek, waarin we gezamenlijk
kijken naar de sterke en zwakke punten als het gaat om

Graafschap Re-integratie

de kansen op de arbeidsmarkt. Dit levert vaak verrassende

Graafschap Re-integratie is als re-integratiebedrijf actief in het

inzichten op die op een positieve manier kunnen bijdragen

coachen en begeleiden van werkzoekenden en arbeidsgehandicap-

aan het opstellen van een CV. Een standaard sollicitatiebrief

ten en werkt vanuit het Loopbaanplein aan een goede overgang

is niet meer voldoende. Ook online moet je te vinden zijn en

tussen school en werk. Graafschap Re-integratie wist ook in 2014

het juiste beeld uitstralen”, aldus Iris Migchelbrink. Een goed

het keurmerk ‘Blik op Werk’ te behouden. Het keurmerk wordt

CV en een sollicitatietraining zijn vaak al een grote stap om

uitgereikt door de branchevereniging van re-integratiebedrijven.

verder te komen. “Het CV komt bij ons in het bestand. Bij
een geschikte vacature krijgt men een mailtje. We hebben
inmiddels al zo’n 80 jongeren kunnen begeleiden naar een
baan.”
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Loopbaanadvies
Loopbaanadviespunt (UWV, Leerplicht, JOUW Unit en decanaat)

Leer-werk-loket opnieuw van start

Decanen van het Graafschap College, JOUW Unit, RMC en UWV

In 2014 is het Leer-werk-loket, na een jaar van afwezigheid,

vormen het Loopbaanadviespunt en zijn het eerste contactpunt

opnieuw van start gegaan. In het Leer-werk-loket werken

voor potentiële studenten die niet weten welke opleiding zij willen

sociale diensten, UWV en Graafschap College samen om

volgen. De medewerkers van het Loopbaanadviespunt verstrekken

werkzoekenden te adviseren en te ondersteunen bij loop-

informatie over opleidingen van het Graafschap College en van

baan- en studievraagstukken.

andere opleidingsinstituten.

Gemeenschappelijke intake
Jongeren tot 27 jaar, die een uitkering bij de gemeente aanvragen,

Zorg- en Adviesteam

worden doorverwezen naar het onderwijs. Het financieren van

Het Zorg- en Adviesteam (ZAT) is een netwerk waarbinnen

een studie krijgt de voorkeur boven een bijstandsuitkering. De

de partners van het Loopbaanplein, GGNet, Iriszorg, GGD en

beoordeling of de jongere kan worden toegelaten tot een opleiding

Bureau Jeugdzorg samenwerken aan de ondersteuning en

is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente

begeleiding van jongeren met sociaal-emotionele en maat-

en het Graafschap College. Daarom wordt de intake, waarin wordt

schappelijke problemen. In 2014 is het ZAT in maart en ok-

bepaald of de jongere geschikt is voor een opleiding, gezamenlijk

tober bijeen geweest. Thema’s die tijdens de bijeenkomsten

gedaan. Als de jongere niet toelaatbaar is tot een opleiding, ont-

aan de orde zijn geweest, waren de wet Passend Onderwijs,

staat het recht op een uitkering.

de ketenaanpak jeugdprostitutie, het jongerennetwerk en de
decentralisaties van het sociaal domein. Het ZAT wordt door
alle betrokken partijen ervaren als een belangrijk moment
van informatieoverdracht en netwerkontwikkeling.

4.5.2.

Doorstroomprogramma

Het komt voor dat studenten zich gedurende het schooljaar
aanmelden voor een beroepsopleiding. Waar mogelijk kunnen
deze studenten instromen in bestaande klassen. Als de klassen vol
zitten of het onderwijsprogramma van de betreffende opleiding
een late instroom niet toelaat, kunnen studenten deelnemen aan
een doorstroomprogramma. Iedere sector heeft één of meerdere
doorstroomprogramma’s. Het programma duurt tot de start van het

nieuwe schooljaar en bereidt studenten voor op een instroom in
de gewenste opleiding. Daarnaast bestaat er een doorstroomprogramma voor vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs).

Graafschap College voeren gezamenlijk een intakegesprek met
jongeren die zonder startkwalificatie thuis zitten. De jongeren
worden ondersteund bij het vinden van werk of een opleiding.

willen volgen.

•• Bijzonder onderwijs voor bijzondere doelgroepen: onderzoek
naar het scholings- en ondersteuningsaanbod in de regio om
te bepalen of er voldoende passend aanbod voor jongeren 		
zonder startkwalificatie is.

4.5.3.

Voorlopersaanpak Achterhoek: passend onderwijs

Het project Voorlopersaanpak eindigt op 1 januari 2015. Gestreefd

		

en zorg voor de jeugd

wordt om de resultaten van de deelprojecten in het reguliere werk

Dit doorstroomprogramma is bedoeld voor mbo-studenten die
uitvallen en het schooljaar daarop een vmbo-t of havo-opleiding

In het kader van de invoering van de wet Passend Onderwijs (sinds

te implementeren. De regionale samenwerking blijft hierbij een

1 augustus 2014) en de decentralisatie van de jeugdzorg (per 1

punt van aandacht. Eind 2014 presenteerde het ministerie het plan

januari 2015) nemen schoolbesturen en gemeenten deel aan een

van aanpak ‘Kwetsbare jongeren in het onderwijs’, dat als vervolg

proef, waarbij passend onderwijs en zorg voor de jeugd zo goed

op de Voorlopersaanpak kan worden gezien. In het plan wordt ver-

mogelijk op elkaar worden afgestemd. De ministeries van OCW,

binding gezocht met Werknet. Werknet, dat eind 2014 werd opge-

VWS en SZW zijn betrokken bij de pilot en verzamelen voorbeelden

richt, is een netwerk van scholen, gemeenten en werkgevers in de

van een succesvolle samenwerking tussen jeugdzorg, gemeenten

Achterhoek. Het doel van de samenwerking is om de activiteiten

en onderwijs. Daarnaast proberen de ministeries knelpunten in

van de verschillende organisaties op het gebied van ondersteuning,

wet- en regelgeving op te heffen.

afstemming en aansluiting van onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding
sterker met elkaar te verbinden.

De Voorlopersaanpak Achterhoek is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Doetinchem en het Graafschap College. Doel van

4.6. Doorlopende leerlijnen

het project is jongeren na het voortgezet onderwijs in hun schoolof werkloopbaan te ondersteunen. Er zijn meerdere deelprojecten

4.6.1.

om dit doel te bereiken:

Het Graafschap College maakt deel uit van het unieke regionale

Doorstroom vmbo-mbo

samenwerkingsverband Profijt. Het samenwerkingsverband creëert
•• Onderwijs en zorg: een sluitend begeleidingssysteem ontwikkelen voor studenten die zorg nodig hebben om hun opleiding
af te kunnen ronden.
•• Van school naar werk: gediplomeerde studenten worden, 		
nadat zij van school af zijn, gevolgd in hun loopbaan. Als zij
hulp nodig hebben bij het krijgen van een baan of het kiezen
van een vervolgopleiding wordt deze door het Graafschap 		
College geboden.
•• Gezamenlijke toelating: de gemeente Doetinchem en het 		

gezamenlijk voorwaarden om jongeren te laten doorleren in de
beroepskolom, zodat zij op diverse niveaus gekwalificeerd hun opleiding kunnen afronden. Dankzij Profijt is bekend waar vmbo-leerlingen in het mbo terechtkomen. Aan de samenwerking doen hbo,
mbo, vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in
Oost-Gelderland mee.
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4.6.2.

Een greep uit de activiteiten van Profijt 2014

Doorstroom mbo-hbo

In het schooljaar 2013-2014 vervolgden 529 studenten van
het Graafschap College hun studie aan een hogeschool.

In 2014 zijn 2.849 vierdejaars vmbo-leerlingen gemonitord. Op 34

Ten opzichte van het schooljaar 2012-2013 betekent dit

leerlingen na (1,2%) waren op 1 november 2014 alle leerlingen

een daling ruim 1%. Het Graafschap College heeft als doel

begonnen aan een vervolgopleiding. De 34 leerlingen die niet aan

bij te dragen aan het aantal hoger opgeleiden in de regio.

een vervolgopleiding zijn begonnen, zijn gemeld bij de leer-

De afgelopen jaren koos ongeveer de helft van de gediplo-

plichtambtenaar. Uit ervaring blijkt dat van deze groep leerlingen

meerde niveau-4-studenten (bol en bbl) voor een hbo-

uiteindelijk slechts een handvol leerlingen overblijft, dat niet naar

vervolgopleiding. De meeste studenten, die doorstromen

onderwijs is toe te leiden.

naar het hbo, kiezen voor de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. Daarna volgt Saxion Hogeschool. Het percentage

Op 31 maart is een Techniekdag voor docenten en andere direct

studenten dat kiest voor de Christelijke Hogeschool Win-

betrokkenen bij de techniekopleidingen georganiseerd. Maar liefst

desheim in het afgelopen schooljaar bijna verdubbeld.

150 mensen kwamen bijeen op het DRU Industriepark om zich te
laten inspireren.

Binnen Profijt werd een regiegroep LOB (Loopbaan-oriëntatie en
–begeleiding) opgericht, waarin elke deelnemende school is vertegenwoordigd. Het streven is dat er medio 2015 een loopbaan-leerlijn voor LOB is ontwikkeld voor het eerste tot en met het vierde
leerjaar. De loopbaan-leerlijn vormt de basis, waarmee iedere
school het LOB-beleid handen en voeten kan geven.

Binnen de Achterhoek was Profijt in 2014 nauw betrokken bij de
vernieuwing van de examenprogramma’s in het vmbo. Zowel op
management- als op docentniveau is Profijt een actieve partner in
de keuze van profiel- en keuzedelen.

Het vmbo en mbo hebben gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van een keuzedeel binnen het profiel ‘Produceren, Installeren
en Energie’. Dit wordt een regionaal ingekleurd keuzedeel, dat
aansluit op de vraag naar arbeidskrachten in het bedrijfsleven.

Doorstroom mbo-hbo (peildatum 1 oktober, bron: DUO)*
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

156

216

263

233

Saxion Hogeschool

-

140

177

173

Hogeschool Iselinge

-

34

26

32

Christelijke Hogeschool Windesheim

-

26

19

34

Hogeschool van Utrecht

-

18

16

23

36

36

34

435

470

537

529

40%

48%

51%

47%

Andere hogescholen
Totaal
% van totaal aantal gediplomeerde niveau 4 bol en bblstudenten in het voorafgaande schooljaar
20

In dit jaarverslag wordt met betrekking tot de doorstroomcijfers mbo-hbo gebruik gemaakt van cijfers van DUO. Tot en met 2013 publiceerde het Graafschap College de
doorstroomcijfers die afkomstig waren van de hogescholen in de regio.

4.7. Internationalisering

4.7.1.

Studenten in het buitenland

In 2014 zijn ongeveer 1.400 studenten van het Graafschap College,
Onder internationalisering verstaan wij: buitenlandstages van stu-

in het kader van hun studie, in het buitenland geweest. Het gaat

denten en docenten, samenwerking in de Euregio, de ontwikkeling

om stages, maar ook om andere internationale activiteiten, zoals

van vreemde talen en competenties (bijvoorbeeld zelfstandigheid)

uitwisselingen.

en het voorbereiden van studenten op het (samen)werken in een
multiculturele samenleving. In 2014 hebben verschillende activi-

Erasmus+ voor studenten

teiten en ontwikkelingen op het gebied van internationalisering

In het verslagjaar deden 102 studenten een beroep op Erasmus+.

plaatsgevonden, waarbij zowel studenten als docenten betrokken

Ten opzichte van eerdere jaren is het aantal studenten dat een

waren.

beroep op subsidiemogelijkheden doet, gestegen. De stijging is
onder andere te verklaren door een toename van het aantal stu-

Om de mobiliteit van studenten en medewerkers in de Europese

denten dat in het buitenland stageloopt en de grotere bekendheid

Unie de komende twee jaar te stimuleren heeft het Graafschap

van Erasmus+. Door middel van voorlichting heeft het Graafschap

College in het verslagjaar een subsidie van € 236.054,- ontvangen

College veel aandacht gegeven aan Erasmus+. Er zijn verschillende

via Erasmus+. Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor

algemene voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, maar ook

onderwijs, jeugd en sport, het vervolg op het Leven Lang Leren

per sector is voorlichting gegeven aan studenten en ouders. In het

Programma waar de Leonardo da Vinci-subsidie onderdeel van

verslagjaar is een flyer over Erasmus+ ontwikkeld en is op zowel het

uitmaakte.

studenten- als medewerkersportaal informatie over Erasmus+ beter
toegankelijk gemaakt.
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4.7.3.

Aantal studenten dat gebruik maakte van
Erasmus+ (tot 2014 Leonardo da Vinci-subsidie)
2010

2011

2012

2013

2014

48

66

79

81

102

Euregio

Duitsland is de grootste en belangrijkste handelspartner van Nederland. Het Nederlandse bedrijfsleven signaleert al enige tijd dat mbo-

Barcelona Students

studenten de Duitse taal onvoldoende beheersen. Het Nederlandse

Barcelona Students is een organisatie die stageplaatsen en huisvest-

beroepsonderwijs moet de aandacht blijvend richten op de Duitse

ing zoekt voor mbo-studenten die stage willen lopen in Barcelona

taal en cultuur. Dat is nodig om na de opleiding goed te kunnen

of Madrid. Hiervoor betalen studenten bemiddelingskosten. Om

omgaan met klanten, collega’s en opdrachtgevers uit het buur-

stagelopen in het buitenland te stimuleren heeft het Graafschap

land. De Duitse taal en cultuur, gerelateerd aan de beroepscontext,

College deze bemiddelingskosten betaald voor studenten die in

wordt een steeds belangrijker onderwerp binnen onze school. In

2014 gebruik maakten van de dienstverlening van Barcelona Stu-

het verslagjaar nam ook in de politiek de aandacht voor het (her)

dents.

introduceren van de Duitse taal in zowel het voortgezet als het
beroepsonderwijs toe.

4.7.2.

Medewerkers in het buitenland
Juist vanwege de demografische ligging van de regio richt het

Erasmus+ voor medewerkers

Graafschap College zich, samen met omringende roc’s, op de

In het verslagjaar hebben acht medewerkers van het Graafschap

grensoverschrijdende samenwerking met de deelstaat Nordrhein-

College gebruik gemaakt van Erasmus+. Drie medewerkers volg-

Westfalen binnen het door de Europese Unie gefinancierde Eure-

den een talencursus Engels op Malta, vier medewerkers volgden

gio-programma. Het Graafschap College participeert actief en met

op Malta een opleiding tot internationaal medewerker en één

extra inzet in het nieuw opengestelde subsidieprogramma InterregV

medewerker liep stage in Letland.

dat doorloopt tot 2020. In 2014 heeft het Graafschap College samen met het Deltion College en ROC van Twente de eerste stappen

Overige buitenland activiteiten
•• In oktober 2014 vertrokken vijf medewerkers van het Graafschap College twee weken naar de Verenigde Staten voor een
uitwisseling. Daar werden diverse community colleges bezocht.
De medewerkers verbleven in gastgezinnen. In mei 2015 komen de Amerikanen twee weken naar Nederland en brengen
onder andere een bezoek aan het Graafschap College.
•• Eén medewerker verbleef twee weken in de Verenigde Staten
voor scholing en het bijwonen van een onderwijscongres.
•• Eén medewerker heeft in China de mogelijkheden voor het
mbo verkend.

gezet voor het oprichten van een centrum voor grensoverschrijdend
beroepsonderwijs in de Euregio Gronau/Enschede. Daarnaast is in
het verslagjaar de bestaande samenwerking met de Euregio Nijmegen/Kleve geïntensiveerd. Er hebben vele succesvolle uitwisselingen
tussen docenten, studenten en Berufskollegs plaatsgevonden.

Binnen de verschillende sectoren van het Graafschap College zijn

Studenten in de Euregio

in het verslagjaar contactpersonen Duits aangesteld. Samen met

In het verslagjaar hebben 327 studenten een Berufskolleg

de coördinator Euregio geven zij verder vorm aan de ambities die

in Duitsland bezocht. Vanuit de sector Economie & Dienst-

het Graafschap College heeft met betrekking tot de Euregio. Ook

verlening vertrokken de meeste studenten naar Duitsland,

medewerkers hebben meer tijd tot hun beschikking om vorm te

namelijk 260. 35 studenten van de sector Zorg & Welzijn

geven aan de ambities. De gehele organisatie is doordrongen van

en 32 studenten van de sector Techniek & Informatica

het belang van de samenwerking met de Euregio en de aandacht

bezochten een school in de Euregio. De ruim 300 studenten

voor de Duitse taal en cultuur in het onderwijs.

werden door in totaal 50 docenten begeleid tijdens de uitwisseling.

Duits in het mbo
In 2014 nam het Graafschap College samen met vijf andere
roc’s en het ministerie van Economische Zaken deel aan het

Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit

project ‘Duits in het mbo’. Het ontwikkelen van keuzedelen

Een mooi voorbeeld van een aansprekend resultaat in deze

Duitse taal en beroepscultuur voor 18 clusters beroepso-

samenwerking zijn de zogenoemde geautoriseerde beschrij-

pleidingen stond centraal tijdens het project.

vingen, waarin voor 37 Duitse en Nederlandse beroepsopleidingen de competenties zijn vergeleken die studenten
tijdens hun opleiding hebben verworven. Daarmee wordt
zowel voor werkgevers als werknemers duidelijk wat er

Uitwisseling Graafschap College Groenlo –

tijdens de opleiding geleerd is. En daarmee is een forse

Liebfrauenschule Coesfeld

stimu-lans gegeven aan de grensoverschrijdende arbeidsmo-

In het verslagjaar vond een uitwisseling plaats tussen derde-

biliteit tussen de grensregio’s. In 2015 worden deze beschrij-

jaars studenten van de opleiding Pedagogisch medewerker

vingen voor een aantal andere beroepsopleidingen ontwik-

in Groenlo en studenten van Berufskolleg Liebfrauenschule

keld.

in het Duitse Coesfeld. In juni trof de groep elkaar in Groenlo
en in september vond het tegenbezoek in Duitsland plaats.
Doel van de uitwisseling was dat studenten kennismaken
met elkaars (onderwijs)cultuur. Dit gebeurde onder andere
door gezamenlijk lessen te volgen, kinderdagverblijven te
bezoeken, te koken en te eten.
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5.

Personeel

nen 1.200 klokuren per jaar worden ingezet op de uitvoering van
onderwijstaken. De resterende 459 uur kunnen docenten worden

5.1.

Inleiding

ingezet voor overige werkzaamheden. Het is aan het team om tot
een goede werkverdeling te komen conform de afspraken in de cao.

‘Sterke professionals in een sterke organisatie’ is een belangrijk
strategisch doel voor het Graafschap College. Het verzorgen van

In september 2014 werd bekend dat werkgevers en vakbonden ak-

onderwijs is immers ‘mensenwerk’. De sterkte en slagvaardigheid

koord gingen met de nieuwe cao. Met terugwerkende kracht ging

van een onderwijsorganisatie staat of valt met de kwaliteit van de

de nieuwe cao in per 1 augustus. Het proces rond de taakverde-

mensen die daarin werkzaam zijn. Ook 2014 heeft in het teken

ling voor het schooljaar 2014-2015 was op dat moment afgerond.

gestaan van het versterken van de professionaliteit van medewerk-

Naar aanleiding van de nieuwe cao-afspraken heeft het Graafschap

ers, (onderwijs)teams en leidinggevenden en innoveren van het

College besloten dat docenten tot 1 februari 2015 de gelegenheid

P&O-beleid. Vanuit een stevige positie houdt het Graafschap Col-

kregen de werkverdeling voor het schooljaar 2014-2015 opnieuw

lege zijn blik op de toekomst gericht en zet de ingestoken profes-

ter sprake te brengen in het team. Gebleken is dat geen enkel

sionaliseringskoers in volle vaart door.

onderwijsteam gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid.

5.2.

5.2.3.

Formatiebeleid

Werkdruk

Uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek, dat in 2014 is ge5.2.1.

Formatieplan per sector

houden, blijkt dat 49% van de medewerkers de werkdruk als te

Ieder schooljaar wordt een formatieplan voor het Graafschap Col-

hoog ervaart. De ervaren werkdruk wordt bepaald door meerdere

lege en een formatieplan per sector opgesteld. In het plan wordt

factoren, waarvan het aantal beschikbare docenten er één is. De

de inzet van personeel bepaald aan de hand van de begroting,

jaarlijkse bekostiging in het mbo is gebaseerd op het studenten-

studentprognoses, beleidskeuzes en ontwikkelingen binnen de

aantal op 1 oktober van twee jaar eerder (T-2 financiering). De

sector. Het sectorformatieplan wordt besproken met de onderdeel-

afgelopen jaren heeft het Graafschap College te maken gehad met

commissie per sector (onderdeel van de ondernemingsraad). Het

een groei van het aantal studenten. Dat betekende dat met minder

formatieplan voor het Graafschap College wordt besproken met de

financiële middelen aan meer studenten onderwijs moest worden

voltallige ondernemingsraad.

geboden. In het verslagjaar heeft het Graafschap College voor het
eerst te maken met een lichte daling van het aantal studenten.

5.2.2.

Taakverdeling op teamniveau

Daardoor ontstond meer financiële ruimte om extra formatie

Op 1 augustus 2014 werd een nieuwe cao van kracht voor de sector

beschikbaar te stellen. Naar verwachting zet deze trend zich de

Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE). Daarin zijn onder

komende jaren door. In 2014 werd het Onderwijsakkoord definitief.

andere afspraken gemaakt over de werkverdeling. Werkgevers en

In dat akkoord komt landelijk meer geld beschikbaar voor het mbo-

vakbonden vinden het belangrijk dat onderwijsteams aan zet zijn bij

onderwijs. Ook deze ontwikkeling maakt het mogelijk extra perso-

de werkverdeling. Onderwijsgevenden met een volledige baan kun-

neel aan te trekken, waardoor de werkdruk wordt verminderd.

Aantal studenten per fte Onderwijzend Personeel

5.2.4.

2010

2011

2012

2013

2014

17,8

19,2

19,2

19,5

17,7

Vaste en tijdelijke formatie

Daarnaast blijkt dat het aantal medewerkers met een vast dienst-

In de onderstaande grafieken is onderscheid gemaakt tussen vaste

verband de afgelopen vijf jaar is gegroeid met 6,7%. Ten opzichte

formatie, tijdelijke formatie en tijdelijke uitbreidingen. Onder vaste

van 2013 is het aantal medewerkers dat in 2014 een vast dienst-

formatie worden alle arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd

verband had met een vast dienstverband met 2,6% gestegen. In

verstaan. Tijdelijke formatie zijn alle arbeidsovereenkomsten voor

fte’s is de vaste formatie in de periode 2010-2014 nagenoeg stabiel

bepaalde tijd. De tijdelijke uitbreidingen betreffen uitbreidingen van

gebleven. De conclusie is dat de groei van het aantal medewerkers

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

voornamelijk wordt veroorzaakt door een uitbreiding van de tijdelijke formatie en tijdelijke uitbreiding. In 2014 heeft het Graafschap

Het aantal medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst of

College extra medewerkers aangesteld, onder andere om de werk-

een tijdelijke uitbreiding is ten opzichte van het vorige verslagjaar

druk voor medewerkers te verlagen. Dit was onder andere mogelijk

relatief toegenomen. De totale tijdelijke formatie in fte is in 2014
harder gegroeid dan de voorgaande jaren. Ten opzichte van 2013

Arbeidsovereenkomsten Graafschap College (peildatum 31-12)*

is de tijdelijke formatie (in fte) in 2014 met ruim 20% gestegen.

1069
996

892
Arbeidsovereenkomsten (fte’s) Graafschap College (peildatum 31-12)
641

15

635

654

32

651

677
60

91

16
76

535

543

534

533

534

2010

2011

2012

2013

2014

88

44
74

962

93
128

86

226
153

139

987
130
163

217
140

83

667

677

681

694

712

2010

2011

2012

2013

2014

vaste formatie in fte

aantal medewerkers met vaste arbeidsovereenkomst

tijdelijke formatie in fte

aantal medewerkers met tijdelijke arbeidsovereenkomst

tijdelijke uitbreiding in fte

aantal medewerkers met tijdelijke uitbreiding

99

100

door extra gelden die dankzij een nieuw onderwijsakkoord beschik-

(op dit moment op basis van historie geplaatst in deze schaal)

baar kwamen. Nieuwe medewerkers starten met een tijdelijke

verhoudingsgewijs kleiner wordt. Het streven is om de komende

arbeidsovereenkomst.

jaren meer seniordocenten aan te stellen. Dit gaat minder snel
dan verwacht, doordat niet alle docenten voldoen aan de gestelde

Naast de genoemde soorten formatie (vast, tijdelijk en tijdelijke uit-

eisen. In 2014 zijn geen docenten in schaal 12 benoemd, omdat

breiding) is er sprake van flexibele formatie. Onder flexibele forma-

daar geen functie voor is. Het streven is om in 2016 de functie van

tie wordt alle uitzendarbeid, projectformatie en ziektevervanging

onderzoeks- en innovatiedocent in te voeren. Deze functie wordt

verstaan. Het Graafschap College kan op dit moment alleen het uit-

geplaatst in salarisschaal 12. Echter, hierover is nog geen definitief

zendwerk inzichtelijk maken en streeft ernaar volgend verslagjaar

besluit genomen.

ook de overige flexibele formatie inzichtelijk te maken.

5.3.

Inzet uitzendarbeid in 2014

nieuwe medewerkers

Fte
Onderwijzend Personeel

Werven, selecteren en begeleiden van 		

1
5.3.1.

Ondersteunend en Beheerspersoneel:
M.b.t facilitaire werkzaamheden (onderhoud, catering)

13,5

M.b.t. administratieve werkzaamheden

1

Werving en selectie

Het Graafschap College wil slagvaardig, effectief, proactief en
eigentijds opereren op de bewegende arbeidsmarkt. Dat betekent dat voor het werven van nieuwe medewerkers sociale media,

M.b.t. overige werkzaamheden (w.o. surveillanten)

2,5

de website en huidige medewerkers als ambassadeurs worden

Totaal

18

ingezet. Daarnaast bouwen we bewust en gericht aan ons netwerk
met potentiële doelgroepen op de arbeidsmarkt.

5.2.5.

Aandeel docenten per salarisschaal
Ten opzichte van eerdere verslagjaren waren er in 2014 meer

Aandeel docenten per salarisschaal in %
(peildatum 1 oktober)
Salarisschaal

vacatures bij het Graafschap College. De groei van het aantal vacatures wordt onder andere veroorzaakt door een groeiende groep

2012

2013

2014

10

65,19%

66,08%

72,76%

medewerkers dat met pensioen gaat, toenemende studentenaan-

11

30,76%

30,39%

25,91%

tallen in de afgelopen jaren en de beschikbaarheid van extra finan-

12

2,15%

1,66%

1,33%

ciële middelen. Naast het aantal vacatures is in het verslagjaar ook
het aantal sollicitaties gestegen ten opzichte van 2013. Het Graaf-

Het percentage docenten in salarisschaal 10 is de afgelopen drie

schap College had wederom te maken met moeilijk vervulbare va-

jaar gestegen. Daarentegen is het percentage docenten in de

catures. Het betreft (eerstegraads) docenten techniek, ICT, Engels,

salarisschalen 11 en 12 gedaald. De verklaring hiervoor is dat de

Nederlands en economie. Ook als het gaat om ondersteunend en

instroom van docenten met name in salarisschaal 10 plaatsvond,

beheerspersoneel (OBP) zijn bepaalde vacatures moeilijk vervulbaar.

waardoor de groep docenten in schaal 11 (seniordocent) en 12

In het verslagjaar betrof dat de vacatures voor een Procesadviseur

Documentaire Informatievoorziening (DIV) en Informatieadviseur.

het programma een rondleiding door de organisatie en deelname

Daarentegen zijn de vacatures voor ondersteunende functies op

aan diverse workshops. De bijeenkomst werd afgesloten met een

mbo-niveau goed vervulbaar. Actieve werving op deze functies is

gezamenlijk diner. De deelnemende medewerkers beoordeelden de

veelal niet nodig, omdat er veel portefeuillekandidaten beschikbaar

introductiemiddag gemiddeld met een rapportcijfer acht.

zijn.
Begeleiding van beginnende docenten
In 2015 gaat het Graafschap College aan de slag met het ver-

Het Graafschap College, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

beteren van de kwaliteit van de arbeidsmarktcommunicatie en

en Rijn IJssel werken via het project ‘Versterking Samenwerkings-

werving en selectie. Onder andere door proactiever te werven,

verband Leraren en mbo’ (2014-2017) samen aan de begeleiding

hoopt het Graafschap College moeilijk vervulbare vacatures beter

van beginnende docenten in het mbo. Een goede begeleiding van

te kunnen vervullen en beter te kunnen concurreren met andere

beginnende docenten moet voorkomen dat startende docenten het

werkgevers in de regio.

beroep verlaten. De scholen willen beginnende docenten binnen
begeleiden door:

Vacatures bij Graafschap College
2011

2012

2013

2014

Vacatures OP

24

37

24

38

Vacatures OBP

17

20

14

24

2

2

3

1

43

59

41

63

Vacatures managementfuncties
Totaal
Sollicitaties bij Graafschap College
2011

2012

2013

2014

Aantal sollicitaties n.a.v.
vacature

870

1.616

442

794

Aantal open sollicitaties

466

576

507

517

1.336

2.192

949

1.311

Totaal
5.3.2.

Begeleiding van nieuwe medewerkers

•• de ervaringen van en de eventuele knelpunten waar begin-		
nende docenten mee te maken krijgen te inventariseren;
•• een gezamenlijk introductieprogramma te ontwikkelen of het
bestaande introductieprogramma te optimaliseren;
•• een visie op de opvang en de begeleiding van nieuwe docent
en te implementeren;
•• de beginnende docent te begeleiden bij het werken in resultaatgerichte teams en de daarbij horende teamrollen.

Een werkgroep met vertegenwoordigers van de drie scholen is in
2014 gestart met de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn
van de LIO fase (Leraar In Opleiding) naar de eerste drie jaren van
een beginnende docent. Er wordt verbinding gemaakt met het
overleg van de Gelderse Roc’s en het samenwerkingsverband met

Introductie

roc Nijmegen, zodat voor de hele regio een introductiebeleid wordt

In 2014 is één algemene introductiebijeenkomst voor nieuwe

ontwikkeld voor beginnende docenten. Bij de ontwikkeling van dit

medewerkers georganiseerd. Het doel van de introductiebijeen-

beleid is specifiek aandacht voor de zij-instromers. Het streven is

komst is nieuwe medewerkers op informele wijze kennis te laten

het nieuwe beleid in het schooljaar 2016-2017 te implementeren.

maken met het Graafschap College. Naast informatie over verschillende sectoren, diensten, vestigingen en opleidingen bevat

101

102

5.4.

Professionaliseren

verwoord. In 2014 zijn voorbereidingen getroffen om teams via de
Graafschap Academie een palet aan ondersteuningsmogelijkheden

In het professionaliseringsplan 2012-2016 zijn de keuzes en acti-

te bieden, zodat zij zich als team kunnen scholen of stappen kun-

viteiten rond de professionalisering van medewerkers, leidingge-

nen maken in het proces van teamontwikkeling.

venden, teams en het P&O-beleid vastgelegd. In het verslagjaar zijn
diverse onderdelen uit het meerjarenplan gerealiseerd of van start

5.4.2.

gegaan.

In 2014 heeft het management van het Graafschap College, net

Leiderschapsontwikkeltraject

als in 2012 en 2013, deelgenomen aan het leiderschapsontwikkel5.4.1.

Evaluatie teamorganisatie

traject (LOT). Gedurende het jaar waren er diverse bijeenkomsten

De (onderwijs)teams vormen de basis van onze organisatie. In

waarin kennisdeling, de professionalisering van leidinggevenden,

het schooljaar 2012-2013 is de teamorganisatie geëvalueerd. De

de ontwikkelingen rondom Focus op Vakmanschap en uitwisseling

eindrapportage ‘Evaluatie teamorganisatie’ bevat de belangrijkste

centraal stonden.

bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek. De
aanbevelingen richten zich op het verhelderen van verantwoordelijkheden, het verder bouwen aan teamontwikkeling en teamresultaten, de samenwerking tussen de teams en de ondersteuning aan
de teams.

In 2014 zijn flinke stappen gezet als het gaat om het faciliteren van
teams met betrekking tot het proces van kwaliteitsborging. Voorbeelden zijn: het ontwikkelen van de teamopdracht en de team-

Het LOT:
•• bestaat uit een gezamenlijk en individueel programma voor
iedere manager van het Graafschap College;
•• vertaalt externe mbo-ontwikkelingen zichtbaar en prominent;
•• zorgt voor aantoonbare persoonlijke ontwikkelingsgroei van de
manager en daarmee het managementteam als geheel;
•• zorgt voor een meer eenduidige vorm van leidinggeven, waarbij het stimuleren van medewerkers belangrijk is.

kaart (met informatie over voortijdig schoolverlaten en rendement)
en het verfijnen van het instrument voor de zelfevaluatie. Het sup-

In het kader van het LOT heeft een aantal leden van het bestuur en

portteam curriculumontwerp heeft de teams ondersteund bij het

de directie gezamenlijk deelgenomen aan de leergang ‘Touching

intensiveren en verkorten van de onderwijstijd in het kader van het

the community soul’ van de universiteit Nyenrode. Een deel van de

actieplan Focus op Vakmanschap.

opleidingsmanagers doorloopt structureel een gezamenlijk intervisietraject.

Daarnaast is in het verslagjaar een plan van aanpak opgesteld met
betrekking tot het versterken van de teamprofessionalisering en
–ontwikkeling. Professionaliseren als team is als thema toegevoegd
aan de kwaliteitsborging van teams. In de zelfevaluatie evalueren
teams de gezamenlijke expertise en de kwaliteit van het teamwerk.
De gezamenlijke ambitie op dit gebied wordt in het teamplan

5.4.3.

Inspirerende leiderschapsdag

Functioneren, ontwikkelen en beoordelen

Het Graafschap College heeft een gesprekkencyclus waar het
functionerings- en ontwikkelgesprek en het beoordelingsgesprek

Op 6 juni 2014 vond voor de tweede keer de jaarlijkse

onderdeel van uitmaken. Iedere medewerker in vaste dienst heeft

leiderschapsdag plaats. Alle leidinggevenden van het Graaf-

jaarlijks een functionerings- of ontwikkelgesprek met zijn of haar

schap College kwamen samen om input te leveren voor het

leidinggevende. Voor medewerkers in tijdelijke dienst geldt dat

strategisch beleid voor de periode 2015-2020. Het ochtend-

zij een beoordelingsgesprek krijgen als de tijdelijke arbeidsover-

programma stond in het teken van de zogenaamde koplo-

eenkomst tijdelijk wordt verlengd of wordt omgezet in een vaste

persprojecten. Deze projecten laten zien hoe het Graafschap

overeenkomst.

College de toekomst van de school ziet. Wat valt er van deze
projecten te leren en wat betekent dit voor de strategie?
’s Middags werd gewerkt aan de verdere vormgeving van de
nieuwe strategische thema’s.

Aantal beoordelingsgesprekken in 2014
Vast dienstverband

97

Extra

3

Tijdelijk dienstverband -> tijdelijke verlenging

28

Tijdelijk dienstverband -> vast dienstverband
Totaal

20
148

Uit bovenstaande tabel blijkt dat 148 medewerkers van het
Graafschap College in 2014 een beoordelingsgesprek kregen.
97 medewerkers in vaste dienst werden beoordeeld tijdens een
gesprek. Dat is 53% van de vaste medewerkers dat in 2014 een
beoordelingsgesprek had moeten hebben. Het aantal gevoerde
beoordelingsgesprekken blijft daarmee achter bij het gestelde doel,
namelijk ‘100% van de medewerkers in vaste dienst heeft één keer
per drie jaar een beoordelingsgesprek’. De behaalde resultaten zijn
in het verslagjaar besproken tijdens de verantwoordingsgesprekken
met de sectordirectie. Daarnaast is het sectormanagement opgeroepen er op toe te zien dat medewerkers tijdig worden beoordeeld. De leidinggevende is verantwoordelijk voor het organiseren
van een beoordelingsgesprek. Om de bewustwording rond het
thema beoordelen bij medewerkers te vergroten, is in 2014 via de
Graafschap Academie een training aangeboden.

103

104

Alle medewerkers (48) met een tijdelijk arbeidscontract, waarbij

heid en de bijdrage aan het (team)resultaat. Medewerker en

in 2014 sprake was van een tijdelijke verlenging of een omzet-

leidinggevende staan tijdens de gesprekken bewust stil bij deze

ting naar een vast dienstverband, hebben in het verslagjaar een

thema’s en maken hierover resultaatafspraken. Naast de documen-

beoordelingsgesprek gehad. Vanuit de dienst Personeel en orga-

tatie van de gesprekkencyclus via het E-HRM systeem Emplaza, is

nisatie vindt hierop de controle plaats.

het ook mogelijk een portfolio bij te houden in Emplaza. Daardoor
wordt de professionalisering beter zichtbaar. Ook zijn in 2014 de

Het aantal functionerings- en ontwikkelgesprekken dat in het ver-

mogelijkheden onderzocht om vanaf 2015 de ‘360-graden-feed-

slagjaar met medewerkers is gevoerd, is niet geregistreerd. Sinds

back’ toe te voegen aan de gesprekkencyclus.

medio 2014 verloopt de documentatie van de gesprekkencyclus
via het E-HRM systeem Emplaza. Deze vorm van documentatie

5.4.4.

moet ervoor zorgen dat er meer zicht komt op het aantal gevoerde

Medewerkers van het Graafschap College professionaliseren zich

gesprekken, zodat leidinggevenden er beter op kunnen sturen.

op zeer diverse manieren, onder andere door het volgen van een

Scholing en ontwikkeling

opleiding, scholing, training, coaching en het bijwonen van congressen, symposia en studiedagen.

Naar aanleiding van een evaluatie van de gesprekkencyclus in
2013, is in het verslagjaar de gesprekkencyclus bijgesteld. De
verantwoordelijkheid van de medewerker voor zijn professionele

Scholing van medewerkers

ontwikkeling staat centraal. Daarnaast zijn enkele gespreksonder-

In het verslagjaar volgden 104 medewerkers van het Graafschap

werpen aan het functionerings- en ontwikkelgesprek en het

College een opleiding. 29 medewerkers startten met een opleiding

beoordelingsgesprek toegevoegd: kwaliteit van het functioneren,

en de overige 75 medewerkers vervolgden hun opleiding.

professionalisering, vitaliteit, loopbaanontwikkeling en inzetbaar-

Aantal medewerkers dat een reguliere opleiding volgt
2012

2013

Met
lerarenbeurs
Wetenschappelijke opleiding

Zonder
lerarenbeurs
1

2014

Met
lerarenbeurs

Zonder
lerarenbeurs

2

-

Met
lerarenbeurs

Zonder
lerarenbeurs

-

-

1

(Professionele) master

25

3

26

5

24

8

Hbo lerarenopleiding

16

17

13

18

10

15

Hbo-opleiding (overig)

3

14

3

10

5

13

Overig (cursus, training of leergang op
hbo-niveau)

5

22

4

16

-

15

Overig (cursus, training of leergang op
mbo-niveau)

-

-

-

16

-

13

50

58

46

65

39

65

Subtotaal
Totaal

108

111

104

Docenten die minimaal één jaar in dienst zijn van een erkende

jaar maakten 45 medewerkers (waarvan 6 zij-instromers) gebruik

onderwijsinstelling konden in 2014, in het kader van het ‘Actieplan

van een lerarenbeurs. 65 medewerkers volgden een opleiding

Leerkracht’, een lerarenbeurs voor professionalisering aanvragen.

zonder lerarenbeurs, bijvoorbeeld omdat zij geen docent zijn of

De lerarenbeurs is bedoeld om het professionele niveau te verho-

hebben besloten een opleiding te starten, nadat de termijn voor de

gen, vakkennis te verbreden of zich te specialiseren. In het verslag-

aanvraag van de beurs was verstreken.

Aantal medewerkers dat gebruik maakt van een lerarenbeurs voor professionalisering
2010

2011

2012

2013

2014

45

65

50

46

45

(waarvan 5
zij-instromers)

(waarvan 4
zij-instromers)

(waarvan 6
zij-instromers)

Aantal docenten met een master
Tot 2010

2011

2012

2013

2014

5

10

16

25

45

Graafschap Academie
De Graafschap Academie heeft een adviserende en faciliterende rol

Graafschap Academie heeft zich in 2014 voortgezet. In het verslag-

ten aanzien van de professionele ontwikkeling van de medewerkers

jaar is 901 keer via de Graafschap Academie deelgenomen aan een

van het Graafschap College en levert daarmee ook een belangrijke

activiteit. Dat betekent een stijging van ruim 10% ten opzichte van

bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie. Het aanbod van

2013. Vooral het aantal adviesvragen en het aantal maatwerkop-

de Graafschap Academie sluit aan op het strategisch beleid van het

drachten is toegenomen.

Graafschap College en wordt afgestemd op de specifieke leervraag
en –behoefte. Medewerkers en teams kunnen bij de Graafschap
Academie terecht met uiteenlopende vragen op het gebied van
scholing, ontwikkeling en professionalisering. Steeds vaker wordt
eigen deskundigheid van docenten, beleidsadviseurs en andere
medewerkers ingezet bij de professionaliseringsactiviteiten van de
Graafschap Academie. Op deze manier wordt kennis gedeeld en
samen gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
De stijgende lijn die de afgelopen jaren zichtbaar was met betrekking tot het aantal keer dat is deelgenomen aan activiteiten via de

105

106

Aantal keren dat via de Graafschap Academie een opleiding, training, cursus of lezing werd gevolgd
2010

2011

2012

2013

2014

607

742

755

815

901

In 2014 is een start gemaakt met het opzetten en uitvoeren van
een scholings- en ontwikkelprogramma rond het thema ‘passend onderwijs’. De invoering van de wet Passend Onderwijs op
1 augustus 2014 vormde hiervoor de aanleiding. De deskundigheidsbevordering richt zich onder andere op het herkennen van
beperkingen bij studenten, professionele begeleiding van studenten
en het toelatingsgesprek.

Uit de evaluatie van de diverse activiteiten blijkt dat de kwaliteit van
de betreffende activiteiten gemiddeld wordt gewaardeerd met een
7,6.

Slinge Symposia: Graafschap College over de

Nieuw concept: Graafschap Academie Manager

grens en passend onderwijs
In september is de Graafschap Academie Manager in gebruik
Twee keer per jaar organiseert de Graafschap Academie een

genomen. Een website waarop het aanbod van de Graaf-

Slinge Symposium voor alle medewerkers van het Graaf-

schap Academie wordt gepresenteerd. De site biedt veel mo-

schap College. Tijdens deze symposia staan ontmoeting en

gelijkheden: medewerkers kunnen zich via Academie Man-

kennisdeling rond strategische thema’s centraal. In het ver-

ager aanmelden voor een training, zij kunnen ook hun eigen

slagjaar vonden de symposia plaats in maart en november.

professionalisering binnen de Graafschap Academie volgen

Het Slinge Symposium van maart stond geheel in het teken

door middel van een persoonlijk profiel. De gevolgde acti-

van internationalisering. Met een delegatie van een Finse

viteiten worden na afronding geregistreerd in het portfolio

onderwijsinstelling, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven

in Emplaza. Ook is een koppeling van gevalideerde trajecten

en medewerkers van het Graafschap College werd over dit

met het lerarenregister een mogelijkheid. Iedere leidingge-

onderwerp van gedachten gewisseld. In november was ‘pas-

vende kan via Academie Manager de professionalisering van

send onderwijs’ het centrale thema. Er werden verschillende

de eigen teamleden volgen en teamleden interesseren voor

workshops georganiseerd om kennis op te frissen, praktische

bepaalde activiteiten.

handvatten aan te reiken en ervaringen te delen.

5.4.5.

Graafschap Vitaal!

Een vitale organisatie met vitale medewerkers, dat is een belangrijk
doel voor het Graafschap College. In 2014 startte daarom het
project Graafschap Vitaal!. Een project dat de bewustwording rond
vitaliteit bij medewerkers moet vergroten en zorgt voor een breed
aanbod van vitaliteitsactiviteiten. Graafschap Vitaal! moet ervoor
zorgen dat medewerkers inzetbaar blijven, maar ook dat de inzetbaarheid tijdens alle levensfasen van een medewerker optimaal
benut kan worden. Onderzocht is waar volgens medewerkers van
het Graafschap College de kansen liggen als het gaat om het versterken van de vitaliteit van medewerkers. Uit dit onderzoek blijkt
dat vitaliteit bij het Graafschap College gaat over:
•• Werk waar medewerkers energie van krijgen
•• Passie en plezier

Atelier Didactiek

•• Fit, gezond en in balans
•• Een zinvolle bijdrage

De Gelderse Roc’s en de Hogeschool van Arnhem en Nijme-

•• Inspiratie, plezier en reflectie in het team

gen zijn gestart met een gemeenschappelijk atelier didactiek
voor medewerkers van opleidingen in de sector Zorg &

Via de professionaliseringswijzer zijn medewerkers bewust gemaakt

Welzijn. Tijdens bijeenkomsten wordt gefocust op active-

van het belang van vitaliteit en zijn handvatten aangereikt die daar-

rende didactiek, samenwerkend leren, coachend lesgeven,

bij kunnen helpen.

didactiek voor digitaal onderwijs en klassenmanagement.
“Het mooie van deze groep is dat ervaringen in het eigen

Stageschool voor aankomend onderwijstalent

onderwijs bij diverse roc’s kunnen worden uitgewisseld, dat

In 2014 hebben 82 stagiair(e)s en LIO’s (Leraar in Opleiding) stage

deelnemers in de vergelijking beter kunnen bepalen wat

gelopen bij het Graafschap College, zowel in de vier onderwijssec-

didactisch wel en niet goed werkt. Men leert van en met

toren als in de sector Bedrijfsvoering. Vier studenten (LIO’s) hebben

elkaar via feedback, reflectie, eigen casuïstiek en tussen-

hun eindstage binnen het Graafschap College volbracht.

tijdse praktijkopdrachten. Ook het ‘didactisch afkijken’ en
intercollegiale consultatie (peer review) zijn onderdeel van

Het aantal studenten dat stage loopt bij het Graafschap College is

dit traject”, aldus Gerdie Hoornenborg van het Graafschap

in 2014 gestegen ten opzichte van 2013. Dit lijkt een rechtstreeks

College.

gevolg van een betere samenwerking met de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN), met als doel het keurmerk ‘Samen-
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werkingsschool’ te behalen. Met betrekking tot de werving, plaatsing, begeleiding en beoordeling van stagiair(e)s is in 2014 in dit
kader de werkwijze aangepast. Ook heeft het Graafschap College
twee schoolopleiders aangesteld, waardoor de contacten met de
lerarenopleidingen efficiënter verlopen.
Herkomst stagiair(e)s en LIO’s
2010

2011

2012

2013

2014

20

24

44

32

39

Graafschap College

3

11

11

14

11

Christelijke Hogeschool Windesheim

1

5

4

11

12

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Saxion Hogeschool

1

2

3

4

6

Hogeschool Utrecht

7

5

12

2

5

Overig

-

3

6

7

9

Totaal

32

50

80

70

82

Gelderse professionaliseringsagenda mbo
In het verslagjaar werkte het Graafschap College samen met de
overige Gelderse Roc’s en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN) aan de verbetering van de kwaliteit van het beroepsonderwijs door middel van professionalisering. De gezamenlijke activiteiten worden beschreven in de ‘Gelderse Professionaliseringsagenda

Keurmerk Samenwerkingsschool
Het Graafschap College wil het keurmerk ‘Samenwerkingsschool’ behalen. Om dit te bereiken is in 2013 een project
gestart. Samen met de lerarenopleiding van de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen werkt het Graafschap College aan
het borgen van de kwaliteit van het praktijkleren. Uit een

Leraren Beroepsonderwijs’. De professionaliseringsagenda richt zich
op vier doelgroepen:
•• Huidige docenten van roc’s
•• Instromers vanuit de reguliere lerarenopleiding
•• Zij-instromers vanuit het werkveld
•• Lerarenopleiders van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

quickscan, die in het verslagjaar is uitgevoerd, blijkt dat het
Graafschap College het keurmerk naar verwachting in 2015
behaalt.

De thema’s ‘Leren en lesgeven met ICT’, ‘Beroepsgerichte didactiek’, ‘Teamleren’ en ‘Werkplekleren’ staan centraal bij het geza-

menlijk opleiden en professionaliseren van aankomende en huidige
docenten.

Leergang ‘Brede Bekwaamheid
Beroepsonderwijs’

Vanwege de ligging en de bestaande banden is de HAN, als kenniscentrum en aanbieder van lerarenopleidingen, een natuurlijke

Een groep van 16 (senior) docenten van verschillende

partner voor de Gelderse Roc’s. In 2015 wordt verder gewerkt aan

opleidingen van het Graafschap College volgt in de peri-

de uitvoering van de professionaliseringsagenda.

ode 2013-2015 de in company post-hbo leergang ‘Brede
Bekwaamheid Beroepsonderwijs’. Deze opleiding wordt in
samenwerking met het Centrum voor Nascholing van de

HAN en Gelderse Roc’s delen ‘good practices’

Hogeschool van Amsterdam aangeboden. De opleiding is

tijdens conferentie

modulair en bestaat uit vijf leergangen. Om de opleiding
gediplomeerd af te sluiten, moeten minimaal vier leergangen

Op 8 mei vond de werkconferentie ‘Samen werken aan sterk

succesvol worden afgesloten. De leergangen ‘Iedere docent

beroepsonderwijs, professionaliseren binnen mbo en hbo’

een pedagoog-didacticus’ en ‘Iedere docent een kritische

plaats. Tijdens de conferentie deelden medewerkers van de

professional’ moeten verplicht worden gevolgd. Daarnaast

zes Gelderse Roc’s en de Hogeschool van Arnhem en Nijme-

kunnen de deelnemers een keuze maken uit de leergangen:

gen ‘good practices’ en ontwikkelingen in het kader van de

‘Iedere docent een ontwerper’, ‘Leren in de digitale wereld’

professionalisering van docenten binnen roc’s. Ongeveer 120

en ‘Iedere docent een begeleider’.

genodigden namen deel aan de middag.
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5.5.

Begeleiding van medewerkers

Met de invoering van het nieuwe beleidsplan is ook de arbooverlegstructuur geoptimaliseerd. Er is een stuurgroep arbo samen-

5.5.1.

Arbobeleid

gesteld, die iedere zes weken voor overleg samen komt en nieuw

In 2014 is het beleidsplan ‘Gezond, veilig en met plezier werken

beleid ontwikkelt. Daarnaast zijn er arbowerkgroepen per sector en

bij de Graafschap Groep’ ontwikkeld. Het plan beschrijft het totale

worden de ondernemingsraad, onderdeelcommissies van de onder-

arbobeleid, voorziet in een structuur en planning voor langere ter-

nemingsraad en studentenraad nauwer betrokken.

mijn en zorgt dat de arbeidsomstandigheden binnen alle organisatieonderdelen gevolgd en verbeterd kunnen worden. Als aanvulling
op het beleidsplan is een implementatieplan opgesteld. Voor wat

Convenant ‘Schoolveiligheid’

betreft de implementatie is in 2014 de nadruk gelegd op het inrichten van het arbobeleid op maat en het organiseren van gezond en

Met betrekking tot de (sociale) veiligheid op school werkt

veilig werken op de werkvloer. Voor de twee jaren daarna staat ‘het

het Graafschap College in toenemende mate samen met

leren van elkaar’ en het bijstellen van het ontwikkelde (sectorale)

haar omgeving: gemeente, politie, Openbaar Ministerie en

beleid op de planning. Vanaf 2017 is het arbozorgsysteem volledig

(mbo) scholen. De samenwerking is onder andere merkbaar

geïntegreerd in de bedrijfsvoering van het Graafschap College.

bij de uitvoering van het onderwijs en het beleid. In het
convenant ‘Schoolveiligheid’ en het bijbehorende handelingsprotocol om de sociale veiligheid op school te stimuleren,
hebben de partners afspraken vastgelegd. In 2015 zal het
convenant definitief ondertekend worden.

Uitgangspunten van het arbobeleid 2014-2017
Risico-inventarisatie en –evaluatie
•

Een veilige en gezonde school, voor alle

De uitvoering van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) bin-

medewerkers en studenten

nen het Graafschap College is een doorlopend proces. Voortdurend
worden plannen door de verschillende sectoren geactualiseerd. Het

•

Voldoen aan de wetgeving

merendeel van de aanbevelingen, die naar aanleiding van de inventarisatie door de veiligheidskundige in het verslagjaar zijn gedaan,

•

Maatwerkinvulling van de arbo wettelijke kaders

zijn in behandeling of afgerond.

•

Gestructureerd leren van elkaar

Het borgen en actueel houden van de RI&E is geïntegreerd in
het nieuwe arbobeleid. Omdat er binnen het Graafschap College
veel verscheidenheid is met betrekking tot leer- en werkomstan-

digheden, is het van belang om per sector te specificeren welke

serviceteam op de hoofdvestiging getroffen. Alle facilitaire taken,

aandachtsgebieden prioriteit hebben. Deze prioriteiten zijn op-

zoals receptie, beveiliging, indirecte ondersteuning van het onder-

genomen in de arbocatalogus voor het mbo. In het beleid is sprake

wijs door conciërges en catering worden onder gebracht in één

van een verdere verdieping door per onderwijsteam de prioritaire

team. De nieuw- en verbouw van de hoofdvestiging vormt hiervoor

risico’s te benoemen en daarvoor praktische werkwijzers te ontwik-

de aanleiding.

kelen. De sectorale arbowerkgroepen beschikken over een draaiboek, waarmee zij hun eigen RI&E kunnen uitvoeren. Deze aanpak

Ongevallen en incidenten

sluit aan op de interne (sectorale) doelstellingen en prioritaire

In het verslagjaar zijn bij het Graafschap College 50 ongevallen

risico’s.

en incidenten gemeld en geregistreerd. Via het portaal kunnen
medewerkers ongevallen en incidenten melden. Per melding wordt

Scholing bhv en EHBO

beoordeeld of het nemen van maatregelen noodzakelijk is. Indien

In 2014 hebben 155 bedrijfshulpverleners van het Graafschap

nodig wordt contact gezocht met de politie. In 2014 is door het

College een training of herhalingscursus gevolgd en 10 medewerk-

Graafschap College geen aangifte bij de politie gedaan.

ers hebben een basisopleiding bedrijfshulpverlening (bhv) gevolgd.
Voor EHBO geldt dat 30 medewerkers een herhalingscursus hebben
gevolgd en vier medewerkers de basisopleiding hebben gevolgd.
Op alle vestigingen van het Graafschap College hebben in het
verslagjaar ontruimingsoefeningen plaatsgevonden.

Geregistreerde ongevallen en incidenten
2010

2011

2012

2013

2014

Diefstal

27

33

19

18

16

Ongeval

9

12

8

16

14

Bedreiging

3

3

2

1

-

Vernieling

8

3

2

6

7

Schoon, veilig en gastvrij

Ordeverstoring

1

2

2

6

-

De onderwerpen ‘schoon’, ‘veilig’ en ‘gastvrij’ zijn voor het Graaf-

Inbraak

1

1

1

2

-

schap College belangrijke uitgangspunten als het gaat om de

Mishandeling

1

1

1

-

-

optimalisatie van de leer- en werkomgeving voor studenten en

Seksuele intimidatie

-

3

-

1

1

medewerkers.

Alcohol

-

2

-

1

-

Wapens

1

2

-

-

-

Vechtpartij

-

1

-

5

-

Pesten

2

-

-

-

-

Overig

-

-

-

7

12

Totaal

53

63

35

63

50

Schoonmaak
In 2014 is de schoonmaak opnieuw aanbesteed. Schoonmaakbedrijven is gevraagd een schoonmaakplan op te stellen dat een hoge
gebruikersvriendelijkheid tot doel heeft. De belevingsaspecten van
de gebruikers vormden het uitgangspunt.

Facilitair serviceteam
In het verslagjaar zijn de voorbereidingen voor een facilitair
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5.5.2.

Ziekteverzuim

Tijdens een werkplekinstructie wordt onderzocht of er een relatie
bestaat tussen de bestaande klachten van een medewerker en de

In het verslagjaar was het gemiddelde ziekteverzuimpercentage

inrichting van de werkplek. Indien nodig en mogelijk is de werkplek

3,93% . Dat betekent:

tijdens de instructie direct optimaal ingericht. De medewerker leert
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•• dat het doel, een ziekteverzuimpercentage onder de 4%, is
behaald;
•• dat het ziekteverzuimpercentage ten opzichte van 2013 met
0,46% is gestegen. De stijging wordt veroorzaakt door een
hoger ziekteverzuim in het 4e kwartaal van 2014. Het is 		
aannemelijk dat deze stijging wordt veroorzaakt door de 		
landelijke griepepidemie;
•• het gemiddelde ziekteverzuimpercentage lager is dan het 		
gemiddelde in de branche. Het gemiddelde ziekteverzuim-		
percentage in het mbo is 4,82%.

tijdens de werkplekinstructie gezond en efficiënt om te gaan met
de werkomstandigheden, klachten snel te herkennen en de werksituatie te optimaliseren.

5.5.3.

Faciliteiten, vergoedingen en regelingen voor
personeel

BAPO-regeling
Op 1 augustus 2014 eindigde de BAPO-regeling. Voor medewerkers die op dat moment gebruik maakten van de regeling kwam

De frequentie van het aantal ziekmeldingen in 2014 is gedaald ten

een overgangsregeling met dezelfde voorwaarden als de BAPO-

opzichte van 2013, maar medewerkers waren in het verslagjaar wel

regeling. Na 1 augustus 2014 werd de regeling Seniorenverlof

langer ziek.

van kracht. Via deze regeling kunnen medewerkers van 57 jaar of
ouder, tegen een eigen bijdrage, 170 uur vrije tijd kopen en deze

Duur ziekteverzuim

gespreid over het jaar inzetten. De hoogte van de eigen bijdrage is

2013

2014

Kort (1-7 dagen)

0,72%

0,66%

Middellang (8-42 dagen)

0,86%

0,64%

Lang (42-365)

1,89%

2,63%

krijgen verlichting en vermindering van werkzaamheden. In 2014

Totaal

3,47%

3,93%

maakten 166 medewerkers gebruik van de regeling. De afgelopen

afhankelijk van de hoogte van het salaris. Het doel van de regeling
is oudere medewerkers te behouden voor het arbeidsproces. Zij

vijf jaar is het aantal medewerkers dat gebruik maakt van de seIn het kader van de verzuimbeheersing is in 2014 een vitaliteits-

niorenregeling gestegen met bijna 20%. Dit is te verklaren doordat

beleid ontwikkeld. Het beleid moet de bewustwording rond vital-

het aantal medewerkers dat vanwege de leeftijd recht heeft op een

iteit bij medewerkers vergroten. Er wordt een breed aanbod van

seniorenregeling stijgt.

vitaliteitsactiviteiten aangeboden. Daarnaast is vitaliteit een vast
gespreksonderwerp geworden tijdens het jaarlijkse functionerings-

Aantal deelnemers BAPO-regeling

en ontwikkelgesprek.

Werkplekinstructies
In 2014 zijn 17 werkplekinstructies uitgevoerd door een ergonoom.
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2010

2011

2012

2013

2014

141

130

152

161

166

Betreft medewerkers BVE en STAP

5.6. Medewerkers uit dienst

Ouderschapsverlof
Medewerkers met kinderen tot en met 2 jaar kunnen betaald
ouderschapsverlof opnemen. Medewerkers met kinderen van 3 tot

In het verslagjaar zijn 73 medewerkers uit dienst getreden. 78%

8 jaar kunnen onbetaald ouderschapsverlof opnemen. In de tabel

(57) van deze medewerkers had een tijdelijk dienstverband bij het

een overzicht van het aantal medewerkers dat in 2014 gebruik

Graafschap College. Zij verliet het Graafschap College vanwege

maakte van het betaalde en onbetaalde verlof. Het wordt steeds

het einde van de arbeidsovereenkomst (48) of nam, voordat de

vanzelfsprekender dat medewerkers, zowel mannen als vrouwen,

overeenkomst afliep, ontslag (9). In 2014 verlieten 16 medewerkers

een goede balans willen tussen de zorg voor hun kinderen en het

met een vast arbeidscontract het Graafschap College. Driekwart

werk. Vanwege goede regelingen op het gebied van betaald en on-

(12) verliet de instelling vanwege ‘vervroegde uittreding’. Van de

betaald ouderschapsverlof is het Graafschap College een aantrek-

overige medewerkers (4) namen er twee zelf ontslag, werd er één

kelijke werkgever voor medewerkers met jonge kinderen.

ontslagen en werd er één arbeidsongeschikt. In 2014 zijn twee
medewerkers ingestroomd in de WIA (wet Werk en Inkomen naar

Aantal medewerkers met ouderschapsverlof
Betaald ouderschapsverlof
Onbetaald ouderschapsverlof
Totaal

2010

2011

2012

2013

2014

40

10

27

37

31

2

2

1

2

2

42

12

28

39

33

Collectieve verzekeringen
In het verslagjaar konden medewerkers gebruik maken van collectieve zorgverzekeringen bij verzekeringsmaatschappijen Menzis,

Arbeidsvermogen).

Medewerkers uit dienst
2013

2014

47

48

Ontslag gekregen

-

1

Ontslag genomen

14

11

Vervroegde uittreding

16

12

Einde arbeidsovereenkomst

Arbeidsongeschikt
Totaal aantal medewerkers uit dienst

-

1

77

73

VGZ, Zilveren Kruis Achmea en Univé. Daarnaast heeft het Graafschap College afspraken gemaakt met Univé en de Rabobank met
betrekking tot het voordelig afsluiten van andere verzekeringen
voor medewerkers.

Begeleiding van ex-medewerkers
Medewerkers die in het verslagjaar het Graafschap College niet

Levensloopregeling

op eigen initiatief hebben verlaten, kregen een begeleidingstraject

In 2014 konden medewerkers van het Graafschap College gebruik

aangeboden via Graafschap Re-integratie. Het begeleidingstraject

maken van de levensloopregeling. 12 medewerkers spaarden voor

bestaat uit verschillende modules. Tijdens een intakegesprek wordt

de levensloopregeling en één medewerker maakte gebruik van de

bepaald welke modules voor de betreffende ex-medewerker zinvol

regeling.

zijn. In het verslagjaar maakten zeven ex-medewerkers gebruik van
het begeleidingstraject.
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6.

Bedrijfsvoering

opgericht door saMBO-ICT22. De taskforce werkt aan een normenen toetsingskader met betrekking tot informatiebeveiliging. Het

6.1.

Inleiding

ministerie van OCW heeft daarvoor subsidie beschikbaar gesteld.
Het normen- en toetsingskader is naar verwachting begin 2015

Het Graafschap College heeft als doel om de bedrijfsvoering de

klaar. Op basis van het kader gaat het Graafschap College zijn

komende jaren verder te professionaliseren. Sinds een paar jaar

beveiligingsbeleid actualiseren.

wordt gewerkt met een A3 jaarplan. In het jaarplan, dat is gebaseerd
op het INK-model, worden beoogde resultaten, doelstellingen en

Geslaagde saMBO-ICT conferentie

acties overzichtelijk gepresenteerd. Op basis van de ervaringen, die
de afgelopen jaren zijn opgedaan, is in 2014 de vormgeving van
het jaarplan aangepast. Hierdoor is het gebruiksgemak van het

Op 15 en 16 januari was het Graafschap College gastheer

jaarplan vergroot.

van de saMBO-ICT conferentie. Op de vestiging aan de
Maria Montessoristraat werden ruim 200 gasten van 42

Op het gebied van informatiemanagement en ICT is in 2014 onder

mbo-instellingen ontvangen. Tientallen studenten van het

andere gewerkt aan het verbeteren van de informatiebeveiliging,

Graafschap College werden ingezet om te ondersteunen bij

onderwijslogistiek en de bereikbaarheid van medewerkers. De

de organisatie van het congres. Het centrale thema van de

huisvesting is waar nodig aangepast om te kunnen voldoen aan het

conferentie was ‘informatiebeveiligingsbeleid’. Het program-

actieplan Focus op Vakmanschap. Ook startte in het verslagjaar de

ma bestond uit lezingen en verschillende workshops.

nieuw- en verbouw van de hoofdvestiging, onder andere om deze
uit te breiden en toekomstbestendig te maken. Ook waren de voorbereidingen voor een nieuwe website in volle gang. Op basis van
uitgebreide inventarisatiegesprekken werd een advies uitgebracht
voor een nieuwe websites met bijbehorende subsites, die voorziet
in de behoeften van primaire en secundaire doelgroepen en de
interne organisatie.

6.2.

Informatiemanagement en ICT

6.2.1.

Informatiebeveiliging

Het thema informatiebeveiliging heeft de voortdurende aandacht. Er hebben zich in 2014 geen grote beveiligingsproblemen
voorgedaan. In het verslagjaar was het Graafschap College nauw
betrokken bij de taskforce ‘Informatiebeveiligingsbeleid en privacy’,

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor mbo-instellingen en heeft
sterke banden met de MBO Raad en Kennisnet. De belangrijkste pijlers binnen
saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.

22

6.2.2.

Documentaire informatievoorziening

In 2013 is een driejarig project gestart met betrekking tot de docu-

de uitbreiding van het wireless netwerk. Naar verwachting zijn de
werkzaamheden eind 2015 afgerond.

mentaire informatievoorziening. De doelen van het project zijn het
kwalitatief verbeteren van de documentaire informatievoorziening

Telecommunicatievoorzieningen

en het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking

Begin 2014 is het beleid voor telecommunicatievoorzieningen geac-

tot dit onderwerp. Het project heeft in het verslagjaar een aantal

tualiseerd en vastgesteld. Doel van het beleid is om de samenwerk-

maanden vertraging opgelopen, vanwege personele redenen. De

ing tussen medewerkers onderling en de bereikbaarheid van onze

medewerker die belast was met het project vertrok bij het Graaf-

medewerkers voor externen te verbeteren.

schap College en het aantrekken van een nieuwe medewerker
bleek lastig. Inmiddels is het gelukt de benodigde expertise in te
huren.

Onderwijslogistiek
Het Graafschap College werkt aan het verbeteren van de onderwijslogistiek: goede roosters voor studenten en medewerkers
en een evenwichtige taakbelasting, rekening houdend met het

•• Alle medewerkers krijgen een persoonlijk telefoonnummer.
•• Medewerkers die op meerdere plekken werken, zoals 		
docenten, krijgen de beschikking over een smartphone 		
of tablet. Daarmee kunnen ze telefoneren en studentgegevens
in Magister raadplegen.
•• De huidige telefooncentrales worden vervangen door het 		
MS Lync communicatieplatform. Dit platform maakt ‘video
vergaderen’ mogelijk. Nieuwe software moet het werk van de
telefonistes makkelijker maken.

beschikbare budget. In het verslagjaar is op twee vestigingen het
softwarepakket Xedule geïmplementeerd. Voor ongeveer 2.000

In het najaar van 2014 zijn op de vestiging in Groenlo uitgebreide

studenten zijn de roosters gemaakt in Xedule en voor medewerkers

testen uitgevoerd. In 2015 worden de aanpassingen op de overige

is de jaartaak in Xedule vastgelegd. Het betrof een groot project,

vestigingen doorgevoerd.

waarbij opleidingsmanagers, roostermakers, projectleiders en
medewerkers van de dienst Informatiemanagement en ICT nauw

Thin Clients

betrokken waren. In het verslagjaar is besloten dat Xedule college-

Voor de start van het nieuwe schooljaar in 2014 zijn 500 Thin

breed in gebruik wordt genomen. Het streven is in de zomer van

Clients geïnstalleerd. Deze technologie biedt een aantal voordelen:

2015 alle lesroosters en jaartaken met behulp van Xedule op te

het starten van de machines gaat sneller, de apparaten nemen

stellen.

minder ruimte in en doordat de Thin Clients geen bewegende
onderdelen bevatten, maken de apparaten minder geluid.

6.2.3.

Infrastructuur

In 2014 is voor wat betreft de technische infrastructuur een aantal
vernieuwingen doorgevoerd.

Uitbreiding wireless netwerk
Op de vestiging aan de Maria Montessoristraat is begonnen met
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6.3.

Faciliteiten en huisvesting

ondersteunende medewerkers, de kantine is verplaatst en er zijn
werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot het klimaat in een

6.3.1.

Huisvesting

aantal lesruimten. Bij de start van het nieuwe schooljaar in augus-

Het Graafschap College heeft behoefte aan nieuwe onderwijslo-

tus zijn de werkzaamheden van de eerste fase afgerond. In oktober

caties die voldoen aan de huidige visie op het beroepsonderwijs.

2014 ging de tweede fase van het bouwproject van start: de bouw

In het verslagjaar zijn verschillende bouwprojecten voorbereid of

van een gymzaal en praktijklokalen voor de sector Zorg & Welzijn

afgerond.

en de upgrading van de ingangen. Tijdens de bouw is de overlast
voor studenten tot een minimum beperkt: hei- en sloopwerkzaam-

Hoofdvestiging, Doetinchem

heden werden zoveel mogelijk in de schoolvakanties gepland.

In het verslagjaar is gestart met de verbouw en nieuwbouw van de

Volgens de planning vindt de oplevering van de gymzaal en ver-

hoofdvestiging van het Graafschap College. De bouw heeft een

nieuwde ingangen in juni 2015 plaats. Voor de laatste fase van het

drieledig doel: uitbreiding van het gebouw, het toekomstbestendig

bouwplan, de herinrichting van het terrein rondom de school, heeft

maken van de hoofdlocatie voor wat betreft de toegankelijkheid,

het Graafschap College in het verslagjaar gewerkt aan een pro-

veiligheid en looplijnen en herinrichting van het terrein rondom

gramma van eisen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn onder

de school. In juni 2014 ging de eerste fase van de verbouwing

andere de parkeergelegenheid en de ontsluiting van het verkeer

van start. In de vleugel van de sector Zorg & Welzijn is op de

op de openbare weg. De herinrichting van het buitenterrein staat

begane grond een centrale plaats gecreëerd voor de directie en

gepland voor de zomer van 2015.

Hoofdvestiging, Doetinchem: centraal examencentrum

Sportpark Zuid, Doetinchem

In 2014 is het centrale examencentrum in gebruik genomen. In

In het verslagjaar is gewerkt aan het verwerven van een bouwkavel

de ruimte worden de centrale examens voor taal en rekenen voor

op Sportpark Zuid in Doetinchem. De bedoeling is op de kavel een

niveau-4-studenten afgenomen. Het centrum biedt plaats aan 87

school te bouwen voor de opleidingen Sport en bewegen, Pub-

studenten per keer.

lieke en particuliere veiligheid en Veiligheid en Vakmanschap. De
verwachting is dat het nieuwe gebouw in 2017 in gebruik wordt

Vestiging Stoomtram, Doetinchem

genomen door zo’n 750 studenten.

In 2014 opende het Graafschap College een nieuwe vestiging aan
de Stoomtram in Doetinchem voor de studierichtingen Wegtrans-

Prognoses en huisvesting

port en logistiek en Publieke en particuliere veiligheid. Op deze

Het huisvestingsbeleid van het Graafschap College is voor een

locatie kan aan de praktijkcomponent van de opleidingen goed

belangrijk deel gebaseerd op prognoses van studentenaantallen.

vorm en inhoud worden gegeven. Door de ingebruikname van de

Uit deze prognoses blijkt dat het aantal jongeren in de Achterhoek

vestiging aan de Stoomtram zijn de huurovereenkomsten van de

op lange termijn gaat afnemen. De verwachting is dat de studen-

Doetinchemse vestigingen aan de Roerstraat en het Zaagmolenpad

tenaantallen in de periode 2020-2030 afnemen met ongeveer

en de opslagruimte bij Wedeo opgezegd.

20%. In het huisvestingsplan 2015-2020 is een krimpplan voor de
huisvesting opgenomen. In het huidige Huisvestingsplan wordt al

Vestiging Keppelseweg, Doetinchem

rekening gehouden met de toekomstige krimp van studentenaan-

Voor de studierichting Motorvoertuigentechniek werd in het ver-

tallen. Zo’n 20% van de vierkante meters waarover het Graafschap

slagjaar een tweede vestiging geopend aan de Keppelseweg in

College beschikt, is flexibel en kan, bijvoorbeeld door het opzeggen

Doetinchem. De nieuwe locatie, waar met name het stellen van

van huurcontracten, worden afgestoten.

diagnoses centraal staat, voldoet aan alle wensen, eisen en faciliteiten die nodig zijn om de studenten up-to-date op te leiden. In de al

6.3.2.

bestaande werkplaats op de hoofdvestiging vinden de lessen met

In het verslagjaar is een nieuw concept ontwikkeld voor de cate-

betrekking tot onderhoud en reparatie plaats.

ring op de hoofdvestiging: gezond, betaalbaar, lekker, snel en

Catering

verrassend. Het Voedingscentrum heeft het Graafschap College,
Tophal, Doetinchem

bij de keuze van het assortiment, geadviseerd op het gebied van

In september 2014 is de Tophal op Sportpark Zuid in Doetinchem

verantwoorde voeding. Het blijkt dat het nieuwe concept aanslaat

officieel in gebruik genomen. Studenten van de opleidingen Sport

bij studenten. In het kader van de gezonde schoolkantine wordt,

en bewegen, Publieke en particuliere veiligheid en Vakmanschap en

op verzoek van de studentenraad, een paar keer per jaar gratis fruit

Veiligheid maken voor de sportlessen gebruik van de Tophal. Het

uitgedeeld op alle vestigingen van het Graafschap College.

Graafschap College is hoofdhuurder en huurt de accommodatie
van Stichting SAZA.
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6.3.3.

Inkoop en aanbestedingen

Inkoopbeleid
In het inkoopbeleid zijn de uitgangspunten vastgelegd die het
Graafschap College met betrekking tot de inrichting en uitvoering
van de inkoop wil en moet hanteren. In 2014 is gewerkt aan de
verdere uitwerking van het inkoopbeleid. Er is met name aandacht
besteed aan het ‘aanbesteden onder de vastgestelde drempelwaarden’ binnen het Graafschap College. In de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn drempelwaarden vastgelegd. Indien de overheidsopdracht evenveel of meer bedraagt dan de drempelwaarde,
moet verplicht Europees worden aanbesteed. Indien de opdracht
minder bedraagt van de drempelwaarde zijn de interne afspraken
van het Graafschap College van toepassing. Hiervoor is in het verslagjaar een voorstel gemaakt.

Aanbestedingen

Twee gezonde schoolkantines
Op 19 november werden in Dierenpark Amersfoort, op
initiatief van het Voedingscentrum, de Schoolkantine Schalen 2014 uitgereikt. Scholen met een kantine die voldoet aan
de normen van de ‘Gezonde Schoolkantine’ ontvangen deze
schaal. Een Gezonde Schoolkantine bestaat voor minimaal

In 2014 zijn drie aanbestedingen uitgezet:
•• Schoonmaak
•• Verbouwing begane grond hoofdvestiging voor de sector 		
Zorg & Welzijn (meervoudige onderhandse aanbesteding)
•• Bouw van een gymzaal met lesruimte bij de hoofdvestiging
(nationale aanbesteding, middels een ‘niet openbare 		
procedure’

75% uit Schijf-van-Vijf-producten (onder andere fruit, brood
en salades) en voor maximaal 25% uit producten buiten

Met betrekking tot contracten voor de inkoop van voedingsmid-

de Schijf-van-Vijf (bijvoorbeeld koek, snoep en snacks). Het

delen en kantoorartikelen zijn voorbereidingen getroffen voor een

Graafschap College viel maar liefst twee keer in de prijzen.

aanbestedingsprocedure. De verwachting is dat de nieuwe over-

Zowel de kantine van de vestiging Julianaplein als de kantine

eenkomst voor voedingsmiddelen halverwege 2015 kan worden

van de hoofdvestiging zijn ‘Gezonde Schoolkantines’. Tv-

afgesloten en de overeenkomst voor kantoorartikelen in het najaar

maker Eddy Zoëy reikte de schalen uit.

van 2015.

6.4.

Communicatie en PR

Mbo-dagen
In december vonden op het Graafschap College de mbo voorlich-

6.4.1.

Voorlichtingsactiviteiten

tingsavonden plaats. Samen met andere roc’s uit de regio gaf het
Graafschap College voorlichting aan vmbo-leerlingen over de ver-

Open dagen

schillende opleidingen.

Begin februari organiseerde het Graafschap College de jaarlijkse
open dagen. Op verschillende vestigingen in Doetinchem en Groen-

Voorlichting op locatie

lo werden opleidingen gepresenteerd en vonden diverse activiteiten

In de maanden september tot en met februari hebben decanen

plaats. Voorafgaand aan en tijdens de open dagen werd een krant

van het Graafschap College voorlichting gegeven op scholen in de

uitgedeeld, waarin potentiële studenten onder andere algemene

regio. De voorlichting was gericht op leerlingen uit de 3e en 4e klas

informatie en achtergrondverhalen konden lezen over verschillende

van het vmbo.

opleidingen. Regionale radiozender Optimaal FM verzorgde tijdens
de open dagen een live-uitzending vanaf het Graafschap College.

Meeloopdagen

De hele uitzending stond in het teken van het Graafschap College.

Vmbo-leerlingen hadden ook in 2014 de gelegenheid een dag mee
te lopen bij een opleiding, voordat zij zich aanmelden. Via Profijt
kunnen de leerlingen zich hiervoor aanmelden. Tijdens een mee-
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loopdag kunnen de leerlingen ervaren wat de opleiding inhoudt en
hoe het er op het Graafschap College aan toe gaat. De meeloopdag moet de leerlingen helpen bij het maken van een goede keuze
voor een opleiding.

6.4.2.

Producten en activiteiten

Nieuwe publieke website
In het kader van de ontwikkeling van een online strategie en een
nieuwe publieke website voor het Graafschap College, voerde het
team communicatie in de maanden augustus en september 2014
inventarisatiegesprekken met diverse betrokkenen in en rondom de
organisatie. De gesprekken maakten onderdeel uit van een uitgebreide inventarisatiefase. Op basis van deze inventarisatie werd
in december een advies uitgebracht, dat begin 2015 zal worden
aangenomen. Het advies bestond uit een heldere basis voor de
nieuwe publieke website en bijbehorende subsites, waarbij in de
wensen en behoeften van zowel de primaire en secundaire doelgroepen als de interne organisatie werd voorzien. Het advies zal in
2015 en 2016 worden geïmplementeerd. Naar verwachting zullen
de publieke website en enkele subsites na de zomervakantie in
2015 gereed zijn.

Special Focus op Kr8
In 2014 maakte het Graafschap College een tweede editie van de
special ‘Focus op Kr8’. Via het magazine werden zowel medewerkers als externe belanghebbenden geïnformeerd over de maatregelen rond Focus op Vakmanschap en werd, aan de hand van

Graafschap College in ontwikkeling

FOCUS
OP
KR
met onder andere:

8

De maatregelen op een rij
Successen en uitdagingen

voorbeelden, inzicht gegeven in de wijze waarop het Graafschap

De zeven focuslijnen in de praktijk

College omgaat met de veranderingen. Het blad is breed verspreid;

Achtergrondinformatie en FAQ’s

alle medewerkers hebben het magazine ontvangen, maar ook
decanen van vmbo-scholen, bedrijven, instellingen, overheden en

Speciale uitgave van het Graafschap College in het kader van Focus op Vakmanschap, nummer 2, juni 2014

collega-roc’s hebben de special gekregen.

7. Beknopt financieel jaarverslag
Inleiding
Het Graafschap College is het regionale opleidingencentrum voor

uitgevoerd in afzonderlijke besloten vennootschappen. Het geheel

Oost-Gelderland en ressorteert als onderwijsinstelling onder de

van alle verbonden partijen vormt de Graafschap Groep.

Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland te Doetinchem (Stichting BVE Oost-Gelderland). Dit college

Circa 95% van de baten en lasten in de geconsolideerde jaarre-

verzorgt beroepsonderwijs en volwasseneneducatie voor inwoners

kening komt voort uit het beroepsonderwijs en de volwassenen-

van negen gemeenten in de regio Achterhoek en de Liemers. Het

educatie. In dit jaarverslag ligt derhalve de nadruk op informatie

Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Graafschap College is bij

over het Graafschap College.

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)

Voor specifieke informatie omtrent de overige stichtingen en beslo-

bekend onder brinnummer 24ZZ. Het bevoegd gezag van de Stich-

ten vennootschappen, verwijzen wij naar de (enkelvoudige) jaar-

ting BVE Oost-Gelderland heeft bij dit ministerie het bestuursnum-

rekeningen van deze rechtspersonen.

mer 40392.

Juridische structuur
Het beroepsonderwijs omvat de niveaus 1 tot en met 4 van de
Wet Educatie en Beroepsonderwijs, verdeeld over een groot aan-

Onderstaand ziet u de juridische structuur van de Graafschap

tal branches. De educatie omvat de niveaus 1 tot en met 6 uit

Groep schematisch weergegeven.

de Kwalificatiestructuur Educatie. De contractactiviteiten worden

Stichting
Beroepsonderwijs en
Volwasseneneducatie
Oost-Gelderland

Stichting
Applicatiecursussen
Graafschap College
Oost-Gelderland

Stichting
Schoolfonds
Graafschap College
Oost-Gelderland

Stichting
Huisvesting
Graafschap College
Oost-Gelderland

Stichting
Volksuniversiteit
Achterhoek
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STAP Holding BV

STAP Educatiepartner BV

STAP Reïntegratiebedrijf BV

Graafschap Opleidingen BV

CIVON BV
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Financieel beleid

middelen aan focus verliest, vooraf gestelde grenzen overschrijdt,
bestaande risico’s onvoldoende bestrijdt of tot nieuwe risico’s of

Financieel beleid is geen op zichzelf staand beleid. Het financiële

verspilling leidt. Financieel beleid gaat over het uitzetten en waar

aspect in de organisatie van het Graafschap College wordt geken-

nodig bijstellen van een koers en is derhalve sterk gekoppeld aan

merkt door grote verwevenheid met alle deelgebieden. Het ver-

de strategische doelstellingen.

zorgen van goed onderwijs is de kerntaak van de organisatie. Om
deze reden dient er steeds afstemming te zijn tussen onderwijskun-

In het nieuwe beleidsplan worden de grondslagen, richtlijnen,

dig beleid en financieel beleid. Daarnaast dient er een koppeling te

uitgangspunten en doelstellingen op financieel gebied, die in de

zijn met de andere beleidsterreinen, te weten: personeel, huisves-

afgelopen jaren op verschillende momenten zijn beschreven, in

ting, ict en kwaliteitszorg.

één document vastgelegd en vastgesteld. Hierbij wordt zowel
aandacht geschonken aan financieel beleid als aan financieel be-

Beleidsplanning wordt over het algemeen als een instrument gezien

heer. Een heldere positionering van het financiële beleid binnen de

waarmee organisaties op langere termijn verantwoorde keuzes

Graafschap Groep is het hoofddoel van dit beleidsplan. Het college

kunnen maken en strategische doelen kunnen realiseren. Keuzes

van bestuur heeft na instemming van de ondernemingsraad het

die onzekerheid reduceren en organisaties meer mogelijkheden

financieel beleidsplan op 21 mei 2013 vastgesteld en ter goedkeu-

bieden om gestelde doelen te bereiken. Inzicht in de ontwikkelin-

ring voorgelegd aan de raad van toezicht. In haar vergadering van

gen op langere termijn is ook van belang om mogelijke financiële

25 juni 2013 heeft de raad van toezicht het financieel beleidsplan

en personele risico’s af te dekken. Een goed inzicht en de juiste

goedgekeurd.

informatie zijn nodig om verantwoorde keuzes te kunnen maken.
Daarvoor is financieel management belangrijk. Financieel manage-

Uitgangspunten

ment wordt gedefinieerd als het geheel van activiteiten, proces-

De belangrijkste drijfveer blijft de continuïteit van goed onder-

sen en spelregels dat ervoor moet zorgen dat een organisatie de

wijs. Daarnaast is het blijvend realiseren van de doelen van het

beschikbare middelen zo inzet, dat ze haar doelstellingen behaalt.

strategisch beleid een belangrijk uitgangspunt voor dit financiële

Goed financieel management bestaat uit zowel financieel beleid als

beleidsplan. Hiermee wordt onderstreept dat de kerntaak het ver-

financieel beheer.

zorgen van onderwijs is en dat alle andere beleidsterreinen in relatie
tot deze taak dienstbaar zijn. Voorts zijn de volgende uitgangspunt-

Het vorige financiële beleidsplan van het Graafschap College was
erop gericht om te kunnen voldoen aan de onderwijsvraag. Hierbij

en van toepassing op het financiële beleid:

delen altijd een belangrijke rol gespeeld. Dit beleidsplan was meer

••  Het beleid is gericht op een gezonde exploitatie en vermogenspositie als basis voor continuïteit van de organisatie en
gegarandeerde kwaliteit van onderwijs.

gefocust op financieel beheer dan op financieel beleid. Financieel

••

heeft kostenbewaking en het doelmatig inzetten van publieke mid-

beheer concentreert zich op het bewaken van de koers en bestaat
uit acties en spelregels die moeten voorkomen dat de inzet van

Het beleid is tevens gericht op een zorgvuldig investeringsbeleid en afschrijvingsbeleid waarbij activa aan het eind van
de afschrijvingstermijn kunnen worden vervangen. Conform

de grondslagen voor de jaarrekening worden de jaarlijkse
afschrijvingen berekend over de aanschafwaarde van de vaste
activa. Rekening houdend met een jaarlijkse inflatie van circa
1,8% (gemiddelde inflatie in Nederland in de afgelopen 10
jaar), zullen de vrijgekomen liquide middelen uit afschrijvingen
aan het eind van de geraamde levensduur van deze activa
niet toereikend zijn om de vervangingsinvesteringen hiermee
te financieren. Het beleid van de Graafschap Groep is er op
gericht te komen tot een ideaalcomplex waarbij vervangingsinvesteringen kunnen worden gefinancierd met eigen liquide
middelen, voortkomend uit afschrijvingen en aangevuld met
exploitatieoverschotten ter dekking van de inflatie gedurende
delevensduur van de activa.
••  Om bovenstaande te waarborgen wordt er gestreefd naar een
rentabiliteit (nettoresultaat) van circa 2% en een minimale
solvabiliteit van 60%. Tevens wordt er jaarlijks voorzien in een
passende liquiditeitsbegroting.
••

Het beleid is zodanig ingericht dat (onderwijs)innovatie en realisatie van strategische doelen een herkenbare plaats innemen
bij de bestemming van middelen. Daarnaast is het beleid gericht
op het voldoen aan wet- en regelgeving. Daartoe wordt jaarlijks
circa 2% van de totale baten gereserveerd voor strategie, innovatie en (externe) advisering en toegevoegd aan de begroting
college van bestuur. Dit budget is niet bedoeld om alle lasten
die voortvloeien uit datgene wat hiervoor is genoemd (centraal)
te betalen. Het uitgangspunt is dat zowel onderwijssectoren als
de diensten binnen de sector Bedrijfsvoering uit de structurele middelen een belangrijk deel inzetten
voor innovatie, strategische doelen en (externe) advisering. De
beschikbare middelen vanuit het collegebeleid zijn dan ook
bedoeld als stimuleringsgelden. Het college van bestuur kan
hiermee voor het komende begrotingsjaar een (financiële) impuls geven aan datgene wat (extra) aandacht verdient.

••  Het beleid is gericht op het faciliteren van een bovensectoraal
budget voor gemeenschappelijke personele lasten. Dit budget wordt gevormd door een vaste bijdrage door de onderwijssectoren en de sector Bedrijfsvoering van 2½% van de
loonkosten. Als gemeenschappelijke personele lasten worden
onder meer aangemerkt: Pedagogisch didactische scholing
door derden en interne scholing via de Graafschap Academie,
kosten van medische begeleiding en coaching, loonkosten

van langdurig zieken en de kosten van werving en selectie.
Daarnaast komt de personele inzet ten behoeve van bepaalde
bovensectorale taken ten laste van deze voorziening. Het college van bestuur is eigenaar van dit budget. Reden voor het
vormen van een centraal budget ligt in het feit dat genoemde
kosten van jaar tot jaar aanzienlijk kunnen verschillen per sector en in enig jaar een te grote belasting kunnen zijn voor een
sectorbegroting. Hierdoor kan het realiseren van doelstellingen
in het gedrang komen.
•• Het
 beleid is gericht op het initiëren, stimuleren en handhaven van een kostenbewust denken en handelen, waarbij
begrotingsdiscipline als vanzelfsprekend wordt ervaren. Onder
begrotingsdiscipline wordt verstaan: het zodanig uitvoeren van
de begroting dat eventuele uitgavenoverschrijdingen worden
gecompenseerd door meevallers en/of hogere baten. Financiële rapportages, waarbij begroting en uitputting met elkaar
worden vergeleken, vormen een onderdeel van de (financiële)
planning en control cyclus. Dit stelt budgethouders in de gelegenheid om tijdig maatregelen te nemen om overschrijdingen
te beteugelen en uitgaven bij te stellen.

Hardheidsclausule
Het college van bestuur is bevoegd om van de hiervoor genoemde
uitgangspunten af te wijken, indien de onverkorte toepassing tot
niet aanvaardbare gevolgen met onevenredige nadelen zou leiden.
Omstandigheden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de
hardheidsclausule:
••

Een (verwachte) toename of een afname van de deelnemers-		
waarde ten opzichte van het vorig schooljaar van meer dan 2,5%.

•• Indien in verband met personele (wachtgeld)verplichtingen een
beroep op het wachtgeldbudget moet worden gedaan dat
groter is dan het bedrag waar op grond van ervaringscijfers
rekening mee is gehouden bij de allocatie van de beschikbare
middelen.
•• Indien de jaarlijkse lasten, voortvloeiend uit het door de raad
van toezicht goedgekeurde meerjarenhuisvestingsplan, tijdelijk
(periode 2010 - 2015) hoger zijn dan het beschikbare budget
voor huisvesting.
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Financiële kengetallen
Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen

Weerstandsvermogen: Eigen vermogen / (totale baten uit gewone

De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen, die op

bedrijfsvoering + financiële baten)

de activazijde van de balans staan, zijn gefinancierd, namelijk met

Bij dit kengetal wordt het eigen vermogen uitgedrukt in een per-

eigen vermogen en/of vreemd vermogen. Hoe slechter de solvabili-

centage van alle baten in een jaar inclusief de financiële baten en

teit des te groter het risico dat de vermogensverstrekkers hun ver-

exclusief de buitengewone baten. Een weerstandsvermogen van

mogen deels of geheel verloren zien gaan. Een solvabiliteit van 0,3

0,4 of meer is ruim voldoende, tussen 0,1 en 0,4 is matig tot vol-

of meer is goed, tussen 0,1 en 0,3 is matig tot voldoende en 0,1 of

doende en 0,1 of lager kan duiden op een risicovolle situatie. Hier

lager wordt als slecht gekwalificeerd.

onder zijn de vier benoemde kengetallen over de afgelopen vijf jaar
weergegeven. Met uitzondering van het weerstandsvermogen zijn

Liquiditeit (Current Ratio): Vlottende activa / Kortlopende schulden

ook de gemiddelde kengetallen van de roc’s in Nederland gepre-

De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de instelling aan haar

senteerd:

verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Een liquiditeit groter
dan 1,0 wordt doorgaans als voldoende gekwalificeerd, omdat
tegenover de binnenkort vervallende schulden van de instelling ten
minste evenveel vlottende activa staan. Met andere woorden, er is
sprake van een positief werkkapitaal. Een liquiditeitsratio tussen 0,5
en 1,0 is matig tot voldoende en 0,5 of lager is slecht.

Rentabiliteit: (resultaat uit gewone bedrijfsvoering / totale baten uit
gewone bedrijfsvoering) * 100
Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na
aftrek van de lasten. De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht houden. In de periode dat
reserves worden opgebouwd zal de rentabiliteit over het algemeen
hoger zijn dan in de periode waarin tot besteding wordt overgegaan. Een ratio van 1 of meer is goed, tussen -1 en 1 is matig tot
voldoende en een ratio lager dan -1 is slecht.

Solvabiliteit
Graafschap College

norm

2014

2013

2012

2011

2010

> 0,30

0,75

0,75

0,74

0,72

0,72

ROC
Liquiditeit
Graafschap College

*
norm

2014

> 1,20

3,39

ROC
Rentabiliteit
Graafschap College

*
norm

2014

> 1,00

3,91

ROC
Weerstandsvermogen
Graafschap College
23

*

23)

23)

23)

0,45

0,47

0,44

0,43

2013

2012

2011

2010

3,42

2,90

2,48

2,29

1,02

0,85

0,72

0,73

2013

2012

2011

2010

4,20

1,68

1,08

0,72

2,40

1,10

0,25

0,70

norm

2014

2013

2012

2011

2010

> 0,40

0,96

0,98

0,97

0,99

1,00

deze gegevens zijn ten tijde van het opmaken van het geïntegreerd jaardocument (nog) niet bekend.

Het financiële jaar 2014
Resultaat
De Stichting BVE Oost-Gelderland heeft in 2014 een positief net-

De overige overheidsbijdragen en -subsidies van in totaal circa

toresultaat behaald van ruim € 2,6 miljoen tegenover een positief

€ 2,4 miljoen zijn ruim € 0,3 miljoen hoger dan begroot.

resultaat van bijna € 2,8 miljoen in het vorige verslagjaar. Voor het
jaar 2014 was een resultaat van circa € 0,7 miljoen begroot.

De cursusgelden zijn met een bedrag van circa € 0,9 miljoen bijna
€ 0,1 miljoen hoger dan begroot.

Baten
De totale baten zijn in het verslagjaar 2014 ruim € 1,3 miljoen hoger

De baten werk in opdracht van derden zijn in het verslagjaar bijna

dan begroot en circa € 3,2 miljoen meer dan in het vorige verslag-

€ 1,5 miljoen. Dit bedrag wijkt nauwelijks af van het begrote be-

jaar. De in het verslagjaar ontvangen rijksbijdragen groot € 59,5 mil-

drag voor 2014.

joen liggen bijna € 0,3 miljoen boven de begroting. De (normatieve)
rijksbijdrage OCW is bijna € 0,7 miljoen hoger dan begroot. Dit

De overige baten, groot bijna € 2,9 miljoen, zijn ruim € 0,6 miljoen

verschil wordt grotendeels verklaard door de overgangsbekostiging

hoger dan begroot voor 2014. Deze afwijking is het gevolg van en-

leerlinggebonden financiering BVE die met ingang van 1 augustus

kele incidentele baten in het verslagjaar 2014. Dat de totale baten

2014 is toegekend. Daarentegen zijn de overige subsidies OCW bijna

in 2014 ruim € 1,3 miljoen hoger zijn dan begroot komt resume-

€ 0,4 miljoen lager dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt

rend voort uit een stijging van de rijksbijdragen met € 0,3 miljoen,

doordat er minder is verantwoord dan begroot in het kader van de

een toename van de overige overheidsbijdrage en -subsidies met

‘Regeling aanvullende bekostiging bekwaamheid van management

€ 0,3 miljoen, een stijging van de cursusgelden met € 0,1 miljoen

en professionalisering onderwijspersoneel mbo’.

en een toename van de overige baten met € 0,6 miljoen.
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Lasten

Het bedrag aan overige lasten van in totaal bijna € 7,9 miljoen is

De totale lasten zijn in het verslagjaar 2014 ruim € 0,7 miljoen

ruim € 0,7 miljoen hoger dan het begrote bedrag voor 2014.

lager dan begroot en zijn ten opzichte van het vorige verslagjaar
met circa € 3,5 miljoen gestegen.

Dat de totale lasten in 2014 ongeveer € 0,7 miljoen lager zijn dan
begroot komt resumerend voort uit een daling van de personeels-

De personeelslasten zijn bijna € 1,2 miljoen lager dan het begrote

lasten met € 1,2 miljoen, een afname van de post afschrijvingen

bedrag voor het jaar 2014. Het bedrag aan lonen en salarissen is

met € 0,1 miljoen en een afname van de huisvestingslasten met

bijna € 1,3 miljoen lager dan begroot. Tegenover deze daling staat

€ 0,1 miljoen. Daarentegen zijn de overige lasten circa € 0,7 mil-

een overschrijding van de begroting 2014 van personeel niet in

joen hoger dan begroot.

loondienst met ruim € 0,2 miljoen. De overige personele lasten
bedragen circa € 0,1 miljoen minder dan begroot.

De afschrijvingslasten van in totaal ongeveer € 4,1 miljoen zijn ruim
€ 0,1 miljoen lager dan het begrote bedrag voor het jaar 2014.

De huisvestingslasten van in totaal circa € 4,3 miljoen zijn ruim
€ 0,1 miljoen lager dan het begrote bedrag voor het jaar 2014.

Financiële baten en lasten

Naar verwachting zal de nieuwbouw in schooljaar 2015-2016 in

Het saldo van financiële baten en lasten bedraagt in 2014 ruim

gebruik worden genomen.

€ 0,2 miljoen. Dit is ruim € 0,1 miljoen lager dan begroot. In de
begroting was rekening gehouden met de afkoop van de rente-

Treasury

swap. Deze afkoop heeft geen doorgang gevonden in 2014.

In 2005 is besloten om een deel van de tijdelijk overtollige liquide
middelen in vermogensbeheer te geven aan Schretlen & Co. Ultimo

Investeringen

2014 bedraagt het in effecten belegd vermogen bijna € 2,0 mil-

In het verslagjaar is per saldo voor € 4,8 miljoen geïnvesteerd. Hier-

joen. In 2014 is de portefeuille van de Stichting BVE Oost-

van is bijna € 1,5 miljoen geïnvesteerd in gebouwen en terreinen,

Gelderland opgeheven waardoor het volledige saldo ultimo 2014

bijna € 2,2 miljoen in inventaris en apparatuur en ruim

toebehoort aan de Stichting Schoolfonds. Deze effecten zijn ter

€ 1,1 miljoen is verantwoord als materiële vaste activa in uitvoe-

beurze genoteerd en derhalve (vrijwel) direct verkoopbaar. Vanaf

ring. De investeringen in gebouwen en terreinen betreft grotend-

2010 geldt de ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen

eels een interne verbouwing in het pand aan de Slingelaan te

voor onderwijs en onderzoek 2010’. Het treasurystatuut is hier op

Doetinchem. Van de investeringen in inventaris en apparatuur heeft

aangepast. Door Stichting BVE Oost-Gelderland is in 2014 belegd

circa € 1,1 miljoen betrekking op hardware en licenties. De overige

conform de richtlijnen van het treasurystatuut.

€ 1,1 miljoen heeft grotendeels betrekking op meubilair en schoolinventaris. De materiële vaste activa in uitvoering heeft betrekking

Het rendement op de beleggingen over het jaar 2014 bedraagt

op de uitbreiding van het pand aan de Slingelaan te Doetinchem.

voor Stichting BVE Oost-Gelderland ruim € 4.000 (0,6%) en voor
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Stichting Schoolfonds circa € 210.000 (11,4%). Dat het rende-

Hier tegenover staan investeringen in zowel materiële als financiële

ment van Stichting BVE Oost-Gelderland afwijkend is van dat van

vaste activa voor een bedrag van bijna € 5,3 miljoen en een af-

Stichting Schoolfonds heeft te maken met de stringentere regels

name van de (kortlopende) middelen met bijna € 0,2 miljoen. Meer

die van toepassing zijn voor Stichting BVE Oost-Gelderland. Er mag

informatie over het verloop van de liquide middelen in 2014: zie

namelijk uitsluitend risicomijdend worden belegd in effecten met

het kasstroomoverzicht op pagina 146.

een hoofdsomgarantie.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn in het verslagjaar met circa € 2,5 miljoen
toegenomen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het resultaat
van € 2,6 miljoen. Daarnaast dragen de afname van de effectenportefeuille met ruim € 1,3 miljoen en de vrijval van afschrijvingen
van bijna € 4,1 miljoen bij aan de toename van de liquide middelen.

Eigen vermogen

Langlopende schulden

Het eigen vermogen is in 2014 met ruim € 2,6 miljoen

De hoogte van de langlopende schulden zijn in 2014 niet gewijzigd

toegenomen en bedraagt ultimo 2014 € 64,9 miljoen. Deze stij-

ten opzichte van 2013. Het betreft hier de lening die in 2008 is

ging vloeit voort uit het netto resultaat over het jaar 2014. Vooruit-

afgesloten bij de Rabobank voor een bedrag van € 9,0 miljoen.

lopend op de goedkeuring van de raad van toezicht heeft het college van bestuur besloten om het enkelvoudige resultaat van € 2,3

Kortlopende schulden

miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Het resultaat van

De kortlopende schulden zijn in het verslagjaar 2014 met € 0,8

de met de Stichting BVE Oost-Gelderland verbonden partijen, groot

miljoen toegenomen. Enerzijds is deze stijging het gevolg van de

€ 0,3 miljoen, wordt toegevoegd aan de post bestemmingsreserves

toename van de post crediteuren met bijna € 0,3 miljoen. Ander-

(privaat).

zijds is de post loonheffingen toegenomen met ruim € 0,2 miljoen.
Daarnaast zijn de vooruitontvangen subsidies OCW toegenomen

Voorzieningen

met bijna € 0,3 miljoen ten opzichte van 2013.

De voorzieningen bedragen ultimo 2014 bijna € 1,1 miljoen en
bestaan volledig uit personeelsvoorzieningen.
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Geconsolideerde balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)
(x € 1.000)

31-12-2014

31-12-2013

Activa
Vaste activa

46.376

45.129

Materiële vaste activa

45.414

45.046

Financiële vaste activa

962

83

40.605

38.268

2

3

4.768

3.593

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten

1.967

3.306

Liquide middelen

33.868

31.366

Totaal activa

86.981

83.397

64.905

62.260

Voorzieningen

1.081

946

Langlopende schulden

9.000

9.000

Kortlopende schulden

11.995

11.191

Totaal passiva

86.981

83.397

Passiva
Eigen vermogen

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014
realisatie
2014

begroting
2014

realisatie
2013

Totaal baten

67.143

65.801

63.905

Rijksbijdragen

59.467

59.169

55.908

2.416

2.087

2.674

901

850

1.383

(x € 1.000)
Baten

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Cursusgelden
Baten werk in opdracht van derden

1.495

1.450

1.387

Overige baten

2.864

2.245

2.553

Totaal lasten

64.742

65.479

61.243

Personeelslasten

48.474

49.668

46.035

Lasten

Afschrijvingen

4.077

4.220

4.183

Huisvestingslasten

4.304

4.446

3.959

Overige lasten

7.887

7.145

7.066

Saldo baten en lasten

2.401

322

2.662

224

368

21

2.625

690

2.683

20

-

83

2.645

690

2.766

Financiële baten en lasten
Resultaat
Vennootschapsbelasting
Nettoresultaat
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014
(x € 1.000)

2014

2013

2.401

2.662

4.077

4.183

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- latente belastingvordering
- mutaties voorzieningen

20

83

135

199

6.633

7.127

1

-2

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden

-1.175

-183

- effecten

1.339

1.210

- schulden

804

-183

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

969

842

Ontvangen interest

788

581

-564

-560

224

21

7.826

7.990

- vorderingen

Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa:
- Investeringen in materiële vaste activa

-4.445

-1.615

-

3

-4.445

-1.612

-879

-78

-879

-78

-5.324

-1.690

Aflossing langlopende schulden

-

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

2.502

6.300

31.366

25.066

2.502

6.300

33.868

31.366

- Desinvesteringen in materiële vaste activa

Financiële vaste activa:
- Mutaties overige vorderingen

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutaties liquide middelen

Eindstand liquide middelen
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Continuïteitsparagraaf
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren. Deze ontwikkelingen zijn vertaald
in een meerjarenbegroting.

Deelnemersgegevens

Aantal mbo deelnemers Graafschap College per 1 oktober (bron: meerjarendeelnemersprognose d.d. 14-04-2015)
definitief

definitief

prognose

prognose

prognose

2013

2014

2015

2016

2017

voltijd bol

6.708

6.714

6.966

7.068

7.001

bbl

2.129

1.812

1.706

1.739

1.762

47

-

-

-

8.884

8.526

8.672

8.807

deeltijd bol

totaal Graafschap College

8.763

Landelijk aantal deelnemers mbo per 1 oktober (bron: OCW referentieraming 2014)
2013

2014

2015

2016

2017

voltijd bol

347.400

358.200

372.900

379.200

371.300

bbl

116.200

104.200

93.300

92.000

89.600

2.900

-

-

-

-

466.500

462.400

466.200

471.200

460.900

definitief

definitief

prognose

prognose

prognose

2013

2014

2015

2016

2017

aantal deelnemers

8.884

8.526

8.672

8.807

8.763

(gecorrigeerde) deelnemerswaarde

9.154

deeltijd bol

totaal landelijk mbo instellingen

Deelnemersgegevens beroepsonderwijs (peildatum 1 oktober)

landelijke deelnemerswaarde

477.251

gewogen aantal deelnemers

7.574

7.450

7.648

7.764

7. 706

394.750

399.880

410.220

416.000

407.140

1,86%

1,86%

1,87%

1,89%

gewogen aantal deelnemers landelijk
aandeel deelnemerswaarde

1,92%

aandeel gewogen deelnemers

1,92%
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Het aandeel in de landelijke deelnemerswaarde is in de afgelo-

7.700 gewogen deelnemers. Voor de schooljaren 2016-2017 en

pen jaren gestegen van 1,58% (2008) naar 1,92% in 2013, een

2017-2018 is het aantal gewogen deelnemers geraamd op circa

toename van ruim 20%. Vanaf 2015 is er een afzonderlijk macro-

7.800. Omdat op basis van de OCW-referentieraming 2014 het

budget voor enerzijds entreeopleidingen (niveau 1) en anderzijds

landelijk aantal deelnemers eveneens toeneemt zal het aandeel van

niveau 2 tot en met 4 opleidingen. Omdat in 2013 in verhouding

het Graafschap College in de landelijke deelnemerswaarde zich de

veel deelnemers waren ingeschreven voor de opleiding basisopera-

komende jaren naar verwachting stabiliseren op circa 1,87%.

tor (niveau 1), is het aandeel entreeopleidingen met 2,44% veel
hoger dan het gemiddelde aandeel van 1,89% van alle opleidin-

Met name door de extra middelen op grond van de ‘Regeling

gen. Voor de komende jaren is de verwachting dat het aandeel in

kwaliteitsafspraken mbo’ neemt het totale budget aan rijksbijdra-

de entreeopleidingen weer in lijn zal liggen met het aandeel in de

gen (normatieve rijksbijdrage OCW en overige subsidies OCW)

opleidingen voor niveau 2 tot en met 4.

in jaren 2016 en 2017 toe met ongeveer € 500.000. Op grond
hiervan is rekening gehouden met een toename van het aantal

Op basis van de referentieraming moet rekening worden gehouden

docenten met 6 fte ten opzichte van het jaar 2015.

met een daling van het aantal deelnemers bij het Graafschap College per 1 oktober 2014. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt

Tegenover de toename van de rijksbijdragen OCW wordt vanaf het

door het grote aantal deelnemers basisoperator (niveau 1) per 1

jaar 2016 rekening gehouden met een daling van het bedrag aan

oktober 2013, zoals hiervoor toegelicht. Voor de jaren 2015 tot en

overige overheidsbijdragen en -subsidies met ruim € 200.000 en

met 2017 wordt in vergelijking met 2014 rekening gehouden met

daaraan gekoppeld een daling van de docentformatie met 3 fte.

een hoger aantal gewogen deelnemers bij het Graafschap College. Op grond van de OCW-referentieraming 2014 wordt landelijk
rekening gehouden met een vergelijkbare toename van het aantal
deelnemers in het mbo. Op grond hiervan wordt rekening gehouden met een aandeel van circa 1,87%.

Personeelsgegevens
Het aantal deelnemers van het Graafschap College heeft direct
invloed op het aantal medewerkers in het primaire proces (onderwijzend personeel) en indirect op de omvang van ondersteunend
en beheerspersoneel. Op grond van de meerjarendeelnemersprognose van 14 april 2015, samengevat in de tabel onder paragraaf
‘Deelnemersgegevens’, zal het gewogen aantal deelnemers, na
een daling per 1 oktober 2014 van ongeveer 100 deelnemers, voor
het schooljaar 2015-2016 met ongeveer 250 stijgen naar ruim

Aantal medewerkers Graafschap College in fte
01-01-2015

01-08-2015

01-01-2016

01-08-2016

01-01-2017

01-08-2017

Management / Directie

39

38

38

38

38

38

Onderwijzend personeel

496

497

500

500

500

500

Overige medewerkers

161

160

160

160

160

160

Totaal

696

695

698

698

698

698

In bovenstaand overzicht zijn practicumassistenten als onderwijzend personeel aangemerkt. Het gaat om circa 46 fte.
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Meerjarenbegroting
Hierna is de geconsolideerde balans en de geconsolideerde staat /

groting 2014 - 2017 van Stichting BVE Oost-Gelderland. De meer-

raming van baten en lasten tot en met het jaar 2017 opgenomen.

jarenbegroting is in het voorjaar van 2015 geactualiseerd.

De gegevens zijn ontleend aan de geconsolideerde meerjarenbeGeconsolideerde balans 2014 - 2017
(x € 1 miljoen)

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

Vaste activa

46,4

50,4

48,3

56,3

Materiële vaste activa

45,4

49,5

47,5

55,6

Financiële vaste activa

1,0

0,9

0,8

0,7

Vlottende activa

40,6

37,7

41,0

34,1

Totaal activa

87,0

88,1

89,3

90,4

Eigen vermogen

64,9

66,1

67,3

68,5

Algemene reserve

49,8

50,8

51,8

52,9

Bestemmingsreserves (publiek)

11,6

11,6

11,6

11,6

Bestemmingsreserves (privaat)

3,5

3,7

3,9

4,0

Voorzieningen

1,1

1,1

1,1

1,1

Langlopende schulden

9,0

9,0

9,0

9,0

Kortlopende schulden

12,0

11,9

11,9

11,8

Totaal passiva

87,0

88,1

89,3

90,4

Activa

Passiva

Toelichting geconsolideerde balans 2014 - 2017		
						
Huisvestingsbeleid 				

Financieringsstructuur					

Momenteel is een nieuw meerjarenhuisvestingsplan in voorbere-

De verschillende vermogensonderdelen binnen de geconsolideerde

iding. Op basis van het huidige plan, dat in oktober 2008 is op-

balans zijn grotendeels gefinancierd met eigen vermogen en voor

gesteld en jaarlijks is geactualiseerd, zijn in de afgelopen jaren een

een deel (lening van € 9,0 miljoen) met vreemd vermogen. De

aantal uitbreidingsinvesteringen in huisvesting gerealiseerd. De

Stichting BVE Oost-Gelderland beschikt ultimo 2014 over een saldo

grootste investering hiervan betreft de nieuwbouw van het school-

aan liquide middelen van bijna € 34,0 miljoen. Deze liquide mid-

gebouw aan de Maria Montessoristraat te Doetinchem met een

delen zijn ruimschoots voldoende om de twee toekomstige grote

totale investering van circa € 16,8 miljoen.		

bouwprojecten, zoals beschreven onder huisvestingsbeleid, te kunnen financieren zonder vreemd vermogen aan te hoeven trekken.

Voor de komende jaren staan er nog twee grote bouwprojecten op

		

stapel. Met de verbouwing van de hoofdlocatie aan de Slingelaan

Mutaties van reserves en voorzieningen

te Doetinchem is een bedrag van circa € 5,9 miljoen gemoeid. 		

De komende jaren worden er nauwelijks mutaties verwacht in

Het tweede grote bouwtraject betreft de bouw van onderwijs-

zowel de reserves als in de voorzieningen.

		

ruimte nabij Sportpark Zuid en de nieuwe tophal met in totaal circa
4.600 m2 bruto vloeroppervlakte en een investering van bijna
€ 12,0 miljoen. De oplevering is gepland op 1 januari 2018. Op
deze datum zal de huurovereenkomst voor het schoolgebouw aan
de Houtmolenstraat 9 te Doetinchem worden opgezegd.		
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Geconsolideerde staat / raming van baten en lasten 2014 - 2017
(x € 1 miljoen)

2014

2015

2016

2017

Totaal baten

67,2

73,4

73,6

73,4

Rijksbijdragen

59,5

66,5

67,0

66,9

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

2,4

2,2

2,0

2,0

Cursusgelden

0,9

0,8

0,8

0,7

Baten werk in opdracht van derden

1,5

1,7

1,5

1,5

Overige baten

2,9

2,2

2,3

2,3

Totaal lasten

64,8

72,2

72,4

72,2

Personeelslasten

48,5

54,2

54,3

54,1

Afschrijvingen

4,1

4,5

4,6

4,6

Huisvestingslasten

4,3

5,1

5,1

5,1

Overige lasten

7,9

8,4

8,4

8,4

Saldo baten en lasten

2,4

1,2

1,2

1,2

Financiële baten en lasten

0,2

0,0

0,0

0,0

Resultaat

2,6

1,2

1,2

1,2

Vennootschapsbelasting

0,0

0,0

0,0

0,0

Nettoresultaat

2,6

1,2

1,2

1,2

Baten

Lasten

Macrobudget hoofdbekostiging
(x € 1 miljoen)

2014

2015

2016

2017

2.941,7

3.114,5

3.100,8

3.087,8

Macrobudget gehandicaptenbeleid niveau 2 - 4

22,8

50,6

50,6

50,6

Macrobudget bekostiging vavo

58,9

59,3

59,3

59,3

100,0

98,5

98,5

98,5

3.123,4

3.322,9

3.309,2

3.296,2

Totaal macrobudget exploitatie en huisvesting

Macrobudget wachtgeld mbo en vavo

Totaal macrobudget hoofdbekostiging (lumpsum)
De rijksbijdrage voor het middelbaar beroepsonderwijs wordt

Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‘Passend onderwijs’

verdeeld over de instellingen op basis van het aantal deelnemers en

per 1 augustus 2014 is de indicatiestelling voor leerlinggebonden

diploma’s op grond van verschillende verdeelsleutels. Het landelijk

financiering (LGF) afgeschaft. De vergoeding voor passend onder-

beschikbare macrobudget voor de bekostiging van het beroeps-

wijs valt vanaf dat moment onder de normatieve rijksbijdrage OCW

onderwijs werd tot en met het jaar 2014 onderverdeeld in drie

en de niet-geoormerkte subsidie leerlinggebonden financiering is

deelbudgetten, te weten:

komen te vervallen.

•• Exploitatiebudget, opgesplitst in een deelnemersbudget (80%)
en een diplomabudget (20%).

Na een gestage groei van het aantal deelnemers in de afgelopen

•• Voa-budget (budget voor voorbereidende en ondersteunende
activiteiten).
•• Huisvestingsbudget.		

jaren en daarmee van het aandeel in de landelijke deelnemerswaarde is de verwachting dat het aandeel in de landelijke deelne-

			merswaarde en diplomawaarde zich de komende jaren zal stabiliseren rond een percentage van circa 1,85%.

Vanaf het jaar 2015 is er sprake van één macrobudget exploitatie

Regeling kwaliteitsafspraken mbo

en huisvesting onderverdeeld in een budget voor entreeopleidingen

Met ingang van het jaar 2015 is de regeling kwaliteitsafspraken

(niveau 1) en een budget voor opleidingen op niveau 2 - 4.

mbo van toepassing voor onderwijsinstellingen in het mbo. Voor
2015 is maximaal € 190,4 miljoen beschikbaar voor het investe-
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ringsbudget. Voor 2016, 2017 en 2018 wordt de definitieve hoog-

Contractactiviteiten

te van de bedragen voor het investeringsbudget jaarlijks bekend

Het aandeel van de contractactiviteiten (baten werk in opdracht

gemaakt in de Staatscourant. Het resultaatafhankelijke deel (nu

van derden) bedraagt in 2014 ruim 2,2% van de totale baten. Voor

alleen vsv) wordt per 2016 uitgebreid met het thema studiesucces.

de komende jaren is rekening gehouden met een aandeel van circa

Daarvoor is in 2016 een bedrag van € 99 miljoen gereserveerd.

2% aan private activiteiten.

Vanaf 2017 is voor het resultaatafhankelijke budget € 58 miljoen
extra gereserveerd voor de kwaliteit van de bpv als een valide

Personele bezetting

indicator is ontwikkeld die een rechtmatige bekostiging mogelijk

Zoals onder de paragraaf ‘personeelsgegevens’ aangegeven zal

maakt. In totaal is voor 2017 en 2018 € 174 miljoen gereserveerd

de personele bezetting gelijk aan de beschikbare middelen vrijwel

(exclusief het resultaatafhankelijke vsv-budget). 		

constant zijn in de komende jaren.

De verdeling van het investeringsbudget naar de onderwijsinstel-

Met name door de extra middelen op grond van de ‘Regeling

lingen, behoudens het deel dat is bedoeld voor het thema stimu-

kwaliteitsafspraken mbo’ neemt het totale budget aan rijksbijdra-

leren van excellentie, volgt voor 2/3 deel de systematiek van de

gen (normatieve rijksbijdrage OCW en overige subsidies OCW)

lumpsumbekostiging. Voor 1/3 deel wordt het budget verdeeld

in jaren 2016 en 2017 toe met ongeveer € 500.000. Op grond

naar rato van het aantal deelnemers op niveau 2. Het deel van het

hiervan is rekening gehouden met een toename van het aantal

investeringsbudget dat is bedoeld voor het thema stimuleren van

docenten met 6 fte ten opzichte van het jaar 2015. 		

excellentie wordt volgens de lumpsumsystematiek verdeeld.
Tegenover de toename van de rijksbijdragen OCW wordt vanaf het
Het college van bestuur heeft besloten om voor het jaar 2015 de

jaar 2016 rekening gehouden met een daling van het bedrag aan

helft van het beschikbare investeringsbudget aan de begrotingen

overige overheidsbijdragen en -subsidies met ruim € 200.000 en

van de sectoren toe te kennen en de andere helft van circa € 1,7

daaraan gekoppeld een daling van de docentformatie met 3 fte.

miljoen aanvullend beschikbaar te stellen in de komende jaren. Dit
is mogelijk omdat het een meerjarige (2015 - 2018) subsidie bet-

Huisvesting				

reft. Bovendien kunnen er op deze manier eerst keuzes gemaakt

Bij de toelichting op (geconsolideerde) balans 2014 - 2017 zijn de

worden in het 1e halfjaar van 2015 om op grond hiervan voor het

voorgenomen majeure bouwprojecten en de financiering daarvan

2e halfjaar middelen beschikbaar te stellen.

nader toegelicht.

Van het (variabele) prestatieafhankelijk budget is voor de prognose

Met name het tweede grote bouwtraject nabij Sportpark Zuid

van 2016 en 2017 voorzichtigheidshalve 50% opgenomen van het

betreft een verschuiving van gehuurde huisvesting naar huisves-

maximaal beschikbare bedrag.

ting in eigendom. Ondanks deze overgang is het aandeel huisvesting in gehuurde panden voldoende om ingeval van teruglopende
baten (gehuurde) panden af te kunnen stoten. Zo kan worden

voorkomen dat het Graafschap College in een situatie terecht komt

van de rijksbijdrage. Het is daarom belangrijk dat de juistheid van

van (langlopende) huisvestingsverplichtingen zonder structurele

de bekostigingsgegevens wordt vastgesteld. Jaarlijks vindt er vanuit

financiële dekking.		

de sector Bedrijfsvoering een (interne) controle plaats op de deelnemers- en diplomagegevens aan de hand van een representatieve

Intern risicobeheersings- en controlesysteem

steekproef. Basis voor de te controleren items vormt het onderwijs-

Het interne risicobeheersings- en controlesysteem moet onder

protocol OCW/EZ.

andere de realisatie van doelstellingen bewaken, de financiële
verslaggeving betrouwbaar doen zijn en wet- en regelgeving

Het interne risicobeheersings- en controlesysteem wordt door de

doen naleven. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de

instellingsaccountant gecontroleerd en dezerapporteert over zijn

ontwikkeling en uitbouw van dit systeem en voor de beoordeling

bevindingen in:

van de effectiviteit er van. Het college van bestuur onderkent het
belang van een goede opzet en werking van het interne risicobe-

•   Managementletter tussentijdse controle accountant:

heersings- en controlesysteem. Het interne risicobeheersings- en

Via de managementletter rapporteert de accountant over de be-

controlesysteem zal in de komende jaren worden uitgebouwd en

vindingen en mogelijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering en

gecompleteerd. Onderdelen van het interne risicobeheersings- en

processen die zij hebben onderzocht en van belang achten voor

controlesysteem zijn momenteel:

het management, met als doel een bijdrage te leveren aan het zelf
controlerend vermogen van het Graafschap College.

•   De planning en control cyclus:
De concretisering van en operationalisering van met name de stra-

•   Verslag accountantscontrole:

tegische doelen wordt jaarlijks uitgewerkt in de kaderbrief, waarin

Via het accountantsverslag rapporteert de accountant omtrent de

de strategische keuzes worden omgezet naar te bereiken resultaten

uitkomsten van de accountantscontrole van de (geconsolideerde)

per jaar en waarmee het college van bestuur de kaders aangeeft

jaarrekening van Stichting BVE Oost-Gelderland en bekostigings-

voor de jaarlijkse begrotingen. Door middel van kwartaalrappor-

gegevens. Het college van bestuur en de raad van toezicht worden

tages vindt monitoring en evaluatie van de resultaten plaats. Daar-

geïnformeerd over de belangrijkste aandachtsgebieden en bevin-

naast is de meerjarenbegroting, opgesteld voor een periode van

dingen in de controle.

5 jaar en jaarlijks geactualiseerd, inmiddels structureel ingebed in
de planning en control cyclus. Naast het strategisch beleid vormen

Organisatie brede risicoanalyse

onder andere de meerjarendeelnemersprognose, het meerjarenfor-

In het verslagjaar is met een brede delegatie uit de organisatie

matieplan en meerjarenhuisvestingsplan input voor de meerjaren-

(college van bestuur, sectordirecteuren, diensthoofden, opleidings-

begroting.

managers, sectormanagers en docenten) nagedacht over interne en
externe risico’s. In dit kader heeft het college van bestuur een externe

•   Interne controle van bekostigingsgegevens:

partij gevraagd om een workshop risicomanagement uit te voeren

De bekostigingsgegevens bepalen in belangrijke mate de hoogte

waarin op basis van onderkende risico’s wegingen worden toege-
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kend om vervolgens een eerste aanzet te geven omtrent beheers-

•   Plenaire terugkoppeling van de resultaten. De resultaten zijn

maatregelen. Dit is een extra bouwsteen voor het door ontwikkelen

in januari 2015 gepresenteerd aan alle deelnemers. Tijdens deze

van risicomanagement binnen het Graafschap College.

terugkoppeling zijn voornamelijk de top 6 risico’s besproken.

Ten behoeve van de risicoanalyse zijn de volgende stappen doorlopen:
Tijdens de plenaire workshop is door de deelnemers gestemd op
•   Voorbereiding voor de workshop. In de voorbereiding is in

de kans dat een risico zich voordoet in de komende 5 jaar en de

overleg met het college van bestuur en het hoofd van de dienst

impact wanneer het risico zich voordoet. In onderstaande tabel zijn

Financiën en control het risicoregister opgesteld en gevalideerd.

de gemiddelde scores opgenomen van alle deelnemers.

Hierbij zijn de strategische doelstellingen als uitgangspunt genomen. Het risicoregister bevat alleen die risico categorieën die

Voor zowel het wegen van de kans als van de impact is een 5-punts

de realisatie van de strategie van het Graafschap College kunnen

schaal gehanteerd. Bij de kans betekent een score van 1 hoogst on-

bedreigen.

waarschijnlijk en een score van 5 bijna zeker. Bij de impact betekent
een score van 1 insignificanten een score van 5 betekent kritisch.

•   Plenaire risicoanalyse workshop. Het doel van de plenaire workshop is om tot een risico profiel te komen voor het Graafschap College. Voor de categorieën uit het risico register zijn de deelnemers
gevraagd individueel te stemmen op kans en impact.

Top 6 risicoanalyse Graafschap College
Rank

Risico

Kans

Impact

Kans x impact

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

1

Politieke afhankelijkheid (landelijk en regionaal)

3,8

4,0

14,8

2

Personeelsformatie

3,3

3,9

12,7

3

Reputatie / imago

3,3

3,7

12,0

4

Organisatie inrichting

3,3

3,5

11,4

5

Kwaliteit van medewerkers

3,0

3,9

11,4

6

Interne communicatie

3,3

3,4

11,2

Risico’s en onzekerheden
In het algemeen kan worden gesteld dat de algemene reserve van

Uit de tabel Macrobudget hoofdbekostiging bij de toelichting van

voldoende omvang is om eventuele tegenvallers in de toekomst op

geconsolideerde staat / raming van baten en lasten 2014 - 2017

te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2012

komt de hiervoor genoemde daling van € 60 miljoen in 2017 niet

circa 100% en ligt ruimschoots boven de norm van 40%, welk

naar voren. Het macrobudget exploitatie en huisvesting, ontleend

percentage als ruim voldoende wordt gezien. Niettemin worden de

aan de rijksbegroting 2014, neemt met “slechts” € 13 miljoen af.

volgende risico’s en onzekerheden onderkend met een meer finan-

De verklaring hiervoor is dat de korting van € 60 miljoen groten-

cieel impact:						deels wordt gecompenseerd door een toename van het beschik		

bare budget vanwege de verwachte groei van het landelijk aantal

1. Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs

deelnemers in het mbo. Wanneer de referentieraming van het

Op 28 mei 2014 is het wetsvoorstel macrodoelmatigheid in het

Ministerie van OCW echter in de komende jaren een lagere groei

beroepsonderwijs bij de Tweede Kamer ingediend.

dan wel een daling laat zien van het aantal leerlingen is de kans
(risico) reëel dat het beschikbare budget eveneens naar beneden

Inhoud wetsvoorstel:					

wordt bijgesteld.					

Het wetsvoorstel wil voorwaarden scheppen om een betere
aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de

2. Entreeopleiding 					

arbeidsmarkt te realiseren en het opleidingsaanbod doelmatiger

Met ingang van 1 augustus 2014 gaan alle niveau 1 opleidingen,

te spreiden. Het wetsvoorstel introduceert verder een zorgplicht

inclusief de AKA-opleidingen, op in de nieuweentreeopleidingen.

‘doelmatigheid’ voor de onderwijsinstellingen om ervoor te zorgen

Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat alleen leerlingen zonder

dat er niet te veel kleine, vergelijkbare opleidingen naast elkaar be-

een diploma mogen worden toegelaten tot deze entreeopleidin-

staan. Wijzigingen in het opleidingsaanbod moeten voortaan wor-

gen. Op dit moment staan landelijk circa 18.000 leerlingen in AKA-

den vermeld in het jaarverslag. Ook moeten onderwijsinstellingen

opleidingen en andere niveau 1-opleidingen ingeschreven. Daar-

aankomende studenten informatie verstrekken over de kwaliteit en

naast volgen nog eens ongeveer 28.000 ongediplomeerde leerlin-

het arbeidsmarktperspectief van de opleiding. 		

gen een beroepsopleiding op niveau 2, 3 en 4. Vanaf 1 augustus
2014 mogen deze 28.000 deelnemers niet meer worden toegela-

Dit wetsvoorstel hangt samen met de ombuiging “Minder opleidin-

ten tot opleidingen op niveau 2 en hoger. Met deze maatregel zal

gen en macrodoelmatigheid mbo” voor een bedrag van € 60

er een enorme financiële druk ontstaan op de bekostiging voor

miljoen in 2017 oplopend tot € 120 miljoen (structureel) vanaf

deze entreeopleidingen die gebaseerd is op een gelimiteerd bud-

het jaar 2020. De ombuiging is vormgegeven door een generieke

get dat uitgaat van de huidige 18.000 aantal leerlingen die een

korting op het macrobudget. Rekening houdend met een aandeel

opleiding volgen op niveau 1. 					

van het Graafschap College van 1,9% betekent dit een bezuiniging

			

op de rijksbijdrage die oploopt tot bijna € 2,3 miljoen vanaf 2020.
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Bovenstaande gekoppeld aan het nieuwe fenomeen ‘bindend

onze deelnemers valt in de groep 15-20 jarigen, dienen we vanaf

studieadvies’, waarmee na vier maanden studenten die niet suc-

2020 rekening te houden met een krimp in deelnemersaantallen.

cesvol zijn weggestuurd mogen worden, verlegd de druk naar

Dit heeft gevolgen voor de bekostiging en, daaraan gekoppeld,

de gemeentes die toch al te maken hebben met steeds krappere

met name voor het personeels- en huisvestingsbeleid van het

budgetten. Kortom er ontstaat een financiële klem tussen het

Graafschap College in de komende jaren.		

Graafschap College en de gemeenten in de regio Achterhoek waarvan zwakkere doelgroepen het slachtoffer dreigen te worden. Als

5. Personeel						

gevolg daarvan zal de sociale druk op het Graafschap College, om

De afgelopen jaren heeft het Graafschap College te maken gehad

daarvoor niet geoormerkte budgetten in te zetten, sterk toenemen.

met een gestage groei van deelnemers. Hieraan gekoppeld is ook

		

het aantal personeelsleden de afgelopen jaren toegenomen. Door-

3. Educatiegelden 				

dat jaarlijks extra personeel is aangenomen met in eerste instantie

De minister van OCW geeft aan dat de roc’s gedurende de af-

een tijdelijk dienstverband, is er sprake van een ruime flexibele per-

bouwperiode (2015-2017) nog een wettelijke taak hebben om

sonele schil. De verwachting is dat het huidige aantal deelnemers

educatieopleidingen aan te bieden, afhankelijk van de behoefte in

de komende jaren niet of nauwelijks zal stijgen. De huidige

de regio. Na 2017 komt deze wettelijke taak te vervallen en wordt

tijdelijke arbeidsovereenkomsten zullen de komende jaren overgaan

derhalve de verplichte besteding bij roc’s losgelaten.			

in vaste dienstverbanden. Door bezuinigingen van de overheid op

In 2013 bedroeg het totaalbedrag aan educatiegelden nog bijna

grond van het wetsvoorstel macrodoelmatigheid en de hiervoor

€ 1,4 miljoen. Voor het jaar 2014 is het budget voor het Graaf-

genoemde demografische invloeden op de wat langere termijn,

schap College bijna € 0,7 miljoen. Als overgangsbekostiging voor

ontstaat het risico dat er vaste dienstverbanden ontbonden moeten

het jaar 2015 wordt het educatiebudget verdeeld naar rato van

worden met wachtgeldverplichtingen tot gevolg. Naast het hier-

2014. Het budget wordt geleidelijk afgebouwd met 25% per jaar.

voor genoemde (financiële) risico ontstaat er op termijn een kwali-

In 2015 bedraagt het budget 75% van het huidige budget en in

teitsrisico. Het personeelsbestand vergrijst waardoor de komende

2018 is er geen budget meer voor overige educatie. De contactge-

jaren een grote uitstroom van oudere medewerkers wordt verwacht

meente en het roc kunnen ook een andere afbouw afspreken.

met kennisverlies als gevolg. Daarnaast ontstaat het risico dat door
schaarste op de arbeidsmarkt vacatures niet (tijdig) kunnen worden
vervuld.						

4. Demografische gegevens 				
Ten behoeve van deelnemersprognoses voor het beroepsonderwijs
maakt het Graafschap College gebruik van de (regionale) prognose
bevolkingsopbouw 2007-2040 van het CBS. Hieruit blijkt dat de
groep 15-20 jarigen in de regio Achterhoek tot aan 2020 in aantallen vrijwel gelijk blijven. In de periode 2020-2035 zal deze groep
naar verwachting met bijna 20% afnemen. Daar het merendeel van
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Afkortingen en begrippen
3 O’s		
in het 		

Ondernemers, Overheid en maatschappelijke Organisaties, in de Achterhoek werken deze drie partijen samen
verband Achterhoek 2020

A3 jaarplan		

Een plan waarin jaarlijks de beoogde resultaten, doelstellingen en acties worden gepresenteerd

ACCU		

AChterhoek CUltuur, culturele businessclub in Doetinchem

AKA		

Arbeidsmarkt GeKwalificeerd Assistent (niveau 1)

Arbo		Arbeidsomstandigheden
BAPO		

Bevorderen ArbeidsParticipatie Ouderen

Bbl		

Beroepsbegeleidende leerweg

Belanghebbende		

persoon of organisatie die belang heeft of betrokken is bij een specifieke organisatie

BHV		Bedrijfshulpverlening
BK		Berufskolleg
Bol		

Beroepsopleidende leerweg

Bpv		
		

Beroepspraktijkvorming, vindt plaats in een leerbedrijf en wordt verzorgd op grond van een overeenkomst
tussen het roc, de student en het bedrijf. Bij bbl-trajecten tekent ook het KBB

BVE		

Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Cao		

collectieve arbeidsovereenkomst

CIVON		

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland

Cvb		

college van bestuur

Diplomaresultaat		
		

het percentage studenten dat de instelling met een diploma verlaat, in verhouding tot alle studenten die in
het schooljaar de school hebben verlaten

Doorlopende leerweg		

soepele onderwijskundige overgang van vmbo naar mbo of van mbo naar hbo

DOS		

Doetinchem en OntwikkelingsSamenwerking

DUO		

Uitvoering Onderwijs

Flexibele formatie		

uitzendarbeid, zoals projectformatie en ziektevervanging

FTE		
		

Fulltime-Equivalent, een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan 		
worden uitgedrukt

FOV		
Focus op Vakmanschap, een pakket maatregelen van de overheid om de kwaliteit van het mbo-onderwijs te
		verbeteren
Graafschap Groep		
		

Graafschap College, Graafschap Orthopedagogie, Graafschap Re-integratie en Volksuniversiteit Achterhoek
vormen gezamenlijk de Graafschap Groep

Graafschap Helpt Scoren
		

project waarin o.a. gemeente Doetinchem en Graafschap College samen aan het voorkomen van voortijdig
schoolverlaten werken

Gelderse Roc’s		

Graafschap College, Aventus, Rijn IJssel, Rivor, roc A12, en roc Nijmegen

Havo		

hoger algemeen voortgezet onderwijs

Hbo		

hoger beroepsonderwijs

HRM		

Human Resource Management

HTSM		

High Tech Systemen en Materialen

ICT		

Informatie- en CommunicatieTechnologie

INK-model		

een managementmodel, bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren

Jaarresultaat		
		

het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het school jaar de instelling
verlaten of met een diploma doorstromen

JOB		

JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs

KBB		

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Kwalificatie		

hierin is vastgelegd wat een beginnend beroepsbeoefenaar aan het einde van de opleiding moet kunnen

Kwalificatiedossier		

De kern van het kwalificatiedossier is de beschrijving van een of meerdere diploma-eisen (kwalificaties)

LB		

Loopbaan en burgerschap

Leerlijn		

leerroute die een student volgt in een opleiding

Leerweg		

de WEB kent twee leerwegen die tot hetzelfde diploma leiden (bol en bbl)

Loopbaanklas		

klas voor studenten met een loopbaanvraag

Mbo		

middelbaar beroepsonderwijs
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MBO Raad		

brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het mbo en volwasseneducatie

NT2		

Nederlands als tweede taal

OBP		

Ondersteunend en Beheerspersoneel

OER		

Onderwijs- en Examenregeling

OCW		

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ongediplomeerde
uitstroom		

aantal studenten dat de opleiding zonder diploma verlaat

OP		

Onderwijzend Personeel

OR		ondernemingsraad
POA		

Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt

Portfolio		

totaal aan opleidingen of delen (keuzedelen en maatwerk)

PROFIJT		

regionaal samenwerkingsverband tussen praktijkonderwijs, vso, vmbo, mbo en hbo

RMC		

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Roc		

regionaal opleidingencentrum

Rvt		

raad van toezicht

Sector E&D		

sector Economie & Dienstverlening, onderwijssector van het Graafschap College

Sector E&P		

sector Educatie & Participatie, onderwijssector van het Graafschap College

Sector T&I		

sector Techniek & Informatica, onderwijssector van het Graafschap College

Sector Z&W		

sector Zorg & Welzijn, onderwijssector van het Graafschap College

SMART			
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden, doelstellingen moeten SMART worden 		
			geformuleerd
SR			studentenraad
SZW			

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T-2 bekostiging		
			

(t=bekostigingsjaar) de jaarlijkse bekostiging in het mbo is gebaseerd op het studentenaantal op 1 oktober
van twee jaar eerder

Tijdelijke formatie		

alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en alle uitbreidingen voor bepaalde tijd

Topklas			

klas voor studenten met problemen op meerdere leefgebieden en loopbaanproblemen

Tr@cé			

taal- en rekencentrum waar studenten onder begeleiding van een assistent of docent aan taal en rekenen
			kunnen werken

Vaste formatie		

alle arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd

Vavo			

voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Vmbo			

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Vo			voortgezet onderwijs
Vso			

voortgezet speciaal onderwijs

Vsv			voortijdig schoolverlaters
VWS			

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WEB			

Wet Educatie Beroepsonderwijs

WIA			

wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Yucan			
een internetapplicatie voor het opstellen en bijhouden van een zelfevaluatie, het uitvoeren van een audit op
			
basis van de zelfevaluatie, het opstellen van verbeterplannen en het bewaken van de voortgang van verbeter
			plannen
ZAT			

Zorg- en AdviesTeam
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Bijlage 1: samenstelling en nevenfuncties college van bestuur
Naam

Geboortejaar

Werkzaam bij
Graafschap
College sinds

Lid college
van bestuur
sinds

Functie

De heer drs. M.J.A.M. van Gils

1952

1993

1993

Voorzitter en portefeuillehouder
Beleid en onderwijs, Informatiemanagement en ICT, Financiën en control

Mevrouw drs. S.C. Shkolnik-Oostwouder MME

1956

2004

2004

Vicevoorzitter en portefeuillehouder
Beleid en onderwijs, Personeel en organisatie, Faciliteiten en huisvesting

Bestuurlijke nevenfuncties (onbezoldigd)

•• Secretaris/penningmeester Kenniscentrum Bèta techniek
•• Penningmeester Stichting BouwTalent Regio Achterhoek
•• Secretaris Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek
•• Plaatsvervangend lid College voor Examens
•• Lid thema-adviescommissie Kwalificeren en examineren
•• Lid Comité van Aanbeveling Speciaal Basisonderwijs Doetinchem
•• Lid Comité van Aanbeveling Museum Ut Olde Ambacht Wehl
•• Lid Comité van Aanbeveling Inloophuis Oude IJssel
•• Procesmanager Herziening Kwalificatiestructuur
•• Voorzitter Stichting Examens Mobiliteitsbranche (STEM)
•• Voorzitter Stichting Leermiddelen Mobiliteitsbranche (SML)

•• Lid stuurgroep 3 O’s Achterhoek 2020 (tot juli 2014)
•• Lid klankbordgroep Sterk Bestuur (provincie)
•• Lid Regiocommissie Achterhoek (provincie)
•• Bestuurslid Nederlandse School voor Onderwijsmanagement
•• Bestuurslid Vereniging voor Kwaliteit van Bestuurders in het Beroepsonderwijs
•• Bestuurslid Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
•• Voorzitter Stichting Doorgaan met CVID
•• Lid Rotaryclub Arnhem Oost en mentor Jobrotary
•• Lid Comité van Aanbeveling Doetinchemse Ontwikkelingssamenwerking (DOS)
•• Lid Comité van Aanbeveling Doetinchemse Uitdaging
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Bijlage 2: samenstelling en (neven)functies raad van toezicht
Naam

Geboortejaar

Functie in raad
van toezicht

Benoemd sinds

Treedt af per

Herkiesbaar

Functie

Mevrouw mr. A.E.
Verstand-Bogaert

1949

Voorzitter

22 maart 2011

21 maart 2015

Ja

Eigenaar/ directeur
Verstand Bemiddeling
en Advies

Mevrouw drs. I. Hoving

1978

Lid

16 oktober 2014

15 oktober 2018

ja

Eigenaar/ directeur
Finture Interim en
Advies

Mevrouw mr.
B.M. Elferink

1971

lid

1 januari 2014

31 december 2017

ja

Wethouder gemeente
Rijnwaarden

Mevrouw drs.
J.M. Ester

1965

Lid

24 juni 2008

23 juni 2012

Ja

24 juni 2012

1 juli 2014

Nee

Mevrouw drs.
A.M. Nijman

1969

Lid

22 maart 2011

21 maart 2015

Ja

Directeur ‘Op het
Balkon’

De heer H.J. Minkhorst

1958

Lid

19 maart 2013

18 maart 2017

Ja

Hoofd Risicomanagement en KAM Dusseldorp Groep BV

De heer
W.H. Tijsterman

1958

Lid

24 juni 2008

23 juni 2012

Ja

Directeur Contour
Advanced Systems

24 juni 2012

23 juni 2016

Nee

19 maart 2013

18 maart 2017

Ja

De heer F.R. Witteveen

1953

Vicevoorzitter

Voorzitter raad van
bestuur Trias Jeugdhulp

Bestuurlijke nevenfuncties
•• Voorzitter Arnhem Mode Biënnale
•• Lid raad van toezicht SDW
•• Voorzitter stichtingsbestuur Paasheuvelgroep
•• Voorzitter raad van toezicht Kenniscentrum voor kunst en cultuur Gelderland
•• Vicevoorzitter Muzehof
•• Lid raad van toezicht Entrea
•• Penningmeester bestuur St. Ludger Parochie
•• Secretaris raad van toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk
•• Lid raad van toezicht Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé
•• Voorzitter Junior Kamer Oost Achterhoek (2014)

•• Lid raad van commissarissen Idealis
•• Lid raad van toezicht Vincent van Gogh GGZ
•• Bestuurslid Geonovum

•• Lid raad van commissarissen Rabobank Noord-Oost Achterhoek
•• Voorzitter raad van toezicht Careaz wonen-welzijn-zorg
•• Lid raad van toezicht ANBO
•• Bestuursfunctie bij NIDV (Nederlandse Industrie Defensie en Veiligheid)

•• Voorzitter raad van toezicht Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek
•• Voorzitter bestuur Stichting Zin in Jeugdzorg
•• Secretaris Stichting vrienden van zorgboerderij De Bult in Toldijk
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Bijlage 3: vormen van horizontale dialoog met onze interne en externe belanghebbenden
Belanghebbenden

Studenten

Ouders

Medewerkers

Vormen
Studentenraad (meer informatie: paragraaf 1.1.4)

X

Studentenpanels (meer informatie: paragraaf 3.9.2)

X

Debat (meer informatie: paragraaf 3.8.3)

X

Studenttevredenheidsonderzoek (meer informatie: paragraaf 3.9.1)

X

Alumnitevredenheidsonderzoek

X

Ouderavonden (meer informatie: paragraaf 3.8.3)

X

Ondernemingsraad (meer informatie: paragraaf 1.1.4)

X

Overleg personeelvakorganisaties

X

Nieuwjaarsbijeenkomst

X

Focusbijeenkomsten

X

Leiderschapsdag (meer informatie: paragraaf 5.4.2)

X

Slinge Symposium (meer informatie: pagina 106)

X

Kenniscafé

X

Verantwoordingsgesprekken (meer informatie: paragraaf 5.4.4)

X

Managementbezoeken (meer informatie: paragraaf 3.8.1)

X

Teamgesprekken (meer informatie: paragraaf 3.8.1)

X

Interne audits (meer informatie: paragraaf 3.8.1)

X

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (meer informatie: paragraaf 3.9.4)

X

Achterhoek 2020 (meer informatie: paragraaf 3.6)
POA Achterhoek en Liemers
Onderwijsadviesraden (meer informatie: pagina 59
Bestuurlijk overleg Human Capital Agenda
Tevredenheidsonderzoek bedrijven en instellingen (meer informatie: paragraaf 3.9.3)
Overige samenwerkingsverbanden (meer informatie: paragraaf 3.8.3)
Overleg Gelderse Roc’s (meer informatie: paragraaf 3.8.3)
Kwaliteitsnetwerk Roc’s (meer informatie: paragraaf 3.8.1)
Profijt (meer informatie: paragrafen: 3.8.3 en 4.6.1)
Decanenbijeenkomst
Overlegmomenten met partners van het Loopbaanplein (meer informatie: paragraaf 4.5.1)
Jaarverslag

X

X

X

Toeleverende
scholen (o.a.
decanen)

BVE-instellingen

Hogescholen

Hulpverlenende
instanties

Bedrijven, instellingen en
maatschappelijke
organisaties

Kenniscentra

Gemeentelijke,
provinciale en
landelijke overheden

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
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X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
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Belanghebbenden

Studenten

Ouders

Medewerkers

Vormen
Publieksversie jaarverslag

X

X

X

Website (meer informatie: paragraaf 6.4.2)

X

X

X

Portaal

X

X

Personeelsblad

X

Nieuwsbrieven/specials

X

Diner Pensant (meer informatie: paragraaf 3.8.3)

X

Bijlage 4: overzicht internationale activiteiten in 2014
Sector Techniek & Informatica
Projectnaam

Korte omschrijving activiteiten/doel van de activiteit

Stages in het buitenland

Studenten lopen stage in het buitenland, waaronder Duitsland, Engeland, Denemarken, Zwitserland, Litouwen en Curaçao

Uitwisseling met BK
Bocholt-West

Jaarlijkse uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse studenten

Reis naar Berlijn

Vierdejaars studenten van de opleiding Middenkader bouw-infra maakten een reis naar Berlijn (1 week).
Tijdens de reis werden verschillende bouwwerken bekeken en culturele activiteiten ondernomen

Euregio – samenwerking
met Ahaus

Derde- en vierdejaars studenten van de opleiding Mechatronica bouwden samen met Ahaus een bewerkingsmachine. Deze machine maakt onderdeel uit van een productielijn. Ahaus maakte een complete machinebesturing voor deze machine. De besturing werd in een aantal contactmomenten opgeleverd bij het Graafschap
College

Sector Economie & Dienstverlening
Projectnaam

Korte omschrijving activiteiten/doel van de activiteit

Truckers on tour

Excursies voor studenten van de chauffeursopleiding naar transport en logistiek bedrijven in Duitsland en
Polen. Tijdens de reis wordt ook een aantal historische plaatsen uit de Tweede Wereldoorlog bezocht.

Uitwisseling met Berufskolleg am Wassertum,
Bocholt, Borken en Datteln

Nederlandse en Duitse studenten detailhandel werken gezamenlijk aan opdrachten. Het gaat onder andere
om assortimentskennis, klantbenadering en culturele aspecten

Stedentrips Barcelona en
Berlijn

Studenten detailhandel (niveau 3 en 4) bezochten Barcelona. Studenten detailhandel (niveau 1 en 2)
bezochten Berlijn. De trip had een beroepseducatief en cultureel karakter

Uitwisseling Sicilië

Jaarlijkse uitwisseling tussen Nederlandse en Italiaanse studenten. De uitwisseling bestaat uit twee delen: één
deel in Nederland en één deel in Italië. Culturele activiteiten en taal staan centraal

Toeleverende
scholen (o.a.
decanen)

BVE-instellingen

Hogescholen

Hulpverlenende
instanties

Bedrijven, instellingen en
maatschappelijke
organisaties

Kenniscentra

Gemeentelijke,
provinciale en
landelijke overheden

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vervolg sector Economie & Dienstverlening
Projectnaam

Korte omschrijving activiteiten/doel van de activiteit

Taaldorp i.s.m. BK Geldern

Dit project bestond uit twee onderdelen:
•• Nederlandse en Duitse studenten bezoeken lessen in elkaars land
•• Examinering: studenten voeren gesprekken met native speakers

Stedentrip Parijs

Studenten internationale groothandel bezochten Parijs. Tijdens de trip werden bedrijfsbezoeken gedaan.
Daarnaast had de reis een cultureel karakter

Docent in het buurland
i.s.m. BK Geldern

Nederlandse docent Duits geeft Nederlands in Berufskolleg, Duits docent Nederlands geeft Duits op het roc

Coesfeld

Studenten van de opleiding Zakelijke dienstverlening doen in Coesfeld onder andere bedrijfsbezoeken.

Verkooptraining en -wedstrijd

Verkooptraining en -wedstrijd met Duitse en Nederlandse studenten van de opleiding Detailhandel, Internationale groothandel en Commerciële dienstverlening

Stedentrip Krakau

Studenten commerciële dienstverlening bezochten Krakau

Stedentrip Pardubice

Studenten administratie en secretarieel bezochten Pardubice

Bezoek Luchthaven
Weeze + Hotel Dusseldorf

Studenten toerisme, recreatie en horeca brachten een bezoek aan luchthaven Weeze en hotel Dusseldorf. Dit
in het kader van de kennismaking in de eerste week van het schooljaar

Stedentrip Berlijn

Studenten uit het 2e en 3e leerjaar van de opleidingen Toerisme bezochten Berlijn

Stedentrip Valencia

Studenten uit het 3e leerjaar van de opleiding Toerisme bezochten Valencia

Wijnexcursie en cultuurreis België en Maastricht

Studenten van de opleiding Horeca bezochten België en Maastricht om daar kennis te maken met wijnen en
de eetcultuur
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Sector Zorg & Welzijn
Projectnaam

Korte omschrijving activiteiten/doel van de activiteit

Branche Sport
Lerende Euregio Rijn /
Waal

Project tandem Bocholt-Graafschap College. Kennismaking met Berufskolleg. Uitwisseling d.m.v. aantal dagen gedurende het jaar

Zomerstage in diverse
Europese landen en soms
daarbuiten (Egypte)

Sportieve recreatie, camping, hotelketens

Skikamp oostenrijk
(Mulbach)

Aanleren basisvaardigheden sneeuwsporten

Keuzevak sneeuwsportleraar in Oostenrijk

Keuzevak ski-snowboard. Stage bij Oostenrijkse skischolen. Opleidingsdeel via Salzburgerschi und snowboardlehrer Verein

Buitensportkamp België

Aanleren basisvaardigheden buitensport

Buitensport Duitsland

Bivak en 2-daagse wildwatervaren, aanleren specifieke vaardigheden voor keuzevak buitensport

Klimopleiding Ardennen

Onderdeel van profiel buitensport

Outdoorkamp Frankrijk

Onderdeel van profiel buitensport

Hike en Bike

Keuzekamp 1ste jaars

Branche Welzijn
Studiereis Tabor

Tijdens de reis stonden centraal: culturele uitwisseling, grenzen verleggen, kennismaken met andere cultuur
en levenswijze, taal en netwerkontwikkeling

Stedentrip Londen

4-daags bezoek aan Londen: kennis opdoen van Engelse cultuur en oefenen van de Engelse taalvaardigheden

Stage in het buitenland

Studenten doen internationale werkervaring op in Europa en daarbuiten, bijvoorbeeld in de kinderopvang, in
de jeugdzorg en bij basisscholen. Internationale bpv-ervaring i.h.k.v. de kinderopvang

Uitwisseling BK Coesfeld
en Bocholt

Er hebben in 2014 twee uitwisselingen plaatsgevonden met groepen studenten. Studenten maakten kennis
met de beroepscultuur, de taal en het onderwijssysteem van het buurland. Gezien de huidige situatie voor
kinderwerkers op de huidige Nederlands arbeidsmarkt is het van belang studenten kennis te laten maken met
en voor te bereiden op de Duitse arbeidsmarkt waar in de toekomst een tekort wordt verwacht

Branche zorg
Stage in het buitenland

Studenten doen werkervaring op in en buiten Europa, zoals in Duitsland, Noorwegen, Suriname, België,
Israël en op Sint Maarten

Stedentrip Londen

4-daags bezoek aan Londen: kennis opdoen van Engelse cultuur en oefenen van de Engelse taalvaardigheden

Bijlage 5: overzicht taal en rekenen 2014

Activiteit(en)

Betreft Nederlandse
taal (T) en/of rekenen
(R)

Hieraan bestede
middelen in
euro’s

Aantal bereikte deelnemers

Aantal bereikte
personeelsleden

A. Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen met het oog op de intensivering van het taal- en rekenonderwijs
1. Ontwikkelen methoden AKA

T

14.229,00

alle studenten van betreffende sectoren

n.v.t.

2. Taalportfolio

T

9.198,00

alle studenten van betreffende sectoren

n.v.t.

alle eerstejaars

n.v.t.

B. Toetsing van deelnemers
1. Toetsen deelnemers

T/R

29.321,00

1. Ondersteuning

T/R

226.199,00

aanwezigheid is bijgehouden per sector

n.v.t.

2. Practicumassistenten

T/R

103.515,00

alle studenten Z&W

n.v.t.

3. Zomerschool

R

47

n.v.t.

alle studenten

n.v.t.

C. Extra onderwijstijd

2.948,00

D. Nieuwe of aangepaste faciliteiten
1. Inrichting examencentrum

T/R

134.712,00

E. Professionalisering van docenten en overige functionarissen op het gebied van taal en rekenen
E1. Professionalisering van docenten
1. Scholing

T/R

177.962,00

n.v.t.

43

2. Vakgroepen

T/R

48.191,00

n.v.t.

46

3. Sectorbeleidsgroep

T/R

2.304,00

n.v.t.

2

indirect alle studenten

alle docenten
taal en rekenen

F. Andere activiteiten die gericht zijn op intensivering van taal- en rekenonderwijs
1. Implementatie en
verantwoording
Totaal

T/R

33.414,00
781.993,00
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Bijlage 6: overzicht vestigingen Graafschap College in 2014

Vestiging

Aantal m2

Eigendom

Huur

Aantal studenten

Aantal
medewerkers

Directeur(en)

Uitsluitend beroepsonderwijs
Hoofdvestiging Slingelaan, Doetinchem

26.283

X

4.686

484

T. Blom
T. van Vilsteren
F. Potze

Maria Montessoristraat, Doetinchem

6.374

Houtmolenstraat/ Zaagmolenpad, Doetinchem

4.400

X

Ruimzichtlaan, Doetinchem

4.050

X
X

X

919

74

T. van Vilsteren

658

64

T. Blom

961

65

T. van Vilsteren

137

5

Julianaplein, Doetinchem

2.736

Stoomtram, Doetinchem

2.427

X

72

A. van der Haar
T. van Vilsteren

TopSporthal SaZa, Doetinchem

1.200

X

Sportlocatie

Sportlocatie

Grutbroek 17, Doetinchem

1.068

X

103

7

T. van Vilsteren

Terborgseweg 106, Doetinchem

1.021

X

160

4

A. van der Haar

800

X

45

2

F. Potze

Keppelseweg, Doetinchem

650

X

23

Grutbroek 16b, Doetinchem

200

X

Sportlocatie

Sportlocatie

3.200

X

463

42

281

23

18

2

A. van der Haar

71

A. van der Haar

8

A. van der Haar

n.v.t.

A. van der Haar

Fabrieksstraat, Doetinchem

Schralenstein, Groenlo en Kapel
(Nieuwstad 16)
Lievelderstraat, Groenlo
H. Mulierweg, Winterswijk

874

X

1.014

X

Totaal beroepsonderwijs

T. Blom

F. Potze
T. van Vilsteren
T. Blom
T. Blom

8.526

Uitsluitend Educatie & Participatie
Julianaplein, Doetinchem

X

649

H. Mulierweg, Winterswijk

X

MFC De Linie

X

Totaal educatie
Villa de Houtkamp, Doetinchem
Totaal beroepsonderwijs en educatie

142
932

386
56.683

X

0

1

9.458

852

n.v.t.

*Totaal aantal m2 betreft een optelling van alle vestigingen (m.b.t. de vestigingen Julianaplein en H. Mulierweg is één keer de oppervlakte
opgenomen.
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