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Voorwoord College van Bestuur 

Dit jaarverslag geeft de resultaten van de bedrijfsvoering van Gilde Opleidingen in 2014 weer. In het verslagjaar 
heeft het beleid van de overheid voor het beroepsonderwijs met betrekking tot de implicaties van Focus op 
Vakmanschap en macrodoelmatigheid meer concrete inhoud gekregen, waardoor de aandacht daarvoor in de 
bedrijfsvoering is toegenomen. 

In 2013 heeft de minister van OCW besloten om voor de educatieopleidingen marktwerking toe te staan, door 
gemeenten niet meer te verplichten uitsluitend bij een roc educatietrajecten aan te besteden. Het College van 
Bestuur heeft hieruit de conclusie getrokken dat het verzorgen van educatieopleidingen niet meer tot de publieke 
taak van Gilde Opleidingen behoort en dat voor Gilde Educatie een reorganisatie noodzakelijk zou worden. In het 
verslagjaar is het overleg over dit reorganisatietraject afgerond. Vanwege het besluit van de minister tot een 
gefaseerde privatisering van de educatieopleidingen zal de afwikkeling van de reorganisatie in de komende jaren 
plaatsvinden. 

De instelling werd in het verslagjaar geconfronteerd met een nieuwe cao, die vanaf 1 augustus van toepassing is 
geworden. Deze Cao Mbo heeft met betrekking tot de mogelijkheden van inzet van docenten tot grote wijzigingen 
geleid. De gevolgen van deze wijzigingen in de bedrijfsvoering waren voor het College van Bestuur niet meteen te 
overzien, reden waarom het College gebruik heeft gemaakt van de uitsteloptie van de cao, waardoor de 
wijzigingen van de inzet van medewerkers eerst vanaf 1 januari 2015 zijn gaan gelden voor kernteams die 
hebben gekozen voor de toedelingsoptie. Dit alles is ook voor het College van Bestuur aanleiding geweest om 
afbouw van de educatieopleidingen te combineren met een toename van formatie bij de beroepssectoren, 
waardoor ook in het verslagjaar geen gedwongen ontslagen hebben hoeven plaats te vinden. 

De boventalligheid bij de dienst Facilitair Bedrijf en medewerkers secretariaat en administratie is ook in het 
verslagjaar onderwerp van bespreking geweest met de Ondernemingsraad. Het College van Bestuur heeft daarbij 
besloten om de boventalligheid van deze medewerkers voor de komende jaren via natuurlijk verloop tot een 
oplossing te brengen en niet over te zullen gaan tot gedwongen ontslag. 

De beleidsplannen om te komen tot een optimalisatie van de huisvesting van de instelling, zijn in het verslagjaar 
verder toegepast. Bij evaluatie van deze plannen is het College van Bestuur gebleken dat de verbetering van de 
huisvesting voor de locatie Groenveldsingel te Venlo beter kan plaatsvinden door middel van ingrijpende 
renovatie, in plaats van nieuwbouw. Met deze renovatie zal in 2015 worden gestart. 

Het financieel resultaat over het verslagjaar 2014 bedraagt €1,1 miljoen positief. 

Het verslagjaar laat een lichte stijging van de studentenaantallen zien. In 2014 heeft het reguliere onderzoek van 
de Inspectie van het Onderwijs naar de Staat van de Instelling plaatsgevonden. De inspectie komt tot de 
conclusie dat Gilde Opleidingen goed onderwijs verzorgt met betrokken, deskundige docenten en 
(stage)bedrijven. Als het gaat om kwaliteitsborging behoort Gilde Opleidingen tot een select groepje roc’s met een 
voldoende voor kwaliteitsborging. Ten aanzien van de opleidingsrendementen en het voortijdig schoolverlaten zijn 
geen tot weinig risico’s gesignaleerd. 

In 2013 heeft de Raad van Toezicht voorbereidingen getroffen voor een wijziging van de samenstelling van het 
College van Bestuur. Deze wijziging is in het verslagjaar afgerond. Per 1 april 2014 heeft de heer Thuis de 
voorzittersrol overgenomen van de heer Scholl, die vanaf die datum tot aan zijn pensionering, belast is met een 
specifieke taakopdracht, waaronder externe activiteiten. Met ingang van 15 augustus 2014 is mevrouw Ingeborg 
Janssen Reinen toegetreden tot het College van Bestuur.  

Het College van Bestuur is tevreden met het onderwijs en de onderwijsresultaten van 2014. Vanuit het oogpunt 
van goede onderwijsresultaten in combinatie met gezonde (financiële) bedrijfsvoering vinden wij als College van 
Bestuur dat 2014 een succesvol jaar was. Het College is daarnaast verheugd met het feit dat in het verslagjaar de 
overheid heeft aangekondigd additionele financiering voor het onderwijs beschikbaar te stellen. Het College van 
Bestuur ziet dit als een mogelijkheid tot een verdere verbetering van het onderwijs in de komende jaren. In 2015 
heeft het College daarom € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor onderwijs- en procesinnovatie. 

  



     

Het resultaat in dit verslagjaar is het resultaat van de inzet van alle medewerkers van Gilde Opleidingen. Het 
College van Bestuur is blij ook in 2014 op hen te hebben mogen rekenen.  

April 2015 

 

ir. Peter Thuis, voorzitter College van Bestuur 
dr. Ingeborg Janssen Reinen, lid College van Bestuur 
mr. Leo Scholl, lid College van Bestuur 

 

 

  



 

Leeswijzer 
 
Het integraal jaarverslag 2014 is bestemd voor toezichthoudende instanties en iedereen die belang heeft bij de 
wijze waarop Gilde Opleidingen presteert. Bij belanghebbenden kan onderscheid gemaakt worden tussen: 

 prioritaire belanghebbenden: studenten; 

 interne belanghebbenden: personeel; 

 externe verticale belanghebbenden: Rijksoverheid en organisaties die de Rijksoverheid 
vertegenwoordigen en met wie een wettelijke toezichts- en verantwoordingsrelatie bestaat (zoals de 
Inspectie van het Onderwijs); 

 externe horizontale belanghebbenden: afnemende beroepenveld, lokale overheid, aanbieders van 
andere publieke diensten en producten (zoals re-integratiebedrijven, centra voor werk en inkomen, 
instellingen voor jeugdzorg en jeugdhulpverlening), regionale werkgevers- en werknemersorganisaties, 
brancheorganisaties in het bedrijfsleven, toeleverend onderwijs (voortgezet onderwijs), afnemend 
onderwijs (hoger onderwijs) en andere regionale partijen zoals Kamer van Koophandel en MKB. 

 
Het integraal jaarverslag 2014 van Gilde Opleidingen betreft een samenstelling van het jaarverslag, de 
resultatenbox en de jaarrekening. 
 
In het jaarverslag van Gilde Opleidingen wordt, ondersteund door bijlagen met kengetallen 2014, beschreven 
welke ontwikkelingen in het verslagjaar hebben plaatsgevonden en welke beleidskeuzes gemaakt zijn. Er wordt 
een doorkijk naar de toekomst geboden en verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen die de 
organisatie vanuit publiek geld ter beschikking gesteld zijn. 
 
Het jaarverslag 2014 is op de volgende manieren beschikbaar: 

 beperkte gedrukte oplage voor directe belanghebbenden; 

 website van Gilde Opleidingen gildeopleidingen.nl; 

 intranet (Fronter) voor eigen medewerkers. 
 
Wilt u reageren op het jaarverslag of meer informatie ontvangen? Dan kunt u terecht bij: 
 
Gilde Opleidingen 
Secretariaat Bestuursbureau 
Postbus 1094 
6040 KB Roermond 
E-mail: bestuursbureau@rocgilde.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Afkortingen 

A 
 

AAR 
 

aan- en afwezigheidsregistratie

 AMW algemeen maatschappelijk werk
 

B 
 

bbl 
 

beroepsbegeleidende leerweg 
 bol beroepsopleidende leerweg

 bpv beroepspraktijkvorming

 BRON Basisregister onderwijsnummer

 Bve beroepsopleidingen en volwasseneneducatie
 

C 
 

Crebo 
 

Centraal Register Beroepsopleidingen 

 

D 
 

DUO 
 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
 

E 
 

ESF 
 

Europees Sociaal Fonds 
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fte 
 

fulltime 
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HR(M) 
 

human resources (management) 
 

I 
 

IGO 
 

instellinggeorganiseerd overleg 
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lgf 
 

leerlinggebonden financiering 
 

M 
 

MD 
 

management development 

N 
 

NT2 
 

Nederlands als tweede taal 
 

O 
 

OOP 
OP 
OOG 
OR 

 
onderwijsondersteunend personeel 

onderwijzend personeel 
Optimalisatie onderwijsprocessen Gilde Opleidingen 
Ondernemingsraad 

 

R 
 

RMC 
 

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 
 

S 
 

SBB 
 

stichting Samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven

 

V 
 

Vavo 

VSV 

 
voorbereidend algemeen voortgezet onderwijs  

voortijdig schoolverlaten 
 

W 
 

WEB 
 

Wet educatie en beroepsonderwijs 
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Verslag Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur van de Stichting Gilde 
Opleidingen. 
 
Bij de uitoefening van zijn toezichthoudende taak onderscheidt de Raad drie verschillende rollen: de contro-
lerende rol, de rol van werkgever van het College van Bestuur en de rol als adviseur en sparringpartner van het 
bestuur. De Raad wil op een goede en actieve wijze invulling geven aan alle drie de genoemde rollen. De Raad 
bewaakt daarnaast de kernwaarden en identiteit van Gilde Opleidingen, zoals deze door het CvB zijn vastgelegd. 
 
De Raad van Toezicht hanteert de 'Branchecode goed bestuur in het mbo'. De Raad heeft de inwerkingtreding 
van deze code per 1 augustus 2014 aangegrepen om de tot dan geldende 'Governance Code Gilde Opleidingen' 
opnieuw onder de loep te nemen. Daaruit is gebleken dat het toezichtkader nog nadere invulling behoeft. Het 
formuleren van het toezichtkader1 is een van de belangrijke punten die in 2014 binnen de Raad van Toezicht zijn 
besproken. 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2013 voorbereidingen getroffen voor een wijziging van de samenstelling van het 
College van Bestuur. In het verslagjaar is deze wijziging afgerond. Per 1 april 2014 heeft de heer Thuis het 
voorzitterschap overgenomen van de heer Scholl. Laatstgenoemde maakt tot aan zijn pensionering (september 
2015) als Collegelid met een specifieke taakopdracht deel uit van het CvB. De Raad van Toezicht heeft daarnaast 
per 15 augustus 2014 mevrouw Janssen Reinen tot lid College van Bestuur benoemd. 
 
Samenstelling en zittingsduur 
De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2014 als volgt. 
 

 De heer drs. P.J.H. van Dreumel: in 2008 toegetreden tot de Raad van Toezicht van Gilde Opleidingen. In 
2012 heeft hij het voorzitterschap op zich genomen. De heer Van Dreumel was tot 1 februari 2015 voorzitter 
van de Raad van Bestuur van Zorggroep Adelante. In het verslagjaar heeft hij tevens werkzaamheden verricht 
via Advies- en interim-management Van Dreumel. Ook maakt hij deel uit van het Nederlands Instituut voor 
Accreditatie in de Zorg en is hij lid qualitate qua Provinciale Raad voor de volksgezondheid. 

 Mevrouw mr. C.E. van Basten-Boddin: per 1 juni 2014 toegetreden tot de Raad van Toezicht, als opvolgster 
van mevrouw ir. J.M.J. Ketelaar, die na de maximale zittingsduur is afgetreden. Mevrouw Van Basten-Boddin 
is managing director van het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies, een 
onderzoeksinstituut verbonden aan de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht. Tevens is zij facultair 
projectcoördinator van het excellentieprogramma PREMIUM aan de Universiteit Maastricht. Met uitzondering 
van de functie van lid van de Raad van Toezicht bij Gilde Opleidingen zijn deze functies alle onbezoldigd. 

 Mevrouw C.C. Leppink-Schuitema: in 2013, op voordracht van de Ondernemingsraad, toegetreden tot de 
Raad van Toezicht. Mevrouw Leppink-Schuitema is burgemeester van de gemeente Montferland en heeft 
daarnaast uit hoofde van haar functie een aantal nevenfuncties. Met uitzondering van de functie van lid van de 
Raad van Toezicht bij Gilde Opleidingen zijn deze functies alle onbezoldigd. 

 De heer J.T.M.A. van der Linden MBA: in 2011 toegetreden tot de Raad van Toezicht. De heer Van der 
Linden is algemeen directeur Rabobank Westelijke Mijnstreek. Daarnaast heeft hij uit hoofde van zijn functie 
een aantal nevenfuncties. Met uitzondering van de functie van lid Raad van Toezicht bij Gilde Opleidingen zijn 
de functies alle onbezoldigd. 

 De heer mr. H.M. Loozen: in 2011 toegetreden tot de Raad van Toezicht. De heer Loozen is associate bij 
Boer & Croon Management. Hij heeft daarnaast een aantal nevenfuncties in de werkvelden van cultuur, 
natuur, innovatie, duurzaamheid, export en onderwijs. Met uitzondering van de functie van lid van de Raad 
van Toezicht bij Gilde Opleidingen zijn deze functies alle onbezoldigd. 

 
Raad van Toezicht en commissies 
De Raad van Toezicht kent een aantal commissies: 

 Remuneratiecommissie, bestaande uit de heren Van Dreumel en Van der Linden; 
 Auditcommissie, bestaande uit de heren Van Dreumel, Van der Linden en Loozen; 

                                                            
1 Na de bespreking in een tweetal vergaderingen in 2014, heeft de Raad van Toezicht uiteindelijk begin 2015 het 

document ‘Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader’, inclusief informatieprotocol, vastgesteld. 
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 Commissie Onderwijs, bestaande uit mevrouw Leppink-Schuitema, mevrouw Van Basten-Boddin en de heer 
Loozen. 

 
Volgens de Raad van Toezicht vereist een deugdelijk toezicht dat de commissies van de Raad structureel 
betrokken worden bij het bespreken van belangrijke beleidsonderdelen van de instelling. Zo is de Auditcommissie 
belast met de financiële onderwerpen. Deze commissie adviseert de Raad van Toezicht over de besluitvorming 
rond onderwerpen zoals de begroting en jaarrekening. 
 
De Commissie Onderwijs bespreekt alle majeure onderwijskundige onderwerpen en de resultaten van extern 
toezicht, door bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Verder buigt ze zich over de verticale en horizontale 
verantwoording van Gilde Opleidingen.  
 
Door de werkzaamheden van de commissies hoeft de Raad van Toezicht zelf niet alle onderwerpen uitgebreid te 
bespreken. Hierdoor ontstaat er voor de Raad ruimte om ook thematische onderwerpen aan de orde te stellen. 
Op deze manier kan de Raad de ontwikkelingen van de organisatie beter volgen en binnen een kader plaatsen. 
De resultaten uit de commissiebesprekingen worden ingebracht in het overleg van de Raad van Toezicht. De 
Raad van Toezicht gaat - indien nodig - over tot formele besluitvorming. 
 
De agenda en de onderliggende stukken van de Raad van Toezicht bespreekt de raadsvoorzitter vooraf met het 
College van Bestuur. In voorkomende gevallen overleggen het CvB en de voorzitter van de Raad van Toezicht 
ook bilateraal. De Raad van Toezicht is lid van het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen van de MBO 
Raad en volgt de ontwikkelingen van dat platform. 
 
Onderwerpen van goedkeuring en bespreking 
Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de stand van zaken rond onderwijs, personeel, 
medezeggenschap en financiën. Daarnaast komen in de vergaderingen van de Raad specifieke onderwerpen 
aan de orde. 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2014 viermaal vergaderd; de Auditcommissie en de Commissie Onderwijs elk 
driemaal. Bij alle bijeenkomsten was het CvB aanwezig. 
De Raad van Toezicht vergaderde op diverse onderwijslocaties en combineerde, mede ten behoeve van de 
betrokkenheid bij het werkveld, haar vergaderingen met nadere rondleidingen op de locaties en kennismaking 
met docenten en studenten. 
Daarnaast heeft de jaarlijkse besloten vergadering van de Raad van Toezicht plaatsgevonden, waarin de Raad 
het functioneren van het College van Bestuur heeft geëvalueerd en daarnaast ook het functioneren en de profes-
sionaliteit van de Raad heeft besproken. 
In het kader van de professionalisering van de Raad, hebben de leden in het verslagjaar een scholingsbijeen-
komst betreffende governance aspecten van toezicht gevolgd. 
 
Het functioneren van het College van Bestuur is besproken aan de hand van de jaargesprekken die de 
Remuneratiecommissie met de leden van het CvB afzonderlijk en met het voltallige CvB heeft gevoerd. Bij deze 
gesprekken is ook de taakinvulling voor 2014 onderwerp van gesprek. De Raad heeft het eigen functioneren ook 
besproken met het CvB.  
 
De afzonderlijke commissies hebben de volgende onderwerpen besproken: 
 

 In de Commissie Onderwijs is onder andere aan de orde geweest het jaarverslag 2013 (exclusief de 
jaarrekening 2013), de bevindingen van de inspectie naar aanleiding van het onderzoek naar de Staat van de 
Instelling en het themaonderzoek naar de kwaliteit kleine opleidingen, het onderzoeksrapport betreffende 
maatwerktrajecten, het rapport Toezicht Inburgeringsexamens 2014, Benchmark 2013 'Bouwsteen 
studiesucces, de resultaten uit de JOB-monitor, de invoering van de nieuwe Cao Mbo en de gevolgen 
daarvan voor het onderwijs, ontwikkelingen binnen de afdeling Educatie (als gevolg van het besluit om de 
opleidingen Educatie af te bouwen), ICT in het Onderwijs, project 'Proeftuin Gilde Opleidingen' en de 
voortgang van de gevolgen voor het beleid op grond van Focus op Vakmanschap. 

 In de auditcommissie is, naast de periodieke financiële rapportages, aan de orde geweest de jaarrekening 
2013, meerjarenraming, treasury statuut en treasury verslag, aanbesteding accountantsdiensten, voorstellen 
ten aanzien van de financiële sturing, herziening Masterplan Huisvesting, vervanging ICT-infrastructuur, 
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opzet risicomanagement, Benchmark MBO 2013, interim-bevindingen 2014 door de nieuwe accountant, 
horizontaal toezicht Belastingdienst, budgettair kader 2015 en uiteindelijk ook de begroting 2015. 

 
De commissies hebben deze onderwerpen ook in de voltallige Raad van Toezicht aan de orde gesteld. 
  
Naast de onderwerpen die vanuit de commissies zijn ingebracht, zijn in de vergaderingen van de voltallige Raad 
van Toezicht de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: 
 

 Goedkeuring geïntegreerd jaarverslag 2013; 

 Vaststelling 'Regeling besluitvorming College van Bestuur'; 

 Besluitvorming betreffende afbouw opleidingen Educatie; 

 Rondgangen bij diverse eenheden van Gilde Opleidingen; 

 Benoeming nieuwe accountant; 

 Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht; 

 Vaststelling scholingsbudget leden Raad van Toezicht; 

 Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader (inclusief informatieprotocol); 
 Rapportage werkzaamheden lid College van Bestuur met specifieke taakopdracht. 
 
Overleg met de Ondernemingsraad 
In het verslagjaar heeft diverse malen overleg plaatsgevonden tussen de voorzitters van de Raad van Toezicht en 
de Ondernemingsraad over een aantal specifieke thema's en in het bijzonder in het kader van de benoeming van 
het nieuwe lid College van Bestuur. 
Daarnaast heeft mevrouw Leppink-Schuitema, die op voordracht van de Ondernemingsraad zitting heeft in de 
Raad van Toezicht, een overleg gehad met het Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad. 
 
Vergoeding Raad van Toezicht 
Informatie over de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in hoofdstuk 6 (Financiën).  
In het verslagjaar heeft de Raad een scholingsbudget van € 600,-- per persoon per (zittings)jaar vastgesteld. Voor 
het individuele lid bestaat de mogelijkheid om een bedrag cumulatief te besteden aan scholing. 
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Kerngegevens Gilde Opleidingen 

Studentenaantal 2014 

Mbo - bol: 8506  Mbo - bbl: 1910  Mbo totaal: 10416 

Educatie + Vavo: 1299 

Totaal aantal studenten: 11715  - verdeeld over 127 mbo-opleidingen, verschillende educatietrajecten en Vavo 
 

Verdeling studenten over de vijf sectoren 

 

 
Verdeling studenten over de locaties 
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Gediplomeerden 

 

 
Aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) 
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Personeel in fte’s 
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1 Gilde Opleidingen  
1.1 Organisatie Gilde Opleidingen in 2014 

Gilde Opleidingen is een regionaal opleidingscentrum (roc) dat juridisch bekend is onder de naam Stichting Gilde 
Opleidingen. 
 
Organisatiestructuur 
Onderstaand organogram maakt de structuur van Gilde Opleidingen duidelijk. 
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Bestuursbureau

Facilitair Bedrijf

Personele & 
Financiële Zaken

 
 

College van Bestuur 

De heer ir. P.T.H.J. Thuis, voorzitter                                                             (tot 1 april 2014 lid College van Bestuur) 

Mevrouw dr. I.A.M. Janssen Reinen, lid                                                                               (vanaf 15 augustus 2014) 

De heer mr. L.L.G.H. Scholl, lid                                                          (tot 1 april 2014 voorzitter College van Bestuur) 

Sectoren, Servicecentrum en diensten Directeuren 

 
 
Onderwijssectoren 

Economie De heer H.J.A. Driessen  
(tot 28 augustus 2014) 
Mevrouw drs. T.L.W. Peters  
(a.i. vanaf 12 mei 2014) 

Hospitality & Wellness Mevrouw drs. T.L.W. Peters 

Techniek De heer M.J.J.L. van de Laar 

Zorg & Welzijn De heer drs. R.P.A. Hendrix 

Gilde Educatie & Gilde Praktijkopleidingen Mevrouw drs. T.L.W. Peters (a.i.) 
De heer P. Tummers MME (a.i.) 

Servicecentrum De heer M. Waulthers 

 
Diensten 

Bestuursbureau De heer P. Tummers MME 

Facilitair Bedrijf De heer drs. ing. A.A.M. Godschalk 

Personele & Financiële Zaken Mevrouw drs. C.G.H.M. Stallenberg RA 
Tabel 1.1 College van Bestuur, sectoren en diensten 

 
De sectoren, het Servicecentrum en de ondersteunende diensten werken volgens het principe van integraal 
management. Hiervoor is gekozen om de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen. 
De onderwijsactiviteiten vinden in de sectoren plaats. Ze zijn ondergebracht bij de hoofdstichting, Stichting Gilde 
Opleidingen. 
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Binnen de B.V. Gilde Contract, waarvan de aandelen geheel in het bezit zijn van Stichting Gilde Opleidingen, 
waren in 2014 geen activiteiten. De salesactiviteiten uit hoofde van contractactiviteiten vonden plaats binnen 
Gilde‐BT Contracting B.V. Deze rechtspersoon staat, ook al doet de naam anders vermoeden, juridisch en 
economisch geheel los van Stichting Gilde Opleidingen. Voor de uitvoering van contractactiviteiten wordt  
Gilde Opleidingen ingeschakeld.  
 
Het College van Bestuur bestuurt, onder toezicht van de Raad van Toezicht, Stichting Gilde Opleidingen. 
Daarbij laat het CvB zich ondersteunen door het management dat bestaat uit sectordirecteuren, dienstdirecteuren 
en de directeur van het Servicecentrum.  
 
 

1.2 Profiel Gilde Opleidingen 

Gilde Opleidingen is het roc dat in Noord- en Midden-Limburg middelbaar beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie verzorgt. In 2014 verzorgde Gilde Opleidingen 127 verschillende opleidingen voor het 
beroepsonderwijs. In alle gevallen opleidingen uit de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Daarnaast heeft  
Gilde Opleidingen in het verslagjaar verschillende opleidingen voor educatie verzorgd en verschillende Vavo-
opleidingen. Er zijn geen andere rechtspersonen waar Gilde Opleidingen onderwijsactiviteiten ondergebracht 
heeft. 
 
Zoals uit de organisatiestructuur blijkt worden de opleidingen uitgevoerd in vijf sectoren. Gilde Opleidingen is 
verspreid over een groot gebied, maar de locaties zijn relatief klein. De relatieve kleinschaligheid maakt 
persoonlijke begeleiding, sociale controle, veiligheid, een gezellige sfeer op school en een prettige omgang met 
elkaar mogelijk. De hoofdlocaties zijn gevestigd in Weert, Roermond, Venlo, Venray en Geleen. Alle 
schoolgebouwen zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
 
Gilde Opleidingen biedt een hoge slagingskans en is succesvol in het bestrijden van schooluitval. De studenten 
zijn met name tevreden over stage, examinering, begeleiding, sfeer en veiligheid op school. Ook de medewerkers 
zijn bovengemiddeld tevreden. 

 
 

1.3 Regionale verankering 

Gilde Opleidingen wil midden in de regionale samenleving staan, als dé scholingspartner van Noord- en  
Midden-Limburg en - in de gezondheidszorg - ook van de regio Sittard-Geleen. Regionale verankering maakt deel 
uit van het voor de periode 2009-2014 geldende strategisch beleid, dat tussentijds is aangescherpt op het punt 
van omgevingsbewust werken.  

Dat de behoefte aan partnerschap wederzijds is, blijkt uit het veelzijdige beroep dat op Gilde Opleidingen wordt 
gedaan, in de onderwijskolom, door overheden en lokaal en regionaal bedrijfsleven, zowel op opleidingsniveau 
(zie de sectoren in 3.7) als over de volle breedte. 

Lokale, regionale en sectorale initiatieven 
In Midden-Limburg neemt Gilde Opleidingen deel aan Keyport2020, het samenwerkingsverband van 
ondernemers, gemeenten en onderwijs dat is aangesloten bij Brainport2020 Zuidoost-Nederland. In het 
verslagjaar is de voorzitter van het College van Bestuur toegetreden tot het algemeen en dagelijks bestuur van 
Keyport2020. Het bestuur ondersteunt nieuwe initiatieven die onder meer zijn gericht op versterkte samenwerking 
van onderwijs en ondernemers. Gilde Opleidingen is onder meer betrokken bij de ontwikkeling van e-learning in 
de zorg en een nieuw initiatief in de retail, die beide in 2015 tot concrete resultaten zullen leiden. 

In Noord-Limburg neemt het College van Bestuur deel aan de Stuurgroep Onderwijs en Innovatie Greenport 
Venlo. In de loop van 2014 is hier een relatie gelegd met de ontwikkeling van een nieuwe campus. Naar 
verwachting wordt begin 2015 duidelijk wat de concrete bijdrage van het mbo hieraan wordt. Eind 2014 zijn door 
enkele partners stappen gezet om in 2015 tot een geheel nieuwe structuur in de regionale samenwerking van 
ondernemers, gemeenten en onderwijsinstellingen te komen. Na de opheffing van eerdere platforms ontbreekt 
een regionaal samenwerkingsverband in Noord-Limburg. Op lokaal niveau is Gilde Opleidingen in 2014 actief 
betrokken bij de uitwerking van een Startakkoord Ondernemen & Werkgelegenheid in Venlo. 
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In paragraaf 3.7 doen de sectoren verslag van een aantal initiatieven. Bij een deel daarvan is het College van 
Bestuur betrokken in verband met de strategische impact. Zo is in 2014 verder uitwerking gegeven aan het 
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Zorgtechniek en zijn voorbereidingen getroffen voor het in 2015 opstarten 
van een Centrum voor Logistiek Vakmanschap en een Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor 
Installatietechniek Limburg, beide met Gilde Opleidingen als trekker en penvoerder. De deelname aan het  
MBO Automotive Centrum in Helmond is in 2014 in beperkte vorm voortgezet, in verband met de vooralsnog 
geringe activiteit in Limburg.  

Regio-overstijgend was Gilde Opleidingen in het verslagjaar onder meer actief betrokken bij het Techniekpact 
Limburg, de provinciale Human Capital Agenda’s logistiek en gezondheidszorg en de Commissie 
Arbeidsmarktaanpak Zuidoost-Nederland van Brainport 2020. Een lid van het College van Bestuur is in het 
verslagjaar beschikbaar gesteld als ‘boegbeeld’ van het Limburgse techniekplan. 

Eind 2014 is hernieuwde samenwerking met het UWV gevonden. Op grond van tegenvallende resultaten in 
projecten leren & werken heeft Gilde Opleidingen sinds 2012 een terughoudende opstelling gekozen en 
bijvoorbeeld geen vervolg gegeven aan het project Leerwerkloket. Nu is afgesproken op een meer praktische en 
directe manier de samenwerking te hervatten. Naar verwachting zal deze samenwerking in de loop van 2015 
goed aansluiten bij de nieuwe strategische inzet van Gilde Opleidingen met betrekking tot scholing op maat en 
loopbaandienstverlening. 

Het Bestuursbureau van Gilde Opleidingen vertegenwoordigt het Limburgse mbo in de Stuurgroep RAIL en zal 
daar in 2015 mee doorgaan. In het verslagjaar bracht de stuurgroep een nieuw rapport over de Limburgse 
arbeidsmarkt uit. Eind 2014, begin 2015 wordt besloten over een vernieuwde aanpak van het 
arbeidsmarktonderzoek, zodat beter dan voorheen wordt aangesloten bij de behoefte van overheid, onderwijs en 
bedrijfsleven aan regionale arbeidsmarktinformatie. Gilde Opleidingen streeft daarbij naar afstemming met het 
expertteam onderwijs & arbeidsmarkt (paragraaf 2.3.7). 

Samenwerking mbo 
Het College van Bestuur neemt deel aan het Alliantieoverleg Limburg van de vier bestuurscolleges van het 
Limburgse mbo. In 2014 kwamen zij viermaal bijeen. De belangrijkste thema’s waren het onderling informeren 
over starten en beëindigen van opleidingen, de samenwerking in de technische opleidingen, de deelname aan het 
provinciale Techniekpact, de mogelijke samenwerking met de Universiteit Maastricht en overige 
kennisinstellingen binnen projecten van de Educatieve Agenda Limburg en andere onderwerpen van gezamenlijk 
belang. 

De regio’s Noord-Limburg en Midden-Limburg zijn in sociaaleconomisch opzicht niet alleen verbonden met  
Zuid-Limburg, maar in belangrijke mate ook met Brabant en Gelderland. De pilot macrodoelmatigheid (paragraaf 
2.3.7) wierp nieuw licht op leerlingenstromen en relaties met leerbedrijven in het provinciale grensgebied. Mede 
naar aanleiding daarvan zijn de relaties met de roc’s in Zuidoost-Brabant versterkt. Voorjaar 2014 is samen met 
Summa College en ROC Ter AA een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan (nieuwe) technische 
opleidingen in het grensgebied, maar deze heeft nog niet tot afspraken geleid. In 2014 vond bilateraal bestuurlijk 
overleg met de beide Brabantse instellingen plaats. In 2015 wordt dit voortgezet. 

Samenwerking met voortgezet onderwijs 
De samenwerking met de scholen in het voortgezet onderwijs is al sinds 1999 geformaliseerd in het 
Samenwerkingsverband vmbo-mbo Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast participeert Gilde Opleidingen in de 
samenwerkingsverbanden Passend onderwijs in Noord-Limburg en Roermond en de Lokale Educatieve Agenda 
in Weert en Roermond. Naast de brede regionale samenwerking groeit het belang van lokale samenwerking op 
schoolniveau, bijvoorbeeld in de vakmanschapsroute en technologieroute van Techniek. In paragraaf 3.7.3 doet 
de sector verslag van de in 2014 aanzienlijk uitgebreide samenwerking met vmbo-scholen. 

In zowel stuurgroep als directeurenoverleg van het Samenwerkingsverband vmbo-mbo participeren Gilde 
Opleidingen, CITAVERDE College en (de scholen van) OGVO, SOML en LVO. Naast de aanpak van het 
voortijdig schoolverlaten (Convenant VSV) vormden doorstroom, loopbaanoriëntatie en samenwerking op 
schoolniveau in 2014 de belangrijkste thema’s. De samenwerking krijgt lokaal en regionaal steeds meer gestalte 
op schoolniveau. 
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Samenwerkingsverbanden mbo-hbo 
Volgens de laatste doorstroomcijfers van DUO stroomden in het verslagjaar (peildatum 1 oktober 2014) in totaal 
609 studenten van Gilde Opleidingen direct aansluitend op het afronden van hun mbo-opleiding door naar het 
hbo, met name naar Fontys (289), Zuyd (113), HAN (96), Avans (66) en De Kempel (18). Dat zijn er aanzienlijk 
meer dan in 2013 (448), 2012 (529) en 2011 (494), vooral door de toegenomen doorstroom vanuit de sector 
economie. In het verslagjaar stroomden 64 studenten door na een technische opleiding, 182 na een opleiding 
zorg en welzijn en 363 na een economische opleiding. 

Ter bevordering van de aansluiting tussen mbo en hbo neemt Gilde Opleidingen samen met andere roc’s deel 
aan een tweetal samenwerkingsverbanden, op basis van convenanten met Fontys Hogescholen en Zuyd 
Hogeschool. Op sectorniveau worden specifieke samenwerkingstrajecten uitgewerkt, zoals dat van Techniek met 
Fontys Venlo (engineering en mechatronica) en dat van Zorg & Welzijn met Zuyd en Fontys (zorgtechniek). Naar 
verwachting zullen in 2015 meer specifieke relaties ontstaan, zowel met Fontys en Zuyd als met HAS Venlo.  

 

1.4 Medezeggenschap 

1.4.1 Studentenraad 

De Studentenraad kent een samenstelling die is opgebouwd vanuit de verschillende locaties van  
Gilde Opleidingen doordat alle locaties de mogelijkheid hebben om kandidaten zitting te laten nemen in de 
Studentenraad. In 2013 hebben de verkiezingen van de Studentenraad plaatsgevonden. Deze verkiezingen 
hebben niet tot een volledige bezetting van de Studentenraad geleid.  
 
De samenstelling van de Studentenraad in het verslagjaar is als volgt. 
 

Lid Locatie

Patrick Jacobs 
Bredeweg 

Natasja van Nooij 

Tiffany Ben Salah Dr. H. van der Hoffplein 

Christian Leyten 
Hagerhofweg 

Blandine Isunga 

Yannick Cuijten 
Drakesteyn 

Vacature 

Zehra Cetinkaya 
Kerkeveldlaan 

Vacature 

Vacature Gebroeders Van Doornelaan 

Twee acatures Kasteel Hillenraedtstraat 

Twee vacatures Groenveldsingel 

Twee vacatures Laaghuissingel 

Tabel 1.4.1a Samenstelling Studentenraad 

 
De Studentenraad heeft in het verslagjaar aangegeven dat een zo volledig mogelijke bezetting van het aantal 
beschikbare plekken wenselijk is. 
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Om dit te kunnen bereiken heeft de Studentenraad zijn reglement in het verslagjaar gewijzigd. Deze wijziging 
houdt in dat de zittingsduur is gekoppeld aan personen en dat tussentijdse verkiezingen zo snel mogelijk 
georganiseerd worden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat randvoorwaarden zoals een goed functionerende 
website met een systeem, waarbij per locatie digitaal gestemd kan worden, gerealiseerd worden. Dit is tijdens het 
verslagjaar niet gelukt, waardoor besloten is de verkiezingen uit te stellen tot in het voorjaar van 2015. Met de 
nieuwe website is het mogelijk om actueel te blijven en regelmatig (tussentijdse) verkiezingen te organiseren. 

 
Het dagelijks bestuur van de Studentenraad is als volgt samengesteld 

Functie Naam

Voorzitter Yassine Mighiss 

Vicevoorzitter Tiffany Ben Salah 

Secretaris Blandine Isunga 

Tabel 1.4.1b Samenstelling dagelijks bestuur Studentenraad 

 
Het College van Bestuur biedt de Studentenraad secretariële en personele ondersteuning. De Studentenraad is 
met het CvB een vacatieregeling overeengekomen. 
 
De Studentenraad heeft maandelijks een overleg waarbij het College van Bestuur dan wel vertegenwoordigers 
aanwezig zijn. Vanwege de vakanties van studenten hebben in 2014 negen bijeenkomsten plaatsgevonden. 
Hierbij zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
 

 de positie en rol van de Studentenraad binnen de instelling en de verhouding tot de Jongeren 
Organisatie Beroepsonderwijs (JOB); 

 de gewenste communicatie met de achterban; 

 kwaliteit van het onderwijs; 

 kwaliteit van de stages/bpv, waaronder een verbetering van de bevoegdheden van de studenten op het 
punt van de beoordeling van stages; 

 de juistheid van de vrijwillige bijdragen die Gilde Opleidingen aan studenten vraagt; 
 de kwaliteit van de kantinevoorzieningen; 

 de problematiek van taal en rekenen; 

 duidelijkheid en specificatie van facturen aan studenten; 

 het omgaan met ongebruikte lesmaterialen die worden voorgeschreven; 

 de beschikbaarheid van open leerruimtes op locaties; 

 ventilatie in gebouwen; 

 deugdelijke roostering voor studenten; 

 invoering van EduArte; 

 afhandeling van klachten; 

 hoe om te gaan met trajecten op maat. 
 
De Studentenraad beschikt over een aparte website die is gekoppeld aan de website van Gilde Opleidingen. 
 
1.4.2 Ondernemingsraad 

Balans 
De Ondernemingsraad probeert bij te dragen aan een juiste balans tussen het belang van de organisatie in het 
algemeen en de belangen van medewerkers in het bijzonder. Hierbij ziet de Ondernemingsraad het als zijn taak het 
beleid van Gilde Opleidingen te toetsen, te bewaken en te beïnvloeden. De Ondernemingsraad draagt voorstellen tot 
verbetering respectievelijk optimalisering van het beleid aan door middel van initiatiefvoorstellen en volgt nieuwe 
ontwikkelingen binnen en buiten Gilde Opleidingen op de voet. 
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De nieuwe zittingsperiode van de Ondernemingsraad is 1 januari 2014 van start gegaan.  
Naam  Kiesgroep 

Frans Zeetsen (voorzitter)  Techniek 

Jos van Buel (vicevoorzitter) Zorg & Welzijn 

Willo Buskes (secretaris) Gilde Educatie & Gilde Praktijkopleidingen 

Lenie Bakker  Hospitality & Wellness 

Rosalie Jonkers Zorg & Welzijn 

Paul van Lierop Diensten 

Jean Maassen Economie 

Theo Opgenoord Economie 

Gonny Roelofsen  Diensten 

Jan Rutjens  Hospitality & Wellness  

Marga Schriever  Diensten  

Vacature Gilde Educatie & Gilde Praktijkopleidingen 
Tabel 1.4.2 Samenstelling Ondernemingsraad 

 
Visie en missie Ondernemingsraad: Samen voor het beste 
De Ondernemingsraad ziet zichzelf als het overlegorgaan, dat samen met het College van Bestuur en werknemers 
bouwt aan een organisatie/school, waar studenten zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen in een beroep dat bij 
hen past. De Ondernemingsraad is gesprekspartner van het CvB. Gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk draagvlak 
bij besluiten, waarin werknemers zich herkennen. 
 
Vanuit de Ondernemingsraad was er in 2014 speciale aandacht voor de volgende speerpunten: 

 Achterbancommunicatie en -raadpleging; 
 Professionalisering/kwaliteit onderwijs; 
 Ontwikkelen visie op de organisatie; 
 Vermindering werkdruk. 

 
Deskundigheidsbevordering  
In de ogen van de OR is een betrokken, strategische, verdiepende Ondernemingsraad die met visie en kennis van zaken 
opereert zeer waardevol. Daarom blijft de Ondernemingsraad in ontwikkeling. De leden scholen zich bij op tal van 
onderwerpen en laten zich coachen en adviseren. Eigen handelen wordt gereflecteerd. Op deze manier wordt een goed 
geïnformeerde OR opgebouwd. Dit alles in het belang van Gilde Opleidingen. 
Mede doordat het accent steeds meer ligt op het uitvoeren van intern toezicht, is het van belang om als 
Ondernemingsraad onafhankelijk tot besluitvorming te kunnen komen. 
 
Vergaderen 
Naast de eigen OR-vergaderingen vergadert de Ondernemingsraad een aantal keer per jaar met het College van 
Bestuur. Deze vergaderingen zijn openbaar. 
In de overlegstructuur van de OR is een aantal aandachtsvelden ingesteld waarover maandelijks overleg plaatsvindt.  
In 2014 heeft de Ondernemingsraad eenmaal vergaderd met een delegatie van de Raad van Toezicht.  
Verder is de Ondernemingsraad als toehoorder aanwezig bij het IGO en houdt de Ondernemingsraad een 
voorbespreking met de vertegenwoordigers van de vakcentrales. In 2014 heeft de Ondernemingsraad met alle sector- en 
dienstdirecteuren een informeel overleg gehad.  
 
Communicatie achterban 
Op Fronter (intranet) publiceert de Ondernemingsraad algemene informatie, agenda’s, verslagen en nieuwsberichten. 
Indien nodig wordt de achterban (of een groep personeelsleden) geraadpleegd via een hearing of enquête. Een mailing 
via de interne mail is eveneens een optie. 
 
Maandelijks houdt de Ondernemingsraad spreekuur op diverse locaties. De vergaderingen vinden wisselend op de 
diverse locaties van Gilde Opleidingen plaats om de toegankelijkheid van de OR te bevorderen. 
 
Aandachtsvelden 
De aandachtsvelden van de Ondernemingsraad betreffen: 
- financiën, organisatie en communicatie 
- personeel 
- onderwijs 
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Via deze aandachtsvelden worden onderwerpen voorbereid ter bespreking in de Ondernemingsraad. Het aandachtsveld 
financiën, organisatie en communicatie heeft zich onder meer gebogen over het communicatieplan voor de OR, de 
regeling werkoverleg, het jaarverslag en de begroting van Gilde Opleidingen, de werkverdeling en het formatieoverzicht 
2014. Het aandachtsveld personeel hield zich bezig met: het medewerkerstevredenheidsonderzoek, het 
levensfasebewust personeelsbeleid, het arbobeleid, het doorstroombeleid, de klachtenregeling, het sociaal akkoord, de 
regeling flexibele aanstellingen, werkdruk en analyse van de verzuimcijfers. 
Bovengenoemde aandachtsvelden hebben regelmatig overleg met de directeur Personele & Financiële Zaken.  
 
Bij het aandachtsveld onderwijs kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Leraar 2020, MBO15, Focus 
op Vakmanschap, de entreeopleidingen, procedure plaatsing studenten en de experimenteerregeling techniek. 
 
Belangrijke onderwerpen van advies, instemming, bespreking en deelname  
Een belangrijk item waar de Ondernemingsraad in 2014 met het College van Bestuur over van gedachten gewisseld 
heeft betreft de implementatie van de nieuwe Cao Mbo 2014-2015. 
 
De OR heeft instemming verleend aan: 

 de procedure werkverdeling 2014-2015 
 aanvulling mobiliteitsbeleid 
 aanpassing integriteitscode 

 
De OR heeft geadviseerd met betrekking tot: 

 positionering afdeling inkoop 
 afbouw van educatie 
 wijziging organisatie met betrekking tot afdeling Transport & Logistiek 
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2 Bestuursverslag 
2.1 Missie, visie, strategie 

Gilde Opleidingen is hét opleidingscentrum voor Noord- en Midden-Limburg. En niet alleen voor jongeren. Leren 
doe je immers een leven lang. En dus wil Gilde Opleidingen op álle scholingsvragen op mbo-niveau, van jong tot 
oud, een passend antwoord bieden. Variërend van een beroepsopleiding of leerwerktraject op maat, tot een 
erkenning van eerder verworven competenties met aanvullende scholing. Een omvangrijk aanbod, toegesneden 
op de persoonlijke behoeften en dynamiek van de regionale arbeidsmarkt. 

Gilde Opleidingen heeft voor de strategische beleidsperiode 2009-2014 gekozen voor vakmanschap, talenten en 
een leven lang leren. Aan elk van deze speerpunten zijn doelen verbonden waarvan de realisatie in 2014 is 
gemonitord.  

Waar staat Gilde Opleidingen voor, waar geloven wij in, wat verbindt ons en wie willen wij zijn? In 2014 zijn de 
kernwaarden van Gilde Opleidingen door College van Bestuur en directeuren opnieuw verwoord als: 

 kwaliteitsgericht werken, met de student centraal;  

 omgevingsbewust opereren, met oprechte belangstelling voor de ander;  

 integer handelen, met respect voor de mensen en middelen die aan ons zijn toevertrouwd. 
 
Vakmanschap is en blijft voor Gilde Opleidingen hét sleutelwoord. Wat we doen, willen we goed doen. En daarbij 
wordt niemand uitgesloten. Het talent, dat in iedereen verborgen zit, krijgt ruim baan. En met dit talent als 
vertrekpunt richten we het vizier op het toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk. Het vraagt om een 
intensieve en langdurige begeleiding waarbij geen moment verslapt mag worden. Natuurlijk kan  
Gilde Opleidingen deze opdracht niet op eigen houtje verwezenlijken. Succesvolle scholing vereist een goede 
samenwerking met verschillende partners in de regio. Dit is uitgewerkt in strategische doelen. 

2.1.1 Werken aan strategische doelen  

De strategische doelen zijn gegroepeerd rondom zeven beleidsthema's: 
• Bestuurlijk vermogen 
• Vakmanschap 
• Talentontwikkeling 
• Leven lang leren 
• Bedrijfsvoering 
• Examinering en diplomering 
• Het voldoen aan wet- en regelgeving 
 
De strategische en operationele doelen zijn opgenomen in de beleidsmonitor van Gilde Opleidingen. 
Door middel van managementgesprekken tussen directeur en College van Bestuur wordt de realisatie van doelen 
gemonitord. Aan het eind van 2014 heeft elke sector en dienst een zelfevaluatie gemaakt op basis van de 
beleidsthema’s en operationele doelen geldend in het kalenderjaar 2014. Onderdeel daarvan is een 
managementreview door de directeur. 
 
2014 is het laatste jaar binnen de strategische beleidsperiode 2009-2014. Sectoren en diensten kijken in hun 
evaluaties daarom niet alleen terug naar 2014, maar ook naar de gehele beleidsperiode. 
Dat betekent dat deze paragraaf in dit jaarverslag uitgebreider is dan voorgaande jaren. 
 
Net als afgelopen jaar moet geconstateerd worden dat het niet in alle gevallen mogelijk is om een (af)sluitend 
antwoord te geven op de (mate van) realisatie van deze doelstellingen. Aangezien het om de afsluiting van een 
strategische beleidsperiode gaat, wordt uitgebreider ingegaan op verschillende thema’s van het huidige 
strategisch beleid. 
 
Voor de sectorspecifieke speerpunten en doelstellingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van dit jaarverslag. 
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2.1.2 Stand van zaken  

Gilde Opleidingen heeft haar ambities geformuleerd in een strategisch beleidsplan 2009-2014. De laatste jaren is 
er ten aanzien van het ambitieniveau een meer realistische kijk ontstaan en spelen bezuinigingen een duidelijk 
begrenzende rol. Tegelijkertijd is - door de mogelijkheden van benchmarking - de bewustwording gegroeid van de 
kwaliteiten van Gilde Opleidingen (studiesucces/rendementen, tevredenheid, veiligheid) en de noodzaak tot het 
meer uitdragen van die kwaliteiten. Er is een trend zichtbaar om de blik meer naar buiten te richten, naar de 
onderwijsomgeving en de maatschappelijke en bedrijfsmatige omgeving waarin Gilde Opleidingen een rol speelt. 
 
Bestuurlijk vermogen 
De voorbereiding van het strategisch beleid 2015-2020 is opgestart: de uitdagingen zijn in beeld gebracht. 
Voortzetting van Focus op Vakmanschap en de realisatie van de onderwijsagenda vormen belangrijke input. Voor 
het vervolg in 2015 wordt verwezen naar paragraaf 2.1.3. 
Een herbezinning heeft plaatsgevonden op het systeem voor managementinformatie en de rapportagetools. 
Uitgangspunten zijn aangescherpt en de ontwikkeling van stuurindicatoren is in gang gezet of wordt verder 
opgepakt en gesitueerd in de kwaliteitsborgingscyclus op verschillende organisatieniveaus. 
De monitorinstrumenten binnen Gilde Opleidingen doen hun werk, zoals uit het onderzoek van de inspectie blijkt. 
Het inspectieonderzoek naar de Staat van de Instelling leidt tot de conclusie dat Gilde Opleidingen een roc is met 
enkele risico’s, maar met een voldoende kwaliteitsborging om adequaat met deze risico’s om te gaan. 
Onafhankelijke deskundigen zijn ingezet in audits, in zelfevaluatie of examenverslag. Zij zijn positief over de 
instrumenten en over het object van onderzoek. Auditing op team- en opleidingsniveau vraagt in 2015 de 
aandacht. Dat laatste geldt trouwens in zijn algemeenheid voor de doorontwikkeling van de kwaliteitsborging op 
team- of opleidingsniveau.  
  
De implementatie van scholingsplannen is goed verlopen. Centraal stonden examinering, passend onderwijs en 
de scholing van taal- en rekendocenten en leidinggevenden. Een belangrijke ontwikkeling in de verankering van 
professionalisering is de GO!cademie. Deze wil scholing voor alle medewerkers toegankelijk maken. In de tweede 
helft van 2014 is het aanbod fors toegenomen.  
Punt van aandacht blijven kwalitatief goede functioneringsgesprekken en de analyse daarvan, het effectief 
inzetten van scholingsgelden en de cultuuraspecten in het werk en de kwaliteitsborging. Deze thema’s komen 
terug op de agenda van 2015. 
 
Dialoog en verantwoording werken binnen Gilde Opleidingen. Naast de bekende hiërarchische overleglijnen zijn 
de dwarsverbanden in de dialoog en daarmee de ‘soft control’ typerend voor Gilde Opleidingen. Tot die laatste 
behoren onder andere het directeurenoverleg, de groep van onderwijskundigen en kwaliteitszorgmedewerkers en 
de groep Focus op Vakmanschap. 
 
Vakmanschap 
De inspectie is positief over het onderwijs, de kwaliteitsborging en ziet geen financiële risico’s tijdens haar 
onderzoek naar de Staat van de Instelling in 2014. Jaarresultaat en diplomaresultaat zijn voor 95% van de 
opleidingen in orde. De inspectie heeft enkele aandachtspunten geformuleerd op het gebied van examinering, 
rendementen en teamkwaliteitsborging. Uit de JOB-enquête van 2014 blijkt dat studenten tevreden zijn op enkele 
punten na: roosterwijzigingen, een rustige plek om te studeren in het schoolgebouw, begeleiding in de bpv. 
Bedrijven en instellingen zijn over het algemeen tevreden over studenten en de bpv zoals uit de zelfevaluaties 
van sectoren blijkt. Een verbeterpunt ligt in de ontwikkeling van een Gilde Opleidingen-breed meetinstrument om 
de tevredenheid van bedrijven en instellingen te bepalen. 
Eind 2014 is naast een algemeen imago-onderzoek onder potentiële studenten ook een gedetailleerder 
onderzoek onder de toeleverende scholen uitgezet. De resultaten hiervan zullen begin 2015 beschikbaar zijn. 
Gilde Opleidingen versterkt de samenwerking met het vo en hbo. Er is een goed netwerk op instellings-, sector- of 
faculteitsniveau. Het vo-netwerk wordt uitgebreid met vmbo-t. Dit is in 2014 ten dele gelukt. Verbeterpunten liggen 
in instellingsbrede afspraken en activiteiten rondom instroom, doorstroom en doorlopende leerlijnen. Daarnaast is 
er behoefte aan een intensievere afstemming op onderwijsinhoud (kwalificatieniveau) vanwege de veranderingen 
in kwalificatieprofielen en -dossiers aan beide kanten (vo/mbo). Hiermee is reeds een begin gemaakt. 
 
Talentontwikkeling 
Gilde Opleidingen heeft nadrukkelijk uitgesproken haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen blijven 
nemen als het gaat om het opleiden van de groep laagopgeleide kwetsbare jongeren en ziet in  
Gilde Praktijkopleidingen een voorziening waar deze groep zonder vmbo-diploma alsnog een kans krijgt om een 
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diploma te behalen in het entreeonderwijs. In afstemming met gemeenten en toeleverende scholen zijn leerlijnen 
voor zeven profielen ontwikkeld en is de begeleidingssystematiek aangepast aan de wet- en regelgeving voor 
entreeopleidingen. Voor 2015 is doorontwikkeling van de entreeopleidingen noodzakelijk. 
De implementatie van passend onderwijs is vanuit de formele en beschrijvende kant gerealiseerd. Gekozen is 
voor een ondersteuningsstructuur die uitvoering kent op de locatie. De zogenaamde expertiseteams, zijn medio 
zomervakantie geïnstalleerd. Het professionaliseringstraject van de trajectbegeleiders (onderwijsgevenden) 
vraagt voor de start van 2015, naast de noodzakelijke aanvulling op regie, om aandacht.  
 
In 2014 zijn de onderwijssectoren gestart met de realisatie van de urennormen en studieduur van opleidingen in 
het kader van intensiveren en verkorten. Op centraal niveau is het kaderdocument Focus op Vakmanschap 
vastgesteld. Daarin beschrijft Gilde Opleidingen relevante uitgangspunten en wordt een aantal besluiten geregeld. 
Centrale examinering komt uit de pilotfase en de resultaten voor Nederlands niveau 4 gaan meetellen in de 
diplomering. De onderwijs- en examenregeling (OER) is weer wettelijk verplicht. Gilde Opleidingen heeft het 
maken van een OER in de afgelopen beleidsperiode overigens altijd gehandhaafd. Het is een belangrijk 
instrument in de kwaliteitsborging van opleidingen. Wel is gezocht naar een studentvriendelijke versie in de vorm 
van een studiehandleiding. Er wordt nog één jaar geëxperimenteerd met een geïntegreerd format voor de 
onderwijs- en examenregeling/studiehandleiding. 
Ten aanzien van Vavo is gekozen voor een nieuwe koers 2.0. Daarin vallen twee elementen op. Ten eerste een 
intensivering van de samenwerking met het voortgezet onderwijs op het gebied van personeel. Daarnaast wordt 
breder gekeken naar de Vavo als onderwijsvoorziening: haar positionering en toeleiding van leerlingen.  
 
In het kader van studieloopbaanbegeleiding is informatie over de arbeidsmarkt toegankelijk voor iedereen. De 
website van Gilde Opleidingen is daarin de centrale bron met de opleidingskaarten als de toegangspoort naar 
bijvoorbeeld het UWV en andere websites over arbeidsmarktontwikkeling. Vanuit de regionale VSV-aanpak vindt 
kennisdeling en uitwisseling plaats van ervaringen over loopbaanprojecten en -behoeften bij studenten.  
Gilde Opleidingen neemt deel aan een visietraject Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding. Gekozen is voor de 
synergie tussen vo en mbo. Dit moet in 2015-2016 leiden tot Gilde Opleidingen-brede LOB-uitgangspunten en de 
vertaling daarvan in de begeleiding en de onderwijsorganisatie. De professionalisering van onderwijsgevenden op 
dit gebied zal in 2015-2016 gestalte krijgen. 
 
Leven lang leren 
Gilde Opleidingen maakt al twee beleidsperioden lang werk van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Zij 
behoort tot de best scorende roc’s in dit opzicht: al jaren een laag VSV-cijfer. Daartoe zijn er voorzieningen in het 
leven geroepen: in de opleidingen, het direct ingrijpen bij dreigend schoolverlaten, expertiseteams en het 
monitoren van VSV-cijfers tot op studentniveau.  
Met een licht groeiend aantal studenten is het VSV-percentage naar verhouding niet gestegen. Gilde Opleidingen 
blijft werk maken van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Na invoering van diverse voorzieningen is er 
sprake van een groeiend besef van het terugdringen van VSV op de vloer blijkend uit de meldingen bij de 
expertiseteams. Binnen de sectoren zelf liggen kansen om het voortijdig schoolverlaten blijvend en verder terug 
te dringen onder andere in het verhelderen van het beroeps- en opleidingsbeeld van studenten voorafgaand aan 
en tijdens de eerste fase van de opleiding. Ook het in kaart brengen van individuele leerbehoeftes en het tijdig 
inspelen daarop kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. 
 
In de verbetering van het beroeps- en opleidingsbeeld kan de beroepspraktijkvorming een belangrijke rol spelen. 
Beroepspraktijkvorming is uiteraard stevig verankerd in alle opleidingen van de sectoren. Ook hebben sectoren 
beleid ten aanzien de beroepspraktijkvorming. Toch is er behoefte aan een Gilde Opleidingen-brede visie op en 
beleid ten aanzien van de beroepspraktijkvorming. Naast het genoemde VSV-signaal komen ook uit de hoek van 
macrodoelmatigheid van opleidingen, de examinering en crossover-opleidingen (zorgtechnologie of de 
vakmanschapsroute) signalen waaruit die behoefte blijkt. 
 
In het verslagjaar 2014 is een verdere toename te zien in de beleidsmatige aandacht voor de (regionale) 
omgeving van Gilde Opleidingen. Positionering en onderscheidend vermogen worden merkbaar in het 
expertisecentrum, bij de realisatie van doorlopende leerwegen (vakmanschaps- en technologieroute), in de 
techniekketen, bij roc-overstijgende samenwerking in de opleiding voor zorgtechniek en -technologie, bij het 
Centrum voor Logistiek Vakmanschap of Centrum voor Installatietechniek en bij de voorziening voor kwetsbare 
jongeren in de entreeopleidingen. 
Doorontwikkeling of vormgeving van dit beleid krijgt in het strategisch beleid van 2015-2020 een krachtige impuls. 
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Examinering 
In 2014 stond de verdere uitbouw van de kwaliteitsborging examinering hoog op de agenda. Eerder al, was 
besloten gebruik te maken van de Procesarchitectuur Examinering (PE) die landelijk ontwikkeld is ten behoeve 
van het mbo. De PE is een schematische weergave van het gehele examenproces in het mbo. Alle stappen die 
een mbo-school moet nemen om te zorgen voor goede examinering komen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan 
het opstellen van het examenplan, inkopen en/of zelf samenstellen van examens, diplomeren en borgen van de 
examenkwaliteit. In een schooleigen omgeving van de PE, hebben de sectoren van Gilde Opleidingen als eerste 
stap hun eigen instrumentarium voor de kwaliteitsborging van examinering ondergebracht. 
 
De Onderwijsinspectie heeft naar aanleiding van de Staat van de Instelling geconcludeerd dat bij twee van de vijf 
steekproefopleidingen de examinering/diplomering onvoldoende geborgd was. Dit is voor het CvB reden geweest 
de kwaliteitsborging van de examinering verder aan te scherpen: 

 Met betrekking tot de twee steekproefopleidingen met een onvoldoende voor examinering, zijn 
verbetertrajecten uitgezet en de voortgang ervan wordt nauwlettend gevolgd. Waar dat nodig blijkt, vindt 
bijstelling of intensivering van de trajecten plaats. 

 Er is een pilot uitgevoerd met specifiek op examinering gerichte audits. De nadruk in deze audits lag op 
de (realisatie) van de verantwoordelijkheden van de examencommissie. 

 
De deskundigheidsbevordering met betrekking tot (kwaliteitsborging van) examinering is in 2014 geconcentreerd 
op de opleidingen en betreffende examencommissies waar de inspectie een vervolgonderzoek zal uitvoeren.  
 
In 2015 hebben met betrekking tot examinering de volgende aandachtsgebieden prioriteit: 

 Een voldoende resultaat voor de heronderzoeken van de inspectie. 

 Verdere afstemming tussen de sectoren over de eisen ten aanzien van kwaliteitsborging examinering en 
mogelijkheden tot standaardisatie/harmonisatie van het gebruikte instrumentarium.  

 Meer transparantie in de vulling van de schooleigen PE. 

 Audits (kwaliteitsborging) examinering opnemen in de auditsystematiek van Gilde Opleidingen. 
 
Ontwikkelingen 2015-2020 
De volgende ambities en doelen worden voortgezet in het beleid voor 2015-2020: 

 de voortzetting van de thema’s uit Focus op Vakmanschap en de realisatie van de onderwijsagenda, de 
onderwijsbeleidsagenda van Gilde Opleidingen voor de komende jaren waarin doelstellingen vanuit 
Focus op Vakmanschap, de regeling kwaliteitsafspraken en doelstellingen van Gilde Opleidingen 
samengevoegd zijn;  

 doorontwikkeling in gebruik en de beschikbaarheid van managementinformatie; 

 de kwaliteitsborging op team- of opleidingsniveau (met als speciaal thema: het auditen op team- en 
opleidingsniveau); 

 de professionalisering van de leidinggevenden in de beoordeling van personeel, de 
functioneringsgesprekken en leiderschapsontwikkeling; 

 het implementeren van de scholingscyclus vanuit de GO!cademie; 
 de ontwikkeling van een Gilde Opleidingen-breed meetinstrument voor de tevredenheid van bedrijven; 

 de verdere ontwikkeling van de entreeopleidingen; 

 professionalisering van de trajectbegeleiders (onderwijsgevenden) in het kader van passend onderwijs; 

 de realisatie Vavo 2.0, waarin de positionering van Vavo als onderwijsvoorziening de vorm krijgt in 
afstemming met het voortgezet onderwijs; 

 het formuleren van Gilde Opleidingen-brede LOB-uitgangspunten en de vertaling daarvan in de 
begeleiding, onderwijsorganisatie en professionalisering van onderwijsgevenden; 

 de verdere vermindering VSV om te kunnen voldoen aan de normen voor 2015; 
 een Gilde Opleidingen-brede visie op en beleid ten aanzien van de beroepspraktijkvorming; 

 verdere uitrol van scholing en innovatie in de (regionale) omgeving van Gilde Opleidingen; 

 de kwaliteit en kwaliteitsborging van examinering neemt als basiseis een prominente plaats in op de 
onderwijsagenda van Gilde Opleidingen. 
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2.1.3  Voorbereiding strategisch beleid 

In de aanloop naar nieuwe strategievorming voor de periode 2015-2020 heeft het College van Bestuur de eerdere 
strategische speerpunten herijkt: het gaat om de student, om partnerschap in de regio en om professioneel 
beroepsonderwijs. Met deze vertrekpunten wordt een strategisch beleid uitgezet dat antwoord geeft op de 
uitdagingen waarvoor Gilde Opleidingen zich komende jaren gesteld ziet. 
Eind 2014 is een aanpak voor de strategievorming uitgewerkt en een begin gemaakt met het in beeld brengen 
van de uitdagingen. In de eerste helft van 2015 wordt samen met de onderdelen van Gilde Opleidingen nagegaan 
welke consequenties de uitdagingen hebben, worden keuzes gemaakt en een investeringsplan vastgesteld.  
Bij het uitwerken van de aanpak is lering getrokken uit de eerdere ervaringen met strategievorming. Dit heeft 
geleid tot het actief betrekken van de werkvloer bij alle stappen in het proces en tot het voornemen om geen 
keuzes te maken zonder daaraan investeringen te koppelen. Gilde Opleidingen wil niet volstaan met een boekje 
waarin mooie ambities worden verwoord, maar bewaken dat de koers in- en extern wordt waargemaakt: wat we 
doen, doen we goed. 
 
 

2.2 Governance ontwikkelingen  

De wijziging omtrent governance heeft zich in het verslagjaar in hoofdzaak voorgedaan bij de Raad van Toezicht. 
In 2014 heeft de MBO Raad besloten tot een nieuwe governancecode voor de mbo-sector en de branchecode 
‘goed bestuur in het mbo’ vastgesteld. Deze branchecode is in het verslagjaar in augustus ingegaan. Een nieuw 
onderdeel van de branchecode is dat, zowel voor de Raad van Toezicht als voor het College van Bestuur, een 
aantal ‘hard controls’ zijn opgenomen die richtinggevend zijn voor de governance bij Gilde Opleidingen. 
Daarnaast beschrijft de branchecode een aantal ‘soft controls’ die betrekking hebben op de kernwaarden cultuur, 
gedrag, bestuurlijk vermogen, leiderschap en professionaliteit die ook van belang zijn, maar zich moeilijk laten 
concretiseren in toetsbare regels, bepalingen of afspraken. 
Raad van Toezicht en College van Bestuur hebben in het verslagjaar de onderdelen van de ‘hard controls’ 
geïnventariseerd en hebben geconcludeerd dat van de negentien harde taakstellingen het onderdeel 
‘toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren’ dient te worden opgepakt. In het verslagjaar heeft de 
Raad van Toezicht dit onderdeel niet kunnen afronden.  
 
Het College van Bestuur heeft aan de verschillende geledingen binnen de organisatie bepaalde 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden toegekend die zijn vastgelegd in bijvoorbeeld het directiestatuut, het 
professioneel statuut, de regeling werkverdeling en de regeling werkoverleg. 
 

2.3 Toerusting voor regionale ambities 

2.3.1 Masterplan Huisvesting 

In het Masterplan Huisvesting 2012-2022 heeft het College van Bestuur de mogelijkheden beschreven om te 
komen tot een optimalisering van de huisvesting voor het onderwijs. Mede door het, op een verantwoorde manier, 
verminderen van het overschot aan vierkante meters. Doel is om voor het onderwijs evenwicht in behoeften en 
beschikbare middelen te verkrijgen. 
 
In het verslagjaar is het masterplan geëvalueerd met betrekking tot de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
huisvesting. Dit heeft ertoe geleid dat het College van Bestuur, in afwijking van het masterplan, heeft besloten om 
voor de locatie Groenveldsingel in Venlo de optimalisering van huisvesting niet door middel van nieuwbouw, maar 
door een ingrijpende verbouwing te laten plaatsvinden. Het ligt in de bedoeling om met deze ingrijpende 
verbouwing in 2015 te starten. 
 
Voor de locatie Bredeweg in Roermond is eveneens besloten tot een wijziging van het masterplan, doordat wordt 
afgezien van nieuwbouw.  
 
In het verslagjaar is een nieuwe keukenvoorziening voor het onderwijs van de Hotelschool Venlo gerealiseerd. 
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2.3.2 Besturingsfilosofie 

De besturingsfilosofie van Gilde Opleidingen is gebaseerd op de uitgangspunten samen ergens voor gaan en 
individuele verantwoordelijkheid nemen. Deze worden gehanteerd op alle niveaus binnen de instelling. 
Samen ergens voor gaan betekent onder meer dat Gilde Opleidingen het belangrijk vindt om zich voor de 
omgeving als één te presenteren. Er vindt afstemming plaats over het onderwijs in de verschillende afdelingen. 
Ook is er een gecentraliseerd beheer van financiën, beheer en onderhoud van gebouwen. Daarnaast zijn de 
kaders en procedures voor het personeelsbeleid gestandaardiseerd en op heel Gilde Opleidingen van 
toepassing. 
 
De individuele verantwoordelijkheden worden zichtbaar in de ontwikkelingsmogelijkheden van de sectoren waarin 
het onderwijs is ondergebracht. Daarnaast zie je dit ook terug in de ontwikkelingen van kernteams binnen die 
sectoren. Gilde Opleidingen kenmerkt zich door het kleinschalige onderwijsaanbod. In plaats van het 
geconcentreerd aanbieden van het onderwijs biedt Gilde Opleidingen onderwijs in Noord- en Midden-Limburg op 
verschillende uitvoeringslocaties aan. Deze besturingsfilosofie is uitgewerkt in het directiestatuut en de regeling 
werkoverleg. 
 
2.3.3 Project OOG 

Het project OOG (Optimalisatie Onderwijsprocessen Gilde Opleidingen) kende in 2014 met OOG fase IV een 
verdere uitrol van nieuwe modules in EduArte. In 2013 is de kernregistratie geoptimaliseerd met betrokkenheid 
vanuit de Deelnemersadministratie en de Sectoradministratie. OOG fase IV kent een verdere optimalisatie voor 
de aan- en afwezigheidsregistratie, het registreren van de resultaten en de begeleiding. Hiermee is een grote 
betrokkenheid van het primaire proces gerealiseerd.  

In 2014 heeft OOG fase IV de volgende mijlpalen bereikt: 

 De aan- en afwezigheidsregistratie is volledig uitgerold over alle teams van Gilde Opleidingen. 

 Naast de tweedelijnsbegeleiding is ook de eerstelijnsbegeleiding ingericht. Alle teams zijn geschoold voor de 
begeleidingsmodule en kunnen EduArte inzetten voor de studentenbegeleiding. 

 Alle teams zijn geschoold en kunnen de behaalde resultaten registreren in EduArte. 

 Naast EduArte is voor de studenten de EduArte Selfservice-omgeving geïmplementeerd. Studenten kunnen 
hiermee hun rooster, de geregistreerde aan- en afwezigheid en hun resultaten inzien. 

 In 2015 is er nazorg voor alle gebruikers van EduArte en zal OOG worden afgesloten. 

2.3.4 Managementinformatie Portaal (MIP) 

In 2013 kende het MIP nog een doorontwikkeling en is het portaal voor het laatst uitgebreid. 

In 2014 heeft Gilde Opleidingen met het MIP pas op de plaats gemaakt. Enerzijds hebben de implementatie van 
EduArte en de ontwikkeling van AFAS geleid tot een afname in het gebruik van het MIP. Anderzijds maakt het 
MIP gebruik van verouderde technieken die niet meer aansluiten bij de huidige rapportagebehoefte. 

In 2014 is besloten niet alleen het MIP maar ook de beheersorganisatie opnieuw in te richten. Een project is 
gestart, met als doel een eenduidige en betrouwbare rapportageomgeving (portaal) in te richten die alle 
verschillende klanten (in- en extern) kan voorzien van betrouwbare en actuele rapportages.  

In 2015 wordt het nieuwe portaal opgeleverd en de gewenste beheersorganisatie ingericht. 
 
2.3.5 Focus op Vakmanschap 

Per 1 augustus 2014 heeft Gilde Opleidingen het intensiveren en verkorten, als een van de maatregelen van 
Focus op Vakmanschap, doorgevoerd. Dit in aansluiting op de voorbereidingen, die reeds in 2013 gestart zijn. 

Binnen de desbetreffende nieuwe wet- en regelgeving bestaat ruimte om, onder bepaalde voorwaarden, af te 
wijken van de wettelijke urennormen. Binnen Gilde Opleidingen kunnen sectoren hier een aanvraag voor indienen 
bij de interne Adviescommissie op Maat. In 2014 is geen gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. Geen van de 
opleidingen is afgeweken van de wettelijke urennormen. 
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In het voorjaar van 2014 is het kaderdocument Focus op Vakmanschap opgeleverd. Dit betreft een samenvatting 
van relevante wet- en regelgeving en afspraken ten aanzien van Focus op Vakmanschap. Het vormde samen met 
het format OER (onderwijs- en examenregeling) het kader waarbinnen de sectoren hun opleidingen hebben 
(her)ontworpen. 

Naast het intensiveren en verkorten zijn tevens per 1 augustus 2014 de eerste entreeopleidingen van start 
gegaan en is een begin gemaakt met de implementatie van passend onderwijs. Deze laatste twee onderwerpen 
komen uitgebreider aan bod in respectievelijk paragraaf 3.7.5 en paragraaf 3.3.3. 

De maatregelen uit het actieplan van Focus op Vakmanschap zijn als doelstellingen opgenomen in de 
beleidsmonitor van Gilde Opleidingen en maken daarmee integraal onderdeel uit van het beleid van  
Gilde Opleidingen. 

Met het doorvoeren van de bovenstaande maatregelen per 1 augustus 2014 zijn de doelstellingen op dit gebied 
voor 2014 bereikt. Voor 2015 ligt de nadruk op het verder ontwikkelen en implementeren van de 
entreeopleidingen en passend onderwijs. Tevens heeft, sinds het najaar van 2014, de implementatie van de 
nieuwe kwalificatiestructuur een steeds prominentere plek. De kansen die dit biedt voor onder andere innovatie 
en samenwerking zijn hierbij nadrukkelijk onderwerp van gesprek zodat bewuste en onderbouwde keuzes 
gemaakt kunnen worden. Alles met als doel het hoger leggen van de lat: het verhogen van de onderwijskwaliteit. 

2.3.6 Kwaliteitszorgstelsel 

Een van de afgeleide doelstellingen van het strategisch beleid van Gilde Opleidingen is de doorontwikkeling van 
het kwaliteitszorgstelsel. Deze vindt sinds 2013 plaats aan de hand van het document Leidraad en Blauwdruk 
Kwaliteitsborging Gilde Opleidingen. 
 
Aan het eind van 2013 heeft Gilde Opleidingen haar prioriteiten voor 2014 geformuleerd in de verschillende 
zelfevaluaties van sectoren en diensten. Daaronder de verdere invulling van het kwaliteitszorgstelsel met speciale 
aandacht voor de teamkwaliteitsborging. Voorts wordt in 2014 het instellingsonderzoek van de inspectie en de 
nieuwe strategische beleidsperiode verder voorbereid.  
 
Belangrijke activiteiten in 2014 waren het inzetten van nieuwe of verbeterde instrumenten op sector- en 
teamniveau en een verbetering van de aanpak in de managementgesprekken. Verder zijn er stappen gezet in het 
werken met audits en is er een servicedocument ten behoeve van de kwaliteitsborging door teams opgesteld. In 
dit verband neemt Gilde Opleidingen deel aan een Europees project, waarin de relatie tussen organisatiecultuur 
en teamkwaliteitsborging centraal staat. Ten slotte heeft de voorbereiding op het inspectieonderzoek ook een 
spin-off gehad naar de verheldering van de structuur en werking van de kwaliteitsborging binnen  
Gilde Opleidingen. 
 
Het inspectieonderzoek naar de Staat van de Instelling leidt tot de conclusie dat Gilde Opleidingen een roc is met 
enkele risico’s, maar met een voldoende kwaliteitsborging om met deze risico’s goed om te gaan. Waar nodig zijn 
verbetertrajecten ingezet. Het positief oordeel van de inspectie over het bestuurlijk vermogen, respectievelijk de 
instellingsbrede kwaliteitsborging, tijdens het onderzoek naar de Staat van de Instelling stemde tot grote 
tevredenheid. Daaruit blijkt, dat er flinke stappen gezet zijn en dat Gilde Opleidingen op de goede weg is. 
 
Wat zijn de vooruitzichten voor 2015? 
Ook voor 2015 geldt dat de term doorontwikkeling van de kwaliteitsborging van toepassing is. Specifieke 
aandacht is er voor: 

A. Toerusting, efficiëntie en effecten van kwaliteitsborging 

 het uitwerken van en het gebruik van een set stuurindicatoren;  

 de verdere implementatie, monitoring en evaluatie van de tools in de (team)kwaliteitsborging en de 
bijdrage aan de verbetering van de onderwijskwaliteit; 

 de efficiëntievergroting van de kwaliteitsborging door verder afstemming van het instrumentarium in de  
kwaliteitszorg; 

 de ontwikkeling van een nieuw instrument om strategische ambities en doelen uit te zetten in 
afstemming met de definitieve vormgeving van managementgesprekken. 

B. Professionalisering 

 de professionalisering in de kwaliteitsborgingskolom. 
C. Internationalisering 



     

   
21 

 Vervolg van de deelname aan een Europees project met als thema de relatie tussen organisatiecultuur 
en teamkwaliteitsborging. 

 
Mede dankzij het instellen van en de werking van het kwaliteitszorgstelsel kan het College van Bestuur van  
Gilde Opleidingen verklaren dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke eisen.  
 
2.3.7 Een macrodoelmatig opleidingsaanbod 

Gilde Opleidingen stelt zich ten doel een opleidingsaanbod te verzorgen waarmee studenten goede 
loopbaanvooruitzichten met een goede kans op werk tegemoet kunnen zien. Bedrijven en instellingen kunnen 
daardoor voldoende en goed gekwalificeerd personeel in dienst nemen. Daarbij zoekt Gilde Opleidingen 
afstemming met andere mbo-instellingen en vmbo-scholen, met het oog op een doelmatige, regionale 
infrastructuur. In 2014 zijn belangrijke stappen gezet om de macrodoelmatigheid van het aanbod te versterken. 
Op het niveau van de sectoren krijgt dit gestalte in doorlopende leerlijnen met vmbo-scholen en gezamenlijke 
initiatieven met andere roc’s (zie paragraaf 3.7). Op instellingsniveau gaat het om bestuurlijke afspraken met 
naburige roc’s en kennis van feiten en cijfers over onderwijs en arbeidsmarkt. 

In het al langer bestaande Alliantieoverleg MBO Limburg informeren de vier Limburgse instellingen elkaar vooraf 
over wijzigingen in hun aanbod. In het verslagjaar zijn onder meer nieuwe afspraken gemaakt over de opleidingen 
procestechniek in Limburg. In het grensgebied met Brabant heeft Gilde Opleidingen regelmatig overleg met 
Summa College en ROC Ter AA. In 2015 zal samen met ROC Ter AA verder gekeken worden naar 
mogelijkheden om het aanbod in de regio Helmond-Venray meer af te stemmen. Een aandachtspunt voor  
Gilde Opleidingen is het voornemen van ROC Nijmegen om zijn nevenlocatie in Boxmeer uit te breiden, omdat dit 
gevolgen kan hebben voor het aanbod van Gilde Opleidingen in het naburige Venray en in Venlo.  

Gilde Opleidingen investeert in zijn expertise op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. In het verslagjaar 
kreeg dit langs drie lijnen gestalte. Op verzoek van de Alliantie MBO Limburg en met medewerking van DUO en 
de OCW-directie MBO stelde het Bestuursbureau in 2014 een nieuwe analyse MBO Limburg in Kaart samen. 
Bestuursbureau en dienst Financiële & Personele Zaken namen in 2014 deel aan een werkgroep van de OCW-
directie MBO, gericht op ontwikkeling van een regionaal prognosemodel voor de mbo-deelname. In 2015 zal 
onder andere in Limburg een eerste model worden getest. Verder nam het Bestuursbureau namens het 
Limburgse mbo deel aan de stuurgroep die in 2014 een nieuw arbeidsmarktrapport RAIL uitbracht.  

Eind 2014 stemde het Alliantieoverleg in met een voorstel van Gilde Opleidingen om tot een professionelere 
aanpak van de informatievoorziening te komen. Zij moet bijdragen aan het nemen van beter onderbouwde 
besluiten over de opleidingsinfrastructuur in Limburg. Rond de jaarwisseling is samenwerking met de Universiteit 
Maastricht gevonden in het kader van de Educatieve Agenda Limburg. Gilde Opleidingen heeft namens het 
Alliantieoverleg zitting in de stuurgroep Educatieve Agenda Limburg. Naar verwachting gaat zomer 2015 een 
gezamenlijke expertgroep van start. 
 

2.4 Internationalisering 

Internationale mobiliteit, stages in het buitenland voor studenten en activiteiten in het kader van 
deskundigheidsbevordering voor professionals in een EU-lidstaat, werd aangeboden met facilitering door het 
nieuwe Erasmus+ programma van de EU. De uitvoering en ondersteuning door het interne Platform 
Internationalisering is gerealiseerd conform Europese regelgeving, procedures en gewenste kwaliteitsborging. 
Ook buiten de EU hebben studenten, met name van Zorg & Welzijn, leer- en werkervaring opgedaan, vaak in 
bijzondere settings in Afrikaanse landen. 

In 2014 is de internationale mobiliteit gegroeid, ook nu weer bevorderd en financieel ondersteund door verleende 
tegemoetkomingen via de EU. Gilde Opleidingen is in een positie om ruime Europese middelen te verwerven voor 
mobiliteit vanwege bewezen kwaliteit in de uitvoering van internationale projecten in een roc-breed organisatie- 
en monitoringmodel. Daarnaast kunnen, door externe partijen vastgestelde expertise met betrekking tot de 
voorgenomen invoering van op Europees en nationaal beleidsniveau ontwikkelde instrumenten, worden ingezet in 
het onderwijs en op de arbeidsmarkt.  

Sinds 2012 levert Gilde Opleidingen in een tweetal projecten die zijn uitgezet door het Directoraat Onderwijs van 
de Europese Commissie als partnerorganisatie, een bijdrage aan onderwijsinnovatie, of het testen daarvan, in het 



 

 
22 

beroepsonderwijs op Europees niveau. Het EAGLE-project heeft de ambitie apart ontwikkelde credit-systemen* 
voor het mbo (European Credits for Vocational Education and Training, ECVET*) en het hoger onderwijs 
(European Credit Transfer System, ECTS*) met elkaar te verbinden en beter op elkaar af te stemmen. Het 
projectteam, met partners uit Finland, Duitsland, Nederland, Spanje en Groot-Brittannië, vertegenwoordigt het 
onderwijs en het werkveld uit de partnerlanden. In mei 2015 wordt EAGLE afgesloten na een testfase. 

Het Q-KULT-project, gestart in 2013, waarin een instrument is ontwikkeld voor het meten of vaststellen van een 
kwaliteitscultuur binnen mbo-instellingen, heeft in 2014 na een aanloopfase een testmodel op kunnen leveren. 
Samen met partners uit Oostenrijk, Duitsland, Denemarken en Zwitserland hebben de afdeling Onderwijs, 
Kwaliteit en Examinering van het Bestuursbureau en het Servicepunt Internationalisering van Gilde Opleidingen 
het instrument ontwikkeld dat in 2015 getest wordt.  

Landelijk bracht Gilde Opleidingen vanuit het Servicepunt Internationalisering in 2014 in het bijzonder expertise 
en internationale projectervaringen in het, door het ministerie van OCW ingestelde, nationale team van ECVET-
experts. Het team heeft samengewerkt met mbo-instellingen, MBO Raad, AOC-Raad, Kenniscentra, SBB, 
Onderwijsinspectie en het ministerie om de invoering van ECVET te ondersteunen en te begeleiden. In de loop 
van 2014 is het Partnerschap Leven Lang Leren door het ministerie ingesteld. Het ECVET-team heeft daarin een 
eigen rol en taakstelling gekregen, waarbij validering en erkenning van leer- en/of werkervaring centraal staat. 

Op provinciaal niveau is Gilde Opleidingen vertegenwoordigd in de Expertisekring Buurtalen vanuit het 
Servicepunt Internationalisering en levert op die manier expertise voor de uitvoering van de Strategische Agenda 
Internationalisering en Buurtalen van de provincie Limburg. In 2014 zijn daarvoor actielijnen vastgesteld en 
projectmodellen voorbereid. Kansen voor huidige en oud-studenten op de euregionale arbeidsmarkt, een sterkere 
positie van het vakgebied Duits, erkenning van diploma’s en stageplaatsen in de grensregio zijn duidelijke 
aandachtsgebieden.  

In de Euregio participeerde Gilde Opleidingen in 2014, mede als voorbereiding op het Interreg V-programma 
Deutschland-Nederland met stakeholders uit beide landen in een euregionaal samenwerkingsverband om een 
programmalijn te ontwikkelen voor het domein onderwijs-arbeidsmarkt-taal, die in 2015 moet uitmonden in een 
Interreg V-projectaanvraag. 

De doorgaande internationale/euregionale profilering van Gilde Opleidingen is in 2014 gewaardeerd en 
bekrachtigd in het kader van Connect Limburg door middel van een bijzonder partnerschap met de provincie 
Limburg.  

 
2.5 Maatschappelijke participaties, sponsoring en ondersteuning 
 goede doelen 

Gilde Opleidingen voert met betrekking tot sponsoring en ondersteuning goede doelen een beleid waarbij geen 
publieke middelen en geldbedragen beschikbaar gesteld worden. Wel wordt geparticipeerd in 
samenwerkingsverbanden en in de omgeving, vanuit de gedachte dat samen met anderen een betere invulling 
kan worden gegeven aan de maatschappelijke opdracht van Gilde Opleidingen; het verzorgen van kwalitatief 
goed onderwijs. Hieronder een greep uit de projecten en activiteiten die in 2014 van belang waren. 
 
Veiligheidsmarkt 
Met de veiligheidsmarkt maakt Gilde Opleidingen studenten meer bewust van een cruciaal thema. Wat betekent 
veiligheid nu echt? De studenten van Gilde Opleidingen van vijf locaties in Midden- en Noord-Limburg maken 
kennis met, en worden bewust gemaakt van de gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs, (cyber)pesten, 
agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Omgaan met geld en de gevolgen van ongeoorloofde 
afwezigheid komen ook aan de orde. 
 
GO for Lombok 
GO for Lombok is een ondersteuningsproject van docenten en studenten van Techniek waarbij ontwikkelingshulp 
wordt geboden in Lombok (Indonesië) door het ondersteunen en uitvoeren van projecten op het gebied van onder 
andere timmer-, metsel- en schilderwerk. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van de volksgezondheid, het 
onderwijs en de sociaaleconomische ontwikkeling in Lombok door middel van charitatieve en culturele hulp. 
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GO for Africa 
Via GO for Africa volgen studenten van Zorg & Welzijn hun stage in Afrika. Zij richten zich ter plekke bijvoorbeeld 
op het opzetten van kinderopvang en het begeleiden en trainen van leidsters. 
Bendula is in dit kader een speciaal project in Gambia. Bendula streeft naar gelijkwaardigheid voor kinderen met 
een beperking. De afdeling Welzijn betrekt haar studenten bij dit project door het opzetten van acties (onder 
andere Sinterkerst), door informatie-uitwisseling (Fairliefd-projectdag) en door Bendula-stagiaires hun ervaringen 
te laten delen met anderen. 
 
Stichting Oude Kerkhof Roermond 
In samenwerking met de Stichting Oude Kerkhof Roermond worden herstel- en renovatiewerkzaamheden verricht 
aan oude graven en het kerkhof zelf. 
 
Benefietdiners en goede doelenactie 
De Hotelschool Venlo heeft een traditie van het verzorgen van benefietdiners. In maart vonden twee 
benefietdiners plaats voor KiKa en in december voor Stichting Loeka. Voor elk van beide doelen is ruim € 7.000 
opgehaald. 
Studenten van de recreatieopleidingen hebben jaarlijks een goede doelenactie. In 2014 concentreerde die zich op 
de Voedselbank. Er werden auto’s gewassen, een markt met een tombola georganiseerd en etenswaren 
verkocht. De actie heeft ongeveer € 700 opgeleverd. 
 
Sportactiviteiten met kinderen 
De afdeling recreatie heeft, onder meer in het kader van ‘Bewegen is gezond’, verschillende sportieve activiteiten 
met kinderen ontplooid. Het betreft de Venloop-kids, een sportdag en een sportinstuif. Op deze manier hebben 
veel kinderen op speelse manier kennisgemaakt met verschillende sporten. 
 

2.6 Toekomstige ontwikkelingen 

De beleidsperiode van het strategisch beleid 2009-2014 is in het verslagjaar beëindigd. Gestart is met de 
formulering van het strategisch beleid voor de nieuwe beleidsperiode, maar afronding daarvan kon in het 
verslagjaar niet worden gerealiseerd. 
 
Voor het nieuwe strategisch beleid zullen de volgende uitgangspunten gaan gelden: 

 professioneel beroepsonderwijs 

 de student en diens omgeving 

 het verder ontwikkelen van partnerschap in de regio 
 
Deze uitgangspunten zijn een voortzetting van enkele uitgangspunten van de huidige beleidsperiode. Een 
verdere ontwikkeling van deze uitgangspunten en de afronding van dit nieuwe beleid zal in 2015 plaatsvinden. 
 
De zorg voor een financieel gezonde bedrijfsvoering is ook in 2014 een aandachtspunt van beleid geweest. In de 
voorbereiding van de begroting voor het kalenderjaar 2015 is gebleken dat het overheidsbeleid de instelling meer 
financiële ruimte kon bieden. Deze ruimte maakte het mogelijk om met ingang van het nieuwe kalenderjaar inzet 
van onderwijsgevenden te kunnen realiseren conform de bepalingen van de Cao Mbo 2014-2015 die medio 
augustus in het verslagjaar van toepassing is geworden.  
 
Einde verslagjaar heeft het CvB besloten tot een herijking van de organisatie. Met deze herijking zal onder andere 
het Servicecentrum als een aparte dienst komen te vervallen. De gevolgen van deze herijking zullen in 2015 en 
volgende jaren worden doorgevoerd. 
 
De gefaseerde afbouw van de educatieopleidingen waartoe het College van Bestuur in 2013 heeft besloten zal de 
komende jaren de eindfase bereiken.  
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3 Onderwijs  
3.1 Taal en rekenen 

2014 werd het beoogde laatste projectjaar. Voor het laatst was er budget om de verhoging van het niveau van 
taal en rekenen te ondersteunen. Het project diende dus afgerond te worden, maar tevens moest ervoor gezorgd 
worden dat de niveauverbetering gerealiseerd en verankerd werd. Als het beoogde doel niet behaald zou zijn, 
zou bovendien een set van vervolgafspraken gemaakt dienen te worden om dit doel alsnog te bereiken. Dit is 
immers niet alleen van belang voor het behalen van uitstekende diplomaresultaten, maar zeker ook omdat het 
versterken van de basisvaardigheden afgestudeerde studenten zal helpen om hun duurzame bijdrage aan deze 
snel en voortdurend veranderende wereld op een kwalitatief hoogwaardige manier te leveren. 

De acties volgden grotendeels logisch uit de aanpak van de voorafgaande jaren. Een overzicht. 

Inzet personeel 
De eerste jaren na 2010 werden docenten vanuit Educatie ingezet om extra taal- en rekenlessen te verzorgen. 
Om te waarborgen dat de geleverde inspanning verankerd zou worden zijn deze collega’s vrijwel allemaal 
definitief overgeplaatst naar de beroepssectoren.  

Professionalisering personeel 
Opnieuw zijn collega’s bijgeschoold tot taalassessor. De scholing tot tweedegraads docent Nederlands vordert 
gestaag. In september 2014 zijn weer twee collega’s met deze opleiding gestart. 

Talloze modules rekenen zijn aangeboden. Vele tientallen collega’s werden geschoold. Aan het eind van 2014 
werden de laatste scholingen afgerond. Het is niet uitgesloten dat er later nog eens groepen geschoold worden, 
maar voor de eerste grote groep is dit onderdeel afgerond. Onderdelen waren onder meer: eigen 
rekenvaardigheid, (beter) leren werken met het lesmateriaal, vakdidactiek, werken met rekenzwakke studenten. 
Begin 2015 zal aan de groep die alle onderdelen afgerond heeft het certificaat ‘Vakbekwaamheid rekenen’ 
overhandigd kunnen worden. 

Examinering 
De logistiek rond examinering bleek complex. Zorgdragen voor beveiliging, werken binnen de regelgeving van 
DUO, zorgen voor goede ict-voorzieningen. Het viel niet mee. Nu staat er een organisatie die de sectoren 
ontzorgt als het gaat om afname van deze COE’s (centraal ontwikkelde examens). Eenduidige aanpak (alle 
kandidaten worden gelijk behandeld), centrale afname en een beperkt aantal goed ingewerkte collega’s, die de 
uitvoering in goede banen leiden. Het is gelukt om dit strak en transparant neer te zetten. 

Resultaten van examens 
Het beoogde doel (alle kandidaten van mbo 1, mbo 2 en mbo 3 naar 2F en alle kandidaten van mbo 4 naar 3F) is 
nog niet behaald. Het niveau stijgt weliswaar enigszins, maar nog te weinig en is nog niet stabiel genoeg. We 
staan daarin als roc bepaald niet alleen en de achterstand was enkele jaren geleden mogelijk ook veel te groot, 
toch stemt dit nog niet tot tevredenheid. Het mag duidelijk zijn dat onze ambitie hoger ligt dan op het niveau van 
de nu behaalde resultaten. De lat moet omhoog, het duurt alleen iets langer. 

Diplomagevolgen 
Vanaf diplomajaar 2014-2015 gaan in toenemende mate resultaten voor taal en rekenen onderdeel uitmaken van 
de zak-/slaagregeling. Kort voor de kerstvakantie 2014 werd bekend dat voor rekenen een vertraging van de 
niveau-eisen gaat gelden totdat in 2020 het beoogde niveau wel aangetoond moet kunnen worden. De uitwerking 
voor de zak-/slaagregeling vanaf diplomajaar 2015-2016 wordt voorjaar 2015 in de organisatie gecommuniceerd. 

Vooruitblik 
Begin 2015 valt de definitieve beslissing hoe deze nieuwe niveau-eisen ingebed gaan worden in de diverse 
opleidingen en welke ondersteuning daarbij nodig is. Voor de afname van de examens bereidt Gilde Opleidingen 
zich voor op ingebruikname van de nieuwe software (Facet). Het ondersteunen van rekenzwakke studenten en 
hen zo nodig voorbereiden op de aangepaste examens moet ook nog zijn beslag krijgen. 
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3.2 Gilde Sportief 

Veel jongeren zijn te zwaar, niet fit en presteren daardoor minder goed. In het strategisch beleid van  
Gilde Opleidingen (2009-2014) staat expliciet dat vitaal burgerschap deel uitmaakt van de pedagogische 
opdracht van Gilde Opleidingen. 
 
Met Gilde Sportief, het gevarieerde en eigentijdse sportprogramma dat eerstejaars studenten in het mbo 
aanzet tot een actief, gezond en vitaal leven, wordt hieraan invulling gegeven. Studenten doen mee aan 
uitdagende en leuke sportactiviteiten op school en in hun vrije tijd. Van zaalvoetbal tot yoga, van badminton 
tot streetdance en van duiken tot mountainbiken. Daarnaast komen thema’s als gezonde voeding aan bod. 
Gilde Sportief organiseert ook meerdaagse evenementen zoals wintersportvakanties en 
outdoorkampen. Daarnaast wordt deelgenomen aan regionale sportactiviteiten als de Venloop, Eddy 
Merkx Classic en Kennedymars. Hierbij werkt Gilde Sportief samen met gemeenten, lokale 
sportverenigingen en bedrijven. 
 
Vitaal burgerschap beslaat 5% van de onderwijstijd in het eerste studiejaar. Alle eerstejaars bol-studenten 
nemen verplicht deel aan Gilde Sportief. Daarnaast kunnen ouderejaars facultatief deelnemen aan de  
Gilde Sportief-programma’s. Gilde Opleidingen hoort in Nederland tot de roc’s die het beste een modern 
sportaanbod hebben ingebed in hun onderwijs. 
 
In 2013 is Gilde Sportief gestart met het voorbereidingstraject dat moest leiden naar het predicaat Gezonde 
School voor Gilde Opleidingen. Dit voorbereidingstraject hield in dat er een plan is geschreven hoe  
Gilde Opleidingen het Gezonde School-beleid gestalte gaat geven. Eind 2014 heeft Gilde Opleidingen als 
derde roc in Nederland voor alle tien de locaties het predicaat Gezonde School ontvangen op basis van het 
programma sport en bewegen. Een mooie prestatie! 
 
Leefstijltest 
De fysieke leefstijltest is bij de start van schooljaar 2013-2014 geïntroduceerd. De test bestaat uit metingen 
betreffende kracht, conditie, coördinatie en lenigheid. Daarnaast worden lengte, gewicht en middelomtrek 
gemeten.  

Na deelname aan het introductieprogramma, het afnemen van een fysieke test en het invullen van een 
leefstijltest, waarbij inzicht verkregen wordt in leefstijl en gezondheid, volgen studenten het programma 
Gilde Sportief. In 2014 hebben ruim 3200 studenten dit programma gevolgd. De uitkomsten van de 
leefstijltesten worden gebruikt bij de begeleiding. 

 

Medewerkerssport 

Het fietsplan en fitnessproject waren reeds gemeengoed voor onze medewerkers. In 2014 hebben 
125 medewerkers deelgenomen aan het Beachvolleybaltoernooi van Gilde Opleidingen. Voor 2015 staan 
verschillende activiteiten op de kalender waaronder deelname aan de Venloop, een tennistoernooi en wederom 
beachvolleybal. Kortom mooie activiteiten om meer bewegen maar ook collegialiteit te promoten.  

 

 

3.3 Regelingen  

3.3.1 Eerder Verworven Competenties (EVC) 

Onze arbeidsmarkt verandert. Er worden steeds meer gekwalificeerde werknemers gevraagd die hun 
competenties voortdurend ontwikkelen en afstemmen op de vraag van de arbeidsmarkt. Gilde Opleidingen heeft 
een leven lang leren tot speerpunt benoemd om aan deze vraag tegemoet te komen.  

EVC is het erkennen van eerder verworven competenties. De focus ligt op wat mensen al kennen en kunnen 
waardoor een eventuele opleiding zich slechts hoeft te richten op de ontwikkeling van nieuwe kennis en kunde. 
Als valideringsinstrument wordt EVC in het kader van het speerpunt ‘een leven lang leren’ succesvol ingezet.  

In 2014 heeft Gilde Opleidingen 206 EVC-trajecten uitgevoerd. Dit aantal is opgebouwd uit individuele trajecten 
en bedrijfsopdrachten. In 2013 werden 247 trajecten uitgevoerd. Deze lichte daling heeft geen duidelijk 
aanwijsbare oorzaak. Gekeken naar de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt is te verwachten dat de vraag naar 
EVC zal blijven bestaan en waarschijnlijk zelfs gaat toenemen.  



 

 
26 

Als erkend EVC-aanbieder heeft Gilde Opleidingen een uitvoeringslicentie voor de domeinen waarbinnen 
trajecten worden uitgevoerd. In het verslagjaar 2014 werd een termijnverlenging van de licentie voor het domein 
Economie en Administratie aangevraagd. Als onderdeel van deze procedure is het EVC-punt van  
Gilde Opleidingen door de Examenkamer getoetst aan de landelijke kwaliteitscode voor EVC. Het resultaat was 
een positieve beoordeling op alle criteria.  

Landelijk wordt het EVC-instrument verder doorontwikkeld en wordt het aangevuld met andere 
valideringsinstrumenten zodat aan de vraag van de markt kan worden blijven voldaan. Gilde Opleidingen gaat in 
deze ontwikkeling mee en zal een toekomstbestendig systeem gaan inrichten. 
 
3.3.2 Laaggeletterdheid  

De afdeling Educatie verzorgt al jaren in opdracht van de gemeenten trajecten in het kader van de bestrijding van 
laaggeletterdheid. Slechts een deel van de doelgroep vindt de weg naar de lessen. De werving van cursisten 
zowel door Gilde Opleidingen als de gemeenten leidt niet tot het gewenste resultaat.  
De intensiteit van de trajecten varieert van een tot drie dagdelen per week, afhankelijk van de mogelijkheden van 
de cursist. De groepsgrootte is relatief laag, maximaal twaalf personen.  
 
3.3.3  Leerlinggebonden financiering (lgf), passend onderwijs en begeleiding van studenten 

Een goede begeleiding van studenten is voor Gilde Opleidingen een belangrijk instrument met betrekking tot 
passend onderwijs en in de bestrijding van voortijdig schoolverlaten. 

Bij Gilde Opleidingen is de trajectbegeleider het eerste aanspreekpunt voor een student die begeleiding nodig 
heeft. Dat was al zo voor de komst van passend onderwijs en is per 1 augustus 2014 zo gebleven. 

In 2014 heeft Gilde Opleidingen te maken met de oude ondersteuningsstructuur (van januari tot augustus) en met 
een nieuwe structuur in het kader van de komst van passend onderwijs (vanaf augustus). Vóór de start van 
passend onderwijs kende Gilde Opleidingen een zorgadviesteam en waren schoolmaatschappelijk werk en 
leerplicht op de locaties voor de ondersteuning. De ambulante begeleiders kwamen vanuit de ambulante diensten 
naar de locaties van Gilde Opleidingen voor de individuele begeleiding van de studenten met een lgf 
(leerlinggebonden financiering). 

In het eerste halfjaar van 2014 kende Gilde Opleidingen nog studenten met een lgf/rugzakfinanciering. Zie bijlage 
1.19 voor de aantallen per sector in 2013 en 2014. De tweeledige financieringsstroom via de ambulante diensten 
en het roc is per 1 augustus overgegaan in een lumpsum financiering in het kader van passend onderwijs. 

De wet Passend onderwijs is ingegaan op 1 augustus 2014. Het College van Bestuur heeft in 2013 een 
projectgroep aangesteld om passend onderwijs voor Gilde Opleidingen vorm te geven. In het eerste halfjaar van 
2014 heeft de projectgroep dan ook gewerkt aan de voorbereidingen voor een goede start in het schooljaar  
2014-2015. Het project Passend onderwijs is een ontwikkeltraject, de implementatie ervan zal verschillende jaren 
in beslag nemen.  

Doel is om ervoor te zorgen dat Gilde Opleidingen, met de beschikbare financiering, een passende 
opleidingsplaats kan bieden voor (vrijwel) elke student met een ondersteuningsvraag die zich bij een van de 
opleidingen aanmeldt. Hiervoor wordt ook de samenwerking met het voortgezet onderwijs in het kader van 
doorlopende leer- en zorglijnen steeds belangrijker. 

Met de komst van passend onderwijs komt meer de nadruk te liggen op de te bieden basisondersteuning door 
trajectbegeleiders en het docententeam. Soms is een intensievere begeleiding nodig. In dat geval kan de 
trajectbegeleider hulp inschakelen van in- of externe deskundigen, die deel uitmaken van het expertiseteam dat 
wekelijks op locatie is. In het expertiseteam wordt in samenspraak bekeken wie de ondersteuning van de student 
het beste kan oppakken, ook de deelnemers van het expertiseteam die op afroep beschikbaar zijn worden daar 
regelmatig bij betrokken. Uitgangspunt is dat zo preventief mogelijk wordt ingestoken op de benodigde 
ondersteuning. 

Vaste deelnemers van het expertiseteam zijn: 

 Interne ondersteuner: eerste aanspreekpunt voor trajectbegeleider en teams voor álle 
ondersteuningsvragen en spil tussen teams en expertiseteam. 
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 Schoolmaatschappelijk werker: deskundig in de begeleiding van sociaal-emotionele problematiek. 
 Ambulant begeleider: deskundig in begeleiding van studenten met een handicap, een chronische ziekte, 

gedrags- en psychische problemen. 
 Leerplichtambtenaar/RMC-consulent: vanuit de gemeente ingezet voor terugdringen van verzuim. 

De rol van de ambulant begeleider is door de komst van het passend onderwijs veranderd. Vóór  
1 augustus 2014 begeleidde de ambulant begeleider enkel individueel de lgf-student, nu wordt de ambulant 
begeleider breder ingezet. Uitgangspunten zijn:  

 groepsbegeleiding waar kan, individueel waar nodig;  
 begeleiden en coachen van teams in de versterking van de basisondersteuning;  
 deel uitmaken van het expertiseteam om in samenwerking te beoordelen welke begeleiding het beste 

past. 
 
Deelnemers van het expertiseteam op afroep: 

 Dyslexie-/dyscalculiespecialist: bepaalt de facilitering in examinering voor studenten met een officiële 
verklaring. 

 Loopbaanadviseurs: zij vormen de tweedelijnsbegeleiding van studenten met een keuzeprobleem. 
 Gedragswetenschappers: zij hebben expertise op het gebeid van de leer-, ontwikkelings-, opvoedings- 

en gedragsproblemen en persoonlijkheidsproblemen/-stoornissen, die een belemmering vormen voor de 
leerontwikkeling. 

Bij de aanmeldingen voor schooljaar 2014-2015 werden, voor zover gegevens voorhanden waren, nieuwe 
studenten met een ondersteuningsvraag voor een gesprek uitgenodigd om de benodigde ondersteuning in beeld 
te brengen en hier afspraken over te maken. Afspraken over aanvullende ondersteuning in de zin van de oude 
lgf-structuur (cluster 1 t/m 4) zijn vastgelegd in de bijlage OOK Passend onderwijs. Daarnaast zijn al veel 
studenten, meer dan voorheen in de oude structuur van zorgadviesteams, vanaf het begin van het schooljaar 
doorverwezen naar de expertiseteams en door een of meer leden van het expertiseteam begeleid of 
doorverwezen naar derdelijns begeleiding. Hierbij is het uitgangspunt zoveel mogelijk preventief te handelen. 

In bijlage 1.18 staat een overzicht met aantallen van de geboden begeleiding in 2014. Enkele opvallende 
ontwikkelingen: 

Expertiseteams 
Zowel in het ambulante werk als het maatschappelijke werk is een stijgend aantal studenten geholpen. Voor het 
ambulante werk kan een verklaring liggen in het feit dat nu ook de studenten geholpen worden die een 
leerbeperking hebben maar op basis van deze beperking voorheen geen indicatiestelling kregen. Bovendien zijn 
er meer studenten, dan alleen de lgf’ers, die bijvoorbeeld baat hebben bij het leren plannen en structureren van 
de geboden leerstof. In het schoolmaatschappelijk werk is in de stijging van jongeren die begeleid worden, een 
afspiegeling van de maatschappelijke ontwikkelingen te zien, waarin de problemen in gezinnen en van jongeren 
helaas nog steeds toenemen. Zonder tussenkomst en begeleiding van onze schoolmaatschappelijk werkers 
dreigen deze studenten voortijdig uit te vallen. 

Omdat verzuim vaak een voorbode is van uitval is het tijdig melden van ongeoorloofd verzuim door de 
trajectbegeleider cruciaal. In regio 38 is in samenspraak met gemeenten en vo-scholen een verzuimprotocol 
opgesteld, dat leidend is in de aanpak van ongeoorloofd verzuim. In de loop van 2014 is bij Gilde Opleidingen een 
nieuw aan- en afwezigheidsprogramma geïntroduceerd, waarin ongeoorloofd verzuim eenvoudig getraceerd kan 
worden. Inmiddels is er een stijging  van het aantal meldingen bij DUO. In samenspraak met de gemeenten in de 
regio en de aangrenzende gemeenten buiten de regio (waar ook veel studenten woonachtig zijn) worden de 
komende tijd afspraken gemaakt om ook het verzuim van onze studenten van boven de achttien jaar verder terug 
te dringen. 

Dyslexie/dyscalculie 
In bijlage 1.18 is in 2014 een forse stijging te zien van het aantal studenten met dyslexie ten opzichte van 2013. In 
2013 zijn echter alleen de studenten met een actieve inschrijving geteld, in 2014 zijn alle studenten die in 2014 
ingeschreven waren in een opleiding meegeteld, dus ook die studenten die in de loop van 2014 Gilde Opleidingen 
met of zonder diploma hebben verlaten. 
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Loopbaanadvies 
De loopbaanadviseurs van het Servicecentrum adviseren studenten in hun studiekeuze. Dit kan vóórafgaande 
aan de studie bij Gilde Opleidingen zijn, tijdens de studie, maar ook aan het einde van de studie in een 
doorstroomadvies. Als studenten tijdens een opleiding dreigen uit te vallen kan het voorkomen dat een advies op 
maat door een loopbaanadviseur niet voldoende is. Voor deze situaties heeft Gilde Opleidingen het programma 
Match 2.0 dat zich richt op heroriëntatie en motivatieontwikkeling om daarmee nieuwe reële kansen te bieden aan 
studenten woonachtig in de regio van Gilde Opleidingen. 

Belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling van passend onderwijs is het passend onderwijzen door teams. 
Hierop zal de organisatie in 2015 meer sturen door onder andere scholing en coaching. Daarnaast verdient het 
doorontwikkelen van een goede doorlopende zorglijn in 2015 meer aandacht. 

Het is op dit moment te vroeg om concreet aan te tonen dat de geboden ondersteuning uitsluitend een positief 
effect heeft op de VSV-cijfers (voorkomen voortijdig schoolverlaten), maar momenteel is er wel een lichte daling 
te zien. Uiteindelijk wil Gilde Opleidingen op alle locaties en binnen alle opleidingen de voorgeschreven 
streefpercentages VSV behalen. 

 
3.4 Resultaten onderwijs 

3.4.1 Opbrengsten 

Het jaarresultaat is het aantal gediplomeerden in het jaar als percentage van hetzelfde aantal gediplomeerden 
plus de ongediplomeerde instellingsverlaters in hetzelfde jaar. Het diplomaresultaat is het aantal gediplomeerde 
instellingsverlaters in een jaar als percentage van alle instellingsverlaters in hetzelfde jaar. In onderstaande tabel 
staan de rendementscijfers en de cijfers voortijdig schoolverlaten. 

 Gilde Opleidingen Landelijk

2013- 
2014 

2012-
2013 

2011-
2012 

2013-
2014 

2012- 
2013 

2011- 
2012 

Instellingssucces/ 
jaarresultaat 

77,4% 78,5% 73,9% Niet 
beschikbaar 

72,0% 70,0% 

Studentensucces/ 
diplomaresultaat 

76,4% 77,2% 74,7% 72,0% 70,0% 

Tabel 3.5.1 Opbrengsten 

Met betrekking tot het jaarresultaat en diplomaresultaat: getallen volgens berekeningen van Inspectie van het 
Onderwijs/DUO/MBO Raad en gepubliceerd in onder andere de Benchmark MBO Raad, Bouwsteen studiesucces 
en het instellingsprofiel (Inspectie van het Onderwijs). Daaraan liggen momentopnames van juli van 
desbetreffend schooljaar en van februari ná desbetreffend schooljaar ten grondslag. Voor wat het jaarresultaat en 
diplomaresultaat 2013-2014 betreft zijn nog geen landelijke gegevens beschikbaar. Het jaarresultaat en 
diplomaresultaat 2013-2014, zoals hierboven weergegeven, zijn afkomstig uit de managementinformatieportal 
van Gilde Opleidingen. 
 
Gekeken naar het studiesucces van Gilde Opleidingen als totale instelling wordt de afgelopen jaren ruim boven 
het landelijk mbo-gemiddelde gescoord. Het landelijk gemiddelde voor 2013-2014 is nog niet bekend. Hoewel het 
jaarresultaat en diplomaresultaat van Gilde Opleidingen voor het eerst in jaren een lichte daling laten zien is de 
verwachting dat nog altijd ruim boven het landelijk gemiddelde wordt gescoord. Hiermee wordt voldaan aan het 
beoogde resultaat.  
Voor zeven opleidingen is volgens de gegevens van Gilde Opleidingen de verwachting dat voor 2013-2014 niet 
aan de inspectienorm voldaan wordt. De sectoren zijn hier sinds januari 2015 van op de hoogte en ondernemen 
actie waar nodig. 
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3.4.2 Voortijdig schoolverlaten (VSV) 

In 2014 is gestart met de aanname dat het VSV-convenant in 2015 zou stoppen. De stuurgroep VSV en  
Gilde Opleidingen zijn zich gaan buigen over de borging van de maatregelen om VSV tegen te gaan. 
Met de komst van Match, de opvangmogelijkheid voor studenten van niveau 3 en 4, is het aantal uitvallers weer 
afgenomen. Daarnaast hebben de volgende ontwikkelingen positief bijgedragen aan het tegengaan van voortijdig 
schoolverlaten:  

 De inzet van VSV-makelaars werkt positief. Alle directeuren en teammanagers ontvangen maandelijks 
een update van de cijfers, DUO levert landelijk de cijfers aan.  

 Leer- en loopbaanbegeleiding (LOB) krijgt binnen de regio en Gilde Opleidingen een belangrijkere 
plaats. De ontwikkelingen rondom de profielen van het vmbo en de Invoering Herziening 
Kwalificatiestructuur (IKHS) van het mbo spelen hierbij een steeds belangrijkere rol.  

 De Plusvoorzieningen leveren een positieve bijdrage om het aantal uitvallers te beperken.  
 De komst van de expertiseteams (op locatie), ingericht met het oog op passend onderwijs. De potentiële 

uitvallers zijn hierdoor nog eerder in beeld. 

Gilde Opleidingen voldoet aan de gestelde normen en behoort nog steeds tot de tien best presterende roc’s. 

Eind 2014 heeft het ministerie van OCW besloten het convenant met een jaar te verlengen. De VSV-verlenging 
geeft de regio ruimte de borging goed te realiseren en de maatregelen te vervolmaken. De regio kent een 
onderbesteding van ruim € 300.000. Dit is het gevolg van het doorschuiven van eerdere convenantmiddelen, het 
declaratiegedrag én het niet doorberekenen van middelen. Binnen de regioanalyse is gezocht naar aanvullende 
bestedingen. Gedacht wordt aan de aanschaf van Intergrip. Afstemming hierbij tussen de scholen, is en blijft 
noodzakelijk.  
 

 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 
Totaal studenten 8547 8106 8117 8215 8526 
VSV-ers  
*Voorlopige cijfers 

*379 421 482 454 515 

% VSV *4,4% 5,2% 5,9% 5,5% 6% 
Tabel 3.5.2 VSV-cijfers Gilde Opleidingen  

Vanaf schooljaar 2014-2015 worden de centrale examens Nederlands afgenomen bij niveau 4. Dat kan leiden tot 
een hoger uitvalpercentage. 

3.4.3 Inspectie over kwaliteit van onderwijs en examinering 

Eén van de basiseisen voortvloeiend uit het strategisch en operationeel beleid van Gilde Opleidingen heeft 
betrekking op de tevredenheid van de Onderwijsinspectie, bedrijven en instellingen. In deze paragraaf staat het 
oordeel van de inspectie centraal. In 2014 prominent aanwezig in de vorm van het onderzoek naar en rapportage 
over de Staat van de Instelling.  

In maart/april 2014 vindt het onderzoek naar de Staat van de Instelling plaats bij Gilde Opleidingen. In juni 2014 is 
de definitieve rapportage beschikbaar. 

De inspectie komt tot de conclusie dat Gilde Opleidingen goed onderwijs verzorgt door betrokken, deskundige 
docenten en (stage)bedrijven. Als het gaat om kwaliteitsborging is Gilde Opleidingen een roc met enkele risico’s, 
maar met een voldoende kwaliteitsborging om met deze risico’s goed om te gaan. Deze positieve beoordeling 
van de kwaliteitsborging biedt bovendien de zekerheid dat goed onderwijs gegarandeerd is.  

De inspectie constateert in de opleidingsrendementen en het voortijdig schoolverlaten geen tot weinig risico’s. 

Uiteraard zijn ook verbeterpunten benoemd. Voor twee van de ongeveer 150 opleidingen moet de 
examenkwaliteit- en kwaliteitsborging omhoog. Dit betreft de opleidingen Manager transport en logistiek (91870) 
en Aankomend medewerker grondoptreden (95081). Een heronderzoek van deze opleidingen zal plaatsvinden in 
het najaar van 2015.  

Uiteraard is het rapport op de website geplaatst. Het rapport is een thema in overleggen met (bpv-)bedrijven, 
toeleverende scholen en gemeenten. 
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Intern zijn alle betrokkenen geïnformeerd: van Raad van Toezicht, Studentenraad en Ondernemingsraad tot en 
met opleidingsteams. Verder is het rapport geanalyseerd ten behoeve van verbetertrajecten. 

Verbeteropdrachten zijn door het CvB opgenomen in de reguliere beleids- en kwaliteitsborgingscyclus. Monitoren 
gebeurt door middel van managementgesprekken en teamoverleg. Zelfevaluaties worden opgesteld door teams 
en sectoren, aangevuld met managementreviews. Er vinden audits op sector- en opleidingsniveau plaats. 

3.4.4 Studenttevredenheid 

Aan het tweejaarlijks (landelijk) JOB-onderzoek naar de tevredenheid van studenten, waaraan in beginsel alle 
studenten beroepsonderwijs van Gilde Opleidingen in 2013-2014 deelnemen, heeft uiteindelijk ongeveer 60% van 
de 10770 studenten, die stonden ingeschreven op 1 oktober 2013, deelgenomen. De respondenten hebben elk 
ongeveer 70 vragen, bijna alle met vijfpuntsschaal, digitaal beantwoord.  

In onderstaand overzicht zijn de onderwerpen waarover de studenten in 2011-2012 ontevreden waren op een 
rijtje gezet in vergelijking met de onderwerpen van 2013-2014. Van sommige onderwerpen ontbreken in 2014 de 
scores. Dat betreft namelijk vragen die in 2014 niet zijn gesteld. Gilde Opleidingen streeft naar een score van 
minimaal 3,5. Een score van 3 of minder is echt onvoldoende. 

De tevredenheid van studenten is over het geheel genomen iets verbeterd. Aangezien de desbetreffende 
onderwerpen meestal verwijzen naar zaken waaraan juist de teammanager/het kernteam iets kan doen, is dit 
vooral aan hen te danken. Als het gaat om de vraag of men ergens rustig kan studeren op school en of men 
tevreden is over de kantine, is de tevredenheid duidelijk afgenomen. 

   Sector 

R
oosterw

ijzigingen op tijd 

G
ekochte boeke

n ook gebruikt 

E
rgens rustig studeren op school 

H
ulp bij keuzes tijdens studie 
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Economie 2,6 3,2 3,3 3 2,3 3,3 3,1 2,3 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 2,6 2,9

Educatie (alleen GPO) 3,5 3,5 3,4 3,6 2,9 3,7 3,7 2,8 3,4 3,6 3,1 3,5 3,5 3,3 3,2 3,2

Hospitality & Wellness 2,5 3,1 3,7 3,3 2,5 3 3 2,6 3,5 3,1 2,8 3,1 3,4 3,2 2,6 3,2

Techniek 2,9 3,2 3,1 3,1 2,4 3,1 3,1 2,3 3,2 3 3 2,9 3,1 3,4 2,5 3

Zorg & Welzijn 2,7 2,3 3,2 3,1 2,2 3,2 2,9 2,5 3 3 2,7 3 3,2 3,4 2,4 3
Gilde 
Beroepsopleidingen 2,7 2,8 3,3 3,1 2,3 3,2 3 2,4 3,2 3 2,8 3 3,1 3,3 2,5 3

 

20
14

 

Economie 2,8 3,2 2,7 3,3   3,3 3,1   3,3 3 3,3 3,2 3 2,9 2 3,1

Educatie (alleen GPO) 3,4 3,4 3,4 3,7   3,5 3,7   3,3 3,5 3,3 3,5 3,5 3,1 2,4 3,4

Hospitality & Wellness 2,6 3,2 2,7 3,5   2,8 3   3,6 3,1 3 3,4 3,2 3,1 2,1 3,2

Techniek 2,9 3,3 2,8 3,4   3,1 3,2   3,3 3,1 3,3 3,2 3 3,2 2 3

Zorg & Welzijn 2,6 2,6 2,7 3,4   3,1 2,9   3,2 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 1,9 3,2
Gilde 
Beroepsopleidingen 2,7 3 2,7 3,4   3,1 3,1   3,3 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 2 3,2

Tabel 3.5.4 Vergelijking resultaten JOB 2012 en 2014, voor die thema’s waar men in 2012 ontevreden over was 
 

In lijn met het kwaliteitszorgstelsel van Gilde Opleidingen zijn sectoren verzocht de resultaten voor de eigen 
sector te analyseren en tot verbeteracties te komen waar nodig. De dienst Facilitair Bedrijf is hier ook bij 
betrokken. 
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3.5 Communicatie 

De afdeling Communicatie is adviseur voor en ondersteuner van het College van Bestuur, directie en organisatie 
op de werkterreinen marketing, communicatie en PR. Een van de belangrijkste aandachtspunten van de afdeling 
is studentenwerving. In dit kader wordt de campagnetitel ‘De reis van je leven start hier!’ gevoerd, waarmee  
Gilde Opleidingen in de voorbije jaren een succesvolle start heeft gemaakt. 

2014 stond in het teken van de oplevering van een nieuwe website, die een sleutelrol moet innemen in de 
informatievoorziening aan potentiële studenten en in de online aanmelding voor onze opleidingen. Een nieuwe 
online aanmeldmodule binnen www.gildeopleidingen.nl is gekoppeld aan onze basisadministratie EduArte. De 
resultaten zijn positief en eind 2014 is een verdere doorontwikkeling van de aanmeldmodule ingezet, teneinde de 
module nog meer te richten op de gebruiker en potentiële student. 

Ten aanzien van de studentenwerving is een verdere doorontwikkeling gemaakt van de campagne ‘De reis van je 
leven start hier!’, hetgeen zich vertaald ziet in de wervingsinstrumenten die ingezet worden. Opleidingsmagazines 
per sector zijn ontwikkeld vanuit de belevingswereld van de student. De voorlichtingsactiviteiten per opleiding en 
de centrale activiteiten, zoals de open dag, meeloopdagen en extra inschrijfavonden sluiten daar zoveel mogelijk 
op aan. 

Ondanks een daling van het aantal jongeren, realiseert Gilde Opleidingen toch een lichte stijging van het aantal 
nieuwe aanmelders. Een resultaat van enerzijds goede kwaliteit leveren en anderzijds ook het succes van een 
gerichte communicatiecampagne. 

In 2014 wordt voorzichtig gestart met de doorontwikkeling van de communicatiefunctie binnen de organisatie. Van 
een sterk op uitvoering gerichte afdeling, met een focus op studentenwerving, zoekt de afdeling Communicatie nu 
de stap naar een proactieve adviseursfunctie en ondersteuner op het terrein van reputatie, communicatie, 
marketing en PR. Er wordt gestreefd naar aansluiting op de organisatiedoelen en het strategisch beleid. Meer 
aandacht is komen te liggen op externe samenwerking en het positioneren van een aantal belangrijke projecten, 
die bijdragen aan de positionering van Gilde Opleidingen in de externe omgeving. 

Vanuit de gedachte ‘content is king’ is meer ingezet op het publicitair benutten van onze successen en zaken die 
opgepakt worden. Daarvoor wordt steeds meer gekozen voor een mix aan middelen, waaronder social media en 
online activiteiten. Dat werpt zijn vruchten af. Ook wordt bewust gekozen voor incidentele publicitaire bijdragen in 
provinciale relatiemagazines. 

Een ander aandachtspunt vanuit communicatie is interne communicatie. Hier is met name ingezet op de realisatie 
van een nieuwe interne online nieuwsbrief voor medewerkers. Vanuit CvB, directies en sectoren informeert de 
afdeling Communicatie wekelijks over nieuwe actuele ontwikkelingen en worden medewerkers op de hoogte 
gehouden. Het bereik van de nieuwsbrief is met 65% bijzonder hoog te noemen. Interne communicatie, met als 
gewenst resultaat meer verbindingen te realiseren en bovenal de intern aanwezige betrokkenheid meer focus en 
richting te geven, blijft ook in 2015 een aandachts- en ontwikkelpunt. 

Vooruitkijkend naar 2015 kan worden aangegeven dat in aansluiting op de nieuwe strategische koers van  
Gilde Opleidingen ook een communicatiebeleidskader ontwikkeld gaat worden, waarin de rol, taak en 
resultaatgebieden van de verschillende communicatiemodaliteiten benoemd worden. Van uitvoerder naar 
proactieve en dienstverlenende adviseur.  
 

3.6 Klachten en ongewenste omgangsvormen  

Commissie van Beroep voor de Examens 
Stichting Gilde Opleidingen is via de samenwerkingsovereenkomst Commissie van Beroep voor de Examens 
aangesloten bij een externe Commissie van Beroep voor de Examens. De overige partners zijn:  
CITAVERDE College, Helicon Opleidingen en ROC Ter AA, Summa College en Opleidingsinstituut voor  
Politie- en Beveiligingspersoneel.   
 
In het Reglement Commissie van Beroep voor de Examens is in artikel 1 lid 2 aangegeven dat de Commissie 
oordeelt over beslissingen van de examencommissie of examinatoren richting examenkandidaten van elk van de 
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deelnemende instellingen. Gilde Opleidingen hoopt met deze commissie een stuk onafhankelijkheid richting de 
student te waarborgen. 
Er zijn bij de Commissie van Beroep voor de Examens in 2014 vier beroepszaken aanhangig gemaakt. Drie 
zaken hebben geleid tot een behandeling en hoorzitting. Een vierde beroepszaak was niet ontvankelijk wegens  
gebrek aan bewijsmiddelen.   
 
Klachten 
De Algemene Klachtencommissie van Gilde Opleidingen is ondergebracht bij het Bestuursbureau. De Algemene 
Klachtencommissie kent naast een lid en tevens secretaris vanuit Gilde Opleidingen een extern lid en een externe 
voorzitter. Dit in het kader van de onafhankelijkheid. 
De commissie behandelt klachten, niet zijnde meningsverschillen die toekomen aan de Commissie van Beroep 
voor de Examens, en brengt advies uit aan het College van Bestuur. Het CvB beslist uiteindelijk over een klacht. 
De Algemene Klachtencommissie heeft in 2014 in totaal 29 klachten ontvangen. Een negental klachten heeft 
geleid tot een behandeling respectievelijk een hoorzitting bij de Algemene Klachtencommissie. De overige 
klachten zijn door de opleiding onderzocht en in goed overleg met de klager opgelost. In 2013 zijn zestien 
klachten door de Algemene Klachtencommissie ontvangen en afgewikkeld. In 2014 was er dus een toename van 
dertien klachten. 
 
Ongewenste omgangsvormen 
Vanuit de Stichting Geschillen Onderwijs behandelt een externe klachtencommissie klachten over ongewenste 
omgangsvormen. Dergelijke klachten zijn in 2014 niet ingediend. 
 
 

3.7 Sectoren 

3.7.1  Economie 

Terugblik 2014 
In 2014 is vanwege verschillende redenen een wijziging aangebracht in de prioriteitenstellingen van Economie: 

 De aansturing is voor een groot deel van het jaar 2014 waargenomen door een interim-directeur.  

 Uit strategische overwegingen (onder andere door de start van het Centrum voor Logistiek Vakmanschap) is 
de afdeling Transport en logistiek verplaatst naar Techniek. 

 De sector stond, net als het gehele mbo, voor de opdracht opleidingen te verkorten en te intensiveren. 

 In verband met de nieuwe cao per 1 augustus 2014, hebben arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen een rol 
gespeeld bij de taak- en werkverdeling in onderwijsteams. 

 De Onderwijsinspectie heeft haar onderzoek in het kader van de Staat van de Instelling uitgevoerd, met een 
onvoldoende beoordeling voor de gebieden examinering en kwaliteitsborging bij de steekproefopleiding 
Veiligheid en vakmanschap. 

 
Vanuit een realistische ambitie en binnen bovengenoemde context en die van de wet en regelgeving, hebben de 
volgende doelstellingen een prominente plaats gekregen in de sector: 

 Een positief resultaat voor het heronderzoek van de inspectie dat in september/oktober 2015 plaatsvindt bij 
de opleiding Veiligheid en vakmanschap. 

 (Werken aan) de realisatie van een beperkt aantal uit het beleid van Gilde Opleidingen afgeleide 
sectorspeerpunten die gedragen worden door het managementteam en uitgedragen zijn naar de teams. 
Deze sectorspeerpunten betreffen onder meer de jaarresultaten van de opleidingen, kwaliteitszorg, de 
studenttevredenheid en (beperking van) voortijdig schoolverlaten (VSV). 

 
Ingezet is op versterking van de sector als geheel door verdere uitbouw van het onderwijskundig leiderschap van 
de teammanagers en eigenaarschap van de teams. Tevens is de (resultaat-)verantwoordelijkheid van de teams, 
gestimuleerd door de toedeling van specifieke taakgebieden zoals examinering, planning, kwaliteitszorg en bpv 
aan individuele teamleden . Door deze taakverdeling kan de deskundigheid binnen de teams en de betrokkenheid 
bij de onderwijsorganisatie en -kwaliteit verder toenemen. Verder heeft een doorvoering van structuurwijzigingen 
plaatsgevonden op aspecten, onder andere bij de examenorganisatie van de sector. Bovendien is de PDCA-
cyclus op systematischere wijze gehanteerd, bijvoorbeeld met betrekking tot  
VSV-gegevens en studenttevredenheid. Afgesproken is welke onderwerpen met regelmaat terugkeren op de 
agenda van het managementteam, om de voortgang te kunnen monitoren. De dialoog- en verantwoordingscyclus 



     

   
33 

in de sector is aangevuld met managementgesprekken tussen teammanager en sectordirecteur. In deze 
gesprekken legt de teammanager verantwoording af over de bereikte resultaten van de aan hem toegewezen 
opleidingen. Voorts is tijdens verschillende ‘heidagen’ van het sectormanagement het beleid met betrekking tot 
kwaliteitsborging en examinering verder geconcretiseerd. 
 
Deze inzet van middelen heeft geleid tot resultaat. 
De examenorganisatie is herzien en het sectormanagement is, om krachtige stappen te kunnen zetten in de 
kwaliteitsborging van examinering, goed vertegenwoordigd in de examencommissie. De examencommissie heeft 
zich nadrukkelijk gebogen over het vraagstuk welke informatie over examinering noodzakelijk is om zicht te 
hebben op aspecten van de (kwaliteit van) examinering. Desbetreffende informatie wordt onder meer 
aangeleverd door de vernieuwde vaststellingscommissies van de sector.  
De doelen en middelen van de kwaliteitszorg in de sector zijn neergelegd in het Handboek Kwaliteitsborging. 
Afgesproken is, dat de afdeling Veiligheid en vakmanschap het voortouw neemt voor wat de kwaliteitsborging op 
teamniveau betreft. Hiertoe heeft de afdeling als eerste stap een teamplan opgesteld. 
De sector voldoet bij alle opleidingen - op één na - aan de inspectienormen voor jaarresultaten. De opleiding  
ICT-medewerker blijkt de norm niet te halen door de berekeningswijze van de inspectie: bij doorstroming naar 
een hoger opleidingsniveau worden de rendementen bij dat hogere niveau meegeteld. 
Voor VSV zijn maxima gesteld per opleidingsniveau. In 2013-2014 is het aantal VSV’ers in niveau 2 nog boven de 
norm, maar niveau 3 en 4 hebben de doelen voor dat jaar behaald. 
Vrijwel alle opleidingen behalen een rapportcijfer van minimaal 6,7 in de JOB-enquête. Alleen de afdelingen 
Commercieel en Detailhandel scoren onder dit cijfer, respectievelijk 6,6 en 6,4. 
 
Vooruitblik 2015 
2015 staat voor Economie vooral in het teken van stabilisatie van het uitgezette beleid en voorbereiding op het 
inrichten van de nieuwe kwalificatiestructuur.  
Het duidelijk en eenduidig vastleggen van taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering van 
het beleid verdient en krijgt aandacht. Ook de eenheid van onderwijs blijft een belangrijke prioriteit die zal leiden 
tot meer efficiëntie en rust. 
 
De sectorbrede implementatie en evaluatie van de in gang gezette verbetertrajecten wordt nauwlettend gevolgd.  
Onderwijskundig leiderschap van het management behoeft verdere aandacht. De professionalisering van de 
medewerkers op het gebied van examinering, begeleiding en handelingsbekwaamheid wordt vervat in een 
gedegen scholingsplan. 
 
De sector wil in 2015 ook inzetten op een verbetering van de communicatie in- en extern over gestelde doelen en 
prioriteiten. Daarbij is het zaak de ontwikkeling in de regio te blijven volgen en de innovatieve ambitie te 
vergroten. Onderwijsontwikkeling zal daarbij voor alle medewerkers een brug naar nieuwe kansen en 
mogelijkheden moeten slaan. De organisatie van de sector zal daarin mee bewegen. 
 
3.7.2  Hospitality & Wellness 

Terugblik 2014 
In 2014 heeft de Onderwijsinspectie haar onderzoek in het kader van de Staat van de Instelling uitgevoerd bij 
Gilde Opleidingen. Voor Hospitality & Wellness viel de opleiding Manager/ondernemer horeca (crebo 90303) in 
de steekproef. De resultaten van het onderzoek waren positief. Daarnaast stond de sector, net als het gehele 
mbo, voor de opdracht opleidingen te verkorten en te intensiveren. 
De sectordirecteur van Hospitality & Wellness heeft in 2014 tevens als interim-directeur waargenomen bij 
Economie en bij de afdeling Educatie. Een adjunct-directeur heeft een deel van haar taken overgenomen bij 
Hospitality & Wellness. 
 
De speerpunten van de sector lagen in 2014 zowel op Focus op Vakmanschap als op de (basis)kwaliteit van 
onderwijs. 
Voor Focus op Vakmanschap ging het om de intensivering van de opleidingsduur, de nieuwe normen voor de 
onderwijstijd en passend onderwijs. De basiskwaliteit van onderwijs typeert de sector aan de hand van de 
volgende doelen voor 2014:  

 Studentenaantal: 1.180  

 Jaarresultaat : minimaal 74%   
 VSV: 2013=2014 
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 Onbekostigde studenten: 5%  

 JOB-resultaten: minimaal 7,2 = 2012 

 Tevredenheid medewerkers (Effectory): 7.7  
 
De behaalde resultaten met betrekking tot de doelstellingen zijn de volgende. 
De verkorting en intensivering van opleidingen is conform de kaderstelling uitgevoerd. De realisatie van de 
onderwijstijd wordt strak gemonitord. In de sector is ingezet op de invoering van passend onderwijs door de 
facilitering van contactpersonen trajectbegeleiding per team: de intern ondersteuners.  
Het gewogen studentenaantal was 1.270 op 1 oktober 2014. Dit is ruim boven het gestelde minimumdoel van 
1.180 studenten. 
De sector voldoet bij alle opleidingen op twee na aan de inspectienormen voor jaar- of diplomaresultaten. Bij één 
van deze twee (de niveau 3-opleiding Frontoffice) is goed uit te leggen dat de rendementen voldoen, maar dat de 
berekeningswijze van de inspectie ogenschijnlijk tot een onvoldoende leidt. Bij de niveau 3-opleiding Gastheer/-
vrouw vormen de onvoldoende rendementen samen met de bevindingen van de JOB-enquête over deze 
opleiding, genoeg aanleiding tot nader onderzoek en wellicht tot een plan van aanpak. 
Voor VSV zijn landelijk maxima gesteld per opleidingsniveau. In 2013-2014 zit Hospitality & Wellness voor 
niveau 2-opleidingen boven de maximumnorm van 11,5% voor dat jaar. Ook de norm voor niveau  
3- en 4-opleidingen (3,5%) is nog niet behaald.  
Het aantal bekostigde studenten was in 2014 100%. 
De gestelde norm van Hospitality & Wellness voor het ‘rapportcijfer’ dat studenten bij JOB aan de eigen opleiding 
geven is 7,2. Alleen de opleidingen Gastheer/-vrouw en Schoonheidsspecialist scoren gemiddeld onder dit cijfer. 
De tevredenheid van medewerkers is in 2014 niet onderzocht. Dit staat in het najaar van 2015 weer op de 
agenda. 
 
Vooruitblik 2015 
Het jaar 2015 staat vooral in het teken van de voorbereidingen van de herziene kwalificatiestructuur. Het 
minimaal handhaven van de bereikte basiskwaliteit van het onderwijs en de examinering zijn hierbij essentieel.  
Aandachtspunten zijn de aspecten waar Hospitality & Wellness nog verbeterpunten ziet. De belangrijkste 
betreffen: 

 Een plan van aanpak wordt opgesteld voor de opleidingen Medewerker bediening, naar aanleiding van 
onvoldoende rendementen in de niveau 3-opleiding enerzijds en tegenvallende JOB-resultaten anderzijds. 

 Met betrekking tot VSV vindt monitoring plaats in het sectoroverleg. Van de ruime inzet van intern 
ondersteuners, intermediairs tussen opleidingsteams en experts met betrekking tot passend onderwijs, wordt 
een positieve invloed verwacht. 

 De kennis over de tevredenheid van het samenwerkende bedrijfsleven is niet actueel. In het voorjaar van 
2015 wordt een enquête uitgezet om hier verandering in te brengen. 

 De beëindiging van opleidingen op bedrijfslocatie en het - vooralsnog - geringe perspectief op nieuwe 
samenwerkingspartners, blijft een zorgpunt.  

 
3.7.3 Techniek 
 
Terugblik 2014 
Afgelopen jaar heeft Techniek, zowel in- als extern, weer een flinke klus geklaard. En de resultaten mogen er zijn. 
Zorgpunten die het komend jaar (en de komende jaren) extra aandacht vragen zijn er echter ook.  

Een van de meest majeure ontwikkelingen binnen Techniek is de positionering van de Techniekketen Noord- en 
Midden-Limburg. Nadat begin 2012 voorbereidingen zijn getroffen en, in augustus 2012, een eerste try-out van de 
zesjarige vmbo-mbo techniekopleiding plaatsvond bij het Kwadrant te Weert, is de periode oktober 2013 tot 
december 2014 gebruikt om alle onderwijspartners in de regio met elkaar te verbinden en een  
top-down-/bottom-upwerkstructuur te ontwikkelen. De Techniekketen Noord- en Midden-Limburg (vo, mbo, hbo) 
was daarmee een feit: een samenwerking tussen OGVO, SOML, LVO, Gilde Opleidingen en Fontys Venlo. 
Verschillende vo-scholen startten een traject in de vakmanschapsroute en in augustus 2014 is in Venray ook de 
technologieroute gestart. 
In april 2013 werd het TechniekPact 2020 landelijk geïntroduceerd. De provincie Limburg heeft dit vertaald in 
Techniekplan Limburg 2020, waarbij de Techniekketen Noord- en Midden-Limburg een prominente plaats kreeg 
in inhoudelijke en financiële ondersteuning. Ook Keyport, de Regio Venlo en Deltapunt.NL hebben een financiële 
ondersteuning toegekend. De techniekketen is een krachtig instrument gebleken om partijen in de triple helix te 
verbinden en te versterken. Ook zijn verbindingen gemaakt met het po om de samenwerking tussen po en vo te 
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verbeteren en een bijdrage te leveren aan Wetenschap en Technologie binnen het basisonderwijs. Inmiddels is 
een nieuw beleidsplan Techniekketen Noord- en Midden-Limburg voor de periode eind 2014-eind 2018 
geschreven, vastgesteld door de besturen en directies van de partnerscholen, en ingediend bij de provincie 
Limburg. De totale begroting is vastgesteld op circa drie miljoen euro. De provincie Limburg neemt één miljoen 
euro voor haar rekening. Keyport, Regio Venlo en Deltapunt.nl hebben circa € 200.000 subsidie toegekend. Het 
voorliggend plan is vertaald naar activiteiten, passend bij de onderdelen Kiezen-Leren-Werken van het 
TechniekPact 2020. 

Een tweede belangrijk aandachtspunt is het in control zijn van de sector. Dit vraagt een gedegen samenwerking 
en afstemming op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering. Nog meer dan tot nu toe zal het voltallig 
management van de sector (verbeter)trajecten bespreekbaar moeten maken bij de teams en de stakeholders en 
daar actief op sturen. Analyse en inzicht in cijfers op onderwijskundig, organisatorisch en financieel gebied is 
goed geborgd door de coöperatieve samenwerking tussen de bureaus Onderwijs, Beheer, Werk & Stage van de 
sector enerzijds en de centrale diensten van Gilde Opleidingen anderzijds. 

In de aansturing moet een steeds groter beroep worden gedaan op de competenties van de teammanager, met 
name wat betreft het vertalen van beleid op afdelingsniveau met concrete resultaatdoelstellingen, het stimuleren 
van medewerkers tot didactische en vaktechnische scholing, onderwijsvernieuwing, verbeteracties en 
kwaliteitsborging. 

De integratie van de afdeling Transport en logistiek binnen Techniek bracht een nieuw vraagstuk met zich mee. 
Het inzetten van een verbeterplan, naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek naar de Staat van de 
Instelling van de inspectie, gericht op met name de onderdelen examinering en kwaliteitsborging. In 2015 zullen 
de ingezette verbeteracties moeten leiden tot een positief resultaat. 

Vooruitblik 2015 
Een zorgpunt voor de komende jaren betreft het vertrek van vakdocenten die, gezien hun discipline, moeilijk 
vervangbaar zijn. Daarbij moet ook de snelle en innovatie ontwikkeling in de wereld van techniek in ogenschouw 
worden genomen, dat een behoorlijke wissel trekt op de inhoud van en het beschikbaar equipment voor de 
diversiteit aan opleidingen. 

Ook de ontwikkelingen in de ICT hebben een stevige boost nodig. Samenwerking met externe partners betekent 
dat gegevens, waaronder onderwijscontent, adequaat uitwisselbaar moeten zijn. Het gebruik kunnen maken van 
social media en een cloud community zal de komende jaren gemeengoed moeten worden wil Techniek die 
volgende stap van geïntegreerde doorlopende leerlijnen en het gebruik kunnen maken van diverse 
leeromgevingen, door student en docent, werkelijkheid laten worden. 

2015 zal vooral in het teken staan van drie majeure trajecten: 
1. De Techniekketen Noord- en Midden-Limburg; 
2. Het Centrum voor Logistiek Vakmanschap en het Centrum voor Installatietechniek; 
3. Het inspectieonderzoek. 

Deze trajecten zijn inclusief de activiteiten die op de onderwijsagenda van de sector staan in het kader van de 
Invoering Herziene Kwalificatiestructuur (IHKS) per augustus 2016, waarvoor de sector in 2015 de 
voorbereidingen treft. 

3.7.4  Zorg & Welzijn 

Terugblik 2014 
Uit het inspectieonderzoek, de Keuzegids Mbo-Studies, JOB-monitor, de tevredenheidsmeting van het personeel, 
interne enquêtes en de evaluaties met studenten concludeert Zorg & Welzijn dat de sector het uitstekend doet.  
 
Zorg & Welzijn heeft het kwaliteitszorgsysteem aangepast, beleid geformuleerd en formats opgeleverd waarmee 
ook op teamniveau verbeterpunten worden vastgelegd. De sector is hiermee in september 2014 gestart. Van elk 
team ligt er nu een verbeterplan, dat besproken wordt in het teamoverleg en tijdens de voortgangsgesprekken 
tussen teammanager en sectordirecteur. De implementatie moet ook in 2015 hoog op de agenda staan en blijft 
een actiepunt. 
In 2014 is een onderzoek naar de tevredenheid van de werkvelden uitgevoerd. De resultaten zijn overwegend 
positief. Aandacht behoeft het werkveld ziekenhuizen en de werkvelden van de AG-opleidingen. Dit komt terug in 
het verbeterplan met betrekking tot de bpv.  
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In 2015 worden de resultaten in een boekje gedrukt en aan de werkvelden en andere belangstellenden verstrekt 
en besproken. 
 
Wat Focus op Vakmanschap betreft is de ratio verhoogd en heeft Zorg & Welzijn zowel de 1.000 klokurennorm 
gerealiseerd alsmede de Europese richtlijnen voor de opleiding Mbo-Verpleegkundige. Tevens zijn de curricula 
van de vierjarige opleidingen van welzijn gereduceerd tot drie jaar.  
 
De herinrichting van de examencommissie is verder geïmplementeerd en geëvalueerd. De sector is hiermee 
gestart in november 2013. De eerste resultaten zijn positief. De organisatie staat en voert de afgesproken 
activiteiten uit.  
In 2015 zal de sector zowel de procedures als de gekozen organisatievorm evalueren en zo nodig bijstellen. Dit 
betekent dat dit ook in 2015 en schooljaar 2015-2016 een speerpunt zal blijven. 
 
In 2014 zijn drie modules (elektronisch patiëntendossier, domotica/robotica en zorg op afstand) in de opleiding 
Mbo-Verpleegkundige geïmplementeerd. De implementatie inclusief de inhoud wordt in juni 2015 geëvalueerd en 
indien nodig bijgesteld. 
In augustus 2014 zijn op de locatie van Gilde Opleidingen in Roermond en bij Arcus College in Heerlen twee 
klassen, respectievelijk twaalf en vijftien studenten, gestart met de opleiding Zorgtechnicus. Eind 2014 kende de 
opleiding nog geen uitvallers. De opleiding wordt in schooljaar 2014-2015 verder vormgegeven wat de drie 
andere leerjaren betreft. Het aantal studenten wordt voor schooljaar 2015-2016 op 26 per roc gemaximaliseerd. 
 
Samen met enkele zorginstellingen participeert de sector in het project werkplekleren (Evolva). De eerste stappen 
zijn in 2014 gezet. Een projectplan is opgesteld. Zorg & Welzijn gaat samen met een zorginstelling een 
leerafdeling realiseren. De docent die hierin participeert gaat de scholing tot expert werkplekleren in 2015 volgen. 
De sectordirecteur heeft deze training in 2014 gevolgd. 
 
Samen met twee andere Limburgse roc’s en de Hogescholen Fontys en Zuyd heeft de sector het AD-traject  
Zorg & Technologie ontwikkeld en uitgevoerd. De ontwikkeling is gestart in 2014. Een businessplan is opgesteld 
en een stuur- en ontwikkelorganisatie is ingericht. Het doel was om in 2015 te starten met de opleiding in Venlo 
en Zuid-Limburg. Dit doel is niet gehaald omdat de aanvraag stagneerde. De stuur- en ontwikkelorganisatie wil nu 
in 2016 met de opleiding starten. 
 
EduArte is een geautomatiseerd registratiesysteem wat aan-/afwezigheid, cijferregistratie en begeleiding betreft. 
Dit systeem is in 2014 met succes geïmplementeerd. 
Verdere scholing van personeel blijft een groot aandachtspunt, zeker ook in 2015. De bpv-module moet nog 
ontwikkeld en geïmplementeerd worden. 
 
Vooruitblik 2015 
In afstemming met de zorg- en welzijnsinstellingen spelen in 2015 de volgende zaken: de beschikbaarheid van 
stageplaatsen, nieuwe opleidingen en maatwerktrajecten voor bestaande opleidingen. 
In het kader van wijkleren en wijkgerichte zorg participeert de sector in de opzet van werkleerbedrijven. Het 
zorgen voor voldoende stageplaatsen is daarin van belang. Op dit moment lopen gesprekken over 
werkleerbedrijven in de gemeenten Sittard/Geleen, Roermond en Venlo. 
Om de tekorten aan stageplaatsen te verminderen wil de sector in 2015 starten met twee leerafdelingen, een bij 
Orbis ziekenhuis en één bij Daelzicht (verstandelijk gehandicaptenzorg). 
Het werven van extra stageplaatsen blijft een terugkomende activiteit. Voor 2014-2015 zal deze werving zich met 
name richten op de opleidingen Helpende zorg/welzijn niveau 2, Maatschappelijke Zorg en Assisterenden in de 
Gezondheidszorg. 
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (Zorgtechniek Limburg) heeft een aantal audits gehad. De 
bevindingen zijn positief. De opleiding Zorgtechnicus is een nieuwe opleiding, uniek in Nederland. De opleiding 
staat in de steigers, leerjaar 1 wordt uitgevoerd, maar de vervolgleerjaren moeten nog ontwikkeld worden in 2015. 
Het ontwikkelen van maatwerktrajecten is een jaarlijks speerpunt. De sector heeft zich als doel gesteld om samen 
met zorg- en welzijnsinstellingen trajecten te ontwikkelen en uit te voeren waaraan én behoefte is én die tot een 
diploma zullen leiden. 
 
Op het gebied van onderwijs en kwaliteitsborging ziet de sector voor 2015 de volgende speerpunten: de nieuwe 
kwalificatiestructuur, de vernieuwing van de ICT-omgeving, examinering, kwaliteitsborging en een digitaal 
registratiesysteem. 
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In augustus 2016 wordt de nieuwe kwalificatiestructuur ingevoerd. In januari 2015 wordt gestart met de 
voorbereidingen. De sector zal eerst iedereen informeren over de nieuwe kwalificatiedossiers, de kaders 
benoemen en een tijdlijn met doelstellingen maken. Vervolgens gaat de sector conform deze tijdlijn aan de slag. 
Zorg & Welzijn zal aansluiten bij de vernieuwing van de ICT-omgeving met daaraan gekoppeld Bring Your Own 
Device van studenten. Om dit tot een succes te maken moet scholing op het gebied van digitale didactiek 
prioriteit één worden van Gilde Opleidingen vanaf 2015. 
Zoals aangegeven in de zelfevaluatie over 2014 is de sector in 2014 gestart met de implementatie van een 
vernieuwde examenorganisatie en loopt deze implementatie door in 2015. 
Kwaliteitsborging is weliswaar als voldoende beoordeeld door de inspectie tijdens hun onderzoek, maar er waren 
ook kanttekeningen. Met name de borging en kwaliteitszorg op teamniveau moeten meer ingebed worden. 
Hiervoor is een plan gemaakt en zijn formats ontwikkeld. In 2014-2015 wordt dit plan uitgevoerd, geëvalueerd en 
zo nodig bijgesteld. 
 
In 2013 is gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van een digitaal registratiesysteem. Dit omvat 
zowel de kernregistratie als de aan-/afwezigheid, de cijferregistratie, een begeleidingsmodule en een bpv-module. 
In 2014 zijn alle modules behalve de bpv-module geïmplementeerd. Deze implementatie is gelukt, maar de teams 
zijn onvoldoende geschoold en werken er niet in de volle omvang mee. De bpv-module wordt in 2015 opgeleverd. 
Dan wordt besloten of ze wordt ingevoerd. In 2015 wordt meer nadruk gelegd op scholing en een 100% gebruik 
van EduArte. 
 
3.7.5  Gilde Educatie & Gilde Praktijkopleidingen 

Terugblik 2014 
In 2014 waren alle inspanningen erop gericht om toe te werken naar een Gilde Praktijkopleidingen (GPO) nieuwe 
stijl; alle niveau 1-opleidingen werden per 1 augustus 2014 gepositioneerd bij GPO en gingen op in de 
entreeopleidingen. De niveau 2-opleidingen die bij GPO golden als plusvoorziening werden afgebouwd. Hiermee 
kwam een einde aan veel onzekerheid over de toekomst van GPO. Gilde Opleidingen heeft nadrukkelijk 
uitgesproken haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen als het gaat om het opleiden van de 
groep laagopgeleide kwetsbare jongeren en ziet in Gilde Praktijkopleidingen een voorziening waar deze groep 
zonder vmbo-diploma alsnog een kans krijgt om een diploma te behalen in het entreeonderwijs. Met de 
inspanningen van alle medewerkers zijn er leerlijnen voor zeven profielen ontwikkeld en is de 
begeleidingssystematiek aangepast aan de wet- en regelgeving voor entreeopleidingen. In de ontwikkelingsfase 
van de entreeopleidingen heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de toeleverende scholen en de 
gemeenten, opdat ook zij voldoende geïnformeerd werden over de op handen zijnde veranderingen bij de 
invoering ervan. De entreeopleidingen worden aangeboden op twee locaties, Roermond en Venlo. Teleurgesteld 
was de sector toen het aantal aanmeldingen op de locatie Roermond ver achterbleef bij de verwachtingen. 
Inmiddels vinden aanpassingen plaats op het aldaar gevoerde aannamebeleid en wordt het aanbod aan profielen 
voor entree kritisch bekeken en waar nodig bijgesteld. Voor heel GPO is doorontwikkeling van de 
entreeopleidingen noodzakelijk. Het betreft met name de examinering, het verder uitvoering geven aan de bpv en 
verfijning van de begeleidingssystematiek. Op basis van evaluaties worden de leerlijnen voor de diverse profielen 
doorontwikkeld. Daarnaast is GPO met toeleverende scholen (praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, 
voortgezet onderwijs, internationale schakelklas) in gesprek over leerarrangementen die toeleiden naar entree.  

Ten aanzien van de uitstroom van de entreestudenten heeft GPO de opdracht deze studenten voor te bereiden 
op een niveau 2-opleiding dan wel toe te leiden naar werk. Deze laatste opdracht kan alleen in samenwerking 
met ketenpartners in de regio. Gesprekken hoe dit vorm te geven zijn reeds gaande. 

Bedrijfsvoering 
In 2014 heeft GPO van een aantal medewerkers afscheid genomen vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd of omdat gebruik is gemaakt van een aanbod voor vervroegde uittreding. Echter door 
de invoering van de entreeopleidingen en het afbouwen van de niveau 2-opleidingen is hier en daar sprake van 
een mismatch. In 2015 zal in samenwerking met de dienst HRM gezocht worden naar passende oplossingen. 
Desondanks heeft GPO een sluitende begroting kunnen presenteren, mede als gevolg van externe financiering 
zoals ESF, gemeenten die bijdragen in de vorm van trajectfinanciering en door de uitvoering van 
maatwerktrajecten. 

Succesfactoren 
De grootste factor tot succes zijn de medewerkers die bereid waren om zich in te zetten voor de ontwikkeling van 
entree, terwijl ‘de winkel openbleef’ en alle onzekerheid die daarmee samenhing. Daarnaast bood het CvB van 
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Gilde Opleidingen financiële ruimte om de ontwikkeling en implementatie te faciliteren, waardoor ook 
daadwerkelijk implementatie van entree in augustus 2014 mogelijk werd gemaakt. 

Voor de doelgroep van GPO is het van belang dat er een goede sfeer heerst en studenten zich her- en erkend 
weten door hun docenten. Kortom vanuit een goed pedagogisch didactisch klimaat komen veel studenten tot 
kansrijke prestaties. De medewerkers van GPO zijn zich hier terdege van bewust en worden hier ook verder in 
geschoold. Dat ook studenten tevreden zijn blijkt uit de JOB-enquête. 

Een andere succesvolle factor is dat GPO het gesprek heeft gevoerd en ook blijft voeren met de toeleverende 
scholen en de gemeenten in de regio. Dit heeft bijgedragen tot erkenning van GPO nieuwe stijl en het versterken 
van de positie van GPO in de regio als het gaat om kwetsbare jongeren. 

Educatie 
De afdeling Educatie is, meer dan ooit, volop in beweging. Voor het merendeel worden die bewegingen 
veroorzaakt door omgevingsfactoren als veranderde wet- en regelgeving rond Educatie en inburgering. 
De brief van de minister, mei 2013, waarin aangegeven wordt dat de minister voornemens is de gedwongen 
winkelnering bij een roc op te heffen en de educatiemiddelen op de vrije markt te brengen, heeft (landelijk) tot de 
nodige commotie geleid. De verplichte winkelnering wordt afgebouwd en vervolgens zal er marktwerking gelden. 
De minister heeft voor een afbouwscenario gekozen van 75%, 50% en 25% van de educatiemiddelen 
respectievelijk voor 2015, 2016 en 2017. De educatieve activiteiten horen dan niet meer tot de wettelijke taak van 
een roc. Deze activiteiten waren verliesgevend.  
Gilde Opleidingen vindt het maatschappelijk niet verantwoord om in de geschetste nieuwe situatie niet-wettelijke 
taken intern te blijven subsidiëren met middelen die wettelijk bestemd zijn voor het beroepsonderwijs.  
Gilde Opleidingen is voornemens de educatieopleidingen binnen de hoofdstichting te beëindigen per  
1 januari 2017. De colleges van B&W van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg zijn door middel van een 
brief van bovenstaand voornemen op de hoogte gebracht. Bij een aantal gemeenten is de inhoud van de brief 
door Gilde Opleidingen bij de verantwoordelijke wethouder mondeling toegelicht. 
 
In 2013 was de verwachte terugloop van het aantal inburgeringstrajecten echt zichtbaar en daarmee werd het 
totale aanbod van de afdeling Educatie sterk ingekrompen. Deze daling heeft zich in 2014 voortgezet. 
De inburgeringsplichtige allochtoon kan geen gebruikmaken van de educatiemiddelen en zijn zelf 
verantwoordelijk voor het leren van de Nederlandse taal. De gevolgen van deze wetswijziging zijn duidelijk 
zichtbaar bij de afdeling Educatie. Zij kunnen zelf kiezen waar ze hun traject gaan volgen. 
Zij kunnen lenen bij DUO. Maar alleen als ze bij een instelling lessen volgen die het Blik op Werk keurmerk heeft. 
De afdeling Educatie heeft dit keurmerk. Jaarlijks vindt een audit plaats en een tevredenheidsonderzoek. De 
afdeling Educatie heeft voor het tevredenheidsonderzoek 2014 een score van 8,8 behaald (landelijk 7,7). 
Gilde Opleidingen heeft de erkenning van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het afnemen 
van de praktijkexamens inburgering. Jaarlijks doet KCE onderzoek naar de kwaliteit van de afname van de 
inburgeringsexamens. In september 2014 heeft de audit plaatsgevonden. Bij deze audit zijn geen  
op-/aanmerkingen gemaakt en heeft Gilde Opleidingen een goedkeurende verklaring ontvangen. 
De minister heeft besloten alle praktijkexamenbureaus per 1 januari 2015 te sluiten vanwege een wijziging in de 
vorm van de inburgeringsexamens. 
 
Vavo 
Zoals in het vorige jaarverslag aangegeven heeft het ministerie van OCW definitief gekozen voor een 
positionering van Vavo in het mbo. Ook heeft de Onderwijsinspectie haar waarderingskader vastgesteld. Voor 
Vavo betekent dit dat er aangesloten wordt bij het kwaliteitsstelsel van Gilde Opleidingen en de bijbehorende 
kwaliteitsinstrumenten. Dit betekent onder andere het jaarlijks opleveren van een zelfevaluatie en een 
examenverslag. Na beoordeling van deze instrumenten door een onafhankelijk deskundige wordt in een naschrift 
aangegeven welke verbeterpunten opgepakt worden. Ook gaat een werkgroep aan de slag met het voorbereiden 
van mogelijke inspectieonderzoeken op basis van het nieuwe waarderingskader van de Onderwijsinspectie. 
 
Op basis van een bureaustudie en de interne notitie aangaande de bedrijfsvoering en het productenpallet zijn 
ideeën over de toekomstige positionering aangaande de meer of minder intensieve samenwerking met vo 
opgedaan. In 2014 is met CvB’s van Gilde Opleidingen en het vo een nieuw convenant ondertekend waarin de 
intensivering van de samenwerking tussen Vavo en vo wordt beschreven. 
 
Het leerlingenaantal laat weer een kleine stijging zien. Het eerder aangenomen idee van het vasthouden van de 
‘betere’ Vavo-leerling door de vo-school als belangrijke oorzaak van een eerdere daling kan worden bijgesteld. 
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De eerder beschreven bureaustudie naar vormen van samenwerking met het vo moet leiden tot een 
samenwerking die zorgt voor een optimalisering van de onderwijskwaliteit en de bedrijfsvoering. EduArte blijft 
voor Vavo regelmatig problemen veroorzaken, de verdere implementatie is daarmee een belangrijk 
aandachtspunt. Het ESF-project wordt afgerond. 
 
De belangrijkste succesfactor bij het realiseren van het beleid zijn de betrokken en deskundige medewerkers van 
Vavo. Daarmee is tevens een belangrijk aandachtspunt genoemd. Het beperkt aantal medewerkers met ieder hun 
eigen vakgebied en kwaliteiten maakt het ook kwetsbaar. Bovendien is de komende jaren sprake van een 
behoorlijke uitstroom van medewerkers. 
 
Een volgend belangrijk aandachtspunt is de binding met de rest van de organisatie. Mede door de bijzondere 
positie van Vavo binnen Gilde Opleidingen is de ‘afstand’ tot de rest van Gilde Opleidingen groot. 
 
Vooruitblik 2015 
Verdere implementatie entree 
In 2015 zal het accent blijven liggen op de verdere implementatie van de entreeopleidingen en verdere uitvoering 
geven aan de herziening van de kwalificatiestructuur. Gedoeld wordt hierbij op de ontwikkeling van de 
keuzedelen. 

Positie GPO 
GPO wil zich verder profileren als partner in de regio voor kwetsbare jongeren zonder (vmbo-)diploma, mits 
voldoende schoolbaar en leerbaar. Overeenkomstig de wens van de minister van OCW wil GPO actief bijdragen 
aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om voor deze groep een passend onderwijsaanbod aan te bieden 
met de mogelijkheid om succesvol door te stromen naar mbo-niveau 2 dan wel naar de arbeidsmarkt. 

Bedrijfsvoering 
Een goede match tussen het beoogd personeel (voldoende didactisch en pedagogisch geschoold) en de 
doelgroep, evenals een goede match tussen het aantal fte’s in relatie tot het aantal studenten blijft 
aandachtspunt. Daarnaast ook het verkrijgen van extra financiële middelen, zoals trajectfinanciering. 

Deskundigheidsbevordering/talentontwikkeling/leven-lang-leren 
Bij docenten wordt een groot beroep gedaan op het pedagogisch en didactisch handelen. Om docenten meer 
hierop toe te rusten blijft scholing gewenst, niet alleen in klassenmanagement, maar ook in het voeren van 
begeleidingsgesprekken. Verder vindt scholing plaats op het gebied van examinering. Als het gaat om 
talentontwikkeling en leven-lang-leren zullen de te ontwikkelen keuzedelen een sleutelrol innemen 
overeenkomstig de brief van de minister van OCW van december 2014. De keuzedelen kunnen apart ingekocht 
worden door externe partners om zo de arbeidsmarktpositie van jongeren en volwassenen te versterken. 

Vavo 
Het doorontwikkelen van de examenkwaliteit, de positionering van Vavo en de verdere ontwikkeling van het team 
vormen wederom drie belangrijke prioriteiten. Het inspectieonderzoek heeft opgeleverd dat Vavo op alle fronten 
goed scoort. 
Ten slotte zal nog veel aandacht besteed moet worden aan het optimaliseren van EduArte. 
Aan het ESF-project wordt niet meer deelgenomen. 
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4 Personeel 
4.1 Beleid en ontwikkelingen 

De volgende thema’s hebben in 2014 centraal gestaan binnen de HR-agenda. 

4.1.1 Strategische personeelsplanning 

In 2014 is een strategische personeelsplanning opgesteld op basis van cijfers. Het plan van 2014 geeft inzage in 
de uitstroom, de verhouding vast en tijdelijk en de verdeling OP en OOP over de komende vier jaren.    
 
4.1.2 Verzuim/fit houden 

De doelstelling voor 2014 is een ziekteverzuimpercentage van maximaal 4%. Deze doelstelling is nagenoeg 
gerealiseerd. Het ziekteverzuimpercentage voor 2014 is 4,13%. 

De analyse van de verzuimfrequentie laat zien dat er binnen Gilde Opleidingen sprake is van een lage 
verzuimfrequentie (0.64). De doelstelling voor 2014 is lager of gelijk aan een verzuimfrequentie van 1.1.  

In 2014 is er een actieve focus op verzuim geweest, met hierin de speerpunten om frequent verzuim aan te 
pakken door het voeren van frequent verzuimgesprekken.  

Voor 2015 zal meer aandacht uitgaan naar het verbinden van verzuim aan aanverwante aandachtsgebieden, 
door opnieuw de Sociaal Medische Teams (SMT’s) in te voeren en de Arbocommissie vorm en inhoud te geven. 
Naast verzuim zijn ook arbo en (sociale) veiligheid onderdeel van de SMT-agenda. Hiernaast zal de focus komen 
te liggen op duurzame inzetbaarheid/integraal gezondheidsmanagement. 

Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 
In 2014 zijn in totaal vier UWV-beschikkingen afgegeven voor werknemers van Gilde Opleidingen: 

 twee WGA-toekenningen (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten); 

 een IVA-toekenning (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten); 

 een afwijzing WGA-toekenning vanwege de arbeidsongeschiktheidsklasse (<35%). 

Verder zijn in 2014 vijf ex-werknemers met een WGA-uitkering uitgestroomd naar een IVA-uitkering.  

De voorlopige inschatting is dat in 2015 vijf werknemers in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. Dit zijn 
werknemers met een medische aandoening, mede hierdoor zijn de beïnvloedingsmogelijkheden om de instroom 
in de WGA te voorkomen kleiner. 

4.1.3 Duurzame inzetbaarheid 

In 2013 is een eerste aanzet gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van levensfasebewust personeelsbeleid. 
Uiteindelijk heeft dit geleidt tot een aanpassing van het format gesprekscyclus, waardoor dit een onderwerp is 
tijdens het functioneringsgesprek. In 2014 is in het kader van duurzame inzetbaarheid binnen twee teams een 
project opgestart om beleid te ontwikkelen gericht op duurzame inzetbaarheid dat beter aansluit bij de behoefte 
en mogelijkheden van medewerkers en de organisatie. Dit beleid zal in 2015 verder uitgewerkt worden.  
 
De gesprekscyclus is in 2014 expliciet onder de aandacht gebracht, waardoor een score van 100% gevoerde 
gesprekken is gerealiseerd. Het nieuwe format wordt door zowel medewerkers als leidinggevenden als bruikbaar 
geduid en geeft meer gelegenheid tot het voeren van een gesprek. In 2015 zal de training van leidinggevenden 
en medewerkers gericht op het voeren van functioneringsgesprekken verder vormgegeven worden.  
 
4.1.4 Professionalisering en loopbaanontwikkeling 

In 2014 is vanuit de GO!cademie scholing aangeboden. Het gaat hierbij om de volgende scholingsactiviteiten:  
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Scholing Eigen beheer of extern Aantal deelnemers 
Lessencyclus management voor 
gevorderden 

Eigen beheer 20 

Directeur van de Les Extern 24 
Cursus herkenning genotmiddelen Extern 12 
Workshop herkenning 
kindermishandeling 

Extern 20 

Ik en mijn loopbaan Extern 26 
Dyscalculie en dyslexie Intern 9 

Tabel 4.4 Scholingsactiviteiten vanuit de GO!cademie 

In 2014 is geen training gestart om medewerkers vanaf 63 jaar voor te bereiden op de postactieve periode. Deze 
training is in 2013 gegeven en zal in 2015 herhaald worden binnen de GO!cademie. 
 
Voor 2015 heeft de GO!cademie de ambitie om een divers aanbod aan te bieden voor OP en OOP. Tevens is de 
GO!cademie betrokken bij de projecten ViGO! (Nieuwe Infrastructuur Gilde Opleidingen), Passend onderwijs en 
Digitale Didactiek. Verder zal de organisatie van GO!cademie zich verder professionaliseren. Een 
opleidingskalender voor het schooljaar 2015-2016 wordt samengesteld. 

In het kader van de professionalisering examenfunctionarissen is in 2014 ingezet op scholing van de 
examenfunctionarissen binnen Economie en de afdeling Transport en logistiek. In 2015 zal een organisatiebreed 
scholingstraject opgestart worden voor constructeurs/vaststellers, assessoren en examencommissies.  

In 2014 zijn vier medewerkers gestart met de opleiding docent Nederlands. Zeven medewerkers zullen in 2015 
hun diploma docent Nederlands behalen. Van de vier medewerkers die de opleiding tot docent Engels (tweede 
graad) volgen, is de verwachting dat er drie medewerkers in 2015 hun diploma zullen behalen.  

In het kader van de afbouw van de afdeling Educatie, zijn met alle medewerkers gesprekken gevoerd over hun 
loopbaan binnen Gilde Opleidingen. In 2014 zijn twaalf medewerkers herplaatst in het mbo (sectoren en 
diensten), met de overige medewerkers wordt in overleg gekeken per welke datum zij de overstap kunnen maken 
naar het mbo. 

Professionaliseringsagenda/Leraar 2020 
In 2014 is de professionaliseringsagenda verder uitgevoerd. Het functioneringsgesprek is geëvalueerd en heeft 
een wijziging van format gehad, waarbij de focus komt te liggen op het voeren van de gesprekken. In 2014 is een 
score van 100% gevoerde gesprekken gerealiseerd.  

In 2014 is een aantal ontwikkeltrajecten opgestart om medewerkers op een beter passend niveau te laten 
functioneren. In dit kader is gebruikgemaakt van een assessment van Human Company. 

De onbevoegde docenten zijn in kaart gebracht en zullen een maatwerktraject aangeboden krijgen dat in 2015 
gestart zal worden. 

De ontwikkeling van het management is in 2014 niet als prioriteit benoemd. Dit zal in 2015 opgepakt worden 
samen met de leiderschapsprofielen vanuit de MBO Raad.  

4.1.5 Arbeidsomstandigheden en veiligheid 

De doelstelling om in 2014 een volledig ingevulde en getoetste RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) te 
realiseren is niet gehaald. Het proces is erg tijdrovend en moeilijk in te passen binnen het primaire proces. 
Onderzocht wordt hoe de RI&E in 2015 wel uitgevoerd en getoetst kan worden.  

Op alle locaties zijn de calamiteitenplannen vernieuwd. De BHV-medewerkers hebben een externe 
herhalingscursus BHV gevolgd. Op alle locaties zijn (ontruimings)oefeningen georganiseerd. In 2014 is een start 
gemaakt met de ontwikkeling van crisismanagement.  
In 2014 zijn de procedures genotmiddelengebruik, omgaan met gevaarlijke stoffen, pestprotocol, medicijngebruik, 
kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld en geïmplementeerd. De functie van 
vertrouwenscontactpersonen voor de studenten is in 2014 geformaliseerd. Medewerkers van Gilde Opleidingen 
zijn benoemd in deze rol en geschoold.  



 

 
42 

Voor medewerkers en studenten zijn er lesactiviteiten geweest op het gebied van loverboys, alcohol en drugs, 
financiële educatie, radicalisering, social media en pesten. Deze activiteiten zullen ook in 2015 verder opgepakt 
worden.  

Incidentenregistratie 
In 2014 is het onderzoek naar een nieuw systeem om alle incidenten te registreren afgerond. In 2015 zal dit 
systeem geïmplementeerd worden, zodat het met ingang van het schooljaar 2015-2016 operationeel is. Vanaf 
2014 zijn ook de meldingen over incidenten sociale veiligheid geregistreerd. 

Werkplekonderzoek 
Op verzoek van de bedrijfsarts en/of individuele verzoeken van medewerkers naar aanleiding van klachten zijn 
twintig werkplekken bezocht en is geadviseerd met betrekking tot inrichting, meubilair, werkhouding en de wijze 
waarop het werk uitgevoerd wordt. 

Het contract met de arbodienst, VieCuri Vitaal, is in 2014 nog eenmaal verlengd. In 2015 zal een aanbesteding 
plaatsvinden om te komen tot een nieuwe arbodienstverlening. 

4.1.6 Medewerkerstevredenheid 

Zoals aangegeven in het vorige jaarverslag is in 2013 het medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen. Uit 
de resultaten bleek dat de medewerkers van Gilde Opleidingen over het algemeen plezier hebben in hun werk, 
energie krijgen van hun werk en vertrouwen hebben in hun leidinggevende. Aandachtspunten zijn 
loopbaanontwikkeling, communicatie, beloning en verantwoordelijkheden. 
In 2014 zijn op sector-/dienstniveau verbeterplannen opgesteld en opgepakt. In 2015 volgt een nieuw 
medewerkerstevredenheidsonderzoek.  
 
 

4.2 Personeel in cijfers  

 2014 2013 2012 

 Vast Tijdelijk Totaal Vast Tijdelijk Totaal Vast Tijdelijk Totaal

OP 439,36 44,34 483,7 472,0 46,2 518,2 468,6 30,6 499,2 

OOP 316,8 25,8 342,6 331,1 20,8 351,9 347,5 19,8 367,3 

Totaal 756,16 70,14 826,3 803,1 67,0 870,0 816,1 50,4 866,5 
Tabel 4.2a Personeel in fte, OP/OOP, vast/tijdelijk 

In 2014 is een daling van het vast personeel te zien. Dit is onder andere gevolg van het feit dat Gilde Opleidingen 
in 2013 medewerkers, geboren in de jaren 1950 tot en met 1953, een regeling aangeboden heeft om eenmalig 
een extra bedrag te storten in het ABP-keuzepensioen. Met deze vrijwillige maatregel heeft Gilde Opleidingen 
vervroegde pensionering gestimuleerd. Hiervan hebben 49 medewerkers gebruikgemaakt door volledig of 
gedeeltelijk voor 1 augustus 2014 met pensioen te gaan.  

  OP OOP Totaal 

<30 41 22 63 

30-40 92 85 177 

40-50 72 117 189 

50-60 253 147 400 

>60 148 66 214 

Totaal 606 437 1043 
Tabel 4.2b Aantal medewerkers naar leeftijdscategorie en OP/OOP 

Duidelijk is te zien dat de leeftijdsgroep 50-60-jarigen bij zowel OP als OOP sterk vertegenwoordigd is. De 
leeftijdsgroep jonger dan 30 jaar is beperkt van omvang. 
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  OP OOP Totaal 

Man 295 143 438 

Vrouw 311 294 605 

Totaal 606 437 1043 

Tabel 4.2c Aantal medewerkers naar geslacht 
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5 Facilitaire zaken  
Het Facilitair Bedrijf stelt zich ten doel het onderwijs optimaal te ondersteunen door hoogwaardige professionele 
dienstverlening. Deze ondersteuning heeft betrekking op huisvesting, facilitaire zaken en ICT. De afdeling 
Huisvesting is verantwoordelijk en aanspreekbaar op het beheer en onderhoud van alle gebouwen, maar ook de 
ruimteverdeling binnen de gebouwen. De afdeling Facilitaire zaken draagt Gilde Opleidingen-breed zorg voor 
onder meer schoonmaak, repro, catering, conciërges en facilitaire servicepunten. Ten slotte is de afdeling ICT 
verantwoordelijk voor de totale ICT-infrastructuur.  
 
 

5.1 Huisvesting en facilitair beheer 

Stand van zaken huisvesting 
Gilde Opleidingen heeft ook in 2014 haar huisvestingsportefeuille een verdere impuls gegeven op het gebied van 
efficiency en kwaliteitsverbetering. Op basis van het masterplan zijn er op diverse locaties kleinschalige 
verbouwingen uitgevoerd om opleidingen en diensten efficiënter te kunnen huisvesten. Tijdens de voorbereiding 
van de twee in het masterplan opgenomen (nieuwbouw)projecten heeft er gedurende het verslagjaar binnen 
Gilde Opleidingen een heroverweging plaatsgevonden. Deze heroverweging heeft geleid tot een bijstelling van de 
plannen. In tegenstelling tot eerdere plannen is besloten geen nieuwbouw te plegen op de Marathonlaan in 
Roermond. In plaats daarvan zal de locatie aan de Bredeweg gerenoveerd worden. Hetzelfde geldt voor de 
Groenveldsingel in Venlo. Ook deze locatie wordt gerenoveerd. In het najaar van het verslagjaar is begonnen met 
de planvorming voor de renovatie van de Groenveldsingel in 2015. Ook met het aanbestedingstraject voor de 
renovatie (conform masterplan) van de Groenveldsingel is in najaar 2014 begonnen. Naast diverse kleine 
projecten en het normale preventief en correctief onderhoud is in 2014 ook nog een aantal aansprekende 
huisvestingsprojecten uitgevoerd. Een bijzondere vermelding verdient de totale renovatie van de keukenruimte en 
vervanging van de bedrijfskeuken op de Laaghuissingel voor Hospitality & Wellness. 
 
Stand van zaken facilitaire ontwikkelingen 
Gilde Opleidingen heeft aan het begin van het schooljaar 2014-2015 een nieuwe cateraar (Limburg Catering) 
geselecteerd. Daarnaast is dit jaar ook een nieuwe telefoonaanbieder (Zetacom) gecontracteerd.  
De ICT-infrastructuur binnen Gilde Opleidingen wordt in 2015 volledig gemoderniseerd. In het verslagjaar 2014 
zijn de fundamenten hiervoor gelegd. De planvorming en budgetten zijn gereed en de noodzakelijke 
aanbestedingen zijn gestart zodat bij de start van schooljaar 2015-2016 Bring Your Own Device geïntroduceerd 
kan worden. 
 
Realisatie doelstellingen Gilde Beleidsmonitor 
Binnen het Facilitair Bedrijf is een aantal verbetertrajecten gestart, te weten:  
 
1.  In het kader van ‘student centraal’ wordt het roosterproces inclusief vervanging roosterpakket onder 
 handen genomen. 
2.  Opstellen van een plan om verbetering professionaliteit en samenwerking (inclusief processen, 
 verantwoordelijkheden) te realiseren. 
3.  Veiligheid.  
 
Bovengenoemde initiatieven hebben als primair doel het serviceniveau te verhogen, de transparantie te 
verbeteren en de voorspelbaarheid te vergroten. Deze trajecten zullen verder uitgewerkt worden in 2015.  
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Succesfactoren en aandachtspunten 
De belangrijkste succesfactor bij het implementeren van nieuw beleid binnen het Facilitair Bedrijf wordt gevormd 
door de eigen medewerkers. In de praktijk blijkt dat het nog niet altijd mogelijk is de gewenste kwaliteit te leveren. 
Dit heeft in 2015 grote prioriteit. Medewerkers zijn echter gemotiveerd en bereid om gewenste veranderingen 
beheerst door te voeren. Ter verbetering van de kwaliteit zijn verschillende trajecten opgestart, waaronder:  

 hospitality training voor medewerkers van het facilitaire servicepunt; 

 onderzoek naar verbetering van de samenwerking tussen de afdelingen binnen het Facilitair Bedrijf; 

 Gilde Opleidingen-breed een medewerkerstevredenheidonderzoek met een voor het Facilitair Bedrijf 
bemoedigende score, namelijk een ruime 7,5; 

 een 100% score op het aantal gevoerde functioneringsgesprekken. 
 
Beleidsstukken 
In het najaar van 2014 zijn twee belangrijke beleidsvoorstellen door het College van Bestuur overgenomen en 
vastgesteld, te weten: 

 de herziene versie van het Masterplan Huisvesting; 

 de vervanging van de ICT-infrastructuur om zodoende in staat te zijn alle medewerkers en studenten 
van Gilde Opleidingen nog beter te kunnen ondersteunen op het gebied van flexibiliteit.  
 

Prioriteiten 2015 
In 2015 wordt de algemene koers die in 2014 is gestart verder vormgegeven. Daarnaast zal het Facilitair Bedrijf 
het uitgangspunt ‘student centraal’ nog meer vorm en inhoud geven door bij alle werkzaamheden en projecten 
bewust dit beleidsuitgangspunt mee te nemen. 
 
Enkele concrete zaken die voor 2015 op de rol staan: 
Professionalisering Facilitair Bedrijf 

 verbeteren roosterproces 

 verhogen (aandacht voor) veiligheid 
Realisatie Masterplan Huisvesting en huisvestingsplannen 2015 

 renovatie Groenveldsingel 

 start aanbesteding renovatie locatie Bredeweg 

 diverse andere gebouwelijke aanpassingen 
Opleveren nieuwe digitale leer-/werkomgeving 

 nieuwe, flexibele en attractieve ICT-omgeving 

 
 

5.2 Informatisering en automatisering (ICT) 

De ICT-afdeling van Gilde Opleidingen ondersteunt de studenten, sectoren en diensten bij het ontsluiten, 
optimaliseren en beheren van de digitale leer-/werkomgeving. 
 
Stand van zaken ICT-ontwikkelingen 
Na enkele maanden van voorbereidende werkzaamheden waarin het plan van eisen is opgesteld en vervolgens 
in de ICT-architectuurdocumenten is vastgelegd, is op 6 oktober het officiële startschot gegeven om het project 
ViGO! (Virtualisatie Infrastructuur Gilde Opleidingen) te starten. Binnen de context van ViGO! wordt een totaal 
vernieuwde ICT-infrastructuur opgeleverd inclusief de daarbij behorende ondersteuning, zodat invulling wordt 
gegeven aan de ambities van Gilde Opleidingen: 

 bieden van een moderne, attractieve digitale leeromgeving; 

 aansluiten bij de leer- en belevingswereld van studenten; 
 flexibiliteit in onderwijzen en leren (locatie onafhankelijk); 

 platform bieden voor samenwerking en uitwisseling met ketenpartners (binnen en buiten onderwijs); 

 ruimte bieden voor innovaties en het leren en werken met moderne technische hulpmiddelen; 

 een optimale ICT support organisatie.  
  
Aangezien de afdeling ICT ook verantwoordelijk is voor de waarborging van de continuïteit van alle 
geautomatiseerde onderwijs- en ondersteuningsprocessen is gedurende het afgelopen jaar vanuit deze afdeling 
een verscheidenheid aan projecten en acties gerealiseerd om dit nog beter mogelijk te maken. In het najaar van 
2014 heeft een uitgebreide taskforce diverse langslepende performance-problemen weten op te lossen.   
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5.3 Inkoopbeleid 

In 2014 is door afdeling Inkoop een aantal aanbestedingstrajecten ingezet.   

Zo zijn voor de vernieuwing van de ICT-infrastructuur tien meervoudig onderhandse trajecten begeleid waardoor 
het hele serverpark en toebehoren zijn vervangen. Dit heeft bijgedragen aan het feit dat investeringen en de 
exploitatie ruim binnen het begrote budget blijven.  

Catering, telefonie, accountancy en ambulante dienstverlening zijn Europees aanbesteed. De nadruk lag op 
verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. In samenwerking met FSR (Facilitair SamenwerkingsVerband) 
die namens de MBO Raad opereert, heeft Gilde Opleidingen geparticipeerd in vier Europese aanbestedingen; 
energie, kantoorbenodigdheden, papier en reststoffenverwerking. Deze aanbestedingen hebben geleid tot nieuwe 
leveranciers. Exclusief de besparingen op de ICT-investeringstrajecten, is een jaarlijkse kostenbesparing 
gerealiseerd van circa € 390.000. 
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6 Financieel  
6.1 Financieel beleid 

 
Uitgangspunt voor het financieel beleid van Gilde Opleidingen is het  waarderingskader van de Inspectie van het 
Onderwijs. In dat waarderingskader is aangegeven welke normen het Ministerie van OCW  hanteert voor de 
beoordeling van de financiële positie van de instelling: 

1. Solvabiliteit, (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva, dient tussen de 0,3 en de 0,6 te zijn. 
2. Liquiditeit, (kortlopende vorderingen + liquide middelen) / kortlopende schulden = current ratio, is gezond 

als deze een waarde hoger dan 0,5 heeft. 
3. Rentabiliteit, resultaat gewone bedrijfsvoering / totale baten uit gewone bedrijfsvoering, is gezond als 

deze meerjarig een waarde heeft van minimaal nul. 
 

Voor de korte termijn ligt de focus op de liquiditeitspositie. Vanuit de liquiditeitspositie worden immers de 
financiële verplichtingen voldaan.  Vervolgens zijn op lange termijn de rentabiliteit en de vermogenspositie 
relevant. De vermogenspositie moet adequaat zijn. Dit wil zeggen dat Gilde Opleidingen ook op lange termijn aan 
haar verplichtingen kan voldoen. Dit kan zijn door vanuit de eigen kasstromen de verplichtingen te betalen dan 
wel door de mogelijkheid om externe financiering aan te vragen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het 
feit dat de mogelijkheden om externe  financiering aan te vragen sinds de kredietcrisis en de aanscherping van de 
wet- en regelgeving voor de bancaire sector, sterk verminderd zijn.  Sinds 2008 heeft Gilde Opleidingen gekozen 
voor schatkistbankieren en heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de externe financiering af te nemen bij 
het Ministerie van Financiën. 

 

6.2 Rechtmatigheid besteding reguliere middelen 

6.2.1 Uitbesteding 

De rechtmatigheid van de bekostiging wordt toegelicht aan de hand van de 8 items die in de notitie ‘Helderheid’ 
voor het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie zijn vastgelegd. Het gaat om de volgende 
items: 
1. uitbesteding 
2. investeren van publieke middelen in private activiteiten 
3. het verlenen van vrijstellingen 
4. les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf 
5. in- en uitschrijving en inschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk 
6. de deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven 
7. bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven 
8. buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland. 
 
6.2.2 Investeren van publieke middelen in private activiteiten 

Onder uitbesteding wordt verstaan het uitbesteden van bekostigd onderwijs aan een andere (al dan niet 
bekostigde) instelling of organisatie tegen betaling voor geleverde prestaties. 
Gilde Opleidingen verzorgt bekostigde opleidingen ten behoeve van commerciële instellingen. Voor de uitvoering 
hiervan wordt gedeeltelijk gebruik gemaakt van ingehuurde docenten. Het toezicht op de kwaliteit van dergelijke 
trajecten en de diplomering is vanuit Gilde Opleidingen geborgd. 
 
6.2.3 Verlenen van vrijstellingen 

De school kan vrijstelling verlenen voor het afleggen van toetsen of examenonderdelen in het beroepsonderwijs. 
Dat kan op basis van eerder afgelegde toetsen of examens of op basis van buiten het onderwijs opgedane kennis 
en vaardigheden (Elders Verworven Competenties). 
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Bij Gilde Opleidingen worden vrijstellingen verleend. Een diploma dat  uitsluitend op Elders Verworven 
Competenties is gebaseerd wordt niet voor outputbekostiging in aanmerking gebracht. 
 
6.2.4 Les- en cursusgeld niet betaald door de student zelf 

Het komt voor dat een ander dan de deelnemer de wettelijke bijdrage betaalt. Binnen Gilde Opleidingen wordt het 
les- of cursusgeld voldaan door de deelnemer dan wel op basis van een zogeheten derdenverklaring door een 
externe organisatie, veelal het bedrijf waar de deelnemer de beroepspraktijkvorming doet. Gilde Opleidingen 
heeft zelf geen les- of cursusgeld betaald voor de deelnemers. 
 
6.2.5 In- en uitschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk 

Bij Gilde Opleidingen komt het voor dat deelnemers zich bij meerdere opleidingen tegelijk inschrijven. Voor de 
bekostiging staan echter geen deelnemers ingeschreven voor meer dan één opleiding binnen het 
beroepsonderwijs. 
 
6.2.6 De student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven 

Het mag niet voorkomen dat een deelnemer is ingeschreven voor een in het CREBO geregistreerde opleiding 
terwijl deze een andere opleiding (al dan niet in het register opgenomen) volgt. Deelnemers volgen de opleiding 
zoals vermeld op de onderwijsovereenkomst.  
Op het moment dat een deelnemer met een diploma voor bekostiging in aanmerking wordt gebracht, is 
vastgesteld dat deze voldoet aan de bekostigingsvoorwaarden (onder andere een juiste Onderwijsovereenkomst). 
 
6.2.7 Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven 

Het komt op beperkte schaal voor dat sectoren binnen Gilde Opleidingen maatwerktrajecten ontwikkelen waarbij 
een andere organisatie een bijdrage betaalt voor het op maat maken van trajecten voor eigen personeel. In 2014 
zijn maatwerktrajecten uitgevoerd voor de volgende bedrijven en organisaties:  

 Nedtrain 

 GVB Diemen 
 Sulzer Eldim BV 

 Kusters Engineering 

 Techno Service Nederland 
 
6.2.8 Buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland 

Alleen onderwijs dat daadwerkelijk in Nederland verzorgd wordt, komt voor bekostiging in aanmerking. De Wet 
Educatie en Beroepsonderwijs heeft immers een territoriale werking en is in het buitenland niet van toepassing. 
Er is geen sector binnen Gilde Opleidingen die onderwijs in het buitenland verzorgt; het komt wel voor dat de 
beroepspraktijkvorming in het buitenland gerealiseerd wordt. 

 

6.3 Treasurybeleid 

 
Het Treasury Statuut is in 2013 herzien en op  22 maart 2013  vastgesteld door het College van Bestuur en 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Gilde Opleidingen heeft in 2008 gekozen voor het “Geïntegreerd 
middelenbeheer” (schatkistbankieren). Hierbij dient Gilde Opleidingen publieke creditgelden op rekening-courant 
bij het Ministerie van Financiën aan te houden. Tevens is er door het Ministerie van Financiën een rekening-
courantkrediet verstrekt. Er wordt rente vergoed over creditstanden en rente betaald over debetstanden in 
rekening-courant. De bankrekeningen bij de particuliere banken die Gilde Opleidingen aanhoudt, worden 
dagelijks afgeroomd tot nul en overgeboekt naar de rekening-courant van de Staat.  

 
Gilde Opleidingen heeft bovendien de mogelijkheid om deposito’s bij de staat te plaatsen en leningen af te sluiten 
om in de financieringsbehoefte te voorzien. Alle leningen zijn ondergebracht bij het Ministerie van Financiën en 
bestaan uit vastrentende leningen. In 2014 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten. Overigens bezit Gilde 
Opleidingen geen aandelen in beursgenoteerde ondernemingen of obligaties.  
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6.4 Financieel resultaat 2014 

In deze paragraaf wordt het financiële resultaat over 2014 nader toegelicht, evenals de belangrijkste afwijkingen 
in de exploitatie van Gilde Opleidingen ten opzichte van de begroting die voor 2014 was opgesteld. 
 

6.4.1 Resultaat 2014: hoger dan begroot 

Gilde Opleidingen heeft het boekjaar 2014 afgesloten met een positief resultaat van € 1,7 miljoen. In de begroting 
van 2014 was rekening gehouden met een post voor onvoorziene uitgaven ten bedrage van € 1 miljoen. Deze 
reserve (begroot onder de overige personele lasten) is in 2014 niet ingezet.  Daarnaast is er sprake van hogere 
baten uit contracten en lagere lonen en salarissen. 
 
De verschillen tussen de realisatie en de begroting van 2014 worden hierna kort toegelicht. 
 

         bedragen in € 1.000

Begroot resultaat 2014 -€                    

Lagere (Rijksbijdragen) OC&W 1 305-€              

Hogere overige overheidsbijdragen 2 40€                

Hogere baten werk i.o.v. derden 3 494€              

Lagere overige baten 4 40-€                

Lagere lonen en soc. lasten. 5 1.193€           

Lagere overige personele lasten 6 1.124€           

Lagere wachtgelduitkeringen 7 225€              

Hogere kosten inleenkrachten 8 783-€              

Lagere afschrijvingen 9 137€              

Hogere huisvestingslasten 10 7-€                  

Hogere overige instellingslasten 11 379-€              

Resultaat 2014 1.699€            
 

Tabel 6.4.1 Verschillen tussen het begrote en gerealiseerde resultaat 2014 

                              
1. Lagere OC&W bijdragen 

De rijksbijdragen OC&W zijn per saldo lager dan de begroting. In de begroting was rekening gehouden 
met een indexering van de lumpsum. Deze indexering is veel lager uitgevallen. Daar staat tegenover dat 
er voor LGF extra overgangsbekostiging beschikbaar is gesteld die niet was begroot. 
 

2. Hogere overige overheidsbijdragen 
De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot. De herverdeling van de WEB middelen door het 
ministerie van OC&W heeft in 2013 geleid tot een ruim hoger budget voor de gemeenten in Noord-
Limburg. Deze gemeenten hadden onvoldoende bestedingsvoorstellen voor deze verhoogde middelen. 
Op basis van de meeneemregeling is daarom een deel van het budget doorgeschoven naar 2014. 
 

3. Hogere baten werk i.o.v. derden 
Er is sprake van hogere baten uit inburgeringstrajecten. Het aantal zelfmelders is significant hoger dan 
was begroot.  Ook is er sprake van meer maatwerktrajecten en projectbaten bij de sector Techniek. 
 

4. Lagere overige baten 
Name de deelnemersbijdragen zijn iets lager dan was begroot. 
 

5. Lagere lonen en salarissen 
In de begroting was rekening gehouden met 2% loonkostenstijging. In de nieuwe cao is sprake van een 
loonkostenstijging van 1,2 % per 1 augustus 2014. Daarnaast is het natuurlijk verloop van LC-docenten 
ingevuld door goedkopere LB-docenten. Omdat de leerlingaantallen in het schooljaar 2014/2015 
nagenoeg gelijk zijn aan het vorige schooljaar is de gemiddelde fte-inzet nagenoeg gelijk aan de 
begroting. 



 

 
50 

 
6. Lagere overige personele lasten 

De realisatie van de overige personele lasten is lager, omdat op deze post de reserve van € 1 miljoen 
voor 2014 was begroot die niet is ingezet. 

 
7. Lagere wachtgelduitkeringen 

Ultimo 2013 is een voorziening getroffen voor toekomstige kosten uit hoofde van wachtgelduitkeringen 
aan voormalige werknemers. In de begroting was hiermee nog geen rekening gehouden. De realisatie in 
2014 is daarom lager en betreft uitsluitend een extra dotatie aan deze voorziening. 
 

8. Hogere kosten inleenkrachten 
In 2014 zijn meer inleenkrachten ingezet dan was begroot. Er is met name meer personeel ingeleend 
voor: 

o de extra inburgeringsactiviteiten bij Educatie; 
o de verdere afbouw van Educatie, waardoor Educatie medewerkers ingezet kunnen worden bij 

de beroepssectoren; 
o maatwerktrajecten bij Techniek; 
o uitbesteding van opleidingstrajecten bij het voorgezet onderwijs; 
o tijdelijke vervanging van managers; en 
o ondersteuning bij het voorbereiden van het meerjarig ict-plan. 

 
9. Lagere afschrijvingen 

Er zijn in 2014 minder investeringen gedaan dan was gepland. De investeringen in ICT zijn grotendeels 
doorgeschoven naar 2015 en de geplande nieuwbouw Marathonlaan gaat niet door.   

 
10. Hogere huisvestingslasten 

Er is in 2014 geïnvesteerd in het wegwerken en voorkomen van achterstallig onderhoud aan gebouwen 
en gebouwinstallaties. 

 
11. Hogere overige instellingslasten 

Met name de kosten voor extern advies zijn hoger dan begroot. Dat houdt verband met het feit dat 
instellingen die hun diensten leveren in het kader van passend onderwijs, hiervoor vanaf 2014 een 
vergoeding ontvangen. Daar staat tegenover dat Gilde Opleidingen hiervoor ook extra middelen voor 
passend onderwijs heeft ontvangen. 

 

6.5 Continuïteitsparagraaf  

6.5.1 Deelnemersprognose 

Uitgangspunt is dat het deelnemersaantal in Limburg (en dus ook bij Gilde Opleidingen) in 2025 ca. 13% lager zal 
zijn dan in 2014. Dit is gebaseerd op de eerste verkennende uitvoering van het mbo-prognosemodel, gedateerd 
september 2014.  In de meerjarige prognose is deze aanname verwerkt.  
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Figuur 6.5.1 Verwachte deelnemersaantallen beroepsonderwijs Gilde Opleidingen  - 2015 tot en met 2025 

 
Naast de studenten aan het reguliere beroepsonderwijs is er sprake van deelnemers aan het Vavo en 
deelnemers in het kader van de Educatie en Inburgeringstrajecten. 
Het aantal Vavo deelnemers wordt constant gehouden. De deelnemers in het kader van Educatie en inburgering 
zullen verder dalen tot nul (in 2017). 
 
6.5.2 Prognose personele bezetting 

Op basis van de deelnemersprognose is een inschatting van de personele bezetting voor de komende jaren 
gemaakt. Daaruit blijkt dat het personeelsbestand geleidelijk afneemt. Met het oog op de onzekerheden in de 
deelnemersontwikkelingen is een deel van de bezetting tijdelijk.  
 

2014 2015 2016 2017

Onderwijzend personeel 483,7 484,6 472,4 461,1

Management / Directie 11,0 11,0 11,0 11,0

Overig (onderwijs)ondersteunend personeel 331,6 337,5 336,6 333,8

Totaal 826,3 833,1 820,0 805,9
 

Tabel 6.5.2 Prognose personele bezetting 

 
6.5.3 Financiële positie 

Balans 
De waarderingsgrondslagen voor activa en passiva in onderstaand overzicht zijn beschreven in de toelichting op 
de jaarrekening 2014. 

 



 

 
52 

 
Tabel 6.5.3a Balansontwikkelingen tot en met 2017 

 
Gilde Opleidingen heeft in 2014 een heroverweging gemaakt van het meerjarig huisvestingsplan  voor de periode 
2012-2022. Het oorspronkelijke plan voorzag in nieuwbouw aan de Marathonlaan in Roermond en gedeeltelijke 
nieuwbouw aan de Groenveldsingel in Venlo. Als gevolg van de heroverweging vindt er geen nieuwbouw meer 
plaats. In plaats daarvan worden de Groenveldsingel in Venlo en de Bredeweg en Kerkeveldlaan in Roermond  
ingrijpend gerenoveerd. 
Om deze plannen te realiseren heeft Gilde Opleidingen leningen afgesloten bij het Ministerie van Financiën tegen 
een vast rentepercentage. 

 
Belangrijkste balansontwikkelingen t/m 2017: 

 De bestaande leningen bij het Ministerie van Financiën worden geleidelijk afgelost. 

 Door de verwachte positieve resultaten in de komende jaren stijgt het eigen vermogen van € 30,2 
miljoen in 2014 tot € 34,0 miljoen in 2017. 

 
Financieringsstructuur 
Sinds 2008 heeft Gilde Opleidingen gekozen voor schatkistbankieren en is gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om de externe financiering af te nemen bij het Ministerie van Financiën. Gilde Opleidingen heeft bij het Ministerie 
van Financiën leningen afgesloten voor de financiering van de renovatieplannen die onderdeel zijn van het 
masterplan huisvesting. 

 
Alle bestaande leningen bij het Ministerie van Financiën worden tot en met 2020 afgelost.  
Gilde Opleidingen beschikt over een kredietfaciliteit bij het Ministerie van Financiën (maximaal € 8 miljoen). 

 
 

  

Balans 2014 2015 2016 2017

Totaal Materiële Activa 61.906.682 71.625.258 71.042.782 67.850.514

Financiele Activa 0 0 0 0

Totaal Vaste Activa 61.906.682 71.625.258 71.042.782 67.850.514

Vorderingen 3.053.201 3.053.201 3.053.201 3.053.201
Liquide middelen 13.816.305 2.502.684 0 686.657

Totaal Vlottende Activa 16.869.506 5.555.885 3.053.201 3.739.858

TOTAAL ACTIVA 78.776.188 77.181.143 74.095.983 71.590.372

Eigen Vermogen 30.172.459 32.199.811 33.254.749 33.976.314

Voorzieningen 3.031.251 3.935.547 4.763.843 5.592.139

Bestaande geldleningen 28.233.000 23.703.000 20.573.000 15.000.000
Nieuwe geldleningen 0 0 0 0

Kortlopend deel lange leningen 7.030.000 6.030.000 3.130.000 5.573.000
Kortlopende schulden 10.309.478 11.312.785 11.438.426 11.448.919
Schulden aan gelieerde instellingen 0 0 0 0
Schulden aan kredietinstellingen 0 0 935.964 0

TOTAAL PASSIVA 78.776.188 77.181.143 74.095.982 71.590.372
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Raming van baten en lasten: 
 

 
Tabel 6.5.3b Raming van baten en lasten 

 
De winst- en verliesrekening van Gilde Opleidingen laat vanaf 2014 een positief resultaat zien. 

 
In de Rijksbijdrage OCW is rekening gehouden met de extra middelen die Gilde Opleidingen vanaf 2015 krijgt in 
het kader van de kwaliteitsafspraken MBO. Daaraan gekoppeld zijn er ook extra kosten begroot voor innovatie.  
Er is voorzien in geleidelijke daling van het aantal studenten (13% tot 2025), hetgeen leidt tot een lagere 
lumpsumvergoeding. 
Er is rekening gehouden met een sterke daling van de baten van Educatie als gevolg van het geleidelijk 
afschaffen van de gedwongen winkelnering bij de besteding van WEB middelen door de gemeenten. Dat leidt tot 
het beëindigen van deze activiteiten.  

 
 
  

Winst & Verlies 2014 2015 2016 2017

Rijksbijdrage OCW 69.485.899 80.121.668 81.975.379 82.837.963
    Bijdrage Educatie (WEB) 1.819.345 1.268.800 733.000 0
    ESF-subsidie Educatie 0 0 0 0
    Bijdrage VAVO 1.562.043 0 0 0
    Uitbesteding VAVO 452.312 397.500 397.500 347.500
    Contracten Educatie (baten contracten) 718.658 365.000 0 0
Baten contracten (excl. Educatie; incl. GPO) 1.432.860 930.800 930.800 930.800
Baten overige projecten 740.576 981.650 981.650 981.650
Overige baten 1.979.555 1.735.316 1.735.316 1.735.316
Doorberekende bouwrente 0 0 0 0

Som der bedrijfsopbrengsten 78.191.248 85.800.734 86.753.645 86.833.229

Personeelskosten 56.038.210 57.975.265 58.854.637 58.443.465
Afschrijvingen 5.086.697 5.390.425 6.922.356 7.295.288
Vrijval egalisatierekening -75.000 -75.000 -75.000 0
Huisvestingslasten 4.607.650 5.110.240 4.369.175 4.383.030
Overige materiele lasten 9.051.830 10.166.586 10.217.419 10.268.506
Dotatie voorzieningen 650.618 1.089.157 589.157 689.157
Innovatiekosten 1.400.000 2.300.000 2.700.000
Reserve 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Som der bedrijfskosten 75.360.005 82.556.673 84.677.744 85.279.446

BEDRIJFSRESULTAAT 2.831.243 3.244.061 2.075.901 1.553.783

Rente op financieringen (bestaand en nieuw) -1.143.813 -1.221.710 -1.020.962 -832.218 
Rente kasstromen derivaten 0 0 0 0
Rente baten 12.034 5.000 0 0
Bouwrente 0 0 0 0

Financiële baten en lasten -1.131.779 -1.216.710 -1.020.962 -832.218 

RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 1.699.464 2.027.351 1.054.939 721.565

Buitengewone baten en lasten, incl. gereal. winsten 0 0 0 0

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 1.699.464 2.027.351 1.054.939 721.565

Resultaat deelnemingen 0 0 0 0
Resultaat derden 0 0 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 1.699.464 2.027.351 1.054.939 721.565
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Kengetallen 

 Solvabiliteit: 
 
De ratio solvabiliteit  is gedefinieerd als: Eigen Vermogen (exclusief  voorzieningen) / Totaal Passiva * 100%.  
Deze ratio wordt vergeleken met de volgende normen: 
• de intern vastgestelde norm van 30% (minimum) en  
• de door de onderwijsinspectie gehanteerde bandbreedte 20% - 60%. 
 

 
Figuur 6.5.3c ontwikkeling solvabiliteit 

 
De solvabiliteit zit eind 2014 op de interne norm van 38% en ruim boven de minimumnorm van de 
onderwijsinspectie (30%). Vanaf 2014 stijgt de solvabiliteit geleidelijk door de positieve resultaten en de 
aflossingen van de lopende leningen bij het Ministerie van Financiën.  

 
 Liquiditeit: 
 
De ratio liquiditeit is gedefinieerd als:  Vlottende Activa / Kortlopende Schulden. Deze ratio wordt gerelateerd aan 
de door de onderwijsinspectie geformuleerde norm van 0,5. 
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Figuur 6.5.3d Ontwikkeling liquiditeit 
 

De liquiditeit is eind 2014 nagenoeg 1. Door de investeringsuitgaven in het kader van ict en huisvesting daalt de 
liquiditeit onder de door de inspectie vastgestelde norm van 0,5. De lage liquiditeit is een bewuste keuze.  
Gilde Opleidingen beschikt namelijk over een kredietfaciliteit op de rekening courant van 10% van de publieke 
jaaromzet, zijnde circa € 8 miljoen.  
Dit betekent dat zoveel mogelijk de eigen kasstroom aangewend wordt voor investeringen en aflossingen van de 
leningen. 
 

6.6  Externe ontwikkelingen en onzekerheden  

De grootste onzekerheid voor Gilde Opleidingen is de ontwikkeling van het deelnemersaantal. De invoering van 
Focus op Vakmanschap en met name het terugdringen van het aantal vierjarige opleidingen zal de komende 
jaren ook effect hebben op het deelnemersaantal. In de ontwikkeling van het deelnemersaantal is rekening 
gehouden met een daling van 13 % tot 2025. 
 
Op dit moment spelen binnen de MBO-sector een aantal ontwikkelingen die de komende jaren effect zullen 
hebben op de bedrijfsvoering en de financiële situatie van Gilde Opleidingen. Het gaat daarbij om de 
ontwikkelingen in het kader van Focus op vakmanschap.. 
 
Daarnaast zal er in het kader van het Actieplan Leraar 2020 de komende jaren extra aandacht besteed worden 
aan het verder verbeteren  van de kwaliteit van de managers en docenten in het MBO. Om deze doelstelling te 
realiseren ontvangt Gilde Opleidingen extra financiële middelen. 
 
Het Ministerie van OCW heeft een besluit genomen ten aanzien van de WEB-middelen. Met ingang van 2015 
worden de WEB-middelen  overgeheveld naar het Participatiefonds van de Gemeenten. Het WEB deel behoeft 
niet meer weggezet te worden bij de roc’s. De gemeenten hebben een eigen keuzevrijheid om de 
Participatiefondsmiddelen te besteden in het Sociale Domein. Het Ministerie heeft een afbouw scenario 
afgesproken voor de gedwongen winkelnering. Vanaf 2015 zal het verplichte budget voor besteding bij de roc’s, 
jaarlijks met 25% afnemen ten opzichte van het budget van 2014. Gilde Opleidingen heeft inmiddels het besluit 
genomen om deze activiteiten met ingang van 2017 stop te zetten. 
 
In het verslag van de Raad van Toezicht wordt nader ingegaan op de actuele thema’s en de ontwikkelingen. 
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6.7 Monitoring van risico’s 

Het belangrijkste instrument dat binnen Gilde Opleidingen wordt gebruikt voor het beheersen van de risico’s op 
middellange termijn is het meerjaren business model. Dit model geeft inzicht in de toekomstige financiële effecten 
van het gevoerde beleid. Het model bevat ook de mogelijkheid om verschillende scenario’s in de toekomst door te 
rekenen en de effecten ten aanzien van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit inzichtelijk te maken. 
Het meerjaren business model wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van de vastgestelde begroting en jaarrekening 
en voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 
 
Een ander belangrijk sturingsinstrument binnen Gilde Opleidingen is de Gilde Beleidsmonitor. Hierin zijn de 
doelstellingen van de organisatie uitgewerkt in meer concrete doelstellingen voor de sectoren en diensten. 
De verantwoordelijke directeur rapporteert hierin tevens over de voortgang.  Drie maal per jaar  wordt de 
voortgang besproken tussen het College van Bestuur en de betreffende directeur. 
Daarbij wordt ook expliciet stilgestaan bij de risico’s die Gilde Opleidingen loopt als de voorgenomen acties niet 
(tijdig) worden gerealiseerd. Er wordt bewust gestuurd op voldoende variabiliteit van de kostenstructuur om bij 
tegenvallende inkomsten het kostenniveau hierop te laten aanpassen. 
Ook ten aanzien van huisvestiging wordt uitdrukkelijk gestuurd op variabiliteit. 
 
Andere belangrijke instrumenten in het kader van risicomanagement  zijn: 

 Financiële en personele rapportages. Deze rapportages worden per kwartaal opgesteld ten 
behoeve van het College van Bestuur en de verantwoordelijke sector- of dienstdirecteuren. De 
rapportages worden ook besproken met de Raad van Toezicht. 

 Meerjarenraming. Deze wordt jaarlijks bijgewerkt met een tijdshorizon van 10 jaar. Dit model biedt 
de mogelijkheid om scenario’s door te rekenen. Op die manier ontstaat er enig inzicht in de 
toekomstige financiële risico’s en de effecten daarvan op de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. 

 Monitoring van risico’s aan de hand van risicokaarten.  De belangrijkste operationele risico’s worden 
gemonitord aan de hand van risicokaarten. Hierop worden risico’s en beheersmaatregelen 
beschreven. Deze risico’s en de beheersmaatregelen worden binnen de organisatie besproken en 
gewogen. 

 

6.8  Branchecode Goed Bestuur MBO Raad 

Het CvB van Gilde Opleidingen past de branchecode van de MBO Raad toe. 

 

6.9 Jaarrekening 2014 

De jaarrekening 2014 met de bijbehorende controleverklaring zijn hierna als bijlage 2.2 opgenomen. 
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Bijlage 1.1. Overzicht actieve opleidingen Gilde Opleidingen 

Code 
opleiding 

Naam opleiding

 Bijzondere opleidingen 

 Bijzondere trajecten 

 Havo (eenjarig) 

 Vmbo Theoretische Leerweg (eenjarig) 

5121 Vavo ATH NW zonder profiel 

5170 Vwo Natuur en Techniek 

5171 Vwo Natuur en Gezondheid 

5172 Vwo Economie en Maatschappij 

5173 Vwo Cultuur en Maatschappij 

5321 Vavo havo NW zonder profiel 

5370 Havo Natuur en Techniek 

5371 Havo Natuur en Gezondheid 

5372 Havo Economie en Maatschappij 

5373 Havo Cultuur en Maatschappij 

5400 Vmbo Theoretische Leerweg Economie 

5400 Vmbo Theoretische Leerweg Techniek 

5400 Vmbo Theoretische Leerweg Zorg en Welzijn 

5501 Sociale redzaamheid niveau 1 

5502 Sociale redzaamheid niveau 2 

5505 Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 1 

5506 Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 2 

22195 Maatschappelijke zorg 

22197 Pedagogisch werk 

90112 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst KC Handel) 

90202 Logistiek teamleider (Logistiek teamleider VTL) 

90217 Logistiek supervisor (Logistiek supervisor VTL) 

90252 Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) 

90255 Logistiek medewerker (Logistiek medewerker VTL) 

90303 Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) 

90304 Ondernemer horeca/bakkerij (Ondernemer bakkerij) 

90383 Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel) 

90402 Mediavormgever (Art & Design Savantis) 

90440 Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent 

90471 Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) 

90472 Administratief medewerker (Secretarieel medewerker) 

90531 Medewerker marketing en communicatie (Assistent Communicatiemedewerker) 

90532 Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) 

90622 Frontofficemedewerker (Receptionist) 

90760 Kok 

90933 Assistent-manager internationale handel (Assistent-manager internationale handel binnendienst) 

91080 Machinebouw mechatronica (Monteur mechatronica) 
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91091 Machinebouw Mechatronica (Machinebouwer) 

91182 Kapper 

91200 Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) 

91300 Apothekersassistent 

91310 Doktersassistent 

91410 Tandartsassistent 

91420 Zorghulp 

91450 Medewerker schilderen (Schilder) 

91461 Medewerker schilderen (Gezel schilder aankomend voorman) 

91830 Chauffeur goederenvervoer 

91870 Manager transport en logistiek (manager transport en logistiek) 

91890 Planner wegtransport 

92141 Mobiele Werktuigen (Monteur mobiele werktuigen Kenteq) 

92151 Mobiele Werktuigen (Allround monteur mobiele werktuigen Kenteq) 

92180 Onderhoud- en Verbouwbedrijf (Servicemedewerker Gebouwen) 

92513 Werkvoorbereiden (Werkvoorbereider Installatie) 

92620 Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang) 

92631 Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg) 

92632 Pedagogisch Werk (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) 

92640 Helpende Zorg & Welzijn 

92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 

92661 Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) 

92662 Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen) 

93183 Machinist (Machinist grondverzet) 

93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) 

93211 Financiële beroepen (Assistent-accountant) 

93212 Financiële beroepen (Bedrijfsadministrateur) 

93410 Autotechniek (Autotechnicus) 

93420 Autotechniek (Eerste Autotechnicus) 

93430 Autotechniek (Technisch Specialist Personenauto's) 

93440 Bedrijfsautotechniek (Bedrijfsautotechnicus) 

93450 Bedrijfsautotechniek (Eerste bedrijfsautotechnicus) 

93460 Bedrijfsautotechniek (Technisch specialist bedrijfsauto's) 

93492 Manager handel (Filiaalmanager) 

93494 Manager handel (Vestigingsmanager groothandel) 

93500 Onderwijsassistent 

93510 Mbo-Verpleegkundige 

93631 Optiek (Verkoopmedewerker optiek) 

93651 Optiek (Opticien) 

93652 Optiek (Opticien/manager) 

93751 Verkoper (Verkoper detailhandel) 

93802 Commercieel medewerker ((Junior) accountmanager KC Handel) 

93810 Mobiele werktuigen (Technicus landbouwmechanisatie) 

93902 Metselaar (Metselaar inclusief lichte scheidingswanden) 

93910 Tegelzetter 
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93980 Vakman gww 

93990 Vakman gww (Allround vakman gww) 

94000 Straatmaker (Opperman bestratingen) 

94010 Straatmaker 

94051 Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris bouw) 

94052 Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris infra) 

94072 Frontofficemedewerker (Frontofficemanager) 

94090 Reizen (Verkoper reizen) 

94110 Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) 

94120 Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) 

94130 Leisure & hospitality (Leisure & hospitality executive) 

94140 Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw) 

94153 Medewerker bediening/café-bar (Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw) 

94161 Medewerker bediening/café-bar (Leidinggevende bediening) 

94221 Brood en banket (Brood- en banketbakker) 

94271 Installeren (Monteur elektrotechnische installaties) 

94272 Installeren (Monteur werktuigkundige installaties) 

94281 Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) 

94282 Installeren (Eerste monteur werktuigkundige installaties) 

94291 Installeren (Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties) 

94292 Installeren (Leidinggevend monteur werktuigkundige installaties) 

94302 Metaalbewerken (Basislasser) 

94312 Metaalbewerken (Constructiewerker) 

94323 Service apparatuur en installaties (Servicemonteur installatietechniek) 

94340 Fijnmechanische Techniek (Verspaner) 

94421 Middenkader engineering (Technicus) 

94430 Pedicure 

94823 Metselaar (Allround metselaar aan- en verbouw) 

94891 Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening 

94900 Medewerker personeel en arbeid 

94920 Timmerman 

94932 Timmerman (Allround timmerman nieuwbouw) 

95000 Machinaal houtbewerker 

95041 Autoschadehersteltechniek (Autoschadehersteller niveau 3) 

95060 ICT-medewerker (Medewerker ICT) 

95070 ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) 

95081 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden) 

95091 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend onderofficier grondoptreden) 

95102 Kok (Leidinggevende keuken) 

95120 Kapper (Junior Kapper) 

95311 Applicatie- en mediaontwikkeling (Applicatieontwikkelaar) 

95321 ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) 

95380 Secretariële beroepen (Secretaresse) 

95391 Secretariële beroepen (Directiesecretaresse/Managementassistent) 

95420 Kok (Zelfstandig werkend kok) 
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95520 Mbo-Verpleegkundige 

95530 Verzorgende-IG 

95580 Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer) 

95744 Pedicure 

95745 Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) 

95746 Schoonheidsspecialist 

95747 Uitvoerend bakker 

95748 Zelfstandig werkend banketbakker 

95749 Zelfstandig werkend broodbakker 

95761 Constructiewerker 

95768 Entree (Assistent logistiek) 

95769 Entree (Assistent dienstverlening en zorg) 

95771 Entree (Assistent bouwen, wonen en onderhoud) 

95772 Entree (Assistent verkoop/retail) 

95773 Entree (Assistent mobiliteitsbranche) 

95774 Entree (Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie) 

95775 Entree (Assistent installatie- en constructietechniek) 
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Bijlage 1.2 Studentenaantal naar leerweg, sectorniveau en locatie 

  

2010 2011 2012 2013 2014 

aant. 
 

% 

  Beroepsopleidend 7588 7447 7524 8244 8506 81,7% 
Leerwegen Beroepsbegeleidend 2945 2755 3180 2464 1910 18,3% 

  Deeltijd Beroepsopleidend 5 5 0 0 0 0% 
  Totaal 10538 10207 10704 10708 10416 100% 
        

  Economie 2893 2943 3100 3320 2734 23,3% 
  Hospitality & Wellness 1341 1252 1192 1245 1312 11,2% 

Sectoren Techniek 1919 1774 1827 1673 2019 17,2% 
  Zorg & Welzijn 4058 3932 4010 4126 4089 34,9% 

  
Educatie en GPO, 
beroepsonderwijs 327 306 575 344 262 2,2% 

  Educatie en GPO, educatie 3477 2906 2236 1852 1299 11,1% 
  Totaal 14015 13113 12940 12560 11715 100% 

        
  Niveau 1 193 156 506 140 140 1,3% 
  Niveau 2 2389 2235 2216 2283 1935 18,6% 

Niveaus Niveau 3 4090 4027 4126 4068 3462 33,2% 
  Niveau 4 3866 3789 3856 4217 4879 46,8% 
  Totaal 10538 10207 10704 10708 10416 100% 

        
  Roermond 3190 2844 3107 2760 2645 25,4% 
  Sittard/Geleen 475 507 559 610 582 5,6% 

Locaties Venlo 3665 3770 3856 3975 4002 38,4% 
  Venray 1184 1253 1324 1491 1592 15,3% 
  Weert 942 877 898 1006 1003 9,6% 
  Bedrijfslocatie 1082 956 960 585 346 3,3% 
  Dislocatie       281 246 2,4% 
  Totaal 10538 10207 10704 10708 10416 100% 
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Bijlage 1.3 Bekostigde studenten beroepsonderwijs 

   

2010 2011 2012 2013 

aant. % 

  Beroepsopleidend 7530 7419 7498 8223 77,1% 

Leerwegen Beroepsbegeleidend 2851 2674 2927 2445 22,9% 

  Deeltijd Beroepsopleidend 0 0 0 0 0% 

  Totaal 10381 10093 10425 10668 100% 

       

  Economie 2835 2895 3066 3264 30,6% 

  Hospitality & Wellness 1297 1238 1171 1236 11,6% 

Sectoren Techniek 1901 1758 1786 1726 16,2% 

  Zorg & Welzijn 4032 3907 3973 4111 38,5% 

  Project Gilde Praktijkopleidingen 316 295 429 331 3,1% 

  Totaal 10381 10093 10425 10668 100% 

       

  Niveau 1 177 149 379 136 1,3% 

  Niveau 2 2323 2173 2145 2242 21,0% 

Niveaus Niveau 3 4035 3934 4060 3986 37,4% 

  Niveau 4 3846 3837 3841 4304 40,3% 

  Totaal 10381 10093 10425 10668 100% 

       

  Roermond 2990 2809 3090 2721 25,5% 

  Sittard/Geleen 473 496 543 605 5,7% 

Locaties Venlo 3734 3756 3776 3939 36,9% 

  Venray 1166 1242 1312 1488 13,9% 

  Weert 939 872 895 1005 9,4% 

  Bedrijfslocatie 1079 918 809 632 5,9% 

 Dislocatie 278 2,6% 

  Totaal 10381 10093 10425 10668 100% 

       
In % van aantal te bekostigen studenten, 
afgerond 99% 99% 97% 100% 
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Bijlage 1.4 Jaarresultaat en diplomaresultaat van de instelling en per sector 

Jaarresultaat 
                    

Gilde Beroepsonderwijs  Economie Hospitality & W Techniek Zorg & Welzijn Educatie & GPO 
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2013-2014 4017 1173 77,4  1625 428 79,2 436 133 76,6 664 161 80,5 1079 394 73,3 213 57 78,9 
2012-2013 4024 1101 78,5  1406 336 80,7 424 149 74 654 169 79,5 1088 375 74,4 452 72 86,3 

2011-2012 3496 1234 73,9  1163 421 73,4 484 149 76,5 590 169 77,7 1101 418 72,5 158 77 67,2 
2010-2011 3760 1332 73,8  1173 436 72,9 439 211 67,5 739 210 77,9 1231 414 74,8 183 65 73,8 
2009-2010 4251 1359 75,8  1436 420 77,4 542 185 74,6 773 250 75,6 1359 456 74,9 152 53 74,1 
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Diplomaresultaat 
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2013-2014 2902 897 76,4  1127 318 78 308 107 74,2 476 116 80,4 854 312 73,2  137 44 75,7
2012-2013 2908 861 77,2  887 269 76,7 321 118 73,1 538 128 80,8 888 292 75,3 274 54 83,5

2011-2012 2750 931 74,7  821 319 72 360 125 74,2 473 120 79,8 962 324 74,8  134 43 75,7
2010-2011 3003 1016 74,7  841 328 71,9 388 179 68,4 629 167 79 1076 349 75,5 146 51 74,1
2009-2010 3374 951 78  940 304 75,6 466 125 78,8 638 185 77,5 1261 291 81,3  83 46 64,3
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Bijlage 1.5 Jaarresultaat Gilde Opleidingen 

Aantal gediplomeerden en aantal instellingsverlaters zonder diploma, per jaar per niveau 

 

    2010 2011 2012 2013 2014   

 Niveau 1  

Gediplomeerden en uitstromers 288 263 229 596 257   

Gediplomeerden schooljaar 226 223 190 547 227   

Instellingsverlaters zonder 
diploma schooljaar (uitstromers) 62 40 39 49 30   

Rendement 78,5% 84,8% 83,0% 91,8% 88,3%   

           

 Niveau 2  

Gediplomeerden en uitstromers 1640 1411 1250 1267 1398   

Gediplomeerden schooljaar 1194 979 886 926 1059   

Instellingsverlaters zonder 
diploma schooljaar (uitstromers) 446 432 364 341 339   

Rendement 72,8% 69,4% 70,9% 73,1% 75,8%   

           

 Niveau 3  

Gediplomeerden en uitstromers 2117 1823 1718 1912 1738   

Gediplomeerden schooljaar 1558 1307 1188 1501 1378   

Instellingsverlaters zonder 
diploma schooljaar (uitstromers) 559 516 530 411 360   

Rendement 73,6% 71,7% 69,2% 78,5% 79,3%   

           

 Niveau 4  

Gediplomeerden en uitstromers 1565 1595 1533 1350 1797   

Gediplomeerden schooljaar 1273 1251 1232 1050 1353   

Instellingsverlaters zonder 
diploma schooljaar (uitstromers) 292 344 301 300 444   

Rendement 81,3% 78,4% 80,4% 77,8% 75,3%   

           

Totaal gediplomeerden en uitstromers 5610 5092 4730 5125 5190   

Totaal gediplomeerden schooljaar 4251 3760 3496 4024 4017   

Totaal instellingsverlaters zonder diploma 
schooljaar (uitstromers) 1359 1332 1234 1101 1173   

Rendement 75,8% 73,8% 73,9% 78,5% 77,4%   
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Bijlage 1.6 Uitschrijvingen kort ná 1 oktober  

Reden 
 Aantal studenten 

2010 2011 2012 2013 2014 
Opleiding afgerond (diploma) 24 51 78 78 121 
Wordt examendeelnemer 2 1 44 9 2 
Andere opleiding (buiten Gilde Opleidingen)   3 13 8 3 
Verhuizing 3 2 3 2 4 
Gezondheidsredenen 8 8 5 5 7 
Zwangerschap 1 2     1 
Door Gilde ambtshalve/administratieve redenen   1   1 10 
Resultaat bpv is onvoldoende 3 1 1 1 2 
Ziekte 3 3 1 1 2 
Financiële beperkingen 3 2 1 1 1 
Van school verwijderd 3 2   2 2 
Onvoldoende capaciteit 3 3 4 2 1 
Psycho/sociale beperkingen 2 3 1 1 7 
Problemen thuissituatie 5 9 5 4 3 
Mist zelfdiscipline 2 1 3 2 5 
Te veel studievertraging 1 3 3 3 2 
Afspraken niet nakomen 2 4 10 14 6 
Begeleiding op school onvoldoende 2       1 
Combinatie werken en leren te zwaar   1 3 1 4 
Niveau opleiding werkelijk te hoog 7 6 4 3 3 
Opleiding bevalt niet 11 9 9 5 4 
Opleiding sluit niet aan bij talenten en interesse 1 6 1 2 2 
Verkeerde keuze opleiding 11 10 7 12 2 
Belangstelling andere opleiding 13 13 11 5 6 
Opleiding past niet bij wat student later wilde 
worden 3   1 1 1 
Verkeerd beeld opleiding         1 
Liever werken 11 13 18 9 15 
Aanbod baan door stagebedrijf (groenpluk)   1     1 

Aanbod van ander bedrijf om daar te komen 
werken         1 
In baan ook mogelijkheden om zich te ontwikkelen 1       1 
Geen bpv-plaats kunnen vinden 2 3 2 4 2 
Ontslag/weggestuurd van stage/bpv 3 2 4   5 
Ander werk/beroep 6 5 4   2 
Loon/vergoeding te laag         1 
Onbereikbaar/geen reactie 4 4 4 9 9 
Reden niet kunnen achterhalen 3 1 1   1 
Totaal 160 193 246 203 241 
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Bijlage 1.7 Aantal studenten dat is overgestapt naar een andere 
opleiding 

Van Sector Naar sector 2010 2011 2012 2013 2014  

Economie 

Economie 28 6 7 18 10  
Hospitality & 
Wellness 1   1 1 1  
Techniek       4  
Zorg & Welzijn 2        
Educatie en GPO   1 1    

Subtotaal Economie   31 7 9 23 11  

Hospitality & Wellness 

Economie 2     1  
Hospitality & 
Welllness 13 9 7 11 9  
Techniek          
Zorg & Welzijn          
Educatie en GPO          

Subtotaal Hospitality & 
Wellness   15 9 7 12 9  

Techniek 

Economie 2     1  
Hospitality & 
Wellness 1 1   1  
Techniek 27 52 5 17 19  
Zorg & Welzijn          
Educatie en GPO   1 1 1  

Subtotaal Techniek   30 54 6 20 19  

Zorg & Welzijn 

Economie   1   1  
Hospitality & 
Wellness 2   1 1 1  
Techniek       1  
Zorg & Welzijn 12 39 23 16 21  
Educatie en GPO   1      

Subtotaal Zorg & Welzijn   14 41 24 19 22  

Educatie en GPO 

Economie          
Hospitality & 
Wellness          
Techniek   2 1    
Zorg & Welzijn          
Educatie en GPO 2 13 6 2 4  

Subtotaal Educatie & GPO   2 15 7 2 4  
Totaal   92 127 53 76 65  

 

Bijlage 1.8 Ontwikkeling studentenaantal naar leeftijdsopbouw 
Alle studenten beroepsonderwijs 01-10 per schooljaar naar leeftijdsklasse 

Leeftijdsklasse 2010 2011 2012 2013 2014

17 jaar en jonger 29,9% 31,1% 29,8% 30,8% 31,8%

18 jaar 18,1% 17,9% 17,5% 18,4% 19,1%

19 t/m 22 jaar 35,4% 35,8% 33,4% 35,4% 36,7%

23 t/m 26 jaar 5,7% 6,3% 5,7% 5,9% 5,7%

27 t/m 29 jaar 1,8% 1,5% 1,9% 1,6% 1,4%

30 jaar en ouder 9,1% 7,4% 11,6% 7,9% 5,3%

Totaal (= 100%) 10538 10207 10704 10708 10416
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Bijlage 1.9 Ontwikkeling instroom studenten naar geslacht 

Instromers beroepsonderwijs 01-10 per schooljaar naar geslacht 

Geslacht 2010 2011 2012 2013 2014

Man 50,0% 48,4% 52,7% 45,9% 48,7%

Vrouw 50,0% 51,6% 47,3% 54,1% 51,3%
Totaal 
(=100%) 3152 3212 3811 3010 3287

 

Bijlage 1.10 Ontwikkeling instroom studenten naar etniciteit 

Instromers beroepsonderwijs 01-10 per schooljaar naar etniciteit 
 

Etniciteit 2010 2011 2012 2013 2014

Allochtoon 5,8% 4,5% 5,5% 3,0% 5,6%

Niet-allochtoon 94,2% 95,5% 94,5% 97,0% 94,4%

Totaal (=100%) 3152 3212 3811 3010 3287
 
 

Bijlage 1.11 Leeftijdsopbouw van instromers 

Instromers beroepsonderwijs 01-10 per schooljaar naar leeftijdsklasse 

Leeftijdsklasse 2010 2011 2012 2013 2014

17 jaar en jonger 63,5% 64,5% 54,6% 72,4% 65,4%

18 jaar 7,8% 7,9% 7,5% 8,0% 8,4%

19 t/m 22 jaar 9,9% 12,9% 9,8% 14,3% 14,5%

23 t/m 26 jaar 4,0% 3,7% 3,8% 2,6% 4%

27 t/m 29 jaar 1,8% 1,1% 2,2% 0,6% 1,4%

30 jaar en ouder 13,0% 9,9% 22,2% 2,1% 6,2%

Totaal (=100%) 3152 3212 3811 3010 3287
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Bijlage 1.12 Overzicht studentenaantal Economie 

Overzicht naar leerweg, afdeling, niveau en locatie 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Leerwegen 
Beroepsopleidend/bol 2226 2194 2288 2557 2329 
Beroepsbegeleidend/bbl 667 749 812 763 405 
Totaal 2893 2943 3100 3320 2734 

       

Afdelingen/ 
kernteams 

Financieel administratief 746 489 599 542  
Commercieel 197 377 375 438  
Juridisch     47 103  
    
ICT 424 364 344 406  
Detailhandel 1024 924 874 780  
Optiek 89 96 94 96  
Secretarieel 102 309 221 301  
Transport en logistiek 256 279 432 527  
Veiligheid en vakmanschap 55 105 114 127  
Team Admin/Comm/Optiek  
Roermond 424 
Team Admin/Comm Venlo 376 
Team Handel 
Venlo/Roermond 461 
Team Handel/Admin Venray 435 
Team Handel/Admin Weert 483 
Team ICT 432 
Team Veva en sectorond. 123 
Totaal 2893 2943 3100 3320 2734 

       

Niveaus van de 
opleidingen 

Niveau 1 3   53 0 0 
Niveau 2 677 704 753 847 555 
Niveau 3 1402 1456 1456 1337 624 
Niveau 4 811 783 838 1136 1555 
Totaal 2893 2943 3100 3320 2734 

       

Locaties 

Roermond 952 1020 997 1014 1010 
Venlo 877 757 753 855 507 
Venray 410 507 536 620 659 
Weert 468 404 442 530 483 
Bedrijfslocatie 186 255 372 301 75 
Totaal 2893 2943 3100 3320 2734 
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Bijlage 1.13a Overzicht studentenaantal afdeling GPO 

Overzicht naar leerweg, niveau en locatie 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Leerwegen 

Beroepsopleidend/bol 227 258 185 185  184 

Beroepsbegeleidend/bbl 100 48 159 159  78 

Deeltijd bol       
  

Totaal 327 306 344 344  262 
Leerwegen     

Kernteams  
Team GPO Roermond   67 
Team GPO Venlo     195 

Totaal  262 
       

Locaties 

Roermond, tot 25 jaar 88 111
226 94 

67 

Roermond, 25 jaar en ouder 1 23  

Venlo, tot 25 jaar 114 115
203 94 

124 

Venlo, 25 jaar en ouder 38 6  

Bedrijfslocatie, tot 25 jaar 38 40
146 156 

71 

Bedrijfslocatie, 25 jaar en ouder 48 11  

Totaal 327 306 575 344 262 
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Bijlage 1.13b Overzicht studenten afdeling Educatie 

Overzicht naar traject en regio 

    2010 2011 2012 2013 2014
  WIN (NT2)          
  WI (NT2 nieuw) 1350 1202 786 529 107 
  WI-particulier 43 40 79 141 77 
  WEB-NT2 844 680 542 526 574

Traject WEB-NT2-uit WIN          
  WEB-Overig (=BMF/SR) 615 381 215 150 95
  Vavo (inclusief uitbesteding) 601 555 532 449 446
  Oudkomers          
  Bedrijvencursisten 24 48 82 57  
  Totaal 3477 2906 2236 1852 1299

 

Kernteams 

Team Vavo         446
Team Educatie Venlo         354
Team educatie Venray     206
Team Educatie Midden Limburg     293

Totaal         1299
 

Regio 

Echt-Susteren 122 84 57 50 35
Roermond (vòòr herindeling)           
Roermond (na herindeling) 784 541 380 246 179
Maasgouw 88 71 62 44 31
Roerdalen 87 77 54 39 34
Leudal 104 105 101 67 49
Weert (vòòr herindeling)           
Weert (na herindeling)+Nederweert 340 337 329 247 146
Venlo 1 (=gem Venlo+Arcen en Velden)           
Venlo           
Venlo (na herindeling mét Arcen en Velden) 1024 889 559 550 349
Arcen en Velden           
Venlo 2 (Helden Kessel, Meijel en Maasbree)           
Helden, Kessel, Meijel, Maasbree           
Peel en Maas (na herindeling 
Helden,Kessel,Meijel,Maasbree) 188 93 108 107 105
Venlo 3 (=gem Beesel)           
Beesel 99 83 59 47 32
Venray           
Venray (na herindeling) 641 626 527 455 339

Totaal 3477 2906 2236 1852 1299
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Bijlage 1.14 Overzicht studentenaantal Hospitality & Wellness 

Overzicht naar leerweg, afdeling, niveau en locatie 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Leerwegen 

Beroepsopleidend/bol 926 950 965 1120 1244 
Beroepsbegeleidend/bbl 410 302 227 125 68 
Deeltijd bol 5         
Totaal 1341 1252 1192 1245 1312 

       

Afdelingen 

Brood en banket 58 59 72 80  
Horeca 385 349 354    
Horeca Gastheer       50  
Horeca Kok       139  
Horeca Ondernemer       142  
Leidinggevenden       35  
Toerisme en Recreatie          
Toerisme 107 141 135 125  
Recreatie 282 227 204 146  
Leisure bbl       28  
Uiterlijke verzorging 322 285 262    
Kappers       220  
Schoonheidsspecialisten       87  
Wellness (en beauty) 162 165 164 193  
Facilitaire dienstverlening 25 26 1    
Team 
Horeca/Brood/Banket 
Venlo  429 
Team Toerisme/Recreatie 
Venlo  317 
Team Wellness/beauty 
Venlo  566 
Totaal 1341 1252 1192 1245 1312 

       

Niveaus van 
de opleidingen 

Niveau 1 1         
Niveau 2 326 275 232 221 241 
Niveau 3 746 658 589 692 679 
Niveau 4 268 319 371 332 392 
Totaal 1341 1252 1192 1245 1312 

       

Locaties 

Roermond 257         
Venlo 851 1083 1192 1206 1306 
Bedrijfslocatie 233 169   39 6 
Totaal 1341 1252 1192 1245 1312 
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Bijlage 1.15 Overzicht studentenaantal Techniek 

Overzicht naar leerweg, afdeling, niveau en locatie 

   2010 2011 2012 2013 2014 

Leerwegen 

Beroepsopleidend/bol 912 802 863 990 1195 
Beroepsbegeleidend/bbl 1007 972 964 683 824 
Deeltijd beroepsopleidende 
leerweg           

Totaal 1919 1774 1827 1673 2019 
 

Afdelingen/ 
Kernteams 

Bouwkunde 
Fundeon

342 286 278
318

  
Infratechniek 116 68 64   

Motorvoertuigentechniek 
Innovam

469 497 506
432   

VOC 17   
Elektrotechniek 

Kenteq 

385 113 106

708

  
Werktuigbouwkunde 278 123 188   
Installatietechniek 59 375 369   
Service gebouwen         
Landbouwmechanisatie 
(Mobiele werktuigen) 72 107 110   
Laboratoriumtechniek 

PMLF 
0         

Procestechniek 43 36 14     
Schilderen Savantis 86 94 117 131   
Hout- en 
Meubeltechniek SHM 69 75 75 67   
Team Techniek 
Roermond           825 
Team Techniek Venlo           885 
Team Techniek 
TenL/CLV           309 

Totaal 1919 1774 1827 1673 2019 
 

Niveaus van 
de opleidingen 

Niveau 1 7 4       
Niveau 2 671 572 585 522 577 
Niveau 3 614 629 697 598 741 
Niveau 4 627 569 545 553 701 

Totaal 1919 1774 1827 1673 2019 
 

Locaties 

Roermond 827 745 827 710 702 
Venlo 611 624 606 593 877 
Venray           
Weert           
Bedrijfslocatie 481 405 394 89 194 
Dislocatie         281 246 

Totaal 1919 1774 1827 1673 2019 
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Bijlage 1.16 Overzicht studentenaantal Zorg & Welzijn 

Overzicht naar leerweg, afdeling, niveau en locatie 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Beroepsopleidend/bol 3297 3243 3189 3392 3554 
Beroepsbegeleidend/bbl 761 684 821 734 535 
Deeltijd bol   5       

Totaal 4058 3932 4010 4126 4089 
      
Assisterenden Gezondheidszorg 222 239 221 196  
Verpleging 643 664 753 899  
Verzorging 700 653 810 874  
Helpende zorg/welzijn 569 530 504 489  
Welzijn 1924 1846 1722 1668  
Team AG Venlo 276 
Team Welzijn Roermond 392 
Team Welzijn Venlo 450 
Team Welzijn Venray 538 
Team Welzijn Weert 237 
Team Zorg & Welzijn Geleen 582 
Team Zorg Roermond 474 
Team Zorg Venlo 462 
Team Zorg Venray 395 
Team Zorg Weert 283 

Totaal 4058 3932 4010 4126 4089 
      
Niveau 1 1   20   2 
Niveau 2 569 530 504 489 438 
Niveau 3 1328 1284 1384 1441 1418 
Niveau 4 2160 2118 2102 2196 2231 

Totaal 4058 3932 4010 4126 4089 
      
Roermond 1065 945 1057 942 866 
Sittard/Geleen 475 507 559 610 582 
Venlo 1174 1185 1102 1227 1188 
Venray 774 746 788 871 933 
Weert 474 473 456 476 520 
Bedrijfslocatie 96 76 48 0   

Totaal 4058 3932 4010 4126 4089 
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Bijlage 1.17 Overzicht toeleverende instellingen 

Toeleverende instellingen 

aantal instromende studenten 
beroepsonderwijs 
2010 2011 2012 2013 2014

Instelling VO Deurne (vh Alfrink Coll, Hub van Doorne Coll) 32 39 60 67 63
BC Broekhin Roermond-Swalmen-Beesel 205 137 136 127 136
Bouwens van der Boijecollege Panningen 145 106 129 122 119
BUSO St.Jansberg, Maaseik     7   5
Carbooncollege, Hoensbroek-Brunssum-Heerlen 19 16 14 24 11
Charlemagne College(vh Rolduc,Eijkhagen), Kerkrade-Landgraaf 7   6    
CITAVERDE College (vmbo-mbo), Roermond-Heerlen-Nederweert-Horst 213 174 144 176 160
SG Harlindis en Rel (vh H Kruis,H Graf,TI St Jansberg) Maaseik-Kinrooi 41 40 27 25 29
Commanderij College, Gemert     5   6
Connect College Echt 68 80 76 83 89
DaCapo College Sittard-Born 50 55 40 31 45
De Eindhovense school (vh Grafisch Lyceum, St. Lucas) Eindhoven-Boxtel 6        
Dendron College Horst 133 125 128 112 135
OMO Scholengroep Helmond (vh Knippenberg, Carolus Borr, Vakcollege)     8   6
Elzendaalcollege, Boxmeer-Gennep 33 42 40 55 69
Fontys Hogescholen Roermond-Sittard-Venlo 5 5      
Fontys Hogescholen, Eindhoven          
Gilde Opleidingen (educatie-onderwijs) 42 49 46 7 11
Graaf Huyn College Geleen 26 25 33 30 27
Helicon, Boxtel-Deurne-Nijmegen       5 5
Herlecollege, Heerlen 11 13     5
Hogeschool Zuyd, Maastricht-Heerlen-Sittard   6 8    
Jan van Brabant College, Helmond 16 6 10 10 5
Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht Sittard 34 54 42 31 29
Kandinsky College, Nijmegen     8   
Merletcollege, Cuyk-Grave   10 8 10 20
Metameer (vh SG Stevensbeek), Boxmeer-Stevensbeek 76 50 68 93 104
Mundium Coll. (Bissch Coll, Stedelijk Lyceum, Niekée) Roermond-Baexem 155 168 135 112 156
OMO-Scholengroep Het Plein, Eindhoven-Nuenen          
OG Venlo eo (vh Blariacum,Den Hulster,Valuas,Molenbossen) Venlo-Bergen 430 488 437 486 482
Petrus Dondersschool voor Praktijkonderwijs Roermond 8 5 5 8  
Philips van Horne Scholengemeenschap Weert   9      
BC Weert-Cranendonck 166 188      
Het Kwadrant, Weert (obv samenw BC en Philips v Horne)     155 164 170
Porta Mosana College, Maastricht-Gronsveld 6        
Raayland College Venray 125 144 132 139 147
ROC Arcus College, Heerlen 28 37 18 29 22
Summa College (vh ROC Eindhoven), Eindhoven 27 36 15 20 31
ROC Nijmegen, Nijmegen-Boxmeer 5 15 26 19 24
ROC Ter AA, Helmond 11 15 6 12 16
Scholengemeenschap Groenewald Stein 11 11 11 10 11
Scholengemeenschap Sint Ursula Horn-Heythuysen 151 138 158 125 127
SG voor vmbo en mbo De Rooi Pannen, Eindhoven-Tilburg   7 5 5  
SG Were Di Valkenswaard   5 5 9 8
Sint-Maartenscollege, Maastricht          
SO/VSO St. Jozef, Cadier en Keer          
Sophianum in het Heuvelland, Gulpen-Nijswiller          
Strabrecht College, Geldrop   7 8 8 6
Trevianum Scholengroep Sittard 6       7
Varendonck College, Asten-Someren 11 14 10 13 14



     

   
77 

VO-PRO 't Wildveld, Venlo 7  5  9
VSO De Korenaer, Eindhoven-Stevensbeek-Deurne   9   5
VSO De Ortolaan Roermond-Heythuysen 6   9   12
VSO De Velddijk Venlo 9 17 12 12 8
VSO SG Maasland, Venlo         
Overig binnen voedingsgebied 54 64 69 88 75
Overig buiten voedingsgebied 70 61 25 33 24
Geen toeleverende school in laatste twaalf maanden, of onbekend 852 742 1522 705 859
Totaal 3300 3212 3811 3010 3287
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Bijlage 1.18 Overzicht loopbaan- en zorgactiviteiten van het Servicecentrum 

 Economie Gilde Educatie & 
Praktijkopleidingen 

Hospitality & 
Wellness 

Techniek Zorg & Welzijn Overig 

 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 
Dyslexiepas  215 97  14 4  140 56  220 71  420 166  -- -- 300 
Heroriëntatie 180 164 122 25 18 24 57 64 44 69 45 41 249 202 176 -- 19 2 
Verlengde intake (1) 24 -- 56 4 -- 5 9 -- 29 21 -- 28 24 -- 43 34 288 -- 
Zorgadviesteam aantal 
studenten 
 jan – aug 2014 (3) 

11 -- 35 33 -- 44 6 -- 18 8 -- 28 23 -- 48 -- 159  

Aanmeldingen 
OZA/VSO – PZA/GPO 

69   114   44   45   51   4 293  

MCT -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 45 43 32 
Schoolmaatschappelijk 
werk tot aug 2014 

60 176 93 9 68 59 26 73 62 26 75 52 118 337 213 9 -- -- 

Expertiseteam (2) 
aug – jan 2015 

127   78   85   97   244   --   

Toekomst voor Talent/ 
Match 

               21   

Verzuimmeldingen 147 225  78 96  53 70  47 57  97 100  -- 12  

 

Bijlage 1.19 Overzicht leerlinggebonden financiering 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Economie 

Gilde 
Praktijk-
opleidingen 

Hospitality & 
Wellness 

Techniek Zorg & Welzijn Totaal 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Cluster 1 5 6    1 1 1 2 2 9 9 

Cluster 2 2 1 1 2 1 1 4 5 5 7 13 16 

Cluster 3 10 11    1 2 3 4 8 16 23 

Cluster 4 68 108 14 33 20 25 21 29 28 39 151 234 

Overig             

Totaal 85 126 15 35 21 28 28 38 39 56 189 282 
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Bijlage 2.1 Externe functies College van Bestuur 

Naast enkele onbezoldigde bestuursfuncties die het College van Bestuur qualitate qua uitvoert, 
stemde de Raad van Toezicht in met de volgende bezoldigde nevenactiviteiten: 
 

 De heer Thuis publiceert studieboeken voor het hoger onderwijs bij Noordhoff Uitgevers. Zijn boeken staan 
niet op de boekenlijsten van Gilde Opleidingen. 
 

 Mevrouw Janssen Reinen is vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting voor Primair Onderwijs 
in Deurne, Asten en Someren (Prodas). 
 

 De heer Scholl is voorzitter van de Raad van Toezicht van Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV 
Limburg). Daarnaast was de heer Scholl gedurende een deel van 2014 voor een dag per week gedetacheerd 
bij de Provincie Limburg als boegbeeld van het Techniekpact Noord- en Midden Limburg. De vergoeding 
hiervoor kwam volledig ten goede aan Gilde Opleidingen. 
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Bijlage 2.2 Jaarrekening Gilde Opleidingen  
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