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Voorwoord College van Bestuur 

Dit jaarverslag geeft de resultaten van de bedrijfsvoering van Gilde Opleidingen in 2015 weer. Enkele thema’s die 

in 2015 een rol speelden: 

 

 De onderwerpen vanuit Focus op Vakmanschap zijn verder uitgewerkt.  

 

 De betekenis van macrodoelmatigheid, waarvan de wetgeving in het verslagjaar is afgerond, is aanleiding 

geweest voor bezinning op de vraag waar welke opleidingen worden aangeboden. 

 

 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. In het 

jaarverslag 2014 is aangegeven dat de opleidingen educatie zullen worden afgebouwd. Dit besluit is in het 

verslagjaar verder in uitvoering gebracht en wordt in 2016 volledig afgerond.  

 

 In het verslagjaar was de cao leidend voor de verdeling van de werkzaamheden binnen de onderwijsteams. 

In een aantal gevallen is hierbij door de teammanager de toedelingsoptie toegepast voor de verdeling van de 

werkzaamheden. 

 

 De beleidsplannen om te komen tot een optimalisatie van de huisvesting van de instelling, zijn in 2015 verder 

tot uitvoering gebracht. In het verslagjaar is de locatie Groenveldsingel te Venlo ingrijpend gerenoveerd. 

 

 Het financieel resultaat over het verslagjaar 2015 kent een ruim positief resultaat. 

In het verslagjaar heeft het College van Bestuur gelden beschikbaar gesteld voor onderwijs- en 

procesinnovatie. Dit heeft geresulteerd in een veelheid van projectaanvragen op zowel micro- als 

macroniveau.  

 

 Het verslagjaar laat een lichte stijging van de studentenaantallen zien.  

 

 Voorts is de wijziging van het College van Bestuur afgerond, doordat de heer Scholl per 1 september 

vanwege pensionering de instelling heeft verlaten.  

 

Het College van Bestuur is tevreden met het onderwijs en de onderwijsresultaten van 2015. Vanuit het oogpunt 

van goede onderwijsresultaten in combinatie met gezonde (financiële) bedrijfsvoering vinden wij als College van 

Bestuur dat 2015 een succesvol jaar is geweest. 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 2015 op hen te hebben mogen 

rekenen. 

 

 

April 2016 

 

ir. Peter Thuis, voorzitter College van Bestuur 

dr. Ingeborg Janssen Reinen, lid College van Bestuur 

 

 

 

 

 

  



 

Leeswijzer 
 

Het integraal jaarverslag 2015 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: deelnemers; 

 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 reïntegratiebedrijven, 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 2015 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 2015, beschreven 

welke ontwikkelingen in het verslagjaar hebben plaatsgevonden en welke beleidskeuzes zijn gemaakt. 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 2015 is op de volgende manieren beschikbaar: 

 Een beperkte gedrukte oplage voor directe belanghebbenden; 

 De website van Gilde Opleidingen gildeopleidingen.nl; 

 Het Intranet (Fronter) voor eigen medewerkers. 

Naast dit formele jaarverslag stelt Gilde Opleidingen een online jaarverslag beschikbaar. Het jaar 2015 van Gilde 

Opleidingen wordt daarin op meer informele wijze in beeld en woord weergegeven. Het online jaarverslag vindt u 

via de volgende link: http://gojaarverslag.nl. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gildeopleidingen.nl/
http://gojaarverslag.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 
 

CIV 

Crebo 

 

Centrum voor Innovatief Vakmanschap 

Centraal Register Beroepsopleidingen 
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DUO 
 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
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ESF 
 

Europees Sociaal Fonds 
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fte 
 

fulltime  
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HR(M) 
 

human resources (management) 
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instellinggeorganiseerd overleg 
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MD 
 

management development 
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Nederlands als tweede taal  

 

O 
 

OOP 

OP 

OOG 

OR 

 
onderwijsondersteunend personeel 

onderwijzend personeel 

Optimalisatie Onderwijsprocessen Gilde Opleidingen 

Ondernemingsraad 
 

R 
 

RMC 
 

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 
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SBB 
 

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 

 

V 
 

Vavo 

VSV 

 
voorbereidend algemeen voortgezet onderwijs  

voortijdig schoolverlaten 
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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 Oplei-

dingen. 

 

Bij de uitoefening van zijn toezichthoudende taak onderscheidt de Raad drie verschillende rollen: de controleren-

de en goedkeurende rol, de rol van werkgever van het College van Bestuur en de rol als adviseur en sparring-

partner 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 

College van Bestuur zijn vastgelegd. 

 

De Raad van Toezicht hanteert de branchecode 'Goed bestuur in het mbo'. 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. De 

vergaderingen van dit platform worden afwisselend door de leden van de Raad van Toezicht bijgewoond. 

De samenstelling, zittingsduur en verschillende commissies van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in bijlage 

1.1 van dit jaarverslag. 

 

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 2015 vier maal vergaderd; de Auditcommissie en de Commissie Onderwijs elk drie 

maal. Bij alle vergaderingen was het College van Bestuur aanwezig. 

De Raad van Toezicht vergaderde op diverse onderwijslocaties en combineerde, mede ten behoeve van de 

betrokkenheid bij het onderwijsveld, de 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. 

Het functioneren van het College is besproken aan de hand van de jaargesprekken die de Remuneratiecommis-

sie met de leden van het College afzonderlijk en met het voltallige College heeft gevoerd. Bij deze gesprekken is 

ook de taakinvulling voor 2015 onderwerp van gesprek. De Raad heeft het eigen functioneren ook besproken met 

het College.  

In het verslagjaar heeft de besloten vergadering ook in het teken gestaan van de bespreking van het toezicht-

kader. De Raad heeft de inwerkingtreding van de branchecode 'Goed bestuur in het mbo' per 1 augustus 2014 

aangegrepen om de tot dan vigerende 'Governance Code Gilde Opleidingen' opnieuw onder loep te nemen. 

Daaruit is gebleken dat het toezichtkader nog nadere invulling behoeft. Dit heeft geresulteerd in de bespreking en 

uiteindelijk de vaststelling van het document 'Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader', inclusief informatie-

protocol. 

 

Commissie Onderwijs 

In het verslagjaar heeft de commissie de volgende onderwerpen met het College van Bestuur besproken en 

daarover, indien van toepassing, advies uitgebracht aan de voltallige Raad: Jaarverslag 2014 (exclusief de 

jaarrekening 2014), de afronding van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering (rendement), het Kwaliteitsplan 

'Onderwijsagenda Gilde Opleidingen 2015 - 2020', Excellentieplan, Benchmark 2014 Bouwsteen studiesucces, 

thema 'Kwalificatiedossier, onderdeel keuzedelen', instellingsaudit via Kwaliteitsnetwerk MBO, het innovatie-

programma 'Gilde Innoveert', de actualiteit van de vluchtelingenproblematiek in relatie tot inburgering en het 

besluit om de inschrijving voor inburgeringstrajecten te verlengen, de actualiteit van schoolkosten en schuld-

problematiek, onderwijslogistiek, de plannen in het kader van 'De menselijke maat in het mbo', deelname aan de 

pilot van de inspectie in het kader van het nieuwe toezichtkader en de eerste terugkoppeling van de bevindingen 

van de inspectie naar aanleiding van het onderzoek kwaliteitsverbetering (examinering), dat aan het einde van 

het verslagjaar heeft plaatsgevonden. Verder zijn de actuele ontwikkelingen en periodieke rapportages over de 

verschillende Centra voor Innovatief Vakmanschap vaste onderdelen van de vergaderingen van de Commissie 

Onderwijs. 
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Auditcommissie 

De periodieke financiële rapportages zijn een vast onderdeel van de vergaderingen van de Auditcommissie. In 

het verslagjaar heeft de commissie de volgende onderwerpen besproken met het College van Bestuur en daar-

over adviezen uitgebracht aan de voltallige Raad: jaarrekening 2014, meerjarenraming, treasury statuut en 

treasury verslag, Benchmark 2014, interim-bevindingen 2015, opzet risicomanagement, budgettair kader 2016 en 

uiteindelijk de Begroting 2016. 

 

Voltallige Raad van Toezicht 

Strategisch beleid 2016 - 2020 

Gilde Opleidingen staat aan de vooravond van een nieuwe beleidsperiode. Het verslagjaar vormde een over-

gangsjaar in de strategievorming van Gilde Opleidingen. Het College van Bestuur heeft aan het begin van het 

verslagjaar de hoofdlijnen gepresenteerd aan de Raad van Toezicht. In de loop van het jaar is de Raad telkens 

op de hoogte gesteld van de stand van zaken. De Raad van Toezicht heeft uiteindelijk de vier hoofdlijnen en het 

werkdocument, dat ten grondslag ligt aan de verdere uitwerking van het strategisch beleid, goedgekeurd.  

Strategisch risicomanagement 

Aan het einde van het verslagjaar heeft onder leiding van Deloitte een werksessie 'Strategisch risicomanagement' 

plaatsgevonden. Gilde Opleidingen maakt onderscheid tussen operationele en strategische risico's. De genoem-

de werksessie was bedoeld om de verschillende risicovelden op juistheid, volledigheid en relevantie te toetsen. 

Gesprek met leden Studentenraad 

In 2015 heeft een overleg tussen de Raad van Toezicht en de leden van de Studentenraad plaatsgevonden. Na 

een kennismaking, heeft een gesprek plaatsgevonden over de medezeggenschap van de Studentenraad, de 

destijds op handen zijnde verkiezingen, de veiligheid binnen Gilde Opleidingen en de contacten tussen de 

Studentenraad en het College van Bestuur. De Raad constateert dat Gilde Opleidingen over een goede Studen-

tenraad beschikt, die veelvuldig contact met zijn achterban heeft; op sommige locaties zijn er ook deelraden. 

Overleg met de Ondernemingsraad 

In 2015 heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen mevrouw Leppink-Schuitema, die op voordracht 

van de Ondernemingsraad zitting heeft in de Raad van Toezicht, met het Dagelijks Bestuur van de 

Ondernemingsraad. 

Het overleg tussen de Raad van Toezicht, College van Bestuur en de Ondernemingsraad is, op verzoek van de 

Ondernemingsraad, uitgesteld. 

Rapportage werkzaamheden lid College van Bestuur 

Per 1 april 2014 heeft de heer Thuis het voorzitterschap overgenomen van de heer Scholl. Laatstgenoemde 

maakte tot aan zijn pensionering (1 september 2015) als Collegelid met een specifieke taakopdracht deel uit van 

het College van Bestuur. De heer Scholl heeft voorafgaand aan zijn vertrek een (tweede) rapportage over zijn 

werkzaamheden uitgebracht aan de Raad van Toezicht. 

 

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 2014 (goedgekeurd); 

 Vaststelling 'Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader', inclusief informatieprotocol; 

 Herbenoeming leden Raad van Toezicht; 

 Benoeming nieuwe voorzitter Raad van Toezicht; 

 Vaststelling profiel lid Raad van Toezicht; 

 Vaststelling Strategisch beleid 2016 - 2020; 

 Het mbo in 2025; 

 De menselijke maat in het mbo; 

 Geschillenregeling; 

 Rondgangen bij diverse eenheden van Gilde Opleidingen. 
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Professionalisering Raad van Toezicht 

In het kader van de professionalisering van de Raad is in het verslagjaar een themabijeenkomst 'Toezichthouden' 

belegd. Daarnaast hebben de leden een ontwikkelprogramma (een in overleg met de leden opgesteld maatwerk-

traject) doorlopen, gericht op het versterken en optimaliseren van de kwaliteit en de samenwerking binnen de 

Raad. 

Vergoedingen Raad van Toezicht 

Informatie over de vergoedingen van de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in hoofdstuk 6 (Finan-

ciën). 

De functie van toezichthouder heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. De discussies in de laatste jaren over 

de rol van de Raad van Toezicht in het mbo hebben geleid tot een aanscherping van het toezicht. De leden van 

de Raad van Toezicht hebben deze ontwikkelingen op de voet gevolgd en de veranderde eisen ook in hun werk-

zaamheden toegepast. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de tijdsinvestering. De Raad van 

Toezicht heeft besloten met ingang van 1 januari 2015 en 1 januari 2016 een beperkte verhoging van de 

vergoedingen toe te passen. Om tot een gedegen besluit te komen zijn de vergoedingen vergeleken met een 

aantal omringende mbo-instellingen van vergelijkbare grootte en is het ministeriële advies omtrent de hoogte van 

de vergoedingen van toezichthouders in acht genomen. 
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Kerngegevens Gilde Opleidingen  

Deelnemersaantal 2015 

Mbo - bol: 8.570  Mbo - bbl: 1.790  Mbo totaal: 10.360 

Educatie + Vavo: 823 

Totaal aantal deelnemers: 11.183  - verdeeld over 134 mbo-opleidingen, verschillende educatietrajecten en Vavo 

 

Verdeling deelnemers over de vijf sectoren  

 

 

Verdeling deelnemers over de locaties 
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Gediplomeerden 

 

 
Aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) 
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1 Gilde Opleidingen  

1.1 Organisatie Gilde Opleidingen in 2015 

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, zoals deze in 2015 ingevoerd is, duidelijk. 

 

 

De personele invulling van het organogram is opgenomen in bijlage 1.2. 

 

Ten behoeve van het verder optimaliseren van Gilde Opleidingen als organisatie, zijn er in 2015 een aantal 

wijzigingen in de organisatiestructuur aangebracht. 

 

In de loop van 2015 is binnen elke sector een ‘manager bedrijfsvoering en onderwijs’ aangesteld. Deze is op het 

niveau van de teammanagers gepositioneerd. Dit alles om directeuren en teammanagers operationeel werk uit 

handen te nemen, opdat zij kunnen focussen op hoofdlijnen, strategie en onderwijskundig leiderschap. De 

teammanager krijgt hierdoor meer ruimte voor de teams en deelnemers. 

 

Daarnaast is het voormalige Servicecentrum samen met een aantal taakvelden van het Bestuursbureau 

omgevormd tot de nieuwe dienst Onderwijs Ondersteuning Ontwikkeling. De werkzaamheden van het Service-

centrum die verband houden met alle administratieve processen op het punt van deelnemersfacturatie, 

bekostiging, deelnemersadministratie en de uitvoering van plaatsing van deelnemers zijn ondergebracht bij de 

dienst Personele & Financiële Zaken. Deze dienst is voortaan Personele, Financiële & Administratieve Zaken 

genoemd. 

 

Het College van Bestuur beoogt met de herijking van de organisatiestructuur: 

 te kunnen aansluiten bij de kernthema's van het nieuw strategisch beleid; 

 een organisatie te verkrijgen met meer bestuurlijk vermogen; 

 de communicatie te verbeteren en de coördinatiebehoefte te verminderen; 
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 de zichtbaarheid van Gilde Opleidingen voor externen te verbeteren door het verder optimaliseren van 

de loketfunctie en de bereikbaarheid; 

 de teammanagers en sectordirecteuren te ontzorgen, waardoor hun focus meer kan komen te liggen op 

het onderwijs en de ondersteuning van de onderwijsteams. 

 

Binnen de B.V. Gilde Contract, waarvan de aandelen geheel in het bezit zijn van Stichting Gilde Opleidingen, 

waren in 2015 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 bij 

voorkeur Gilde Opleidingen ingeschakeld. 

 

 

1.2 Profiel Gilde Opleidingen 

Gilde Opleidingen is het roc dat in Noord- en Midden-Limburg secundair onderwijs en volwasseneneducatie 

verzorgt. In 2015 verzorgde Gilde Opleidingen 134 verschillende opleidingen voor het beroepsonderwijs. Dat 

waren in alle gevallen opleidingen uit de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Daarnaast heeft Gilde Opleidingen 

in het verslagjaar 18 verschillende opleidingen voor educatie en vavo verzorgd. 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. Het kleinschalige uit zich in de persoonlijke 

begeleiding, sociale controle, veiligheid en gezellige sfeer op school en prettige omgang met elkaar. De 

hoofdlocaties zijn gevestigd in Geleen, Roermond, Venlo, Venray en Weert. Alle schoolgebouwen zijn goed 

bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 

Gilde Opleidingen biedt een hoge slagingskans en is succesvol bij het bestrijden van schooluitval. De deelnemers 

waarderen hun opleiding bovengemiddeld en ook de medewerkers zijn volgens het laatst afgenomen 

medewerkers tevredenheidsonderzoek bovengemiddeld tevreden.  

 

 

1.3 Besturingsfilosofie 

Het College van Bestuur bestuurt als bevoegd gezag, onder toezicht van de Raad van Toezicht, Stichting Gilde 

Opleidingen. 

Daarbij laat het CvB zich ondersteunen door het management dat bestaat uit sector- en dienstdirecteuren. De 

besturingsfilosofie is vastgelegd in de notitie ‘Sturing bij Gilde Opleidingen’. Daarin wordt aangegeven dat het 

CvB primair de verantwoordelijkheid draagt voor (alle facetten van) de gehele instelling. In relatie met de 

directeuren doet het College dit door het scheppen van de randvoorwaarden waarbinnen de 

directeuren kunnen functioneren.  

 

Het College van Bestuur heeft aan het management bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

toegekend die zijn vastgelegd in het directiestatuut en de procuratieregeling. De directeuren zijn primair 

verantwoordelijkheid voor de onderdelen waaraan zij leiding geven, binnen de door het CvB gegeven kaders. 

De sectoren en de ondersteunende diensten, ondergebracht bij de hoofdstichting, Stichting Gilde Opleidingen,  

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. 

 

 

1.4 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 maakte al deel uit 

van het tot 2015 geldende strategisch beleid, dat juist op dit punt tussentijds is aangescherpt; In de loop van het 

verslagjaar is de strategievorming voor de periode 2016-2020 voorbereid (zie 2.1.2). De rol in de regio zal ook 

komende jaren één van de centrale uitgangspunten vormen.  
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Onderwijspartners, lokaal en regionaal bedrijfsleven en overheden doen een veelzijdig beroep op Gilde 

Opleidingen, zowel op opleidingsniveau (zie de sectoren in 3.2) als over de volle breedte. De behoefte aan 

partnerschap is wederzijds. Gilde Opleidingen is ervan doordrongen dat deelnemers, partners en andere 

belanghebbenden alleen goed bediend kunnen worden als de regionale verankering optimaal  is. In het 

verslagjaar zijn lopende samenwerkingsverbanden voortgezet, enkele nieuwe initiatieven ontstaan en andere 

in voorbereiding genomen. 

 

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 Brainport Network Zuidoost-Nederland. De 

voorzitter van het College van Bestuur neemt deel aan het algemeen en het dagelijks bestuur van Keyport2020. 

Het bestuur ondersteunt nieuwe initiatieven die onder meer zijn gericht op versterkte samenwerking van 

onderwijs en ondernemers. Gilde Opleidingen is in het verslagjaar betrokken bij diverse initiatieven van het 

samenwerkingsverband waarvan het lid CvB deel uitmaakt van het bestuur, zoals bijvoorbeeld het Innovatiehuis, en bij 

de voorbereiding van een regionaal routeplan voor de komende jaren.  

 

In Noord-Limburg heeft het College van Bestuur actief meegewerkt aan de vorming van een Economic Development 

Board (EDB). Dit regionale samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden richt zich op 

economische structuurversterking, met een belangrijke rol voor mbo en hoger onderwijs. De voorzitter van het College 

van Bestuur heeft zitting in de Economic Development Board. Voorjaar 2016 wordt een Economische Agenda voor de 

regio samengesteld. Een van de aandachtsgebieden is de ontwikkeling van de Greenport Venlo Campus. Daarnaast zal 

de EDB-agenda zich op regionale speerpunten als industrie en logistiek richten, rekening houdend met andere regionale 

verbanden, zoals bijvoorbeeld het in 2014 gesloten Startakkoord Ondernemen & Werkgelegenheid in Venlo. 

 

In paragraaf 3.2 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 zijn in 2015 het Centrum voor Logistiek Vakmanschap 

en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor Installatietechniek Limburg opgericht, beide met Gilde 

Opleidingen als trekker en penvoerder. De deelname aan het MBO Automotive Centrum in Helmond is in het 

verslagjaar beëindigd wegens onvoldoende perspectief voor Gilde Opleidingen. Het eerder gevormde Centrum voor 

Innovatief Vakmanschap Zorgtechniek is verder ontwikkeld. Hierbij is in 2015 de tweede lichting van de opleiding 

zorgtechnicus gestart, is er hard gewerkt aan de inhoudelijke uitbouw van de opleiding en de afstemming tussen 

beide uitvoeringslocaties en wordt Zorgtechniek Limburg steeds meer landelijk zichtbaar. Dit laatste is te merken 

aan het aantal andere onderwijsinstellingen dat contact zoekt met Zorgtechniek Limburg en interesse heeft in de 

ontwikkelde onderwijsproducten, alsmede de zorginstellingen en bedrijven die graag een bijdrage willen leveren 

aan het verspreiden van kennis rondom zorgtechnologie. Tevens heeft er in 2015 een tussentijdse audit van dit 

CIV plaatsgevonden. 

 

Naast de betrokkenheid met CIV’s heeft de publiek-private samenwerking met het bedrijfsleven onder andere gestalte 

gekregen in de retail- sector. Gilde Opleidingen heeft samen met onder meer de gemeente Roermond en MKB Limburg in 

het verslagjaar de basis gelegd voor een Retail Innovation Centre dat naar verwachting in 2016 wordt gerealiseerd. 

 

Regio-overstijgend was Gilde Opleidingen in het verslagjaar onder meer actief betrokken bij het Techniekpact 

Limburg en de provinciale Human Capital Agenda’s logistiek en gezondheidszorg. In de zorgsector kwam het 

landelijke Zorgpact tot stand, waarin Gilde Opleidingen voor de regio’s Noord- en Midden-Limburg alsmede 

de regio Sittard-Geleen participeert.  

 

De samenwerking met gemeenten en provincie is geïntensiveerd. Gemiddeld twee keer per jaar overlegt 

het College van Bestuur met lokale portefeuillehouders over de ontwikkeling van het mbo in de betreffende 

stad en omgeving. Op verzoek van de provincie hebben de Limburgse mbo-instellingen in de tweede helft 

van het jaar een MBO Agenda Limburg in voorbereiding genomen. Naar verwachting zal dit in het voorjaar 

van 2016 uitmonden in een gezamenlijke agenda van de instellingen en de Provincie Limburg. De agenda 

zal zowel provinciaal als regionaal en lokaal aansluiten bij economische-, sociale- en onderwijsagenda’s.  

Gilde Opleidingen participeert ook in de Educatieve Agenda Limburg (EAL). Het lid CvB maakt deel uit van 

de stuurgroep EAL. 

 

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 
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bijvoorbeeld geen vervolg gegeven aan het project Leerwerkloket. In de loop van 2015 is de samenwerking op 

een meer praktische en directe manier hervat. Op het einde van het jaar is Gilde Opleidingen opnieuw met partners 

als het UWV en gemeente Venlo gaan verkennen hoe de samenwerking in het werken & leren praktisch en 

doelgericht gestalte kan krijgen. Naar verwachting zal dit in het voorjaar van 2016 leiden tot een sobere herstart van 

een leerwerkloket. 

 

Het Bestuursbureau van Gilde Opleidingen vertegenwoordigde in 2015 het Limburgse mbo in de Stuurgroep 

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg (RAIL). In de loop van het verslagjaar is daar gekozen voor een nieuwe 

aanpak van het arbeidsmarktonderzoek op de schaal van Zuidoost-Nederland, het zogenoemde 

arbeidsmarktdashboard. De kwaliteit van de informatie over de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt laat in 

de ogen van Gilde Opleidingen te wensen over. In 2015 is hier aandacht voor gevraagd; naar verwachting zal in 

de eerste helft van 2016 aan een oplossing worden gewerkt. Bij het streven naar kwaliteitsverbetering van het 

regionale arbeidsmarktonderzoek streeft Gilde Opleidingen naar afstemming met het expertteam onderwijs & 

arbeidsmarkt (paragraaf 2.3.5). 

 

Samenwerking mbo 

Het College van Bestuur neemt deel aan het Alliantieoverleg Limburg van de vier bestuurscolleges van het 

Limburgse mbo. In 2015 kwamen zij driemaal bijeen. Belangrijke thema’s waren onder meer het onderling 

informeren over het starten en beëindigen van opleidingen, de samenwerking in de technische opleidingen, het 

opstarten van het gezamenlijk expertteam onderwijs & arbeidsmarkt en de samenwerking met de Provincie 

Limburg.  

De regio’s Noord- 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 2.3.5) wierp 

nieuw licht op leerlingenstromen en relaties met leerbedrijven in het provinciale grensgebied. Een in 2014 samen met 

Summa College en ROC Ter AA uitgevoerde verkenning, naar de behoefte aan (nieuwe) technische opleidingen in 

het grensgebied, heeft in 2015 geen vervolg gekregen. In het verslagjaar vond wel overleg met Summa College plaats 

naar aanleiding van optiekplannen in Eindhoven, echter zonder bevredigend resultaat. Met De Leijgraaf is op bestuurlijk 

niveau de relatie besproken. Met ROC Nijmegen is gesproken over de plannen van deze instelling met een 

nieuwbouwlocatie in Boxmeer. In 2016 zal Gilde Opleidingen opnieuw in overleg treden over een adequate vorm van 

provinciegrensoverschrijdende samenwerking in het noorden en midden van Limburg. 

 

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, de Lokale Educatieve Agenda in 

Weert en Roermond en het bestuurlijk overleg van schoolbesturen en gemeente in Venray, onder meer over de 

Lokale Educatieve Agenda in dit rayon.  

 

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 ook in 2015 de belangrijkste thema’s. De samenwerking krijgt lokaal en regionaal steeds meer 

gestalte op schoolniveau, bijvoorbeeld in de doorlopende leerlijnen van Techniek. In paragraaf 3.2.3 doet de 

sector verslag van de in 2015 verder uitgebreide samenwerking met vmbo-scholen. 

 

Samenwerkingsverbanden mbo-hbo 

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 neemt het aantal specifieke samenwerkingstrajecten toe. 

 

Volgens de laatste doorstroomcijfers van DUO stroomden in het verslagjaar (peildatum 1 oktober 2015) in totaal 

490 studenten van Gilde Opleidingen direct aansluitend op het afronden van hun opleiding door naar het hbo, 

met name naar Fontys (197), HAN (98), Zuyd (98) en Avans (60). Dat zijn er minder dan de 609 in 2014, toen 

vooral de doorstroom vanuit economische opleidingen in één jaar met ca. 100 studenten toenam. In eerdere jaren 

schommelde de doorstroom rond de 500 studenten. Van de doorstromers in het verslagjaar volgde ruim de helft 
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(258) een opleiding in de sector Economie. De doorstroom na een opleiding zorg en welzijn (172) en een technische 

opleiding (60) komt overeen met die in eerdere jaren.  

 

1.5 Medenzeggenschap 

1.5.1 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. De zittingsduur van deelnemers in de Studentenraad bedraagt twee jaar. Om constante bezetting 

te bewerkstelligen, zijn er elk jaar verkiezingen voor de locaties waar vacatureruimte ontstaat. De verkiezingen 

vinden tegen het einde van elke kalenderjaar plaats en hebben een doorlooptijd naar het begin van het nieuwe 

kalenderjaar. Hiermee wordt bereikt dat de medezeggenschap van deelnemers op het niveau van de gehele 

instelling is verzekerd. Ook in het verslagjaar hebben voor de locaties met vacatures verkiezingen van de 

Studentenraad plaatsgevonden. Momenteel  zijn er twee vacatures doordat gekozen kandidaten zich hebben 

teruggetrokken. 

De samenstelling van de Studentenraad en het dagelijks bestuur van de studentenraad zijn opgenomen in bijlage 

1.3 van dit jaarverslag. 

De Studentenraad is met het CvB een vacatieregeling overeengekomen. Volgens deze regeling ontvangen leden 

van de Studentenraad een geldelijke vergoeding voor bijeenkomsten van de Studentenraad, bijeenkomsten van 

het dagelijks bestuur van de Studentenraad en bijeenkomsten van werkgroepen. Daarnaast worden onkosten 

voor de scholing vanuit het JOB vergoed. 

De Studentenraad heeft maandelijks een overleg waarbij het College van Bestuur dan wel vertegenwoordigers 

aanwezig zijn. Vanwege de vakanties van deelnemers hebben in 2015 zeven bijeenkomsten plaatsgevonden. 

Ook heeft overleg plaatsgevonden met de Raad van Toezicht en met de Ondernemingsraad. 

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; 

 Betrokkenheid bij renovatie Groenveldsingel; 

 Aanpassing format Onderwijs- en Examenregeling (OER); 

 Kwaliteit van de stages/beroepspraktijkvorming (BPV); 

 De vrijwillige bijdrages die Gilde Opleidingen aan deelnemers vraagt; 

 De kwaliteit van de kantinevoorzieningen; 

 Taal en rekenen; 

 Gilde Sportief; 

 Duidelijkheid en specificatie van facturen aan deelnemers; 

 Lesmaterialen die zijn voorgeschreven; 

 De beschikbaarheid van open leerruimtes op locaties; 

 Ventilatie in gebouwen; 

 Roostering voor deelnemers; 

 Vakantieregeling en voorstel regeling verlof deelnemers; 

 Invoering van EduArte; 

 Afhandeling van klachten; 

 Hoe om te gaan met maatwerktrajecten 

 

De Studentenraad beschikt over een aparte website die is gekoppeld aan de website van Gilde Opleidingen, 

http://studentenraad.gildeopleidingen.nl.  

 

http://studentenraad.gildeopleidingen.nl/
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1.5.2 Ondernemingsraad 

Balans 

De Ondernemingsraad draagt bij 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 haar 

taak het beleid van de onderneming te toetsen en te bewaken. Daarnaast draagt de ondernemingsraad 

voorstellen aan tot verbetering c.q. optimalisering van het beleid van de instelling door middel van 

initiatiefvoorstellen en volgt de raad nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten Gilde Opleidingen.  

 

De samenstelling van de Ondernemingsraad is opgenomen in bijlage1.4. 

 

Deskundigheidsbevordering 

Een betrokken, strategische, verdiepende OR die met visie en kennis van zaken opereert is zeer waardevol. 

De ondernemingsraad blijft daarom in ontwikkeling, schoolt zich op tal van onderwerpen, laat zich coachen 

en adviseren. De raadsleden reflecteren op het eigen handelen en bouwen op die manier een goed 

geïnformeerde ondernemingsraad op in het belang van Gilde Opleidingen. Mede doordat het accent steeds 

meer ligt op de uitvoering van intern toezicht is het van belang dat een ondernemingsraad onafhankelijk tot 

besluitvorming kan komen.  

                             

Visie en missie van de OR: 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 deelnemers zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen in 

een beroep dat bij hen past, De Ondernemingsraad is gesprekspartner van het College van Bestuur. Gestreefd 

wordt naar een zo groot mogelijk draagvlak bij besluiten, waarin werknemers zich herkennen. 

De Ondernemingsraad heeft ervoor gekozen om in deze zittingsperiode speciale aandacht te besteden aan 

onderstaande speerpunten: 

 Achterbancommunicatie en -raadpleging; 

 Professionalisering/kwaliteit onderwijs; 

 Ontwikkelen van een eigen visie op de organisatie; 

 Vermindering werkdruk. 

 

Vergaderen 

Naast de eigen OR-overleggen vergadert de raad een aantal malen per jaar samen met het College van Bestuur. 

Dit kan zijn in de vorm van een bijeenkomst of een overlegvergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar. 

In de overlegstructuur van de Ondernemingsraad zijn een aantal aandachtsvelden ingesteld waarover regelmatig 

overleg plaatsvindt. De aandachtsvelden zijn: 

 Financiën/organisatie en communicatie;  

 Personeel; 

 Onderwijs. 

 

Aangaande de dossiers die voorlagen zijn er gedurende het jaar gesprekken gevoerd tussen Ondernemingsraad 

en sector- of dienstdirecteuren. In 2015 zijn er geen gesprekken gevoerd door de Ondernemingsraad met de 

Raad van Toezicht. 

 

Communicatie achterban 

De Ondernemingsraad publiceert op Fronter algemene informatie, agenda’s, verslagen en nieuwsberichten.  

Indien nodig wordt de achterban (of een groep personeelsleden) geraadpleegd via een hearing of een enquête. 

Ook een mailing via de Gildemail is een optie. 

Maandelijks houdt de Ondernemingsraad spreekuur op diverse locaties en worden OR-vergaderingen meestal op 

een wisselende locatie van Gilde Opleidingen gehouden om de toegankelijkheid van OR-leden te bevorderen. 

 

Belangrijke onderwerpen van advies, instemming, bespreking en deelname 

Enkele belangrijke items waar de OR in 2015 met het CvB over van gedachten heeft gewisseld zijn het strategisch 

beleid van Gilde Opleidingen, het kwaliteitsplan mbo, het arbobeleid en het vakantierooster. 

 

Door de Ondernemingsraad is in 2015 een initiatiefvoorstel gedaan met betrekking tot ratioverlaging. Na bespreking 

in een overlegvergadering is dit door het College van Bestuur gemotiveerd afgewezen. 

Daarnaast is door de Raad in oktober 2015 een initiatiefvoorstel gedaan inzake “Gilde en vluchtelingen”. 
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De Ondernemingsraad heeft in 2015 instemming verleend aan: 

 Het taakbelastingbeleid schooljaar 2015-2016; 

 Het formatiebeleid; 

 De afbouwregeling salaris bij een lager gewaardeerde functie; 

 De aanpassing regeling ongewenste omgangsvormen; 

 De aanbesteding en keuze van de nieuwe arbodienst. 

  

De Ondernemingsraad heeft in 2015 géén instemming verleend aan: 

 De regeling onbevoegde docenten. 

 

De Ondernemingsraad heeft in 2015 positief advies uitgebracht over: 

 Herijking organisatiestructuur; 

 De aanpassing masterplan huisvesting (heroverweging nieuwbouw); 

 De ICT-infrastructuur; 

 De verplaatsing van de metaalopleidingen GPO niveau 2 naar de sector Techniek; 

 De experimenteerregeling doorlopende leerlijn techniek; 

 Het eigen risicodragerschap conform de nieuwe Ziektewet per 1-1-2015; 

 De wijziging organisatie met betrekking tot de opleiding Transport & logistiek. 

 

De Ondernemingsraad heeft in 2015 onder andere veel aandacht gegeven aan: 

 Werkdruk: er is door de ondernemingsraad  een onderzoek uitgezet naar werkdruk binnen de instelling en er 

is een bijeenkomst georganiseerd voor alle collega’s met gastsprekers, waar de onderzoeksresultaten 

besproken en getoond werden; 

 Arbobeleid en RI&E: het arbobeleid en de RI&E waarbij de ondernemingsraad het ter instemming 

voorgelegde arbobeleid beoordeeld heeft en de daarop volgende Kadernotitie Arbobeleid mede vorm 

gegeven heeft; 

 Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO): het onderzoek is in de Raad besproken en er is een 

reflectie naar het College van Bestuur gegeven; 

 De procedure werkverdeling schooljaar 2015-2016: een delegatie van de Raad heeft de procedure samen 

met het College van Bestuur vorm gegeven; 

 De signalen met betrekking tot de uitvoering van de werkverdeling zijn verzameld en gecommuniceerd met 

het College van Bestuur; 

 Het vakantierooster voor personeel en de periodisering van het onderwijsproces: met betrekking tot deze 

onderwerpen is er veelvuldig overleg geweest met het College van Bestuur. 
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2 Bestuursverslag 

2.1 Missie, visie, strategie 

2.1.1 Missie en kernwaarden 

Gilde Opleidingen is hét opleidingscentrum voor Noord- en Midden-Limburg. Niet alleen voor jongeren, maar ook 

voor werkende en niet-werkende volwassenen die zich op mbo-niveau willen bijspijkeren of hun loopbaan een 

wending willen geven. 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 

breed aanbod, toegesneden op persoonlijke behoeften en de dynamiek van de regionale arbeidsmarkt. 

 

Waar staat Gilde Opleidingen voor? 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. Eenieders talent krijgt ruim baan. 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 

gedurende de gehele schoolloopbaan van de deelnemer. 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.  

 

2.1.2  Aanpak strategievorming 2016-2020 

Het verslagjaar vormde een overgangsjaar in de strategievorming van Gilde Opleidingen. Het in de periode 2009-

2014 gevoerde beleid liep nog kort door en werd eind 2014, begin 2015 afgerond. Het accent lag in 2015 echter op 

de strategievorming voor de komende jaren, waarbij een meer dynamische aanpak is gevolgd dan eerder 

gebruikelijk was. 

 

Afronding strategisch beleid 2009-2014 

Voor de beleidsperiode 2009-2014 was ingezet op vakmanschap, talentontwikkeling en een leven lang leren. Aan 

deze drie speerpunten zijn doelen verbonden waarvan de realisatie in 2014/2015 is gemonitord. In het Jaarverslag 

2014 is een terugblik opgenomen. Een deel van de doelen uit deze periode is feitelijk afgerond, andere doelen 

krijgen – in een andere vorm of met andere accenten – een vervolg in het nieuwe strategisch beleid. Doelen die 

feitelijk tot het garanderen van de basiskwaliteit van onderwijs en examinering behoren, zoals een voldoende 

oordeel door de onderwijsinspectie, blijven in het functioneren van de organisatie van groot belang, maar worden 

niet meer in de strategische beleidsvorming opgenomen.  

 

Aanpak strategievorming 2016-2020 

Het terugblikken op de voorheen gevolgde aanpak leerde dat deze – met de toenemende dynamiek van de 

omgeving – steeds minder vruchtbaar is. Het leidde tot het kiezen van een meer dynamische strategievorming. 

Uitvoering en voortgangsbewaking van eenmaal in een ‘boekje’ vastgelegd beleid blijven van grote betekenis, 

maar zijn voor een doorlopende strategievorming niet toereikend. Kenmerkend voor de nieuwe aanpak is het 

onderweg kritisch blijven beoordelen of de strategie bijdraagt aan versterking van de regio en een goed 

perspectief voor deelnemers. Tot de uitgangspunten behoren verder dat de sectoren bij alle stappen in dit 

doorgaande proces actief worden betrokken en geen keuzes worden gemaakt zonder daaraan investeringen te 

koppelen.  

 

Dynamische strategievorming is opgevat als een permanente zoektocht naar evenwicht tussen een drietal 

perspectieven. Het gaat om perspectieven waarin de kernwaarden van Gilde Opleidingen herkenbaar zijn (zie 

2.1.1). Het perspectief van de (toekomstige) deelnemer: de leerling of werknemer die zich wil voorbereiden op of 

verder ontwikkelen in een leer- en arbeidsloopbaan en daarbij door uiteenlopende factoren beïnvloed wordt. Ten 
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tweede het perspectief van de omgeving, met haar veelheid aan karakteristieken, trends en belangen, niet in de 

laatste plaats op de arbeidsmarkt. Ten derde het perspectief van Gilde Opleidingen zelf, dat door 

randvoorwaarden bepaald en door deelnemersbelangstelling en kansen in de omgeving gestuurd wordt, maar dat 

ook ruimte voor eigen keuzes biedt. De drie perspectieven kennen een eigen dynamiek en zijn ook onderling 

steeds in beweging. Het leidt tot spanning tussen de perspectieven, maar ook tot kansen in het verbinden ervan.  

 

Begin 2015 zijn deze perspectieven in Noord- en Midden-Limburg onder meer in een aantal bijeenkomsten 

verkend. Daarmee zijn de uitdagingen voor de komende jaren in beeld gebracht. Vervolgens heeft het College 

van Bestuur langs vier hoofdlijnen conclusies aan deze uitdagingen verbonden en bij de sectoren teruggelegd. De 

hoofdlijnen zijn: 

 

1. Toekomstgericht onderwijs, dat meer dan voorheen vraagt om het maken van eigen keuzes. 

2. Het nemen van een rol als loopbaancentrum voor Noord- en Midden-Limburg. 

3. Proactief partnerschap in de regio. 

4. Professioneel werken. 

 

De conclusies die op deze hoofdlijnen zijn getrokken, leidden na het nodige overleg eind 2015 tot vaststelling 

door het College van Bestuur van een strategisch werkdocument met 10 beleidskeuzes. Samen met de drie 

perspectieven, de vier hoofdlijnen en de dynamische aanpak van het proces, vormen deze keuzes het hart van 

de strategievorming 2016-2020. In het strategisch beleid is dit als volgt verwoord:  

 

1. We maken meer eigen keuzes in de Onderwijsagenda 2015-2020. 

2. We werken visies op de betekenis van technologische ontwikkelingen uit. 

3. We bepalen welke regionale keuzedelen en cross-overs worden ontwikkeld. 

4. Het hele opleidingenaanbod wordt beoordeeld op macrodoelmatigheid, assortiment en breedte. 

5. We versterken niveau 4 en verhogen de instroom naar hbo. 

6. Gilde Opleidingen wordt een Loopbaancentrum voor de regio waar je niet alleen voor een opleiding 

terechtkunt, maar ook voor informatie en advies over leren en werken. 

7. Het Expertisecentrum Maatwerk en Innovatie wordt operationeel als steunpunt voor makelen en 

schakelen van maatwerk. 

8. We gaan vaart maken met voorbereidingen op het modulariseren van het mbo-aanbod voor 

werknemers. 

9. We werken een visie uit op regionale karakteristieken en trends en op onze strategische samenwerking, 

en vertalen die visie proactief in nieuwe initiatieven. 

10. Professioneel werken. 

 

In de eerste helft van 2016 werkt elke sector en elke dienst deze keuzes op de eigen terreinen uit in een 

meerjarenperspectief en een eerste jaarplan. Voor de zomer van 2016 zullen de aanpak van de strategievorming 

en de gekozen inzet van Gilde Opleidingen met een mix van communicatievormen intern en extern 

gepresenteerd worden. 

 

 

2.2 Governance ontwikkelingen  

Governance is ook in het verslagjaar belangrijk onderwerp van bespreking geweest in de Raad van Toezicht, 

mede vanwege de maatschappelijke discussie die zich tevens in 2015 met betrekking een versterking tot het 

interne toezicht bij ROC instellingen heeft voorgedaan. Daarnaast onderstreept ook het rapport ‘ontspoorde 

ambitie’ van de commissie Meurs over de financiële problemen bij ROC Leiden het belang van governance 

binnen de instelling. 

 

In de discussie binnen de Raad van Toezicht en met het College van Bestuur, heeft dit geleid tot het besluit om 

duidelijkheid in de governance van de instelling vorm te geven in een bestuursreglement. Dit bestuursreglement 

zou dan de verhouding tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur duidelijk moeten regelen. De Raad van 

Toezicht heeft het College van Bestuur verzocht om een voorstel van een bestuursreglement te maken. In 2016 

zal dit bestuursreglement van kracht worden.  
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2.3 Versterken van de basis 

2.3.1 Masterplan Huisvesting 

In het Masterplan Huisvesting 2012-2022 heeft het College van Bestuur de mogelijkheden beschreven om te 

komen tot 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. 

 

Conform het Masterplan is in 2015 de renovatie van de drie verdiepingen van de Groenveldsingel succesvol 

gerealiseerd. Installatietechnisch voldoet iedere verdieping nu aan Frisse scholenklasse B . De renovatie is 

gebaseerd op circulair renoveren. Het team huisvesting heeft de projecten met verve gerealiseerd maar uit de 

evaluatie bleek dat we naar de toekomst toe het aantal projecten toch iets meer moeten proberen te beperken 

want de impact op het relatief kleine huisvestingsteam was (te) groot.  

Voor 2016 staan conform Masterplan de begane grond van de Groenveldsingel, de sporthal aan de 

Groenveldsingel en het eerste deel van de renovatie Bredeweg op de planning.  

2.3.2 Project Digitaal Activerende Didactiek 

In 2015 is bij Gilde Opleidingen een grote vernieuwingsslag gemaakt op het gebied van ICT-infrastructuur. 

Onderdeel van deze vernieuwing is de ondersteuning van ‘Bring Your Own Device (BYOD)’. Studenten brengen 

hun eigen laptop mee voor het volgen van onderwijs bij Gilde Opleidingen. Alle eerstejaars studenten BOL niveau 

3 en 4 zijn hun opleidingen gestart met een eigen laptop. De tweedejaars studenten Zorg & Welzijn BOL niveau 3 

en 4 zijn al in 2014 gestart met het gebruik van een eigen laptop. 

De belangrijkste voorwaarde voor succesvol gebruik van ICT in de klas is de deskundigheid van de 

opleidingsteams in dezen. Gilde Opleidingen faciliteert daarom haar onderwijzend personeel met een scholing in 

de toepassing van digitaal activerende didactiek. De scholing is opgezet volgens het ‘train de trainer’ principe 

waarbij eigen onderwijzend personeel de scholing verzorgt. In 2015 zijn tien onderwijsgevenden geworven om na 

het volgen van een intensief scholingstraject als ‘digitaal activerende trainers’ vanaf 2016 het onderwijzend 

personeel van Gilde Opleidingen te trainen in digitaal activerende didactiek. 

Het uitgangspunt is dat digitaal activerende didactiek en BYOD na een gedegen implementatieperiode opgaat in 

de didactische methodemix van Gilde Opleidingen als gebruikte onderwijsvorm. Voor de scholing van het 

onderwijzend personeel zijn drie jaren uitgetrokken. De directie heeft aan de teammanagers de opdracht gegeven 

om een professionaliseringsplan voor de teams op te stellen. 

Gilde Opleidingen hecht veel waarde aan de ontwikkeling van IT in het primaire proces. Digitaal activerende 

didactiek en BYOD zijn verankerd in de strategie en in de onderwijsagenda van Gilde Opleidingen.  

2.3.3 Managementinformatie Portaal (MIP) 

In 2014 is besloten niet alleen het management-dashboard MIP, maar ook de beheersorganisatie opnieuw in te 

richten. Er is een project gestart, met als doel een eenduidige en betrouwbare rapportage omgeving (portaal) in te 

richten die alle verschillende klanten (intern en extern) kan voorzien van betrouwbare en actuele informatie.  

In 2015 is de nieuwe rapportageomgeving ingericht. De omgeving kent diverse rapportages voor financiën, 

personeelszaken en deelnemersgegevens. Er is een aanzet gemaakt voor een generiek portaal. 

In 2016 wordt het portaal verder ingericht. Vanuit het portaal worden persoonlijke dashboards ontsloten. Deze 

dashboards bevatten stuurindicatoren die voortvloeien uit het beleid van de instelling. 
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2.3.4 Kwaliteitszorgstelsel 

Kwaliteitsstelsel en inspectie 

Voor 2015 heeft het Bestuursbureau een tweetal aandachtspunten benoemd: 

 Doorontwikkelen van (de werking van) het kwaliteitsstelsel en het bijbehorende instrumentarium; 

 Inspectieonderzoek.  

Hieronder worden de belangrijkste veranderingen benoemd. De bijstellingen van kleinere omvang, zoals de 

aanpassing van zelfevaluatieformats, zijn niet opgenomen. 

Verdere ontwikkeling van het stelsel van kwaliteitsborging 

Gilde Opleidingen bouwt aan en vernieuwt regelmatig haar stelsel van kwaliteitsborging. Een cruciale rol daarin 

spelen de managementgesprekken tussen CvB en directeuren. In 2015 zijn de managementgesprekken 

geëvalueerd en zijn gesprekken nieuwe stijl ontwikkeld. Verder zijn de sectoraudits verbeterd door scholing 

(training on the job) van de interne auditoren en de inzet van externe onafhankelijk deskundigen als voorzitter van 

de auditcommissies. Een derde thema heeft betrekking op de bepaling van stuurindicatoren en de ontwikkeling 

van een managementdashboard in samenwerking met de afdeling Informatiemanagement.   

Op het gebied van teamkwaliteitsborging is de zogenaamde Early-warning vervroegd uitgebracht (december). 

Ook zijn de opleidingsindicatoren bijgesteld op basis van nieuwe ontwikkelingen. 

Er is meegewerkt aan een pilot teamkwaliteitsborging bij de sectoren Economie en Hospitality & Wellness. In 

samenwerking met deze laatste sector is deelgenomen aan een internationaal project (QKULT). In het project 

stond de kwaliteitscultuur centraal. Het geteste (OCAI-)instrument biedt teams de mogelijkheid om hun 

opvattingen over kwaliteit te verwoorden en te typeren. 

Tenslotte heeft de afdeling Onderwijs & Kwaliteit een grotere rol in het landelijke kwaliteitsnetwerk mbo gekregen. 

Daar is zij betrokken bij de opzet van instellingsaudits en kwaliteitsscans voor examens en 

beroepspraktijkvorming. 

Inspectie: heronderzoek sectoren Economie en Techniek en deelname aan landelijke pilot nieuwe toezicht 

In november heeft de onderwijsinspectie een onderzoek naar Kwaliteitsverbetering uitgevoerd. Centraal stonden 

de thema’s examinering en kwaliteitsborging. Voor de beide sectoren Techniek en Economie leverde het 

onderzoek een positief resultaat op. De afdeling Onderwijs & Kwaliteit vervulde een regiefunctie, bood 

ondersteuning en voerde samen met een externe partij examenaudits uit.  

Gilde Opleidingen heeft vanaf eind 2015 geparticipeerd in een pilot om het nieuwe toezichtkader van de inspectie 

(2017) te testen in de praktijk. Dit pilotonderzoek heeft een bestuursgericht accent en loopt door tot april 2016. 

 

Uitdagingen voor 2016 

In de kwaliteitsborging gaat het ten eerste om de systematiek en werking van de kwaliteitsborging op het niveau 

van teams/ opleidingen:  

 Meer zicht krijgen op de basiskwaliteit van resultaten, onderwijs en examinering per opleiding, 

gekoppeld aan het waarderingskader van de inspectie, onder andere in zelfevaluaties en 

examenverslagen; 

 Het verbeteren of doorontwikkelen van de managementinformatie (dashboard), de kwaliteit van 

teamplannen, de zelfevaluatie, de auditsystematiek en de verantwoording (zelfevaluatieverslag, 

examenverslag, managementgesprekken) op het niveau van teams en opleidingen; 

 Professionalisering in het gebruik van bovengenoemde instrumenten door teams, teammanagers en 

managers bedrijfsvoering en onderwijs, en daarmee de verdere professionalisering van de 

kwaliteitsborging. 

Een tweede uitdaging ligt in het verlengde van het strategisch beleid. Het gaat om de vertaling van het nieuwe 

strategisch beleid met behulp van en in de kwaliteitsborging van Gilde Opleidingen. 

De eind 2015 gestarte pilot van de inspectie laat Gilde Opleidingen op een andere manier kijken naar kwaliteit en 

kwaliteitsborging aansluitend bij het nieuwe toezichtkader. De uitkomsten van dit onderzoek (rapport in april 2016) 

leveren verbeterpunten op voor onze kwaliteit en kwaliteitsborging. 
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Examinering 

Voor examinering zijn de volgende doelen voor 2015 benoemd: 

 Opleveren Handboek Examinering gekoppeld aan de Procesarchitectuur Examinering; 

 Afstemming met betrekking tot de schooleigen versie van de Procesarchitectuur Examinering en een gedegen 

start met de vulling ervan; 

 Actualiseren van het examenreglement Gilde Opleidingen; 

 Regievoering examenverslagen van de sectoren over 2014-2015 en becommentariëring ervan door een 

onafhankelijk deskundige; 

 Verkennen van de mogelijkheden tot digitalisering van examendossiers; 

 Afstemmen van noodzakelijke en wenselijke deskundigheidsbevordering met betrekking tot examinering met 

Human Resources. 

 

Resultaten 

Het Gildebrede Handboek Examinering is vastgesteld. Sectorspecifieke procedures en instrumenten worden 

weergegeven in GO-Pex, de schooleigen digitale versie van de Procesarchitectuur Examinering. GO-Pex heeft 

inmiddels een stevig fundament. 

Het examenreglement is geactualiseerd. De examenverslagen zijn opgeleverd en voorzien van commentaar van 

een onafhankelijk deskundige. Naar aanleiding hiervan zijn mogelijke risico’s ten aanzien van kwaliteitsborging 

van examinering geïnventariseerd. Digitalisering van examendossiers wordt - op termijn - als wenselijk, maar ook 

als onontkoombaar gezien.  

Onder de vlag van GO!Cademy hebben verschillende trainingen plaatsgevonden gericht op 

deskundigheidsbevordering examinering. Hierbij was geen sprake van ‘vrijwillige’ inschrijving, maar vond de 

professionalisering nadrukkelijk plaats als voortvloeisel van de verantwoordelijkheden van de 

examencommissies. 

Niet opgenomen bij de doelen van 2015, maar voortkomend uit toenemend zicht op de verantwoordelijkheden 

m.b.t. examinering is Gildebreed een zogenoemd Examenorgaan Centrale Examinering (EO-CE) geïnstalleerd. 

EO-CE bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van de examencommissies uit de sectoren. EO-CE is belast 

met enerzijds het toezicht op het examenmanagement van de Centrale Examinering en anderzijds met de 

kwaliteitsborging ervan. Door de verbindende schakels met de examencommissies hebben laatstgenoemden 

voldoende informatie over de kwaliteit van de centrale examens, waarnaast informatie aangeleverd wordt t.b.v. de 

examenverslagen van de sectoren. 

 

Uitdagingen voor 2016 

 Herziening/aanscherping examenvisie Gilde Opleidingen; 

 Evaluatie examenreglement, Handboek Examinering en GO-Pex. Verdere vulling van GO-Pex en waar 

mogelijk harmonisatie in afstemming met de sectoren; 

 Aanpassing van onder meer examenreglement en overige kaders, bijvoorbeeld n.a.v. invoering keuzedelen. 

Ditzelfde geldt voor het modeldiploma; 

 Voortzetting plannen voor digitalisering examendossiers (en monitoring van de voortgang); 

 Nauwlettend volgen van de landelijke ontwikkelingen t.a.v. de Examenagenda mbo, met name ook de externe 

validering van exameninstrumenten, certificering van examenfunctionarissen en de wijzigingen ten aanzien 

van verantwoordelijkheden en samenstelling examencommissies; 

 Voortzetting professionalisering examenfunctionarissen, waaronder die van EO-CE. 

 

Wettelijke verplichtingen 

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. Ten aanzien van de 

bedrijfsgerichte trajecten speelt de Adviescommissie op maat hier een belangrijke rol in. Conform de procedure 

advisering trajecten op maat worden nieuwe bedrijfsgerichte trajecten op maat vanuit de sector via een 

aanvraagformulier met bijlagen aangeboden aan de Adviescommissie op maat. Deze commissie beoordeelt de 

aanvraag en gaat in overleg met de sector indien het voorgestelde traject vragen oproept. In 2015 zijn in totaal 

zes aanvragen ingediend. Bij alle aanvragen is, nadat door de Commissie op maat om nadere informatie is 

gevraagd, positief geadviseerd door de Adviescommissie op maat.  

Binnen de desbetreffende wet- en regelgeving bestaat ruimte om, onder bepaalde voorwaarden, af te wijken van de 

wettelijke urennormen. Binnen Gilde Opleidingen kunnen sectoren hier eveneens een aanvraag voor indienen bij de 
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interne Adviescommissie op maat. In 2015 is geen gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. Geen van de 

opleidingen is afgeweken van de wettelijke urennormen.  

2.3.5 Een macrodoelmatig opleidingsaanbod 

Gilde Opleidingen stelt zich ten doel een opleidingsaanbod te verzorgen waarmee deelnemers goede 

loopbaanvooruitzichten verwerven en 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, vmbo-scholen en hbo-instellingen en samenwerking 

met bedrijfsleven en overheid. In de sectoren krijgt dit gestalte in doorlopende leerlijnen en gezamenlijke 

initiatieven met andere mbo-instellingen en bedrijven, bijvoorbeeld bij de vorming van centra voor innovatief 

vakmanschap (zie paragraaf 3.2). Op instellingsniveau gaat het om bestuurlijke afspraken met naburige roc’s, 

kennis van feiten en cijfers over onderwijs en arbeidsmarkt en de strategievorming op het punt van 

macrodoelmatigheid  (zie paragraaf 2.1.2). 

 

In 2015 zijn opnieuw belangrijke stappen gezet om de macrodoelmatigheid van het eigen aanbod te versterken en 

daarmee bij te dragen aan een doelmatige regionale infrastructuur. In het kader van de strategievorming besloot 

het College van Bestuur tot het voornemen om het hele opleidingsaanbod van Gilde Opleidingen op 

macrodoelmatigheid te beoordelen en zich daarbij niet te beperken tot het starten, stoppen of verplaatsen van een 

specifieke opleiding als bedoeld in de wet ‘macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs’. Bij deze beoordeling gaat 

het om de regionale spreiding van het aanbod, de kansen op werk, de relevantie voor regionale ontwikkelingen, 

samenwerking met toeleverende en afnemende scholen, een doelmatige bedrijfsvoering van Gilde Opleidingen en 

het bereiken van (potentiële) deelnemers. Het doel is tweeledig. De beoordeling laat zien welke veranderingen in 

het regionale aanbod van Gilde Opleidingen wenselijk zijn en waar nieuwe kansen liggen. Daarnaast wordt per 

opleiding het perspectief voor (potentiële) deelnemers inzichtelijk gemaakt, zodat Gilde Opleidingen vanaf medio 

2016 zelf de bijsluiters kan maken. 

Waar bovenstaande deels gericht is op de langere termijn, vroeg de invoering van de wet macrodoelmatigheid per 

1 augustus 2015 ook om actie op korte termijn. 

Intern werd een procedure, inclusief een format voor een doelmatigheidsscan, vastgesteld met betrekking tot het 

samenstellen en vaststellen van het opleidingsaanbod 2016-2017 en 2017-2018. Dit met als reden dat vóór 

februari 2016 melding gemaakt kon worden van het starten, stoppen of verplaatsen van opleidingen per 1 

augustus 2017. 

Eind 2015 is door de Limburgse mbo-instellingen en de Universiteit Maastricht een gezamenlijk Expertteam 

Onderwijs & Arbeidsmarkt gevormd met steun van de Provincie Limburg. Doelstellingen zijn in de eerste plaats het 

versterken van de eigen expertisen en in de tweede plaats het professioneler maken van onderleggers voor het 

besluiten over de macrodoelmatigheid. Het expertteam werkt met een werkprogramma dat zich richt op het 

analyseren van patronen in de leerlingenstromen (MBO Limburg in kaart), het in Limburg testen van een regionaal 

prognosemodel dat het departement voor het mbo ontwikkelt, het kritisch beoordelen en toepassen van het 

regionale arbeidsmarktonderzoek en het op verzoek van de bestuurscolleges beoordelen van de 

macrodoelmatigheid van opleidingen in Limburg. De vorming van het expertteam is een vervolg op eerdere 

activiteiten die Gilde Opleidingen in samenwerking met de andere instellingen ondernam. 

 

In het al langer bestaande Alliantieoverleg MBO Limburg informeren de vier Limburgse instellingen elkaar vooraf 

over wijzigingen in hun aanbod. In het verslagjaar is onder meer het overleg over de Limburgse opleidingen 

procestechniek voortgezet. Daarnaast voert Gilde Opleidingen regelmatig overleg met mbo-instellingen in het 

grensgebied met Brabant en Gelderland (zie paragraaf 1.4). Met name de doelmatigheid van het wervingsbeleid 

van Summa College en ROC Nijmegen geeft regelmatig reden tot zorg. In 2015 is met beide instellingen overleg 

gevoerd, maar niet steeds tot tevredenheid. Het College van Bestuur zal in 2016 proberen de bestuurlijke 

afstemming met Brabant en Gelderland een meer structurele basis te geven.  

 

In de tweede helft van 2015 is bestuurlijk overleg met de Provincie Limburg gevoerd, gericht op het uitwerken 

van een gezamenlijke MBO-Agenda Limburg. Eén van de thema’s van deze agenda, die voorjaar 2016 in een 

uitvoeringsprogramma wordt geconcretiseerd, is het verbeteren van de macrodoelmatigheid van de Limburgse 

opleidingsinfrastructuur. Lokaal en regionaal betrekt Gilde Opleidingen ook de gemeenten hierbij. In 2015 leidde 

dit in de regio’s tot samenwerking met gemeenten, bijvoorbeeld bij het realiseren van het Centrum voor Logistiek 

Vakmanschap in Venlo, een nevenvestiging daarvan in Weert en het met de gemeente Roermond voorbereiden 

van een Retail Innovatiecentrum. 
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2.3.6 Communicatie 

Voorlichting en werving 

Gilde Opleidingen zoekt in haar voorlichtings- en wervingsactiviteiten steeds meer aansluiting bij de beleefwereld 

van de jongere. De aankomend deelnemer én de beleving van het toekomstig beroep worden centraal gesteld in 

de activiteiten en het voorlichtingsmateriaal. De studiekiezer en aanmeldmodule op de website zijn in 2015 

doorontwikkeld met een sterke focus op klantvriendelijkheid en snelheid bij aanmelden.  

Voor 2016 staat een herijking van met name de integrale aanpak van voorlichting en werving op het programma. 

Op Gildebreed- én op sectorniveau worden meer gerichte activiteiten georganiseerd, passend bij de 

informatiebehoefte van de toekomstige deelnemer en ouders/verzorgers. Aandachtspunt voor Gilde Opleidingen 

is daarnaast om richting het vo te laten zien wat studeren in het mbo inhoudt en betekent. Er vinden tal van 

voorlichtingsactiviteiten plaats, maar voor het overgrote deel handelt Gilde Opleidingen daarin reactief op vragen 

vanuit het vo. De essentie van een nieuwe aanpak zou moeten zijn dat Gilde Opleidingen een eigen programma 

neerzet en zelf het voortouw neemt. Dit is niet alleen van meerwaarde voor de deelnemer, maar is 

organisatorisch ook efficiënter voor Gilde Opleidingen. 

Reputatie en imago 

Naast de tevredenheid van de huidige deelnemers, wordt het imago van Gilde Opleidingen onder potentiële 

deelnemers gemeten. Marktonderzoeksbureau Markteffect heeft daartoe een landelijke imago-monitor mbo 

ontwikkeld. Daarnaast is afgelopen jaar gemeten hoe stakeholders de relatie met Gilde Opleidingen ervaren. 

Over het algemeen blijkt dat er een positief beeld is over Gilde Opleidingen. 

Voor 2016 en verder is de wens om te komen tot meer eenheid en afstemming in de onderzoeken en daardoor 

ook gerichter te kunnen werken met de resultaten uit de verschillende metingen. 

Belangrijk is de resultaten ook te vertalen in concrete verbeteraanpakken. De onderzoeksresultaten zijn een 

belangrijke onderlegger in de ontwikkeling van de eerdergenoemde nieuwe aanpak in voorlichting en werving.  

Communicatie en deelnemerstevredenheid 

Voor de afdeling Studentzaken en Communicatie is met name de kernwaarde ‘kwaliteitsgericht werken, met de 

student centraal’ richting- en maatgevend. Een aantal zaken is in 2015 in lijn hiermee op communicatief gebied al 

opgepakt.  

Op social media wordt duidelijk dat studeren bij Gilde Opleidingen leuk en goed is en worden 

nieuwswaardigheden van de verschillende opleidingen toe- en uitgelicht. Daarbij ligt de focus op het verhaal van 

de deelnemer. De communicatie met deelnemers is gepersonaliseerd, en daarmee gerichter geworden. 

De kwaliteit van communicatie wordt niet alleen ervaren door deelnemers, maar ook voor een groot deel nog door 

ouders/verzorgers. Vanuit deze gedachte is vanaf 2015 een centrale oudernieuwsbrief geïntroduceerd, om 

daarmee de betrokkenheid van ouders/verzorgers verder te vergroten.  

Vanuit deze eerste aanzetten om de deelnemerstevredenheid te vergroten en de deelnemer echt centraal te 

zetten, gaan we in 2016 een programma deelnemerstevredenheid ontwikkelen, waarbij het accent zal liggen op 

sfeer en beleving in de opleidingen, verbetering en modernisering (digitalisering) van ons diensten/producten-

aanbod aan deelnemers en het vergroten van de betrokkenheid van deelnemers en ouders/verzorgers bij Gilde 

Opleidingen.  

Communicatie en Marketing  

Op het terrein van marketing en communicatie stond in 2015 de professionalisering van het team Communicatie 

centraal.  

Een flinke slag is gemaakt op het terrein van social media. Een blauwdruk voor de inzet van social media en 

gerichte workshops en trainingen maken daar onderdeel van uit. Daarnaast is ook de monitoring op een hoger 

plan gezet en monitoren de afdeling dagelijks hoe Gilde Opleidingen het online doet. 

Voor 2016 is het doel om Gilde Opleidingen communicatiever te maken en te komen tot vernieuwing van de 

communicatie-inzet. Verbindend adviseren is daarbij het sleutelwoord. Aanhaking op de nieuwe strategie en de 

vertaling daarvan in interne en externe communicatie is de leidraad voor de ontwikkeling op het gebied van 

marketing en communicatie. 

De bereikbaarheid en kleinschaligheid van de Gilde-locaties zal in de merk- en positioneringsstrategie meer tot 

uitdrukking komen. De ontwikkeling hiervan krijgt  in 2016 verder vorm en wordt in de tweede helft van 2016 

geïmplementeerd. 
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Positionering in de regio 

In lijn met de strategische ontwikkelingen is er meer dan voorheen aandacht voor het versterken van de positie in 

de regio. De afdeling Studentzaken en Communicatie levert hieraan een bijdrage. Een voorbeeld daarvan is de 

eerste editie van het event Talent Werkt!, waarmee Gilde opleidingen de toptalenten-verkiezingen koppelt aan 

een relatie-event voor onze regionale samenwerkingspartners. In 2016 zet Gilde Opleidingen deze lijn verder 

door. 

 

2.4 Ambitieus vernieuwen 

2.4.1 Onderwijsagenda 

Opstellen Onderwijsagenda 2015-2020 

Tijdens de vormgeving van het nieuwe strategisch beleid werden in het voorjaar van 2015 ook de 

onderwijsspeerpunten en bijbehorende ambities voor de komende jaren vastgesteld. Naast een aantal landelijk 

ingegeven dan wel landelijk geprioriteerde thema’s maakte Gilde Opleidingen eigen keuzes en werden eigen 

accenten gelegd. 

Gilde Opleidingen heeft daarbij besloten om het moment van de implementatie van de herziene 

kwalificatiestructuur te gebruiken om een start te maken met een kwaliteitsslag op een aantal thema’s. Het geheel 

aan speerpunten van Gilde Opleidingen, de landelijke thema’s ten aanzien van de kwaliteitsafspraken en de 

doelen vanuit Focus op Vakmanschap en Leraar2020 vormen samen de nieuwe Onderwijsagenda van Gilde 

Opleidingen voor de komende jaren. Aan de hand van deze thema’s wordt gewerkt aan het verhogen van de 

onderwijskwaliteit die gemeten wordt met behulp van indicatoren zoals rendementen en deelnemerstevredenheid. 

Gilde Opleidingen koerst daarmee op een integrale doelstelling en aanpak van alle ontwikkelingen ten aanzien 

van het onderwijs, inclusief de kwaliteitsborging. De kwaliteitsafspraken worden daarmee niet als losstaand 

project beschouwd maar als onderdeel van de totale onderwijsdoelstelling, lees onderwijsagenda, van Gilde 

Opleidingen. 

Onderstaand de thema’s uit de Onderwijsagenda 2015-2020: 

Primair vanuit perspectief Thema’s Onderwijsagenda Gilde Opleidingen 2015-2020 

Student 

VSV / kwetsbare jongeren1 

Studiewaarde / toegevoegde waarde 

Excellentie incl. internationalisering 

Entreeopleidingen  

Passend Onderwijs 

Intake / loopbaanbegeleiding 

Omgeving 

Kwaliteit BPV 

Vmbo – mbo - hbo 

Toegankelijkheid / rendement 

Macrodoelmatigheid 

Expertisecentrum Maatwerk 

Gilde Opleidingen 

Intensivering taal- en rekenonderwijs 

Professionalisering 

Bekostigingssystematiek / verblijfsduur 

Intensiveren en verkorten / onderwijstijd 

i-HKS incl. keuzedelen 

21st century skills 

IT in het primaire proces 

Innoveren (van het aanbod): toekomstgericht / crossovers 

Moduleren / maatwerk / flexibiliteit 

Operational Excellence 

Tabel 2.4.1 Thema’s uit de Onderwijsagenda 2015-2020 

                                                           
1Voor de groen gearceerde thema’s worden middelen uit de regeling kwaliteitsafspraken ingezet 
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Alle thema’s uit de onderwijsagenda kennen een duidelijke link met de nieuwe strategische lijn ‘Toekomstgericht 

onderwijs’. Uiteraard kennen veel thema’s indirect ook een link met een van de andere strategische lijnen.  

De onderwijsagenda is continu in ontwikkeling, dit betreft een dynamisch proces. In die zin kunnen er in de 

komende jaren wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld de samenstelling, of bewoordingen van de 

onderwijsagenda.  

Het moge duidelijk zijn dat zowel de vier strategische lijnen (zie 2.1.2) als de drie perspectieven (deelnemer, 

omgeving en Gilde Opleidingen) sterk in elkaar grijpen en bijbehorende thema’s in samenhang benaderd en 

opgepakt moeten worden.  

Zoals hierboven reeds visueel, groengekleurd, is aangegeven kiest Gilde Opleidingen er, in ieder geval voor 

2015-2016, voor om voor de volgende thema’s gelden uit de regeling kwaliteitsafspraken in te zetten: 

 Professionalisering   VSV / kwetsbare jongere 

 Intensivering taa en rekenonderwijs  21e eeuwse vaardigheden in het kader van studiewaarde  

 Kwaliteit van de BPV   Excellentie inclusief internationalisering 

 

Uitvoering onderwijsagenda 2015 

Eind april 2015 heeft Gilde Opleidingen de Onderwijsagenda 2015-2020 ingediend bij DUO in het kader van de 

regeling kwaliteitsafspraken. Driekwart jaar later wordt teruggekeken op de eerste periode van uitvoering. Hiermee 

wordt navolging gegeven aan artikel 1.6 uit de Regeling kwaliteitsafspraken. 

 

Met betrekking tot de Onderwijsagenda en dan met name op de thema’s die onder de regeling 

kwaliteitsafspraken vallen, kan geconcludeerd worden dat de thema’s in 2015 niet rigoureus gewijzigd zijn. 

Binnen de thema’s is in een aantal gevallen wel de koers, prioritering of implementatiesnelheid aangepast. 

 

De eerste periode kenmerkte zich met name door koersbepaling en kaderstelling. De aandacht ging uit naar het 

creëren van een basis waar de komende jaren op verder kan worden gebouwd. Dit alles met het doel om 

uiteindelijk concrete resultaten te kunnen boeken met betrekking tot het verhogen van de kwaliteit en het kunnen 

waarmaken van de ambities. 

 

Uitdagingen die aan de orde zijn, zijn bijvoorbeeld de ambitie om het taal- en rekenonderwijs in niveaugroepen 

aan te gaan bieden, zeker als dat betekent dat we opleidingsoverstijgend gaan organiseren en uitvoeren. Voor 

wat betreft VSV heeft Gilde Opleidingen de afgelopen jaren goede resultaten bereikt. Het  behalen van goede 

resultaten bij de groep VSV-ers die nu resteert vraagt om veel extra inzet. 

 

Concrete successen die reeds te benoemen zijn, zijn bijvoorbeeld Gilde Innoveert en Talent!Werkt die beide in 

2016 een vervolg krijgen. 

 

Uiteraard is de ook de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur, tevens onderwerp van de 

Onderwijsagenda, een prominent thema geweest in 2015 en blijft dat ook in 2016. 

Gedurende 2015 is, in afstemming met sectoren, gewerkt aan kaderstelling ten behoeve van de implementatie 

van de hernieuwde kwalificatiestructuur (i-HKS). De kaderstelling is niet volledig afgerond in 2015 en kent dus 

een vervolg in 2016. De kaderstelling heeft betrekking op thema’s als keuzedelen, taal- en rekenonderwijs, 

onderwijs in modules, onderwijsjaarplanning en 21e eeuwse vaardigheden. 

Binnen de sectoren is in 2015 een start gemaakt met het ontwikkelen van de herziene onderwijsprogramma’s. 

Elke sector doorloopt hierin zijn eigen ontwikkeling. 

Naast het afronden van de kaderstelling zal in 2016 veel aandacht uitgaan naar het mogelijk maken van de 

uitvoering van de herziene onderwijsprogramma’s inclusief de keuzedelen. Zowel de systemen als de formele 

documenten dienen hiervoor aangepast te worden 

Voor de uitgebreide terugblik verwijst Gilde Opleidingen naar de volledige tussenrapportage Onderwijsagenda die 

beschikbaar is via de website www.gildeopleidingen.nl. 
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2.4.2 Excellentie 

Gilde Opleidingen kende begin 2015 nog geen vastgestelde visie en definitie ten aanzien van excellentie. Naar 

aanleiding van de regeling kwaliteitsafspraken in combinatie met het vormen van het nieuwe strategisch beleid 

heeft Gilde Opleidingen de ambitie geformuleerd om een visie op excellentie te ontwikkelen. Deze dient 

vervolgens geïntegreerd te worden in de onderwijsvisie van Gilde Opleidingen. 

Het is niet voor niets dat Gilde Opleidingen in haar missie aangeeft op verschillende niveaus en in verschillende 

leerwegen meesterschap te willen bewerkstelligen bij studenten. Toegesneden op ieders eigen capaciteiten en 

belangstelling. 

Dit betekent ook uitdagend onderwijs bieden aan die deelnemers die meer in hun mars hebben dan waar de 

reguliere onderwijsprogramma’s in voorzien. Ook deze deelnemers verdienen het om gemotiveerd te worden om 

het beste uit zichzelf naar boven te halen. Motiveren kan in dezen op verschillende manieren bijvoorbeeld door 

hen kennis te laten maken met toppers uit hun vakgebied maar ook door ze in contact te brengen met 

mededeelnemers die gelijke ambitie en motivatie kennen. 

Hoewel alle sectoren de afgelopen jaren in meer of mindere mate initiatieven kenden ten aanzien van het 

vormgeven van excellent onderwijs en maatwerk, bijvoorbeeld deelname aan regionale dan wel landelijke 

vakwedstrijden, kende Gilde Opleidingen op instellingsniveau geen expliciet beleid met betrekking tot zeer 

talentvolle deelnemers.  

Het past in de huidige situatie van Gilde Opleidingen om een start te maken met expliciet beleid ten aanzien van 

bovengenoemde deelnemers. Een situatie waarin de basiskwaliteit van het onderwijs op orde is, de financiële 

bedrijfsvoering gezond is en vanuit de organisatie de behoefte aan meer ruimte en aandacht voor de toptalenten 

kenbaar gemaakt wordt. 

 

Enerzijds is er een start gemaakt met de ontwikkeling richting een Gildebrede en duurzame excellentiecultuur. 

Excellentie moet (weer) tot de verbeelding gaan spreken, bijdragen aan een positief imago en deelnemers 

uitdagen het maximale uit zichtzelf te halen. Dit geldt zowel binnen de instelling als bij het bedrijfsleven waar we 

mee samenwerken.  

Anderzijds hebben de sectoren vanuit de kwaliteitsregeling de kans gekregen om, uitgaande van hun eigen 

situatie en ontwikkeling, reeds een start te maken met het ontwikkelen en uitvoeren van excellentieprogramma’s. 

De ervaringen vanuit deze sectoren konden daarbij meegenomen worden in het Gildebrede proces. De ambitie is 

om uiteindelijk deze losse excellentieprogramma’s op te laten gaan in een Gildebreed excellentieaanbod. Het was 

dus begin 2015 een keuze van de sectoren of en met welke excellentieprogramma’s ze (weer) aan de slag wilden 

gaan in het kader van de kwaliteitsafspraken. 

In oktober 2015 is het herziene, meer geconcretiseerde, excellentieplan goedgekeurd door de minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

De volgende ontwikkelingen zijn hierin opgenomen: 

 Gildebrede ontwikkelingen 

o het oprichten van een Gilde excellentieplatform; 

o het jaarlijks uitvoeren van een TopTalent verkiezing. 

 Sectorspecifieke excellentieprogramma’s 

o H&W Internationalisering; 

o H&W Wellness concept; 

o Trademark Economie; 

o Z&W Verpleegkunde plus opleiding. 

Concreet is in 2015 uitvoering gegeven aan het oprichten van het Excellentieplatform, het opstellen van een 

concept beleidskader Excellentie, uitvoering van de TopTalent verkiezing tijdens TalentWerkt! en de verdere 

uitwerking van de projectplannen met betrekking tot de sectorspecifieke excellentieplannen. Al deze activiteiten 

kennen een verder vervolg in 2016. 

Voor de uitgebreide terugblik met betrekking tot het thema excellentie verwijst Gilde Opleidingen tevens naar de 

volledige tussenrapportage Onderwijsagenda die beschikbaar is via de website www.gildeopleidingen.nl. 
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2.4.3 Gilde Innoveert 

Gilde Innoveert is het innovatieprogramma van Gilde Opleidingen. Doel ervan is om bij te dragen aan de 

ontwikkeling van een duurzame cultuur waarin innovatie van belang is, die goed is voor het onderwijs en andere 

processen en die ook leuk is. Gilde Innoveert maakt initiatieven mogelijk die anders zijn dan het ‘normale’ 

onderwijsproces. 

 

Uitgangspunten 

 Het innovatiebudget is niet bedoeld voor reguliere activiteiten zoals 'normaal' onderhoud aan een 

curriculum of de implementatie van de nieuwe kwalificatiedossiers (KD's), zonder dat daar innovatie bij 

plaatsvindt. 

 Innovatieprojecten zijn gekoppeld aan de strategische agenda van Gilde Opleidingen (2015-2019).  

 

Innovatie is in dit programma breed op te vatten. Een project hoeft niet noodzakelijkerwijs een geheel nieuw 

project te zijn, maar kan ook een verbetervoorstel betreffen waarin meer aan de orde is dan 'het oude curriculum 

zo simpel mogelijk omvormen op basis van een nieuw KD'. Het programma is bedoeld om daadwerkelijk zaken 

van de grond te krijgen; het moet niet alleen bij mooie plannen blijven.  

 

Het programma kent verschillende thema's, die gekoppeld zijn aan het strategische beleid. Elk van de projecten 

die ingediend worden, moet passen binnen een strategisch thema. De thema's zijn gericht op de deelnemer, de 

kwaliteit van de opleidingen en de omgeving.  

 

Er zijn verschillende typen projecten mogelijk, ieder met een eigen reikwijdte (en daarbij passend, een eigen 

budget): 

 Microprojecten voor individuele medewerkers 

 Macroprojecten voor sectoren en teams 

 KD-projecten m.b.t. nieuwe Kwalificatiedossiers 

 Dienstprojecten voor ondersteunende diensten 

 

Projecten in 2015-2016 

In totaal zijn er voor het studiejaar 2015-2016 vijftig projectaanvragen ingediend. Dertig hiervan zijn goedgekeurd 

en in uitvoering. Het betreft dertien micro-, tien macro-, drie KD- en vier dienstenprojecten. De voortgang van de 

projecten wordt gemonitord door de projectcoördinatie van Gilde Innoveert. 

 

De projecten zijn onderverdeeld in vijf thema’s, te weten: 

 Vernieuwen van opleidingen, bijvoorbeeld Nieuwe opleidingen geüniformeerde beroepen vanuit het 

team Veiligheid en Vakmanschap; 

 Het draait om de deelnemer, bijvoorbeeld Transitie naar de arbeidsmarkt, arbeidsmarkttoeleiding als 

uitstroom voor bepaalde deelnemers binnen de Entreeopleiding, vanuit het team Gilde 

Praktijkopleidingen; 

 Inspirerende leeractiviteiten en leeromgeving, bijvoorbeeld Musicaluitvoering in de Maaspoort vanuit het 

team Recreatie opleidingen; 

 Professionalisering van onderwijsgevenden, bijvoorbeeld Praktijkgericht professionaliseren van 

begeleidingsvaardigheden van onderwijsgevenden, vanuit het team Mobiele Werktuigen; 

 Verbeteren van randvoorwaarden, bijvoorbeeld D+, arbeidsmarktperspectief in Duitsland, vanuit het team 

Pedagogisch Werk in samenwerking met de coördinator Internationalisering van Gilde Opleidingen. 

 

Voortgang 

Inmiddels is het besluit genomen om Gilde Innoveert voort te zetten. Dit betekent dat voor begrotingsjaar 2016 

wederom financiële middelen zijn gereserveerd voor innovatie conform de formule van Gilde Innoveert.  

 

2.5 Internationalisering 

Internationale Mobiliteit voor leerlingen en medewerkers 

Internationale stages voor deelnemers en activiteiten gericht op deskundigheidsbevordering voor docenten in een 

buitenlandse setting zijn in 2015 opnieuw als kernactie uitgevoerd vanuit het interne Platform Internationalisering 
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en met financiële ondersteuning  in het kader van het Europese Erasmus+ programma. Daarnaast hebben 

deelnemers en Gilde medewerkers leer- en werkervaring opgedaan in bijzondere leeromgevingen buiten Europa. 

De internationale mobiliteit blijft een groeiende lijn vertonen. Met name bij onderwijspersoneel is sprake van een 

sterke toename. Bevindingen uit het afgelopen jaar maken duidelijk dat kwaliteitsborging met het oog op 

validering van leerresultaten behaald in het buitenland, een aangepast model voor interne en ROC-brede 

monitoring vereist.  

Bijdrage aan Onderwijsinnovatie 

Sedert 2012 participeert Gilde Opleidingen in twee projecten die vallen onder het Directoraat Onderwijs van de 

Europese Commissie en levert daarbij als partnerorganisatie een bijdrage aan onderwijsinnovatie voor het 

Europese beroepsonderwijs. Het ‘EAGLE’ project, met partners uit vijf landen, had als doelstelling apart 

ontwikkelde credit-systemen voor het MBO (ECVET) en het Hoger Onderwijs (ECTS) met elkaar te verbinden en 

beter op elkaar af te stemmen. Na een testfase is het project medio 2015 afgesloten met het aanbieden van een 

instrument en handleiding voor de beoogde afstemming.  

Het ‘Q-KULT’ project, wederom met partners uit vijf landen en gestart in 2013, heeft op ontwikkelingsniveau een 

instrument en testmodel opgeleverd voor het meten of vaststellen van een kwaliteitscultuur binnen mbo-

instellingen. Onder regie van de afdeling Onderwijs & Kwaliteit en het Servicepunt Internationalisering van Gilde 

Opleidingen is het instrument in 2015 getest bij de sector Hospitality & Wellness en zijn de praktijkervaringen en 

inzichten over het inzetten van het instrument ingebracht in het internationale projectteam.  

Door landelijke inbreng vanuit het Servicepunt Internationalisering en deling van bijzondere expertise en 

internationale projectervaringen en –opbrengsten, wordt het werken met Europese valideringsinstrumenten 

voorbereid voor het erkennen van leer- en/of werkervaring in een bijbehorende infrastructuur. Aansluitend op de 

Strategische Agenda van Gilde Opleidingen is het de intentie de verworven expertise rondom valideringstrajecten 

mede en in samenhang in 2016 onder te brengen in voorziene loopbaan- en expertisecentra.  

In 2015 wordt in het kader van het innovatieproject D+  een sensibiliseringstraject richting Duitse arbeidsmarkt 

ontwikkeld voor deelnemers Pedagogisch Werk. In het macrodeel van dit D+ project heeft een verkenning 

plaatsgevonden ten aanzien van de begrenzingen en mogelijkheden om te komen tot dubbele diplomering op 

mbo-niveau met buurlanden. In 2016 wordt het traject voor de deelnemers van Pedagogisch Werk 

geïmplementeerd. 

Uitvoering van de Strategische Agenda Internationalisering en Buurtalen van de Provincie Limburg 

Actielijnen opgenomen in de provinciale agenda worden in Euregionale projectomgevingen concreet uitgevoerd. 

Gilde Opleidingen levert daarvoor inhoudelijke en personele bijdragen in het provinciale ‘Euregiokompetenz’ 

project en het Euregionale Interreg V project ‘EuregioXperience’ met participatie van de onderwijssectoren, 

samenwerking met stakeholders uit het domein onderwijs-arbeidsmarkt en bijzondere aandachtsgebieden zoals 

stages in de buurlanden.  

Visieontwikkeling, positionering en profilering van Gilde Opleidingen 

De doorgaande Internationalisering/Euregionalisering zal in 2016 zijn beslag moeten krijgen in een visie-

statement en inbedding in de onderwijsagenda en het strategisch beleid van de instelling. Het CvB zal daarbij 

regie nemen en een mogelijke actielijn benoemen.  

 

2.6 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 2015 van belang waren. 

 

GO for Lombok 

GO for Lombok is een ondersteuningsproject van docenten en deelnemers 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 
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volksgezondheid, het onderwijs en de sociaaleconomische ontwikkeling in Lombok door middel van charitatieve 

en culturele hulp. 

 

GO for Africa 

Via GO for Africa volgen deelnemers 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 deelnemers bij dit project door het opzetten van acties (onder 

andere Sinterkerst), door informatie-uitwisseling (Fairliefd-projectdag) en door Bendula-stagiairs 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 door deelnemers metaalbewerking, metselen en schilderen. 

 

Toon Hermans huis Roermond 

De deelnemers van de afdeling schilderen hebben hun bijdrage geleverd aan de renovatie van het Toon Hermans 

huis, een ontmoetingsplaats voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. 

 

Benefietdiners en goede doelenacties 

De Hotelschool Venlo heeft een traditie van het verzorgen van benefietdiners. In 2015 waren de beoogde goede 

doelen: 

 Vrienden van Tijs.  Dit heeft € 1000,- opgebracht; 

 Diabetes Stichting (in samenwerking met de Oranjerie) met een opbrengst van € 7500,-. 

Deelnemers van de recreatieopleidingen hebben een goede doelenactie uitgevoerd ten behoeve van Kidz Base. 

De opbrengst hiervan was € 1000,-. 

De afdeling Wellness en beauty tenslotte, had een actie voor Serious Request waarvan de opbrengst € 2080,- 

was. 
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3 Onderwijs  

3.1 Resultaten Onderwijs 

3.1.1 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 

2014- 

2015 

2013- 

2014 

2012- 

2013 

2014- 

2015 

2013- 

2014 

2012- 

2013 

Instellingssucces/ 

jaarresultaat 

76,3% 
 

77,4% 78,5% Niet 

beschikbaar 

73,4% 
 

72,0% 

Studentensucces/ 

diplomaresultaat 

76,5% 76,4% 77,2% 74,1% 72,0% 

Tabel 3.1.1 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 2014-2015 betreft zijn nog geen landelijke gegevens beschikbaar. Het jaarresultaat en 

diplomaresultaat 2014-2015, zoals hierboven weergegeven, zijn afkomstig uit de managementinformatieportal 

van Gilde Opleidingen. 

Overall zijn de resultaten en dus het studiesucces nog steeds goed, overwegend beter dan het mbo-gemiddelde 

of ROC gemiddelde. Het landelijk gemiddelde voor 2014-2015 is nog niet bekend. Hoewel het jaarresultaat van 

Gilde Opleidingen een lichte daling laat zien en het diplomaresultaat van Gilde Opleidingen nagenoeg gelijk is 

gebleven is de verwachting dat nog altijd boven het landelijk gemiddelde wordt gescoord. Hiermee wordt voldaan 

aan het beoogde resultaat.  

Voor tien opleidingen is volgens de gegevens van Gilde Opleidingen de verwachting dat voor 2014-2015 niet aan 

de inspectienorm voldaan wordt. De sectoren zijn hier sinds januari 2015 van op de hoogte en ondernemen actie 

waar nodig. 

 
3.1.2 Voortijdig schoolverlaten (VSV) 

Het doel van de aanpak van VSV is het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Alle deelnemers tot 18 jaar 

moeten onderwijs volgen met als doel een startkwalificatie te halen. Deelnemers tussen 18 en 23 jaar worden 

gestimuleerd om een startkwalificatie te halen. De startkwalificatie krijgt de deelnemer bij het behalen van een 

niveau 2 opleiding. Het aantal voortijdig schoolverlaters moet landelijk teruggebracht worden naar 25.000. 

Het convenant VSV loopt tot 1 augustus 2016. De belangrijkste activiteiten die zijn uitgevoerd, zijn de inzet van 

de VSV makelaar in de regio Noord- en Midden-Limburg, de activiteiten van Gilde Praktijkopleidingen en Match. 

Dit laatste is een plusvoorziening gericht op deelnemers op niveau 2, 3 en 4 die in hun huidige opleiding dreigen 

uit te vallen. Het doel is dat de studenten aan het eind van het traject meer zelfkennis hebben en tot een 

verantwoorde studiekeuze komen. 

Er is een start gemaakt met Intergip, een volgsysteem bij de overstap vo-mbo. De leerling van het vo is hiermee 

goed in beeld en kan begeleid worden bij de overstap naar het vervolgonderwijs. 

De voorlopige VSV- cijfers over 2014-2015 laten een stijging zien van 2,7%. In 2013-2014 waren er dat 379; in 

2014-2015  396. Gilde Opleidingen scoort met een voorlopig cijfer van 4,6% nog altijd beter dan gemiddeld. Deze 

stijging was voorzien naar aanleiding van de aangescherpte taal- en rekeneisen, maar ook op basis van het 

huidige toelatingsbeleid. Gilde stelt toegankelijkheid boven rendement.  
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Ten gevolge van de start van Entreeopleidingen komen er voorts meer deelnemers zonder diploma van het vo bij 

Gilde Opleidingen. Vervolgens halen niet alle deelnemers hun diploma en hebben ze daarbij ook geen duurzaam 

arbeidscontract. Gilde Opleidingen telt relatief veel VSV-ers bij de Entreeopleidingen. 

De VSV-cijfers worden door DUO aangeleverd.  

 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Totaal studenten 8546 8537 8106 8117 8215 

VSV-ers  
*Voorlopige 
cijfers 

*396 

 

385 421 482 454 

% VSV *4,6% 4,5% 5,2% 5,9% 5,5% 
Tabel 3.1.2 VSV-cijfers Gilde Opleidingen 

 

Zoals eerder aangeven, loopt het huidige convenant VSV af. Belangrijk is dat alle maatregelen geborgd zijn op 1 

augustus 2016. Het komende jaar start een vervolgfase. Het aantal VSV-ers moet landelijk voor 2021 verder 

omlaag met 5000. De gemeenten krijgen hierin een belangrijke rol. De nadruk zal komen te liggen op de 

kwetsbare jongeren. Gilde Opleidingen heeft dit in beeld. Acties die hierin ondernomen worden zijn: meer 

aandacht voor ongeoorloofd verzuim en controleren op afwezigheid, extra aandacht voor studenten met 

problemen, de samenwerking met onze ketenpartners versterken en betere samenwerking tussen 

trajectbegeleider, interne ondersteuner, expertiseteam en loopbaancentrum. 

Gilde Opleidingen zal de komende vier jaar een belangrijke uitdaging krijgen het aantal VSV-ers te verminderen.  

3.1.3 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 onderwijsinspectie, bedrijven en instellingen. In deze paragraaf staat het 

oordeel van de inspectie centraal. In 2015 was de onderwijsinspectie aanwezig ten behoeve van een 

vervolgonderzoek naar aanleiding van bevindingen van de staat van de instelling.  

Het jaarverslag in 2014 vermeldt dat voor twee van de ongeveer 150 opleidingen de examenkwaliteit- en 

kwaliteitsborging omhoog moet. Een heronderzoek van deze opleidingen vond plaats in het najaar van 2015. 

Voor beide opleidingen, verdeeld over de sectoren Techniek en Economie, was het resultaat van het 

heronderzoek voldoende, zowel voor examinering als kwaliteitsborging. 

Uiteraard is het rapport op de website geplaatst. 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, zowel op sector- als op instellingsniveau. 

3.1.4 Deelnemerstevredenheid 

Iedere twee jaar vindt het landelijk tevredenheidsonderzoek van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 

(JOB) plaats. Gilde Opleidingen neemt hier in schooljaar 2015-2016 aan deel. 

In de loop van 2016 zullen de resultaten bekend zijn en binnen Gilde Opleidingen verder geanalyseerd worden. 

 

3.2 Sectoren 

3.2.1 Economie 

2015 

2015 heeft vooral in het teken gestaan van stabilisatie, de verdere doorontwikkeling van het uitgezette beleid, de 

inrichting van een nieuwe en bij de ambities passende structuur en de uitwerking van de herziene 

kwalificatiestructuur. 

Ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van onderwijs en examinering zijn forse stappen gezet zoals blijkt uit de 

terugkoppeling van de externe auditoren en het inspectieverslag naar aanleiding van het heronderzoek in 
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november 2015. De sector heeft in 2015 werk gemaakt van de samenwerking met en tussen ketenpartners en het 

inzetten van een nieuwe innovatieve koers. 

Het management is gestart met teamontwikkeling op het gebied van onderwijskundig leiderschap. De 

operationele zaken vragen echter nog veel tijd. Daardoor kan de ruimte voor afstemming op langere termijn en 

verbinding met de omgeving van de sector nog onvoldoende benut worden. De professionalisering van de 

medewerkers op het gebied van examinering, begeleiding en klassenmanagement is gestart vanuit een sector-

breed scholingsplan. Deze professionalisering is noodzakelijk om de teams nog meer ‘aan het roer’ te zetten 

zodat ze sturing kunnen geven aan de kwaliteit van de opleiding. 

De verbetering van de communicatie in- en extern over gestelde doelen en prioriteiten is aangepakt door middel 

van sector- en netwerkbijeenkomsten en het inrichten van een sterk projectmanagement ten behoeve van de 

vernieuwingen. De contacten en afspraken met de onderwijsstakeholders in het hbo zijn breed opgepakt en 

vertaald in concrete samenwerkingsprojecten. De afstemming met het vo is uitermate belangrijk, maar vraagt om 

meer structurele borging. De ontwikkeling in de regio staat op het netvlies en is door het inzetten van de eigen 

adviescommissies direct vertaald in de nieuwe koers van de sector Economie. 

Het inhoudelijk managen van de opleidingen is als speerpunt benoemd en vertaald in de nieuwe structuur en 

aanpak van de sector. Daarbij is vooral gekeken naar de wensen van de deelnemers en het efficiënt organiseren 

van de opleidingen. Onderwijsvernieuwing en de verdeling van expertise en inzet van het personeel zijn 

opgenomen in de uitwerking van de herziene kwalificatiestructuur.  

De betrokkenheid van alle medewerkers bij het onderwijs is bijzonder hoog, maar vraagt om meer duidelijkheid 

en eigenaarschap. De sector zal daarop consequent(er)  inzetten door een duidelijke taakverdeling, helder beleid 

en eigenaarschap van de teamplannen. De sector Economie wil immers excelleren. 

2016 

De sector streeft een verhoging na van de externe belangstelling voor de sector, het werkplezier van 

medewerkers en de positieve energie die deelnemers helpt bij een goede voorbereiding op de toekomst. Daartoe 

zal in 2016 de focus in ieder geval liggen op: 

 de verdere ontwikkeling in de aansluiting bij de werkgevers in de regio en het inzetten van een nieuwe 

innovatieve koers;  

 de professionalisering om de teams nog meer ‘aan het roer’ te zetten zodat ze de nodige sturing kunnen 

geven aan het verder verhogen van de kwaliteit van de opleiding; 

 structurele borging van de afstemming met het vo; 

 het inhoudelijk managen van de opleidingen zoals in 2015 vertaald in de nieuwe structuur en aanpak van 

de sector. 

3.2.2 Hospitality & Wellness 

2015 

De doelstellingen van de sector voor 2015 hadden betrekking op: 

 de verbetering van de opleidingen Medewerker bediening, naar aanleiding van onvoldoende rendementen in 

de niveau 3 opleiding enerzijds en tegenvallende JOB-resultaten anderzijds; 

 het terugdringen van VSV; 

 meer kennis over en het vergroten van de tevredenheid van het samenwerkende bedrijfsleven;  

 de opleidingen op bedrijfslocatie en het - vooralsnog - geringe perspectief op nieuwe 

samenwerkingspartners. 

In 2015 is een plan van aanpak voor de opleiding Medewerker Bediening geformuleerd. Er is door de sector 

gekozen voor een breder plan van aanpak, namelijk een verbeterslag voor alle horeca-vakopleidingen. Dit is 

opgesteld naar aanleiding van de terugkerende onvoldoende resultaten bij diverse opleidingen. De focus is  

gelegd op alle niveau 2 en 3 opleidingen van de afdeling Hotelschool en Bakkerij. Hierbij wordt ondersteuning 

geboden door Stichting Leerkracht. 

Het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten (VSV) heeft het afgelopen jaar binnen de sector veel aandacht 

gehad. De laatste stappen die gezet moeten worden vragen focus en energie. De sector heeft behoefte aan 

specifieke en betere managementinformatie, met name over het vroegtijdig signaleren van potentiële uitvallers, 

om de volgende verbeterslagen te maken op het gebied van VSV. 
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De tevredenheid van het samenwerkend bedrijfsleven is in het voorjaar van 2015 gemeten door middel van een 

BPV-enquête. Een soortgelijke enquête is verstuurd naar alle deelnemers in de sector. Mede op basis hiervan 

heeft elke afdeling richtlijnen voor de begeleiding tijdens de BPV geformuleerd. Monitoring hiervan vindt plaats in 

het sectoroverleg. 

In 2015 zijn er geen nieuwe contracten afgesloten met betrekking tot opleidingen op bedrijfslocatie. De oorzaak 

hiervan ligt in het feit dat de economie nog achterblijft. Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd in de subsidies 

die bedrijven ontvangen. Zo krijgen bedrijven pas achteraf subsidie waar dit voorheen bij aanvang van de 

opleiding was. In 2015 zijn vanuit het bedrijfsleven wel enkele aanvragen gedaan voor Hospitality-trainingen. 

De sector legt in 2015 de basis voor een herziening van opleidingen naar aanleiding van de herziene 

kwalificatiestructuur. Daarin is de sector gestart met een pilot ‘Herziene kwalificatiestructuur’ bij de opleidingen 

Haarverzorging. 

Wat betreft het strategisch beleid was 2015 een overgangsjaar. In 2015 is het nieuwe strategische beleid 

gepresenteerd. De sector heeft stappen ondernomen om dit goed binnen de sector te verankeren. 

2016 

Beleidsmatig zal 2016 in het teken staan van het verder positioneren van het nieuwe strategisch beleid waarvan 

het DNA van de sector onderdeel is. In het DNA van de sector staan centraal: de glimlach als uitdrukking van 

gastvrijheid,  connection skills en partner in de regio. Het DNA wordt geïntegreerd in de uitwerking van de 

herziene kwalificatiestructuur, die in 2016 zijn concrete vorm krijgt voor de gehele sector na uitvoering van een 

pilot in 2015. 

Essentieel uitgangspunt van de sector blijft  het handhaven van de bereikte basiskwaliteit van het onderwijs en de 

examinering. Zo wordt er een analyse- en verbetertraject vormgegeven voor de opleidingen waar de sector een 

onvoldoende jaar- en/of diplomaresultaat heeft. Dit betreft in ieder geval de opleidingen Frontofficemedewerker 

(niveau 3), Verkoper Reizen (niveau 3) en de opleiding Schoonheidsspecialist (niveau 3). 

In 2016 gaat het om de volgende doelen. 

 de eerste stappen worden gezet in het vormgeven van een nieuw opleidingsconcept in samenwerking met 

het bedrijfsleven en gemeentes. Excellente Hospitality vormt de rode draad van dit concept, dat moet starten 

in augustus 2017; 

 de verdere uitvoering van het excellentieplan Internationalisering en het excellentieplan Wellness krijgt vorm 

evenals de in 2015 ingediende innovatieplannen.  Daarnaast zal de sector ook in 2016 het indienen van 

innovatieplannen stimuleren; 

 de sector blijft actief inzetten en sturen op basis van het BPV-verbeterplan.  De enquête, afgenomen in 

2015, wordt hierbij als nulmeting gebruikt. Een vervolgenquête, uitgezet onder het betrokken bedrijfsleven 

en de deelnemers, moet de effecten van het verbeterplan in beeld brengen; 

 het terugdringen van de VSV-cijfers heeft ook in 2016 de aandacht van de sector. De VSV-cijfers worden 

gemonitord waarbij nadrukkelijk de behoefte uitgesproken wordt naar managementinformatie die vroegtijdig 

potentiële VSV-deelnemers signaleert; 

 de overige sectordoelen zoals het realiseren van de salon voor de afdeling Wellness en Beauty, de 

regiokaarten als startpunt voor partnerschap in de regio en het opstellen van een plan in het kader van de 

gastvrijheidsuitstraling, krijgen een plek in 2016. 

3.2.3 Talentenonderwijs 

Educatie 

2015  

In 2015 hebben zich meerdere externe (maatschappelijke) ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op 

Gilde Opleidingen en de afdeling Educatie meer specifiek. Zo is er een explosieve toename van het aantal 

inburgeraars en is in het sociale domein steeds meer verantwoordelijkheid belegd in de regio bij gemeenten 

(participatiewet, jeugdzorg en WMO). Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zien met name publieke 

stakeholders de afdeling Educatie van Gilde Opleidingen als een zeer belangrijke partner, met een regionaal 

maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. Gilde Opleidingen wil enerzijds invulling geven aan dit 

partnerschap en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Anderzijds handhaaft Gilde Opleidingen 

haar eerdere standpunt dat zij als publieke organisatie niet wil en kan acteren in een toenemend private markt. Dit 



   

  
31 

alles heeft geresulteerd in een brief aan de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg eind december 2015. Hierin 

heeft Gilde Opleidingen kenbaar gemaakt dat men samen met de gemeenten wil onderzoeken of en op welke 

wijze dit partnerschap per januari 2017 inhoud en gestalte gegeven wordt. Tot januari 2017 blijft de afdeling 

Educatie van Gilde Opleidingen alle activiteiten gewoon voortzetten.  

Het aantal deelnemers aan educatieve activiteiten laat een verdere daling zien in 2015. Enerzijds is dit het gevolg 

van het fors teruggelopen WEB-budget: van 1,8 mln euro in 2014 naar 1,3 mln euro in 2015, resulterend in 734 

deelnemers in 2014 versus 529 deelnemers in 2015.  Anderzijds heeft met name de kennisgeving aan 

gemeenten eind 2014, dat gestopt wordt met educatieve activiteiten, tot een terugloop van het aantal 

inburgeraars geleid: van 348 in 2014 naar 267 in 2015. Deze terugloop heeft geen invloed op de tevredenheid 

van inburgeraars over Educatie, want de tevredenheidsscore is onveranderd hoog, te weten 8,2 (landelijk 7,7). 

2016 

Zoals in het vorig jaarverslag aangegeven, heeft de minister in 2013 besloten om de gedwongen winkelnering 

met betrekking tot Educatie bij een roc op te heffen en de educatiemiddelen op de vrije markt te brengen. Hierbij 

is gekozen voor een afbouwscenario van 75%, 50% en 25% van de educatiemiddelen respectievelijk voor 2015, 

2016 en 2017. Vanaf 2018 behoren de educatieve activiteiten niet meer tot de wettelijke taak van een roc. Op 

basis van bovenstaande ontwikkelingen is Gilde Opleidingen, zoals eerder beschreven, voornemens om deze 

activiteiten binnen de hoofdstichting te beëindigen per januari 2017. De Colleges van B&W van de gemeenten in 

Noord- en Midden-Limburg zijn hierover middels een brief eind 2014 geïnformeerd.  

Voor 2016 betekent voorgaande dat de afdeling Educatie haar activiteiten in goed overleg met de educatieve 

partners zal continueren. Samen met deze partners zal onderzocht worden of en zo ja op welke wijze voortzetting 

van educatieve activiteiten inhoud en gestalte gegeven wordt vanaf januari 2017. Gilde Opleidingen is 

voornemens om hierover vóór de zomer 2016 in goed overleg met gemeenten in Midden- en Noord Limburg een 

besluit te nemen. 

Entreeopleidingen (Gilde Praktijkopleidingen) 

2015 

In 2015 lagen de prioriteiten bij onderstaande thema’s. De sector spreekt van thema’s, omdat voor 2015 geen 

expliciet en SMART-geformuleerde beleidsdoelstellingen opgesteld zijn. 

I-HKS: De Entreeopleidingen 

Aanvankelijk liep de implementatie van entreeopleidingen in 2015 vertraging op. Wijzigingen in de sector, 

onderscheiden visies en beperking in de capaciteit waren daar debet aan. Medio 2015 stelde Gilde Opleidingen 

middelen beschikbaar voor de onderwijskundige ondersteuning voor i-HKS. Daarmee kon de sector de 

ontwikkeling van i-HKS alsnog voortvarend oppakken vanaf tweede helft 2015. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

externe ondersteuning. 

Gedurende 2015 zijn additionele middelen verkregen om VSV in de regio Midden- en Noord-Limburg effectief 

aandacht te geven. Gilde Praktijkopleidingen heeft met een aantal extern gefinancierde programma’s een 

belangrijke bijdrage in de regio geleverd om het VSV-cijfer positief te beïnvloeden.  

Positie Gilde Praktijkopleidingen (GPO) 

Per september 2015 is voor de sector Talentenonderwijs, waaronder GPO valt, een nieuwe directeur gestart. 

Vanaf september 2015 geeft de directeur uitwerking aan de toekomstige positie binnen Gilde Opleidingen, de 

regio en de koers van Talentenonderwijs. In afstemming met het CvB, het team en de teammanager wordt 

hierdoor de positie van GPO zowel binnen GO als binnen de regio/omgeving steeds duidelijker en herkenbaarder.  

Deskundigheidsbevordering 

Met behulp van externen is deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van medewerkers intensief opgepakt. De 

scholing en  professionalisering staan in het teken van i-HKS. Thema’s  als pedagogisch klimaat, coaching, 

loopbaanbegeleiding en examinering in relatie tot nieuwe wet- en regelgeving krijgen hierbij uitvoerig aandacht. 

Eind 2015 moet de conclusie getrokken worden dat dit thema nog veel aandacht behoeft in 2016 en volgende 

jaren. Dit zal in het sectorplan en hieruit te destilleren scholingsplan 2016-2017 verder aandacht krijgen. 

2016 

Verbetering of aanscherping van beleidsdoelstellingen 2015 langs actielijnen 
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Voor 2016 is het motto `Perspectief op maat’. Met behulp van dit  motto zullen bovenstaande thema’s in 2016 

verder aandacht krijgen op het niveau van de deelnemer, de medewerker en de organisatie. 

De volgende actielijnen staan centraal binnen het sectorplan 2016 van Talentenonderwijs: 

 basis/kwaliteit op orde, inclusief de borging daarvan; 

 (door)ontwikkeling en implementatie i-HKS; 

 aansluiting bij en samenhang met strategische beleidsdoelstellingen Gilde Opleidingen en helder 

geformuleerd beleid voor de sector; 

 duidelijke structuur en sturing. 

 

Een aantal inhoudelijke keuzes in het nieuwe beleidsjaar sluiten aan bij het motto ‘Perspectief op maat’. 

Voor de deelnemer zal de focus liggen op gerichter deelnemerskeuzes bij de start van de Entreeopleidingen, op 

de toeleiding naar de arbeidsmarkt, op onderwijs in de praktijk en een nadrukkelijke verbinding met in- en externe 

partners c.q. omgeving om de positie van deelnemers van entreeopleidingen op de arbeidsmarkt verbeteren.  

Voor de organisatie liggen prioriteiten bij de integrale sturing van de bedrijfsvoering, het onderwijs en de kwaliteit. 

Bij examinering en diplomering moeten objectiviteit en (externe) deskundigheid zorgen voor kwaliteitsgaranties.  

Met betrekking tot het thema beroepspraktijkvorming, een zeer belangrijk onderdeel van de entreeopleiding, zal 

het contact met BPV-bedrijven worden geïntensiveerd en geëvalueerd. Er komt één uniforme 

onderwijsprogrammering, onderverdeeld in vier periodes van tien weken (de eerste periode bedraagt in 

schooljaar 2016-2017 bij uitzondering negen weken), waarin op vaste momenten onder meer toetsing, 

examinering en scholing plaatsvindt. 

Het sectorplan en afgeleide teamplannen worden, smart-geformuleerd, opgesteld in de aanloop naar schooljaar 

2016-2017. 

Voor de medewerker komt er scholing op maat. Er wordt een scholingsplan per medewerker en uiteindelijk voor 

de gehele sector opgesteld. Daarbij zijn het kwalificatiedossier en de 21ste eeuwse vaardigheden leidend, zowel 

op team- als op medewerkersniveau. 

VAVO 

2015 

Zoals in het vorig jaarverslag aangegeven, is eind 2014 een convenant met het vo getekend, waarmee door alle 

bestuurders onderstreept is dat het overeind houden van het VAVO als een onderwijsvoorziening voor een 

specifieke doelgroep van groot belang geacht wordt. Dit heeft in 2015 geresulteerd in het project VAVO 2.0, 

waarmee de intensievere samenwerking verder inhoud en gestalte gegeven wordt. In eerste instantie richt deze 

intensievere samenwerking zich met name op de thema’s `personeel’, `onderwijs’ en `positionering en toeleiding’.  

Het deelnemersaantal laat weer een kleine stijging zien en gaat thans richting de 300. Op twee locaties verzorgt 

VAVO onderwijs door bijna 30 medewerkers. De resultaten en tevredenheid van studenten blijven onveranderd 

goed en stabiel. De samenwerking met hbo en universiteiten, in verband met doorstroom van deelnemers, krijgt 

steeds meer inhoud en gestalte. 

2016 

Belangrijke aandachtspunten blijven de binding met de rest van de organisatie door de bijzondere positie van 

VAVO binnen mbo. Ook heeft VAVO een kleinschalig karakter, heeft het mede daardoor zeer betrokken en 

deskundige medewerkers, maar is het ook erg kwetsbaar op een aantal vakgebieden. 

De doorontwikkeling van de examenkwaliteit, het versterken van de `planning en control cyclus’  en de 

samenwerking met de vo-scholen in de regio hebben de hoogste prioriteit in 2016.  

3.2.4 Techniek 

2015 

Deelnemers en medewerkers 

Meer deelnemers wisten de sector te vinden voor een opleiding. Het aantal steeg van 1499 in 2014 naar 1615 in 

2015. Het aantal gediplomeerde uitstromers was naar tevredenheid. Afgestudeerden vinden door de baankansen 
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in technische en logistieke beroepen en stages goed hun weg op de arbeidsmarkt. De doorstroom naar het hbo 

bleef op het niveau van 2014 en het aantal voortijdig schoolverlaters daalde. 

In de sector werken ruim 120 medewerkers. De vacatures die in 2015 ontstonden konden, soms met moeite, 

ingevuld worden. Met het oog op de toekomst nam de sector in 2015 deel aan een landelijk onderzoek naar 

personeelsbehoefte in de technische richtingen binnen het onderwijs. 

Onderwijs en beroepspraktijkvorming - vernieuwingen 

Het onderwijs vraagt met meer dan 50 opleidingen met grotere en kleine deelnemersaantallen, flexibiliteit.  Dit is 

bereikt door flexibel te zijn in de wijze van organiseren, door flexibiliteit bij onderwijsgevenden om met 

samengestelde groepen te werken, het inzetten van passende leermiddelen, door flexibiliteit in leeromgeving en 

door de ondersteuning vanuit bureau Werk en Stage bij het plaatsen van stagiairs.  

De herziening van de kwalificatiestructuur moet er toe leiden, dat mbo-onderwijs actueel kan blijven en dat 

mbo’ers afstuderen met de vaardigheden zoals de 21e eeuw die vraagt. In 2015 zijn voorbereidingen getroffen 

voor  toekomstbestendig, 21e eeuwse onderwijs, waar bedrijfsleven en overheid in de toekomst om vragen. Dit 

betekent voor medewerkers die een voorbeeldfunctie naar deelnemers hebben, ook zelf veranderen.  

Bedrijfsleven 

Technische en logistieke bedrijven in de regio droegen in 2015 actief en concreet bij aan het mbo-onderwijs bij de 

sector Techniek:  

 het aantal gastlessen dat door gastdocenten uit het bedrijfsleven wordt verzorgd nam toe; 

 de concrete samenwerking werd uitgebreid en vastgelegd in innovatieve meerjarenplannen; 

 Stagiairs vonden er hun beroepspraktijkleerplek en praktijkopleider; ook docenten konden er voor 

docentenstage terecht; 

 de sector Techniek kon rekenen op hun ondersteuning met mens en/of middelen bij bijvoorbeeld 

evenementen of de open dag. 

Centra voor Innovatief Vakmanschap 

De provincie en het mbo Investeringsfonds kenden in 2015 de ontwikkeling van twee Centra voor Innovatief 

Vakmanschap aan de sector toe. Het Centrum voor Logistiek Vakmanschap (CLV) startte begin 2015 in Venlo. 

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg (CIVIL) realiseert zijn basis in Roermond. 

In de CIV’s werken bedrijven en de (provinciale) overheid met de sector van Gilde Opleidingen samen aan het 

opleiden van de beroepsbeoefenaar van morgen door toepassing van nieuwe methodes, nieuwe technieken en 

het overdragen van nieuwe vaardigheden. De plannen zullen uitgevoerd worden van 2015 tot en met 2018 (CLV) 

en 2019 (CIVIL) met een daarop aanvullende beleidsperiode van vier jaar. 

Techniekketen Noord- en Midden-Limburg (aansluiting vo-mbo-ho) 

In het beleid van de sector spelen de doelstellingen van het landelijk Techniekpact 2020 en het Techniekplan 

Limburg 2020 een belangrijke rol. Binnen het meerjarenplan Techniekketen Noord- en Midden-Limburg 2014-

2018 werden de volgende experimenteerregelingen goedgekeurd: 

 

a. beroepsroute: sector in samenwerking met Broekhin-Roermond en Raayland College-Venray; 

b. vakmanschapsroute: sector in samenwerking met Den Hulster-Venlo, Het Bouwens-Panningen, 

Kwadrant-Weert en Raayland College-Venray. 

Op de onderwijsvloer kreeg ‘aansluiting vo-mbo-hbo’ letterlijk een gezicht: vmbo-leerlingen van Kwadrant-Weert, 

volgden in 2015 lessen op sectorlocaties in Venlo en Roermond. Aan de andere kant van de doorlopende leerlijn, 

volgden bijvoorbeeld sectordeelnemers mbo-niveau 4 Bouw les in het hbo. 

Kwaliteit 

Dat de sector ook in 2015 kwaliteit leverde, bleek uit de jaarlijkse en periodieke controles en onderzoeken. 

Onderzocht werden de kwaliteitsborging van rendementen, schoolkosten, beroepspraktijkvorming, examinering 

en diplomering en de realisatie van onderwijstijd. De uitkomsten van de jaarlijkse audits door onafhankelijke 

deskundigen waren positief. De inspectie van onderwijs bevond, na een onderzoek in het najaar, rendementen, 

kwaliteitsborging en examinering en diplomering van de opleiding Manager Transport en Logistiek voldoende. 
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Leeromgeving 

Goed en actueel technisch en logistiek onderwijs vraagt om een passende en modern geëquipeerde 

leeromgeving. Voor technische opleidingen maken veiligheidseisen daarvan onderdeel uit. Ook in 2015 is in kaart 

gebracht wat de stand van zaken is op dit gebied en welke aanpassingen er nodig zijn.  

 

2016 

 2016 zal in het teken staan van ontwikkelingen, innovatie en professionalisering om de geambieerde 

onderwijsvernieuwingen te realiseren en de invoering van de herziene kwalificatiestructuur mbo (i-HKS) 

tot een succes te maken; 

 met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur mbo per augustus 2016 zal de 

flexibiliseringbehoefte toenemen; 

 de sector verzorgt meer dan 50 verschillende mbo-opleidingen in verschillende leerwegen en in reguliere 

en maatwerktrajecten;  

 de sector vervolgt samen met zijn partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid de ingeslagen weg 

om ‘onderwijs van de 21e eeuw’ verder vorm te geven. De Techniekketen en de Centra voor innovatief 

vakmanschap blijven ook in 2016 een belangrijke rol spelen; 

 de komende jaren zal het natuurlijk personeelsverloop toenemen. De voorspelbare uitstroom van 

pensioengerechtigden vraagt om tijdig anticiperen op en investeren in de vervangingsvraag; 

 personeel zal worden gefaciliteerd om de 21e eeuwse vaardigheden met behulp van 

professionaliserings-, coachings- en stageactiviteiten te verwerven. Deze activiteiten zullen niet alleen in 

2016, maar ook de komende jaren op de agenda staan; 

 goed en actueel technisch en logistiek onderwijs vraagt om een passende en modern geëquipeerde 

leeromgeving. Dit zal ertoe leiden dat per 2016 enkele afdelingen hun onderwijsactiviteiten op een 

andere dan de huidige plek gaan uitvoeren. 

3.2.5 Zorg & Welzijn 

2015 

Er is op verschillende fronten gewerkt aan het behouden van de kwaliteit van onderwijs, de ontwikkeling van de 

sector en de sectororganisatie: 

 de voorbereidingen voor het Wijkleerbedrijf binnen wijkgerichte zorg en welzijn vonden in 2015 plaats;  

 voor de AD-opleiding Zorgtechnologie is in 2015 de startopleiding ontwikkeld; 

 het project van de verpleegkundige Top-opleiding is gestart in 2015 . De organisatiestructuur staat 

nagenoeg met een bijdrage van alle deelnemers in de regio. De werkgroep wordt in 2016 opgestart. De 

samenwerkingsovereenkomsten met AZM Maastricht, Zuyderland, de roc opleidingsinstituten Arcus, 

Leeuwenborgh en Gilde Opleidingen en de hbo instellingen Fontys en Zuyd Hogeschool zijn getekend. 

Andere ziekenhuizen in de regio Noord en Midden Limburg worden in 2016 benaderd; 

 de toetsing en examinering loopt naar tevredenheid, nadat in 2015 vanuit de centrale examencommissie 

verbeteringen zijn doorgevoerd; 

 kwaliteitszorg staat binnen de sector bij alle teams op de agenda en wordt vanuit de verzamelde 

kengetallen en verbetertrajecten gevolgd; 

 digitale didactiek is vanuit de GO!cademy in 2015 uitgezet. De trainers zijn klaar met de scholing. 

 Competent als begeleidingsmodule in de BPV is in 2015 gestart  met de scholing van betrokkenen. De 

implementatie van de module is in volle gang; 

 de leerafdeling Evolva wordt binnen Daelzicht vormgegeven in samenwerking met zorgbedrijven uit de 

regio. Deze ontwikkeling  loopt naar tevredenheid. De leerafdeling bij het Zuyderland- ziekenhuis is 

gestart en loopt naar tevredenheid; 

 ten aanzien van de implementatie van de herziene KD’s zijn de doelen van 2014 in 2015 volgens plan 

uitgevoerd. De herziene kwalificatiestructuur wordt conform planning in augustus 2016 ingevoerd en van 

daaruit gemonitord; 

 de implementatie van gegevens in Eduarte kreeg in 2015 steeds meer uitvoering. De cijferregistratie 

verloopt voorspoedig. De begeleidingsmodule is minimaal geïmplementeerd. De doelstelling om de 

sectoren zelf het project OOG 4 uit te laten voeren is niet voldoende gerealiseerd. De BPV module 

binnen Eduarte is nog niet ontwikkeld en kan derhalve nog niet geïmplementeerd worden. 
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2016 

In 2016 streeft de sector naar het verder uitrollen van lopende en nieuw op te starten trajecten. Er wordt gezocht 

naar meer ruimte om alle taken ten uitvoer te brengen. Hierbij zal gekeken worden naar de interne organisatie en 

worden er in 2016 keuzes gemaakt. De inzet van de medewerkers en studenten van de sector zal worden 

aangewend om het goede imago van de sector Zorg en Welzijn te behouden en verder uit te bouwen. 

De focus voor 2016 ligt op: 

 deskundigheidsbevordering van de docenten om aansluiting te houden op de ontwikkelingen binnen de 

branches. Voor elke docent dienen plannen op maat afgesproken te worden; 

 de plannen voor digitale didactiek kunnen in 2016 binnen de teams verder worden uitgevoerd; 

 Het realiseren van onderwijsvernieuwingen zoals gedifferentieerd lesgeven, wijkleerbedrijven, 

leerafdelingen, modulair onderwijs en doorlopende leerlijnen. Zo zal het eerste wijkleerbedrijf starten 

begin 2016 in de gemeente Venray. Op basis van deze pilot zullen in de loop van 2016 plannen gemaakt 

worden voor een verdere uitrol in 2017; 

 het project ‘De leerafdeling Evolva’ wordt verder vormgegeven. Vervolgafspraken voor 2017 worden   

gemaakt; 

 het werven van extra stageplaatsen voor 2016 en de daaropvolgende jaren. De sector zal in 2016 

nadrukkelijk met de werkvelden hierover afstemming zoeken; 

 het uitbouwen van de samenwerking met de partners in de branches, onderwijs en overheid in 2016 op 

alle niveaus, intern en extern. Cross-overs binnen Gilde Opleidingen zullen hier onderdeel van uitmaken; 

 voor de AD-opleiding Zorgtechnologie dient in 2016 nog een audit plaats te vinden zodat de opleiding in   

2017 kan starten; 

 de werkgroep voor het project van de verpleegkundige Topopleiding wordt in 2016 opgestart. Daarin  

participeren het AZM Maastricht, het ziekenhuis Zuyderland, de roc opleidingsinstituten ArcusCollege,  

Leeuwenborgh en Gilde Opleidingen en de hbo instellingen Fontys Hogeschool en Zuyd Hogeschool. 

Andere ziekenhuizen in de regio Noord en Midden Limburg worden in 2016 benaderd; 

 de invoering van de herziene kwalificatiedossiers en het monitoren van de uitvoering zullen vooral in het 

tweede deel van 2016 ten uitvoer worden gebracht; 

 de verankering van kwaliteitszorg als cyclisch model deel uitmakend van de verdere ontwikkelingen 

binnen de sector. 

 

3.3 Taal en rekenen 

In 2015 zijn er nog één keer extra middelen toegekend aan de diverse roc’s voor de versterking van taal en 

rekenen. Dat was ook hard nodig, omdat de realisatie van alle doelstellingen veel weerbarstiger bleek dan vooraf 

ingeschat kon worden.  

 

Professionalisering 

Ook in dit laatste projectjaar is er nog volop geschoold. Docentenopleidingen Nederlands en Engels, 

assessorentrainingen voor taaldocenten, rekenscholing, het liep allemaal door. Eind 2015 zijn de eerste vijftien 

docenten, die het volledige traject vakbekwaamheid rekenonderwijs doorlopen hebben, gecertificeerd.  

Examinering 

In 2015 is de overstap gemaakt naar nieuwe examensoftware. Dat is  niet vlekkeloos verlopen. Een ernstig gemis 

is het ontbreken van koppelingsmodules tussen Eduarte en Facet. Gilde Opleidingen heeft nu een eigen 

tussenstap ontwikkeld, maar op niet al te lange termijn moet een rechtstreekse koppeling mogelijk zijn. De 

dienstverlening naar de sectoren is nog verder geoptimaliseerd. Het team van toezichthouders is deels vervangen 

door externe mensen en communicatie over bijzondere voorzieningen voor deelnemers is sterk verbeterd. 

Resultaten van examens 

Voorjaar 2015 was de eerste vuurproef. Nederlands 3F werd voor mbo 4 een kwalificerend vak. Voor vrijwel geen 

enkele kandidaat heeft dit tot noemenswaardige problemen geleid.  

Najaar 2015 werd door de Minister besloten dat de resultaten van rekenen voorlopig niet mee zouden tellen. 

Basis voor dit besluit waren de zwaar tegenvallende resultaten in den lande. Het  besluit leidde onmiddellijk tot 

een forse terugval in urgentiebesef. Dit blijft een aandachtspunt. 

In schooljaar 2015-2016 wordt ook Nederlands 2F voor mbo 1, mbo 2 en mbo 3 kwalificerend. Het is te vroeg 

voor zekerheden, maar ook dit vak leidt naar verwachting niet tot grote problemen. 
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2016 

Taal en rekenen raken steeds beter verankerd in de opleidingen. Niveaudifferentiatie is een wens, maar het blijkt 

niet eenvoudig om dit uit te rollen. Scholing loopt nog door. Voorjaar 2016 zullen naar verwachting weer vijftien 

collega’s het certificaat rekenen mogen ontvangen. Toeleiding tot het ER-examen rekenen zal nog de nodige 

aandacht moeten krijgen. 

3.4 Gilde Sportief 

Werken aan gezondheid op school loont. Vanuit deze overtuiging hecht Gilde Opleidingen er belang aan een 

Gezonde School te zijn en zijn ook alle locaties in het bezit van het betreffende landelijke vignet.  

Gilde Sportief is een belangrijke pijler in het realiseren van een Gezonde School. Het betreft een gevarieerd 

sportprogramma voor alle eerstejaars bol-deelnemers bij Gilde Opleidingen. Doel is het aanzetten tot een actieve 

en gezonde leefstijl. 

Het Gilde Sportief programma bestaat uit: 

 Een leefstijltest. Deze omvat onder meer metingen betreffende kracht, conditie en lenigheid. Daarnaast 

worden lengte, gewicht en middelomtrek gemeten; 

 BRAVO-opdrachten, een lesprogramma met als thema’s bewegen, roken, alcohol, voeding en 

ontspanning; 

 Deelname aan clinics, van badminton en wintersportvakanties tot deelnemen aan de Venloop. 

In 2015 hebben ruim 3200 deelnemers het programma gevolgd. Dit is ongeveer gelijk aan deelnemersaantal van 

2014. Met betrekking tot de verschillende clinics waren in 2015 fitness en voetbal onveranderd populair. Nieuw in 

het aanbod van 2015 waren onder anderen house dance, aquarobics en bootcamp. 

 

3.5 EVC 

2015 

Gilde Opleidingen kan terugkijken op een succesvol jaar met betrekking tot het EVC-punt. In 2015 is uitvoering 

gegeven aan EVC trajecten die vaak werden opgevolgd door maatwerk om tot een diploma te komen.  

Het aantal uitgevoerde EVC trajecten is constant gebleven ten opzichte van het voorgaande verslagjaar. In 2015 

zijn 205 trajecten uitgevoerd, tegenover 206 in 2014. Gilde Opleidingen heeft hiermee ook in 2015 weer tientallen 

werkgevers en honderden werknemers kunnen helpen met hun personeels- dan wel loopbaanvraagstuk. 

In 2015 zijn door het ministerie van OCW een aantal veranderingen aan het EVC-stelsel aangekondigd die 

ingaan op 1 januari 2016. De overheid bouwt vanaf dat moment haar regierol af. De taak van DUO wat betreft het 

beheer van het EVC register komt te vervallen per 31 december 2017. Het kenniscentrum EVC wordt opgeheven 

per 1 januari 2016. Vanaf januari 2016 zal het EVC-instrument worden voortgezet als een valideringsinstrument 

op de arbeidsmarkt met een eigen uitvoeringsorganisatie die de taken van de overheid zal overnemen.  

Het EVC-punt heeft in 2015 de nodige voorbereidingen getroffen voor de overgang naar het nieuwe stelsel die 

nodig zijn om erkend EVC aanbieder te blijven. Als onderdeel van deze voorbereiding is een uitgebreide 

kwaliteitsaudit uitgevoerd door een onafhankelijke, door DUO aangewezen beoordelaar, ‘de Examenkamer’. 

Deze beoordelaar is tot de conclusie gekomen dat Gilde een EVC-aanbieder is die landelijk vooroploopt in 

kwaliteit. Zonder opmerkingen zijn alle domeinen op alle kwaliteitscriteria positief beoordeeld.  

De klanttevredenheid in 2015 was goed, oordelend op basis van evaluaties en terugkoppeling. Er is in 2015 geen 

enkele klacht geweest van deelnemers of opdrachtgevers.  

2016 

Het komend kalenderjaar staat met betrekking tot EVC en de daaraan gekoppelde valideringsinstrumenten in het 

teken van het minimaal handhaven van de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten uit 2015. De ambitie is om het 

EVC-punt uit te breiden met eigentijds valideringsinstrumentarium en door te ontwikkelen tot valideringspunt van 

het loopbaancentrum van Gilde Opleidingen. 
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3.6 Passend Onderwijs en begeleiding van deelnemers 

Gilde Opleidingen begeleidt deelnemers in hun leer- en ontwikkelprocessen. Deelnemers worden hierdoor 

gestimuleerd om hun unieke kwaliteiten verder te ontwikkelen. Zij worden toegerust om als verantwoordelijk en 

zelfstandig functionerend individu deel te nemen aan een dynamische samenleving. Deze begeleiding wordt 

geboden door de onderwijsteams en de trajectbegeleider, die voor de deelnemer het eerste aanspreekpunt is. 

Passend Onderwijs betekent binnen Gilde Opleidingen dat we deelnemers uitdagend onderwijs bieden waardoor 

ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit houdt in dat een verrijkingsmogelijkheid wordt geboden voor degenen 

die dat aankunnen en extra ondersteuning voor deelnemers die dat nodig hebben. Passend onderwijs kan 

groepsgewijs of op het individu gericht plaatsvinden en binnen de basisondersteuning door teams of met behulp 

van experts buiten het team. 

In het jaarverslag van 2014 hebben we gesteld dat Passend Onderwijs een ontwikkeltraject is en dat de 

implementatie ervan meerdere jaren in beslag zal nemen. In 2015 is Passend Onderwijs en de zorgstructuur van 

Gilde Opleidingen, zoals beschreven in de Notitie Passend Onderwijs in april 2014, door tal van acties met 

interne en externe partijen verder geïmplementeerd.  De expertiseteams bieden de aanvullende ondersteuning 

die nodig is voor de deelnemers (met eventueel doorverwijzing naar derdelijns ondersteuning door externe 

partijen) en leveren een bijdrage aan de omslag naar ‘Passend Onderwijzen’ door de opleidingsteams. Ook de 

GO!cademy van Gilde Opleidingen biedt trainingen en workshops aan om de basisondersteuning in de teams op 

niveau te krijgen. Een volledige en correcte registratie in het deelnemersbegeleidingssysteem wordt 

doorontwikkeld. 

Bij de aanmeldingen voor schooljaar 2015-2016 werden, vanuit de gegevens van de digitale aanmelding of het 

inlichtingenformulier van de toeleverende school, nieuwe deelnemers met een ondersteuningsvraag voor een 

zogenaamd ondersteuningsgesprek uitgenodigd om de benodigde ondersteuning in beeld te brengen en hierover 

afspraken te maken. Afspraken over aanvullende ondersteuning (met uitzondering van de ondersteuning van 

schoolmaatschappelijk werk) worden in de bijlage OOK Passend Onderwijs in vier arrangementen in de vorm van 

maatwerk vastgelegd, te weten: 

Arrangement 1: Fysieke aanpassingen op school; 

Arrangement 2: Aanvullende groepsgewijze of individuele aandacht; 

Arrangement 3: Aanpassingen in de BPV; 

Arrangement 4: Aanpassingen (met uitzondering van dyslexie) bij  toetsen en examens; 

Deze arrangementen worden smal aangeboden aan studenten met een chronische ziekte, handicap en/of 

gedragsstoornis. De afspraken worden tussentijds geëvalueerd en bijgesteld. 

Het ondersteuningsaanbod van Gilde Opleidingen voor deelnemers is breder dan bovenstaande: 

 consultering interne ondersteuner (medewerker in de afdeling of op locatie); 

 consultering ambulante ondersteuning anders dan vastgelegd in bijlage OOK; 

 consultering schoolmaatschappelijk werk; 

 begeleiding op studievaardigheden en plannen (individueel of in een groepje); 

 facilitering op gebied van dyslexie en dyscalculie; 

 dyslexieonderzoek; 

 loopbaanadviesgesprekken voor deelnemers die een verkeerde studiekeuze gemaakt hebben of die een 

doorstroomadvies nodig hebben (door tweedelijns loopbaanadviseurs); 

 match: een uitgebreid loopbaanprogramma van 8 weken voor deelnemers van niveau 2 en van niveau 3 

en 4 die vastlopen in de huidige opleiding; 

 verzuimmeldingen en preventieve verzuimgesprekken (leerplicht/RMC op alle locaties); 

 preventieve budgetcoachings-/schuldhulpgesprekken (op de locaties in Roermond door klantmanagers 

van het schuldhulploket). 

Hiermee is het aantal ‘Passend Onderwijs deelnemers’ lastig te duiden. Zeker als het gaat om informatie 

waarmee scholen onderling vergeleken kunnen worden. Scholen verschillen in het maken van onderscheid 

tussen basis- en aanvullende ondersteuning. 
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In bijlage 1.18 zijn cijfers opgenomen van de begeleiding van deelnemers door ambulante begeleiders en 

schoolmaatschappelijk werk. De volgende ontwikkelingen zijn zichtbaar.  

Zowel het ambulante als het schoolmaatschappelijke werk  kent wederom een toename van het aantal 

deelnemers in begeleiding. Hierbij moet de nuancering geplaatst worden dat er een ontwikkeling is richting 

groepsgewijze begeleiding. 

Over het totaal is er een lichte stijging van het aantal verzuimmeldingen bij DUO in het kader van ongeoorloofd 

verzuim van deelnemers. Dit is toe te schrijven aan een beter sluitend digitaal systeem van de aan- en 

afwezigheid van deelnemers. Het terugdringen van ongeoorloofd verzuim blijft een groot aandachtspunt in 

samenwerking met de gemeenten in de regio. 

Schuldenproblematiek onder jongeren is een landelijk probleem. Gevolgen kunnen schooluitval en het ontstaan 

van problematische schulden zijn. De gemeente Roermond heeft de samenwerking met Gilde Opleidingen 

gezocht om kennis en krachten te bundelen om deze ontwikkeling tegen te gaan. Dit heeft geresulteerd in een 

pilot op de drie locaties in Roermond: op de locaties houden klantmanagers van het Schuldhulploket van de 

gemeente Roermond spreekuur om vroegtijdig in contact te komen met jongeren en ze adviezen te geven in 

budgettering of, als er al problematische schulden zijn, ze in beeld te krijgen bij het loket. Ook de samenwerking 

met de schoolmaatschappelijk werkers van deze locaties zal het succes vergroten. Omdat het een pilot betreft 

zijn er nog geen concrete cijfers voorhanden. 

 

3.7 Loopbaanadvies  

De studieloopbaanbegeleiding en loopbaanadvisering zijn belegd bij het team Loopbaanadvies. In 2015 is in het 

kader van professionalisering van (studie)loopbaanbegeleiding het traject ‘competentieprofielen’ afgerond en 

vanuit loopbaanadvies is tevens inbreng geleverd in de ontwikkeling van de visie van Gilde Opleidingen op 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. 

Voor 2016 ligt er - in het kader van planvorming rond het op te zetten Loopbaancentrum - een uitdaging voor een 

goede inkadering van de (studie)loopbaanactiviteiten binnen de organisatie. Het gaat daarbij vooral om het 

organiseren van een fysiek en online loket voor alle loopbaanactiviteiten, de ontsluiting van 

arbeidsmarktinformatie én een vertaling naar concrete doelgroepen en adviesproducten. Belangrijkste uitdaging 

daarbij is het zetten van een stap naar nieuwe doelgroepen, buiten de doelgroep deelnemers en aankomende 

deelnemers vanuit het vo. De weg naar het bedrijfsleven en maatschappelijke veld moet gevonden worden om 

onze positie als dé partner op het gebied van beroepsopleiding en arbeidsmarkt duidelijk te maken. Daarnaast 

worden vanuit de oorspronkelijke opdracht van het team (studie)loopbaanadvies ook de rol en activiteiten op het 

terrein van studievoorlichting geëvalueerd en opnieuw bekeken. 

 

3.8 LOB 

In 2015 is de eerste fase van de implementatie van Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) afgerond. Hierbij is 

gebruik gemaakt van de ondersteuning die via MBO Diensten beschikbaar kwam. Een werkgroep heeft gewerkt 

aan het opstellen van een brede visie. Hierbij werd ook het toeleverende onderwijs betrokken.  

Binnen Gilde Opleidingen zijn en worden schoolcoaches geschoold. Eind 2015 is een project voor de verdere 

implementatie binnen Gilde Opleidingen gestart. LOB wordt ingebed in de totale begeleidingsstructuur. Externe 

ondersteuning is ingehuurd en een interne projectleider werd aangesteld. 

 

3.9 Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 

Gilde Opleidingen heeft in 2014 een meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld en 

geïmplementeerd. Het doel van deze meldcode is dat situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig 

gesignaleerd worden zodat er adequaat kan worden ingegrepen.  

De meldcode hangt nauw samen met de andere in ontwikkeling zijnde protocollen en de implementatie hiervan. 

In de praktijk zien we dat melding van huiselijk geweld en kindermishandeling als moeilijk wordt ervaren. Om 
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deze reden is er extra aandacht geschonken aan dit thema tijdens de lessen Loopbaan en Burgerschap en wordt 

onderwijspersoneel getraind in het signaleren van mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling.  

In 2015 is er één officiële melding in de incidentenmonitor geregistreerd. Deze melding is doorgegeven aan 

Schoolmaatschappelijk werk die dit vervolgens heeft opgepakt.  

Door meer aandacht te geven aan de protocollen en de meldingsplicht wil Gilde Opleidingen in de toekomst een 

betere signalering realiseren.  

 

3.10 Klachten en ongewenste omgangsvormen 

Algemene Klachtencommissie 

De Algemene Klachtencommissie van Gilde Opleidingen is ondergebracht bij het Bestuursbureau. Het 

voorzitterschap wordt sinds 2011 uitgevoerd door de heer N. Dings (voormalig teammanager Gilde 

Praktijkopleidingen). Door het benoemen van een externe voorzitter van de Algemene Klachtencommissie, is de 

onafhankelijkheid van de Commissie meer gewaarborgd. Naast de voorzitter is vanaf 2012 ook de heer drs. 

J.C.J. Masschelein als extern lid werkzaam voor de Algemene Klachtencommissie. De heer mr. W. Riechelman, 

juridisch medewerker van Gilde Opleidingen, is lid en secretaris van de Algemene Klachtencommissie.  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 College van Bestuur beslist uiteindelijk over 

een klacht.  

 

De Algemene Klachtencommissie heeft in 2015 totaal 13 klachten ontvangen. Een tweetal klachten hebben 

geleid tot een behandeling dan wel hoorzitting bij de Algemene Klachtencommissie. De overige klachten zijn door 

de opleiding onderzocht en in goed overleg met de klager opgelost. In 2014 zijn 29 klachten door de Algemene 

Klachtencommissie ontvangen en afgewikkeld. In 2015 was er dus een afname van 16 klachten ten opzichte van 

het voorgaande verslagjaar. 

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, ROC Ter AA en Summa College Eindhoven.   

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 

deelnemende instellingen. Gilde Opleidingen verwacht met deze commissie een stuk onafhankelijkheid richting 

de deelnemer te waarborgen. 

Er zijn bij de Commissie van Beroep voor de Examens in 2015 een drietal beroepszaken aanhangig gemaakt. De 

drie zaken hebben geleid tot een behandeling en een hoorzitting. 

Mevrouw mr. M. de Boer (lid van de Commissie van Beroep voor de Examens namens Helicon Opleidingen) is in 

de vergadering van de Commissie van Beroep voor de Examens (maart 2015), gekozen tot voorzitter van de 

Commissie van Beroep voor de Examens.   

Ongewenste omgangsvormen 

Vanuit de Stichting Geschillen Onderwijs behandelt een externe klachtencommissie klachten over ongewenste 

omgangsvormen. Dergelijke klachten zijn in 2015 niet ingediend. 

  



 

 
40 

4 Personeel 

4.1 Beleid en ontwikkelingen 

De volgende thema’s hebben in 2015 centraal gestaan binnen de Human Resources-agenda. 

4.1.1 Strategische personeelsplanning 

In 2015 is een strategisch meerjarenplan opgesteld op basis van cijfers. Daarnaast is formatiebeleid ontwikkeld 

met hierin de vastgestelde kaders om te komen tot een jaarlijks plan. Er is een eerste aanzet gemaakt om 

kwaliteiten en competenties van medewerkers in kaart te brengen afgezet tegen de toekomstvisie van de sector 

of dienst. Dit laatste heeft plaatsgevonden in de vorm van een pilot en wordt in 2016 verder uitgewerkt.  

4.1.2 Verzuim/fit houden 

Gilde Opleidingen heeft ten aanzien van verzuim de volgende doelen gesteld:  

 Verzuimpercentage < 4%; 

 Verzuimfrequentie < 1;  

 Verzuimduur < 15 dagen. 

De realisatie van de doelen is ieder kwartaal onderwerp van gesprek tussen het CvB en de sector- en 

dienstdirecteuren.  

De resultaten over 2015 vergeleken met de voorgaande jaren zien er als volgt uit: 

Omschrijving 2013 2014 2015 Norm 

Ziekteverzuim 4,31% 4,12% 4,03% < 4% 

Verzuimfrequentie 1,01 0,77 0,85 < 1 

Verzuimduur 26,82 23,36 24,59 < 15 dagen 

Nul-verzuim 45,66% 49,66% 47,52%  

Tabel 4.1.2 Verzuimgegevens Gilde Opleidingen 

 

De volgende conclusies zijn getrokken: 

 Het verzuimcijfer laat nog steeds een dalende lijn zien; 

 De verzuimfrequentie stijgt; dus gemiddeld meer ziekmeldingen dan in 2014; 

 De verzuimduur blijft hoog, dus naast het feit dat meer mensen zich ziek melden blijven mensen over het 

algemeen langer ziek; 

 Het verzuim langer dan een jaar is afgenomen, echter het verzuim met een duur tussen de 42 dagen tot 

365 dagen is toegenomen.  

 

Door een actieve sturing op verzuim is Gilde Opleidingen erin geslaagd om het verzuimpercentage verder te laten 

dalen. Concrete acties hierin waren: 

 Actieve rol vanuit HR richting coaching en ondersteuning van leidinggevenden en medewerkers; 

 Duidelijke ondersteuning van de leidinggevenden in het nemen van de rol van casemanager; 

 Doorvragen naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden; 

 Grijs verzuim is nagenoeg geëlimineerd, door het gesprek aan te gaan en te zoeken naar alternatieve 

oplossingen; 

 Snellere inzet op spoor 2 (re-integratie); 

 Duidelijke sturing op IVA2 of WGA3 < 35% door second opinion, gezamenlijk optrekken met medewerker 

en bedrijfsarts. 

 

 

                                                           
2 Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten 
3 Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 
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Acties voor 2016: 

 Verzuimpreventie, vroeg-signalering; 

 Leidinggevenden sturen op verzuim; 

 Grenzen / doelen stellen en hierop sturen; 

 Duidelijkheid geven over wederzijdse verwachtingen; 

 Medewerkers aanspreken op eigen verantwoordelijkheid; 

 Zoeken naar mogelijkheden (wat kan er wel); 

 Meer eigen verantwoordelijkheid bij de medewerker; 

 Rol bedrijfsarts  

o Tijdscontingent adviseren (passend werk); 

o Adviserend richting medewerker en leidinggevende; 

o Beleidsadviserend richting de organisatie. 

 

Wet en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 

In 2015 zijn drie medewerkers ingestroomd in de WGA. Hiernaast zijn er drie ex-werknemers met een WGA 

uitkering uitgestroomd naar een IVA-uitkering of een arbeidsongeschiktheidsklasse < 35%. 

De voorlopige inschatting is dat er in 2016 één medewerker instroomt in de WGA.  

 

4.1.3 Duurzame inzetbaarheid 

In 2015 is een pilot gestart bij twee onderwijsteams (Venray en Venlo) om gezamenlijk tot een aanpak te komen 

voor duurzame inzetbaarheid. De les die hieruit getrokken kan worden is dat duurzame inzetbaarheid niets 

nieuws is en geen nieuw beleid vraagt. Het gaat vooral om het met het team onderzoeken welke behoeftes er zijn 

en op welke wijze daar binnen het team invulling aan gegeven wordt. Het vraagt van medewerkers een open blik 

op hun eigen functioneren nu en in de toekomst.  

4.1.4 Professionalisering en loopbaanontwikkeling 

In maart 2015 is de GO!cademy officieel van start gegaan. De volgende activiteiten zijn in 2015 uitgevoerd met 

betrekking tot de ontwikkeling van de GO!cademy: 

 presentatie GO!cademy tijdens management 2-daagse; 

 inventarisatie scholingsvragen bij directeuren en teammanagers; 

 i.s.m. projectgroep Passend Onderwijs intern interviews gehouden om de behoefte helder te krijgen; 

 uitvoering scholing VIGO; 

 ontwikkeling opleidingsmodule in AFAS; 

 ontwikkeling website GO!cademy; 

 zoeken naar geschikte scholingspartners voor GO; 

 samenwerkingsrelatie met Leeuwenborgh en Summa College. 

In 2015 zijn de volgende scholingsprogramma’s uitgezet en bezocht door medewerkers van Gilde Opleidingen: 

Scholing Deelnemers 

Auditorentraining 18 

Directeur van de les 7 

Workshop ‘Herkenning kindermishandeling’ 8 

Workshop ‘Dyscalculie en dyslexie’ 9 

Examinering 119 

Workshop ‘OneNote’ 8 

Atelier didactiek 1e ronde 9 

Introductie management 16 

Workshop ‘Mentale weerbaarheid’ 15 

Conflicten hanteren mbo 12 

Digitaal Activerende Didactiek 6 

Ik en mijn loopbaan 11 

Inspiratiesessie Social Media 19 

Regie op verzuim 24 

Totaal 281 

Tabel 4.1.4 scholingsprogramma’s GO!cademy 2015 

 



 

 
42 

 

Voor 2016 heeft de GO!cademy de volgende ambities opgenomen in haar jaarplan:  

 vertalen van de strategie van GO naar professionaliseringsthema’s en scholings- en ontwikkelplannen; 

 inzet en verantwoording scholingsuren (59 uur OP en 50 uur voor OOP en 107 uur teamontwikkeling 

OP); 

 arbeidsmarkt; scholing en ontwikkeling toekomstig personeel en de rol hierbij van de GO!cademy; 

 doorgaan met het vertalen van individuele scholingsvragen naar de GO!cademy; 

 leiderschapsontwikkeling; 

 teamontwikkeling (stichting Leerkracht); 

 bijdrage aan en betrokkenheid bij de uitvoering innovatiebudget door de GO!cademy; 

 de inzet van eigen medewerkers voor de GO!cademy vormgeven; 

 kennispunt zijn voor opleiden in de school (samenwerking met FLOS). 

 

4.1.5 Arbeidsomstandigheden en veiligheid 

In 2015 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd in het kader van arbo en veiligheid: 

 in 2015 is gestart met de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met de daarbij behorende toetsing. 

Voor vijf locaties ligt een concept RI&E klaar; 

 uitvoering inventarisatie en opzetten van plan van aanpak in samenwerking met leidinggevenden; 

 het crisismanagementplan is vastgesteld; 

 in 2015 is in concept het veiligheidsplan uitgewerkt. In dit plan zijn een tiental protocollen uitgewerkt. Dit 

plan wordt geïmplementeerd in 2016; 

 in 2015 is onderzoek naar de toepasbaarheid van een systeem van incidentenregistratie uitgevoerd. In 

2016 wordt voor deze registratie een systeemkeuze gemaakt; 

 op verzoek van de bedrijfsarts en/of individuele verzoeken van medewerkers naar aanleiding van 

klachten zijn 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 2015 afgelopen. Er is op basis van een 

aanbestedingsproces per januari 2016 een contract afgesloten met ZoN-bedrijfsartsen; 

 de BHV-medewerkers hebben een externe herhalingscursus BHV gevolgd. Op alle locaties zijn 

(ontruimings)oefeningen georganiseerd. In 2015 is een oefening georganiseerd met het CvB;  

 voor medewerkers en studenten zijn er lesactiviteiten geweest op het gebied van o.a. loverboys, alcohol 

en drugs, pesten, discriminatie, diversiteit en omgaan met geld. 

 

Voor 2016 zijn de volgende doelen gesteld met betrekking tot arbo en veiligheid: 

 vaststelling en implementatie van het veiligheidsplan en protocollen voor deelnemers en medewerkers; 

 vastgestelde RI&E’s voor alle locaties inclusief plannen van aanpak; 

 afronding project proeftuin; 

 oefeningen voor het crisismanagementteam; 

 implementatie van het systeem voor incidentenregistratie. 

4.1.6 Medewerkerstevredenheid 

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) heeft in 2015 niet plaatsgevonden. De reden hiervoor was dat 

er onduidelijkheid was tussen het College van Bestuur en de ondernemingsraad over de vraagstellingen gericht 

op de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers. Om die reden is het MTO uitgesteld en zal het in 2016 

plaats vinden. 

4.1.7 Arbeidsmarktbeleid 

In 2015 is een eerste aanzet gemaakt om Gilde Opleidingen als werkgever sterker te positioneren. Gekoppeld 

aan het arbeidsmarktbeleid is de herinrichting van het proces werving en selectie. In 2016 zal dit project verder 

opgepakt worden, waarbij implementatie in 2016 plaats dient te vinden.  
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4.1.8 Cultuuronderzoek  

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de nieuwe strategische koersbepaling van Gilde Opleidingen. Naast 

de inhoud van de strategische koers is het de dienst PFAZ gelukt om aandacht te vragen voor de gedragskant 

(softcontrols). Acties die hiervoor werden uitgezet zijn: de nulmeting cultuur bij Gilde Opleidingen (Denison) 

zomer 2015 en het traject risicomanagement onder leiding van Deloitte (afronding februari 2016). Beide 

onderzoeken hebben vanuit een eigen invalshoek inzichten gegeven in de cultuur van de instelling en de hieraan 

verbonden risico’s. De adviezen vanuit deze onderzoeken zijn de input voor een meerjaren verbeter- en 

professionaliseringtraject dat medio 2016 van start zal gaan.  

 

4.2 Personeel in cijfers  

 2015 2014 2013 

 Vast Tijdelijk Totaal Vast Tijdelijk Totaal Vast Tijdelijk Totaal 

OP 495,43 102,15 597,58 439,36 44,34 483,7 472,0 46,2 518,2 

OOP 233,64 27,28 260,92 316,8 25,8 342,6 331,1 20,8 351,9 

Totaal 729,07 129,43 858,50 756,16 70,14 826,3 803,1 67,0 870,0 

Tabel 4.2a Personeel in fte, OP/OOP, vast/tijdelijk 

In 2015 is er een toename geweest van het OP, zowel vast als tijdelijk. Bij het OOP zien wij een afname. De 

toename van het OP is te verklaren doordat op 1 januari de ratio is verlaagd van 20 naar 19,5. In verband met 

uitvoering van de innovatieprojecten en de implementatie van de herziene kwalificatiedossiers kon extra 

personeel (OP) ingezet worden. Ook zijn in de sectoren in 2015 de managers bedrijfsvoering en onderwijs 

benoemd.  

 

  OP OOP Totaal 

<30 55 19 74 

30-40 108 81 189 

40-50 87 117 204 

50-60 230 154 384 

>60 156 63 219 

Totaal 636 434 1070 

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. 

  OP OOP Totaal 

Man 299 148 447 

Vrouw 337 286 623 

Totaal 636 434 1070 

Tabel 4.2c Aantal medewerkers naar geslacht 
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5. Facilitair 
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 voor 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 

Huisvesting  

Gilde Opleidingen heeft ook in 2015 haar huisvestingsportefeuille een verdere impuls gegeven op het gebied van 

efficiency en kwaliteitsverbetering. Naast de uitvoering van het masterplan huisvesting zoals beschreven in 

paragraaf 2.3.1, zijn er in 2015 op diverse locaties kleinschalige verbouwingen uitgevoerd om opleidingen en 

diensten efficiënter te kunnen huisvesten. Afgelopen jaar zijn er onder andere de volgende kleinschalige 

projecten uitgevoerd: 

 Watertappunten voor de deelnemers in alle gebouwen van Gilde Opleidingen; 

 Verbetering binnenklimaat Henri Dunantstraat door het plaatsen van Absorptie warmtewielen,  

 Verbetering binnenklimaat Hagerhofweg door aanpassing luchtbehandelingskast; 

 Nieuwe bar in het restaurant van de Hotelschool op de Laaghuissingel; 

 Lokaal T3 op de Hillenraedtstraat is gerenoveerd en opgeleverd als een technisch lab voor de afdeling 

techniek; 

 Additionele parkeerplekken gerealiseerd op de Bredeweg door de sloop van voormalige gymzalen; 

 Kantoorruimtes voor Zorgtechniek Limburg gerealiseerd op de Kerkeveldlaan. 

Facilitair beheer 

Binnen de afdeling Facilitair Beheer is afgelopen jaar nog sterker ingestoken op veiligheid en professionalisering. 

Vanuit het management is er meer aandacht geweest voor teamvorming, motivatie en terugdringen van het 

ziekteverzuim. Vlak voor het einde van het schooljaar 2014/2015 is er een nieuw onderwijsplanning- en 

roosterpakket  geïmplementeerd. Deze verandering bleek achteraf te groot en heeft in periode 1 voor een 

onrustig rooster gezorgd. Dit is tijdig onderkend en in periode 2 is de situatie al verbeterd. Daarnaast is in het 

najaar van 2015 een programma gestart dat onder andere de onderwijsplanning en roostering in 2016 verder 

gaat optimaliseren. 

In het kader van de professionalisering zijn er binnen de afdeling Facilitair Beheer de volgende zaken 

gerealiseerd: 

 Professionalisering leidinggevenden (loco’s) - In mei 2015 zijn alle locatiecoördinatoren van locatie 

gewisseld. Dit heeft er, in combinatie met het reeds ingezette opleidingstraject voor de locatiecoördinator 

in 2015, voor gezorgd dat het Facilitair Bedrijf zichzelf sterker en beter heeft gepositioneerd op de 

locatie; 

 Catering op locatie - Limburg Catering is eind 2014 gestart bij Gilde Opleidingen. In 2015 is dit verder 

vormgegeven. Hierbij lag de focus op klantbeleving, gezonde schoolkantine en een goede 

prijs/kwaliteitverhouding. Daarbij hebben we ook ingezet om een positieve omslag te behalen bij onze 

cateringmedewerkers, waardoor zij flexibeler, positiever en klantvriendelijker zijn; 

 Professionalisering servicepunten - Het servicepunt is op alle locaties de spil van de locatie geworden. 

Iedereen kan hier terecht voor facilitaire vragen en opmerkingen. Met name na de invoering van project 

ViGO (zie paragraaf 5.2) is de kennis van de medewerkers uitgebreid zodat zij ook de eenvoudige ICT-

vraagstukken kunnen oplossen.  
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Binnen Facilitair Beheer stond 2015 ook in het teken van de proeftuin. Vanuit deze setting zijn er allerlei zaken 

naar voren gekomen op het gebied van veiligheid. Op de Hagerhofweg is een apart traject 

veiligheid/sfeerbeleving opgestart. Met focus op onder andere: 

 Regels t.b.v. deelnemers en medewerkers op locatie; 

 Sfeer verbeteren: aankleding, schilderwerk, aanspreken door medewerkers; 

 Verbetering communicatie tussen de verschillende afdelingen. 

 

De focus voor alle facilitaire medewerkers lag op het gebied van toezichthouden. Om hier een extra impuls aan te 

geven heeft een aantal mensen training ‘coaching on the job’ gehad van beveiligingsmedewerkers. Hiervoor is 

een professioneel beveiligingsbedrijf ingeschakeld. Dit heeft de eerste positieve resultaten al opgeleverd omdat 

de facilitaire medewerker nu eerder in staat is een conflict zelf en sneller te beslechten. 

 

Prioriteiten 2016 

Afgelopen jaar zijn reeds veel zaken voorbereid die hun weerslag in 2016 gaan krijgen. Te  denken valt hierbij 

aan verdere professionalisering en het verder verbeteren van de veiligheid. Belangrijk in 2016 is de invulling van 

de nieuwe Facilitaire strategie die ondersteunend is aan de nieuwe Gilde Strategie. 

 

5.2 Informatisering en automatisering (ICT) 

De ICT-afdeling van Gilde Opleidingen ondersteunt de deelnemers, sectoren en diensten bij het ontsluiten, 

optimaliseren en beheren van de digitale leer-/werkomgeving. 2015 stond volledig in het teken van de vervanging 

van de ICT infrastructuur van Gilde.   

Het project ViGO! (Virtualisatie Infrastructuur Gilde Opleidingen) is in december op tijd en ruim binnen budget 

succesvol opgeleverd. Binnen de context van ViGO! is een totaal vernieuwde ICT-infrastructuur opgeleverd, 

zodat invulling wordt gegeven aan de ambities van Gilde Opleidingen. Hiermee is de infrastructuur van Gilde 

weer up to date en is de continuïteit van alle geautomatiseerde onderwijs- en ondersteuningsprocessen voor de 

komende jaren gewaarborgd. 

Deze nieuwe infrastructuur maakte het tevens mogelijk dat met het nieuwe schooljaar het concept BYOD (Bring 

Your Own Device) geïntroduceerd werd voor de eerstejaars deelnemers van niveau 3 en 4 opleidingen. Dit 

concept zorgt ervoor dat deelnemers de Gilde infrastructuur kunnen benaderen door gebruik te maken van hun 

eigen computers en/of tablets. In 2016 worden de nieuwe infrastructuur en BYOD geborgd binnen Gilde 

Opleidingen zodat het maximale rendement uit de ViGO investering gehaald kan worden. 

 

5.3 Inkoopbeleid 

In 2015 zijn  door afdeling Inkoop een aantal aanbestedingstrajecten ingezet. Zo zijn voor de vernieuwing van de 

ICT-infrastructuur  aanbestedingen gedaan voor de Frontoffice (laptops etc.). Daarnaast zijn een aantal Europese 

aanbestedingen gedaan onder meer betreffende het schoonmaakcontract, de bedrijfsarts en de 

opstalverzekering.  

Dit heeft ertoe bijgedragen dat investeringen en de exploitatie ruim binnen het begrote budget blijven. Ook is in 

samenwerking met Leeuwenborgh Opleidingen een aanbestedingstraject voor het meubilair uitgevoerd.  Het 

resultaat van de projecten ligt rond de € 300.000.  

Het Bestelsysteem Pro-active is geïmplementeerd, waardoor het bestelsysteem en factuursysteem zijn 

geïntegreerd. 
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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.  

Gilde Opleidingen heeft 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 

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. 

 
6.2.1 Uitbesteding 

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 deels gebruik gemaakt van ingehuurde docenten. Het toezicht op de kwaliteit van dergelijke 

trajecten en de diplomering is vanuit Gilde Opleidingen geborgd. 

 

6.2.2 Investeren van publieke middelen in private activiteiten 

Hieronder vallen de situaties waarin de rijksbijdrage wordt ingezet in een privaatrechtelijke rechtspersoon of 

waarin publieke middelen anderszins worden geïnvesteerd in private activiteiten die niet behoren tot de kerntaak 

van de instelling. Dit onderwerp is niet van toepassing op ROC Gilde Opleidingen. 

 

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 2015 

zijn maatwerktrajecten uitgevoerd voor de volgende bedrijven en organisaties:  

 Nedtrain 

 GVB Diemen 

 St. Gobain 

 Kusters Engineering 

 Techno Service Nederland 

 Ewals 

 Nacco Materials Handling BV 

 

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 
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bestaan uit vastrentende leningen. In 2015 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten. Overigens bezit Gilde 

Opleidingen geen aandelen in beursgenoteerde ondernemingen of obligaties.  

 

6.4 Financieel resultaat 2014 

In deze paragraaf wordt het financiële resultaat over 2015 nader toegelicht, evenals de belangrijkste afwijkingen 

in de exploitatie van Gilde Opleidingen ten opzichte van de begroting die voor 2015 was opgesteld. 

 

6.4.1 Resultaat 2014: hoger dan begroot 

Gilde Opleidingen heeft het boekjaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 9,3 miljoen. Begroot was 

een positief resultaat van € 2,0 miljoen. De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting van 2015 

worden hierna kort toegelicht. 

 

         bedragen in € 1.000

Begroot resultaat 2014 2.027€            

Hogere (Rijksbijdragen) OC&W 1 1.113€           

Hogere overige overheidsbijdragen 2 102€              

Hogere baten werk i.o.v. derden 3 1.562€           

Hogere overige baten 4 329€              

Lagere lonen en soc. lasten. 5 1.146€           

Lagere overige personele lasten 6 3.354€           

Lagere wachtgelduitkeringen 7 152€              

Hogere kosten inleenkrachten 8 685-€              

Lagere afschrijvingen 9 506€              

Lagere huisvestingslasten 10 51€                

Hogere overige instellingslasten 11 319-€              

Resultaat 2015 9.338€             
Tabel 6.4.1 Verschillen tussen het begrote en gerealiseerde resultaat 2015 

                              

1. Hogere OC&W bijdragen 

De rijksbijdragen OC&W zijn per saldo hoger dan de begroting. In de begroting was geen rekening 

gehouden met een indexering van de lumpsum. Deze indexering heeft wel plaatsgevonden. Daarnaast 

is de lumpsum verhoogd, omdat de extra werkgeverslasten die het gevolg zijn van het gesloten 

loonakkoord zijn gecompenseerd. Ook zijn meer middelen ontvangen voor zij-instroom, lerarenbeurs en 

schoolmaatschappelijk werk.  

 

2. Hogere overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot. Met name WEB-inkomsten in de regio Noord-

Limburg waren iets hoger dan verwacht.. 

  

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

Er is sprake van hogere baten uit inburgeringstrajecten. Door de vluchtelingencrises is het aantal 

zelfmelders significant hoger dan was begroot. Ook is er sprake van hogere inkomsten uit: 

regionale VSV-middelen en maatwerktrajecten (met name bij de sector Techniek). 

 

4. Hogere overige baten 

Name de deelnemersbijdragen, examengelden en de baten uit detacheringen zijn hoger dan begroot. 

 

5. Lagere lonen en sociale lasten 

De pensioengrondslag is per 01-01-2015 veranderd, hetgeen heeft geleid tot lagere pensioenpremies 

voor de werkgever. Daarmee was in de begroting nog geen rekening gehouden. Ook is de gemiddelde 
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fte-inzet over 2015 2 fte lager dan begroot. De werkelijke indexering van de loonkosten is iets lager 

uitgevallen dan de begrote indexering van 2%. 

 

6. Lagere overige personele lasten 

De realisatie van de overige personele lasten is lager, omdat op deze post de reserve van € 1,5 miljoen 

voor 2015 was begroot die niet is ingezet. In de begroting was ook € 1,4 miljoen opgenomen voor 

innovatieprojecten en het implementeren van de nieuwe strategie. In september is de formele aftrap 

gegeven voor de 30 goedgekeurde projecten; ca. 10% van de gereserveerde middelen zijn 

daadwerkelijk in 2015 besteed. Deze projecten lopen door in 2016; de resterende budgetten zijn 

meegenomen in de begroting van 2016. Daarnaast is er in 2015 minder uitgegeven aan scholing dan 

was gepland en zijn de inkomsten van USZO/WAO hoger dan begroot. 

 

7. Lagere wachtgelduitkeringen 

Door een afname van het aantal mensen die gebruik maken van de wachtgeldvoorziening kan de 

voorziening worden teruggebracht, terwijl in de begroting nog rekening was gehouden met een stijging 

van de voorziening. 

 

8. Hogere kosten inleenkrachten 

In 2015 zijn meer inleenkrachten ingezet dan was begroot. Er is met name meer personeel ingeleend 

voor: 

o de extra inburgeringsactiviteiten bij Educatie; 

o extra maatwerktrajecten bij Techniek; 

o ziektevervanging; en 

o extra ondersteuning bij kwalificatiedossiers 

 

9. Lagere afschrijvingen 

Met name de investeringen met betrekking tot ICT die in 2015 zijn gedaan, vallen lager uit dan was 

gepland. Dit leidt per saldo tot lagere afschrijvingen. De geplande investeringen in gebouwen zijn in lijn 

met de planning.   

 

10. Lagere huisvestingslasten 

De huisvestingskosten in 2015 zijn lager door honorering van bezwaarschriften inzake WOZ-waarde. 

Daar staat tegenover dat er meer is uitgegeven aan onderhoudswerkzaamheden die niet waren begroot, 

maar wel zijn uitgevoerd in verband met veiligheid en welzijn van studenten en personeel.  

 

11. Hogere overige instellingslasten 

Met name de kosten voor extern advies zijn hoger dan begroot; er zijn extra kosten gemaakt voor extern 

advies t.b.v. kwalificatiedossiers, schoolmaatschappelijk werk, het project Proeftuin, juridisch en 

organisatorisch advies. Een deel van deze extra kosten wordt gecompenseerd door subsidies of baten 

opdrachten derden. 

 

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  - 2016 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 studentenprognose 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 

studentenontwikkelingen is een deel van de bezetting tijdelijk.  

 

bezetting ultimo 2015 2016 2017 2018

Onderwijzend personeel 483,2 504,3 485,0 472,0

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

Overig (onderwijs)ondersteunend personeel 347,3 341,3 334,0 329,9

Totaal 841,5 856,6 830,0 812,9
 

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 2015. 
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Tabel 6.5.3a Balansontwikkelingen tot en met 2018 

 

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 in het verleden leningen afgesloten bij het Ministerie van 

Financiën tegen een vast rentepercentage. 

 

Belangrijkste balansontwikkelingen t/m 2018: 

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

 Het eigen vermogen stijgt door positieve resultaten. 

 De voorzieningen blijven nagenoeg op hetzelfde niveau; er is geen rekening gehouden met 

extra voorzieningen i.v.m. wachtgeld of reorganisatie. 

 

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 2015 2016 2017 2018

Totaal Materiële Activa 68.009.576 67.946.292 68.428.015 63.085.438

Financiele Activa 0 0 0 0

Totaal Vaste Activa 68.009.576 67.946.292 68.428.015 63.085.438

Vorderingen 3.053.201 3.053.201 3.053.201 3.053.201

Liquide middelen 13.174.746 7.091.951 4.479.271 4.164.661

Totaal Vlottende Activa 16.227.947 10.145.152 7.532.472 7.217.862

TOTAAL ACTIVA 84.237.523 78.091.444 75.960.487 70.303.300

Eigen Vermogen 39.508.940 39.509.514 40.438.492 40.457.025

Voorzieningen 2.999.553 3.054.553 3.109.553 3.164.553

Bestaande geldleningen 23.703.000 20.573.000 15.000.000 10.000.000

Nieuwe geldleningen 0 0 0 0

Kortlopend deel lange leningen 6.030.000 3.130.000 5.573.000 5.000.000

Kortlopende schulden 11.996.030 11.824.377 11.839.442 11.681.722

Schulden aan gelieerde instellingen 0 0 0 0

Schulden aan kredietinstellingen 0 0 0 0

TOTAAL PASSIVA 84.237.523 78.091.445 75.960.487 70.303.300
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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 2016 een positief resultaat zien. 

 

In de Rijksbijdrage OCW is rekening gehouden met de extra middelen die Gilde Opleidingen krijgt in het kader 

van de kwaliteitsafspraken MBO. Hiervoor zijn ook extra kosten begroot.  

Er is voorzien in geleidelijke daling van het aantal studenten (13% tot 2025), hetgeen leidt tot een lagere 

lumpsumvergoeding. 

 

 

  

Winst & Verlies 2015 2016 2017 2018

Rijksbijdrage OCW 81.165.172 81.677.867 82.269.856 81.100.924

    Bijdrage Educatie (WEB) 1.370.911 718.200 0 0

    Bijdrage VAVO 0 0 0 0

    Uitbesteding VAVO 483.933 425.500 425.500 425.500

    Contracten Educatie (baten contracten) 934.155 923.400 923.400 923.400

Baten contracten (excl. Educatie; incl. GPO) 1.928.060 809.160 809.160 809.160

Baten overige projecten 885.464 1.417.100 1.417.100 1.417.100

Overige baten 2.140.068 1.664.344 1.902.206 1.902.206

Doorberekende bouwrente 0 0 0 0

Som der bedrijfsopbrengsten 88.907.764 87.635.571 87.747.222 86.578.290

Personeelskosten 57.382.266 62.013.491 60.778.778 60.520.819

Afschrijvingen 4.883.712 6.229.883 7.017.163 7.042.577

Vrijval egalisatierekening -75.000 -75.000 0 0

Huisvestingslasten 5.074.847 4.979.679 4.868.748 4.979.734

Overige materiele lasten 10.478.787 11.540.600 11.366.337 11.423.169

Dotatie voorzieningen 615.914 455.000 455.000 455.000

Reserve 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Som der bedrijfskosten 78.360.526 86.643.653 85.986.025 85.921.298

BEDRIJFSRESULTAAT 10.547.238 991.918 1.761.196 656.991

Rente op financieringen (bestaand en nieuw) -1.220.439 -994.343 -832.218 -638.458 

Rente kasstromen derivaten 0 0 0 0

Rente baten 9.681 3.000 0 0

Bouwrente 0 0 0 0

Financiële baten en lasten -1.210.758 -991.343 -832.218 -638.458 

RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 9.336.480 575 928.978 18.533

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

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 9.336.480 575 928.978 18.533

Resultaat deelnemingen 0 0 0 0

Resultaat derden 0 0 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 9.336.480 575 928.978 18.533
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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 2015 boven de interne norm van 38% en ruim boven de minimumnorm van de 

onderwijsinspectie (30%). Vanaf 2016 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 2015 hoger dan de norm. Door de investeringsuitgaven in het kader van huisvesting daalt de 

liquiditeit onder de door de inspectie vastgestelde norm van 0,5. Na 2021 komt deze weer boven deze norm. 

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  

Grootste onzekerheid voor Gilde Opleidingen is de ontwikkeling van het studentenaantal. In de ontwikkeling van 

het studentenaantal is rekening gehouden met een daling van 13 % tot 2025. Door de economische crisis heeft 

de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden; het aantal BBL-studenten is drastisch gedaald en het 

aantal BOL-studenten is gestegen. Per saldo is het aantal gewogen studenten de afgelopen jaren toch redelijk 

stabiel gebleven. 

Nu het einde van de crisis in zicht is ontstaat de vraag of we nu een tegengestelde beweging mogen verwachten. 

Het gevolg daarvan kan een plotselinge daling van het aantal BOL-studenten zijn. 

 

Gilde Opleidingen heeft haar strategie voor de periode 2016-2020 herijkt. Daarin worden vier hoofdlijnen 

geschetst: toekomstgericht onderwijs, loopbaancentrum voor de regio, professioneel werken en proactief 

partnerschap. Met ondersteuning van Deloitte zijn per strategische hoofdlijn de belangrijkste risico’s 

geïnventariseerd door middel van documentstudie en interviews. De aldus bevonden risico’s zijn vervolgens in 

twee werksessies geverifieerd, geanalyseerd en geprioriteerd: 

 De belangrijkste risico’s in verband met toekomstgericht onderwijs zijn professionalisering en connectiviteit; 

waarbij connectiviteit staat de aansluiting tussen ‘binnen en buiten’. 

 De onzekerheid over banen neemt toe, maar ook de onzekerheid over loopbanen. De arbeidsmarkt krijgt 

steeds meer dynamiek, waarin beroepen sneller veranderen en mensen sneller van baan veranderen. De 

behoefte aan loopbaanadvisering en loopbaanondersteuning neemt toe. Gilde Opleidingen heeft hiervoor de 

expertise en ziet het als publieke instelling als haar taak om hierin te voorzien. Met het loopbaancentrum voor 

de regio betreedt Gilde Opleidingen een nieuwe markt. De geïdentificeerde risico’s zijn hieraan gerelateerd. 

 De turbulentie in het MBO is groot maar voor de toekomst wordt nog meer flexibiliseren, differentiëren en 

regionaliseren verwacht. Dat lukt alleen als Gilde Opleidingen meer van deze kenmerken in zich draagt en 
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iedereen op alle niveaus bij de strategie weet te betrekken. Het gaat daarbij niet alleen om de 

professionaliteit van de collega’s maar ook van de organisatie als geheel. 

 Proactief partnerschap met overheid, bedrijfsleven en maatschappij is vereist kennis van karakteristieken en 

trends in de regio maar ook van ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Het vereist evenzeer de vaardigheid om 

deze kennis te vertalen naar de dienstverlening van Gilde Opleidingen, naast de vaardigheid om adequaat in 

de nieuwe netwerken te acteren. De hierbij horende risico’s vertonen overeenkomsten met risico’s rond de 

andere strategische hoofdlijnen, vooral toekomstgericht onderwijs en het loopbaancentrum voor de regio. 

 

 

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. 

 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 periodiek besproken. 

 

 

6.8  Branchecode Goed Bestuur MBO Raad 

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

 

6.9 Rapportage Raad van toezicht 

De rapportage van de Raad van Toezicht is opgenomen in het verslag van de Raad. 

 

6.10 Jaarrekening 2015 

De jaarrekening 2015 met de bijbehorende controleverklaring zijn hierna als bijlage 3.2 opgenomen. 
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Bijlage 1.1 Samenstelling, zittingsduur en commissies Raad van 

Toezicht 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2015 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 heeft zijn actieve loopbaan in 2014 

afgesloten. Hij verricht nog werkzaamheden via Advies- en interim-management Van Dreumel. Ook maakt hij 

deel uit van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Aan het einde van het verslagjaar heeft hij 

het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van MCC (Medisch Coördinerend Centrum) Omnes op 

zich genomen. 

 Mevrouw mr. C.E. van Basten-Boddin: per 1 juni 2014 toegetreden tot de Raad van Toezicht. 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. 

 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 directievoorzitter 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 als associé 

verbonden aan Boer & Croon. 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. 

 

In 2015 heeft de herbenoeming van de heren Van der Linden en Loozen voor de tweede zittingstermijn plaats-

gevonden. 

 

De tweede zittingstermijn van de voorzitter Raad van Toezicht, de heer Van Dreumel, loopt medio 2016 af. In het 

verslagjaar is de opvolging daarom onderwerp van gesprek geweest. Na zorgvuldig beraad heeft de Raad van 

Toezicht uiteindelijk unaniem besloten de heer Van der Linden als opvolger van de heer Van Dreumel te benoe-

men. 

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; 

 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 op het onderwijs, 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 de vergadering van de voltallige Raad. De 
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Raad van Toezicht gaat, indien nodig, dan vervolgens 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 College van Bestuur en de voorzitter van de Raad 

van Toezicht ook bilateraal. 
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Bijlage 1.2 Personele invulling College van Bestuur en directie 

College van Bestuur 

De heer ir. P.T.H.J. Thuis, voorzitter                                                             

Mevrouw Dr. I.A.M. Janssen Reinen, lid                                                                                

Sectoren, Servicecentrum en diensten Directeuren 

 

 

Onderwijssectoren 

Economie De heer M. Waulthers 

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

Talentenonderwijs De heer drs. F.P.M. Petit (vanaf 1 

september 2015) 

De heer ir. P.T.H.J. Thuis, (a.i. Educatie 

tot 1 september 2015) 

De heer P. Tummers MME (a.i. GPO en 

VAVO tot 1 september 2015) 

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

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

 

Diensten 

Bestuursbureau De heer P. Tummers MME 

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

Onderwijs Ondersteuning Ontwikkeling De heer P. Tummers MME 

Personele, Financiële & Administratieve Zaken Mevrouw drs. C.G.H.M. Stallenberg RA 
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Bijlage 1.3 Samenstelling Studentenraad 

De samenstelling van de Studentenraad is in het verslagjaar als volgt. 

Naam  Locatie 

Patrick Jacobs     Bredeweg 

Natasja van Nooij Bredeweg 

Yassine Mighiss Henri Dunantstraat 

Haya Mouhre Henri Dunantstraat 

Tiffany Ben Salah   Dr. H. van der Hoffplein 

Christian Leyten   Hagerhofweg 

Soukayna El Mazari   Drakesteyn 

Yannick Cuijten   Drakesteyn  (gestopt juli) 

Zehra Cetinkaya Kerkeveldlaan 

Kyra Dirks    Kerkeveldlaan 

Sjors Faassen   Gebroeders van Doornelaan 

Justin Diebels   Kasteel Hillenraedtstraat (gestopt juli) 

Hanane Loutfi   Groenveldsingel 

Jade Bruno   Groenveldsingel 

Mariska Weerensteyn   Laaghuissingel 

Johnny Dols Laaghuissingel (gestopt juli) 

 

Het dagelijks bestuur van de Studentenraad is als volgt samengesteld.  

Functie Naam 

Voorzitter  

 

Yassine Mighiss (tot oktober)  

Tiffany Ben Salah (vanaf oktober) 

Vice-voorzitter Tiffany Ben Salah (tot oktober)  

Hanane Loutfi (vanaf oktober) 

Secretaris Blandine Isunga 

 

 

Bijlage 1.4 Samenstelling Ondernemingsraad 

Samenstelling ondernemingsraad 

Naam  Kiesgroep 

Frans Zeetsen Voorzitter Sector Techniek 

Jos van Buel Vice-voorzitter  Sector Zorg en welzijn (tot 1-8-15) 

Willo Buskes Secretaris Sector Talentenonderwijs 

John Verheijen Vice-voorzitter  Sector Techniek (vanaf 1-8-2015) 

Lenie Bakker  Sector Hospitality & wellness 

Astrid v.d. Hurk  Sector Zorg en welzijn (vanaf 1-8-2015) 

Rosalie Jonkers  Sector Zorg en welzijn 

Jean Maassen  Sector Economie 

Theo Opgenoord  Sector Economie 

Gonny Roelofsen  Diensten 

Jan Rutjens Sector Hospitality & wellness 

2 vacatures  Diensten 

1 vacature Sector talentenonderwijs 
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Bijlage 2.1 Overzicht actieve opleidingen Gilde Opleidingen 

Code 
opleiding 

Naam opleiding 

  Bijzondere opleidingen 

  Bijzondere trajecten 

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 Zorg en Welzijn 

5400 VMBO Theoretische Leerweg Techniek 

5501 Sociale redzaamheid niveau 1 

5505 Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 1 

5506 Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 2 

25399 Haarverzorging (Allround Kapper) 

25400 Haarverzorging (Kapper) 

90112 Commercieel medewerker binnendienst 

90201 Logistiek teamleider (Logistiek teamleider KC Handel) 

90202 Logistiek teamleider 

90217 Logistiek supervisor 

90252 Logistiek medewerker 

90255 Logistiek medewerker 

90290 Ondernemer detailhandel 

90303 Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) 

90304 Ondernemer horeca/bakkerij (Ondernemer bakkerij) 

90383 Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel) 

90402 Art & Design 

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) 

91091 Machinebouw mechatronica (Machinebouwer) 
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91182 Kapper 

91190 Schoonheidsspecialist 

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 (Chauffeur goederenvervoer) 

91870 Manager transport en logistiek (manager transport en logistiek) 

91890 Planner wegtransport (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) 

92713 Medewerker industriële lakverwerking (Metaalconserveerder) 

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 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) 
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93910 Tegelzetter 

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 banketbakker 

94242 Brood en banket (Leidinggevende bakkerij) 

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) 

94321 Service apparatuur en installaties (Servicemonteur elektrotechniek) 

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 (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) 
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95380 Secretariële beroepen (Secretaresse) 

95391 Secretariële beroepen (Directiesecretaresse/Managementassistent) 

95420 Kok (Zelfstandig werkend kok) 

95471 Service apparatuur en installaties (Onderhoudsmonteur industrie) 

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 Metaalbewerken (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 2.2 Studentenaantal naar leerweg, sectorniveau en locatie 

  

2011 2012 2013 2014 2015 

aant. % 

  Beroepsopleidend 7447 7524 8244 8506 8570 82,7% 

Leerwegen Beroepsbegeleidend 2755 3180 2464 1910 1790 17,3% 

  Deeltijd Beroepsopleidend 5 0 0 0 0 0,0% 

  Totaal 10207 10704 10708 10416 10360 100,0% 

       

  Economie 2943 3100 3320 2734 2617 23,4% 

  Hospitality & Wellness 1252 1192 1245 1312 1293 11,6% 

Sectoren Techniek 1774 1827 1673 2019 2184 19,5% 

  Zorg & Welzijn 3932 4010 4126 4089 4088 36,6% 

  
Talentenonderwijs, 
beroepsonderwijs 306 575 344 262 178 1,6% 

  Talentenonderwijs, educatie 2906 2236 1852 1299 823 7,4% 

  Totaal 13113 12940 12560 11715 11183 100,00% 

       

  Niveau 1 156 506 140 140 178 1,7% 

  Niveau 2 2235 2216 2283 1935 1708 16,5% 

Niveaus Niveau 3 4027 4126 4068 3462 2962 28,6% 

  Niveau 4 3789 3856 4217 4879 5512 53,2% 

  Totaal 10207 10704 10708 10416 10360 100,0% 

       

  Roermond 2844 3107 2760 2645 2572 24,8% 

  Sittard/Geleen 507 559 610 582 500 4,8% 

Locaties Venlo 3770 3856 3975 4002 4186 40,4% 

  Venray 1253 1324 1491 1592 1658 16,0% 

  Weert 877 898 1006 1003 939 9,1% 

  Bedrijfslocatie 956 960 585 346 283 2,7% 

  Dislocatie     281 246 222 2,1% 

  Totaal 10207 10704 10708 10416 10360 100,0% 
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Bijlage 2.3 Bekostigde studenten beroepsonderwijs 

   

2011 2012 2013 2014 

aant. % 

  Beroepsopleidend 7419 7498 8223 8473 81,7% 

Leerwegen Beroepsbegeleidend 2674 2927 2445 1901 18,3% 

  Deeltijd Beroepsopleidend 0 0 0 0 0,0% 

  Totaal 10093 10425 10668 10374 100,0% 

      

  Economie 2895 3066 3264 2717 26,2% 

  Hospitality & Wellness 1238 1171 1236 1310 12,6% 

Sectoren Techniek 1758 1786 1726 2013 19,4% 

  Zorg & Welzijn 3907 3973 4111 4081 39,3% 

  Talentenonderwijs 295 429 331 253 2,4% 

  Totaal 10093 10425 10668 10374 100,0% 

      

  Niveau 1 149 379 136 133 1,3% 

  Niveau 2 2173 2145 2242 1918 18,5% 

Niveaus Niveau 3 3934 4060 3986 3457 33,3% 

  Niveau 4 3837 3841 4304 4866 46,9% 

  Totaal 10093 10425 10668 10374 100,0% 

      

  Roermond 2809 3090 2721 2651 25,6% 

  Sittard/Geleen 496 543 605 573 5,5% 

Locaties Venlo 3756 3776 3939 4067 39,2% 

  Venray 1242 1312 1488 1583 15,3% 

  Weert 872 895 1005 995 9,6% 

  Bedrijfslocatie 918 809 632 260 2,5% 

 Dislocatie   278 245 2,4% 

  Totaal 10093 10425 10668 10374 100,0% 

      

In % van aantal te bekostigen studenten, 
afgerond 99% 97% 100% 99,6% 
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Bijlage 2.4 Jaarresultaat en diplomaresultaat van de instelling en per sector 

Jaarresultaat 
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2014-2015 3769 1171 76,3  1160 367 76,0  368 128 74,2  864 231 78,9  1119 379 74,7  258 66 79,6 

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 
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2014-2015 2857 880 76,5  792 268 74,7  283 100 73,9  651 168 79,5  954 283 77,1  177 61 74,4 

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 
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Bijlage 2.5 Jaarresultaat Gilde Opleidingen 

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

 

    2011 2012 2013 2014 2015  

 Niveau 
1  

Gediplomeerden en uitstromers 263 229 596 257 220  

Gediplomeerden schooljaar 223 190 547 227 167  

Instellingsverlaters zonder diploma schooljaar (uitstromers) 
40 39 49 30 53  

Rendement 84,8% 83,0% 91,8% 88,3% 75,9%  

          

 Niveau 
2  

Gediplomeerden en uitstromers 1411 1250 1267 1398 1256  

Gediplomeerden schooljaar 979 886 926 1059 946  

Instellingsverlaters zonder diploma schooljaar (uitstromers) 
432 364 341 339 310  

Rendement 69,4% 70,9% 73,1% 75,8% 75,3%  

          

 Niveau 
3  

Gediplomeerden en uitstromers 1823 1718 1912 1738 1797  

Gediplomeerden schooljaar 1307 1188 1501 1378 1458  

Instellingsverlaters zonder diploma schooljaar (uitstromers) 
516 530 411 360 339  

Rendement 71,7% 69,2% 78,5% 79,3% 81,1%  

          

 Niveau 
4  

Gediplomeerden en uitstromers 1595 1533 1350 1797 1667  

Gediplomeerden schooljaar 1251 1232 1050 1353 1198  

Instellingsverlaters zonder diploma schooljaar (uitstromers) 
344 301 300 444 469  

Rendement 78,4% 80,4% 77,8% 75,3% 71,9%  

          

Totaal gediplomeerden en uitstromers 5092 4730 5125 5190 4940  

Totaal gediplomeerden schooljaar 3760 3496 4024 4017 3769  

Totaal instellingsverlaters zonder diploma schooljaar (uitstromers) 
1332 1234 1101 1173 1171  

Rendement 73,8% 73,9% 78,5% 77,4% 76,3%  
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Bijlage 2.6 Uitschrijvingen kort ná 1 oktober  

Reden 

 Aantal studenten 

2011 2012 2013 2014 2015 

Opleiding afgerond (diploma) 51 78 78 121 42 

Wordt examendeelnemer 1 44 9 2  5 

Andere opleiding (buiten Gilde Opleidingen) 3 13 8 3  

Verhuizing 2 3 2 4  6 

Gezondheidsredenen 8 5 5 7 8 

Zwangerschap 2     1 2 

Door Gilde ambtshalve/administratieve redenen 1   1 10  

Resultaat bpv is onvoldoende 1 1 1 2 1 

Ziekte 3 1 1 2 4 

Financiële beperkingen 2 1 1 1 4 

Van school verwijderd 2   2 2 2 

Onvoldoende capaciteit 3 4 2 1  

Psycho/sociale beperkingen 3 1 1 7 1 

Problemen thuissituatie 9 5 4 3 8 

Mist zelfdiscipline 1 3 2 5 1 

Te veel studievertraging 3 3 3 2 2 

Afspraken niet nakomen 4 10 14 6 8 

Begeleiding op school onvoldoende       1  

Combinatie werken en leren te zwaar 1 3 1 4 5 

Niveau opleiding werkelijk te hoog 6 4 3 3 3 

Opleiding bevalt niet 9 9 5 4 3 

Opleiding sluit niet aan bij talenten en interesse 6 1 2 2  

Verkeerde keuze opleiding 10 7 12 2 6 

Belangstelling andere opleiding 13 11 5 6 4 

Opleiding past niet bij wat student later wilde 
worden   1 1 1 2 

Verkeerd beeld opleiding       1  

Liever werken 13 18 9 15 9 

Aanbod baan door stagebedrijf (groenpluk) 1     1  

Aanbod van ander bedrijf om daar te komen 
werken       1 1 

In baan ook mogelijkheden om zich te ontwikkelen       1  

Geen bpv-plaats kunnen vinden 3 2 4 2 2 

Ontslag/weggestuurd van stage/bpv 2 4   5 2 

Ander werk/beroep 5 4   2 1 

Loon/vergoeding te laag       1  

Lessen niet interessant     1 

Remigratie   1  1 

Zorgtaken  1   1 

Overig  1 2 2 1 

Onbereikbaar/geen reactie 4 4 9 9 2 

Reden niet kunnen achterhalen 1 1   1  

Totaal 193 246 203 241 139 
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Bijlage 2.7 Aantal studenten dat is overgestapt naar een andere 

opleiding 

Van Sector Naar sector 2011 2012 2013 2014 2015  

Economie 

Economie 6 7 18 10 8  

Hospitality & 
Wellness   1 1 1   

Techniek     4  1  

Zorg & Welzijn        1  

Talentenonderwijs 1 1      

Subtotaal Economie   7 9 23 11 10  

Hospitality & Wellness 

Economie     1    

Hospitality & 
Welllness 9 7 11 9 3  

Techniek          

Zorg & Welzijn          

Talentenonderwijs          

Subtotaal Hospitality & 
Wellness   9 7 12 9 3  

Techniek 

Economie     1  1  

Hospitality & 
Wellness 1   1    

Techniek 52 5 17 19 23  

Zorg & Welzijn          

Talentenonderwijs 1 1 1    

Subtotaal Techniek   54 6 20 19 24  

Zorg & Welzijn 

Economie 1   1    

Hospitality & 
Wellness   1 1 1 1  

Techniek     1    

Zorg & Welzijn 39 23 16 21 27  

Talentenonderwijs 1        

Subtotaal Zorg & Welzijn   41 24 19 22 28  

Talentenonderwijs 

Economie          

Hospitality & 
Wellness        1  

Techniek 2 1      

Zorg & Welzijn          

Talentenonderwijs 13 6 2 4 5  

Subtotaal Educatie & GPO   15 7 2 4 5  

Totaal   127 53 76 65 70  

 

Bijlage 2.8 Ontwikkeling studentenaantal naar leeftijdsopbouw 

Alle studenten beroepsonderwijs 01-10 per schooljaar naar leeftijdsklasse 

Leeftijdsklasse 2011 2012 2013 2014 2015 

17 jaar en jonger 31,1% 29,8% 30,8% 31,8% 32,5% 

18 jaar 17,9% 17,5% 18,4% 19,1% 19,0% 

19 t/m 22 jaar 35,8% 33,4% 35,4% 36,7% 36,3% 

23 t/m 26 jaar 6,3% 5,7% 5,9% 5,7% 6,1% 

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

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

Totaal (= 100%) 10207 10704 10708 10416 10360 
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Bijlage 2.9 Ontwikkeling instroom studenten naar geslacht 

Instromers beroepsonderwijs 01-10 per schooljaar naar geslacht 

Geslacht 2011 2012 2013 2014 2015 

Man 48,4% 52,7% 45,9% 48,7% 49,4% 

Vrouw 51,6% 47,3% 54,1% 51,3% 50,6% 

Totaal 
(=100%) 3212 3811 3010 3287 3563 

 
 

Bijlage 2.10 Leeftijdsopbouw van instromers 

Instromers beroepsonderwijs 01-10 per schooljaar naar leeftijdsklasse 

Leeftijdsklasse 2011 2012 2013 2014 2015 

17 jaar en jonger 64,5% 54,6% 72,4% 65,4% 63,7% 

18 jaar 7,9% 7,5% 8,0% 8,4% 12,0% 

19 t/m 22 jaar 12,9% 9,8% 14,3% 14,5% 15,9% 

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

27 t/m 29 jaar 1,1% 2,2% 0,6% 1,4% 0,7% 

30 jaar en ouder 9,9% 22,2% 2,1% 6,2% 5,2% 

Totaal (=100%) 3212 3811 3010 3287 3563 
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Bijlage 2.11 Overzicht studentenaantal Economie 

Overzicht naar leerweg, afdeling, niveau en locatie 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Leerwegen 

Beroepsopleidend/bol 2194 2288 2557 2329 2286 

Beroepsbegeleidend/bbl 749 812 763 405 331 

Totaal 2943 3100 3320 2734 2617 

       

Afdelingen/ 
kernteams 

Financieel administratief 489 599 542   

Commercieel 377 375 438   

Juridisch   47 103   

      

ICT 364 344 406   

Detailhandel 924 874 780   

Optiek 96 94 96   

Secretarieel 309 221 301   

Transport en logistiek 279 432 527   

Veiligheid en vakmanschap 105 114 127   

Team Admin/Comm/Optiek  
Roermond    424 381 

Team Admin/Comm Venlo    376 435 

Team Handel 
Venlo/Roermond    461 400 

Team Handel/Admin Venray    435 430 

Team Handel/Admin Weert    483 430 

Team ICT    432 453 

Team Veva en sectorond.    123 88 

Totaal 2943 3100 3320 2734 2617 

       

Niveaus van de 
opleidingen 

Niveau 1   53 0 0 0 

Niveau 2 704 753 847 555 487 

Niveau 3 1456 1456 1337 624 126 

Niveau 4 783 838 1136 1555 2004 

Totaal 2943 3100 3320 2734 2617 

       

Locaties 

Roermond 1020 997 1014 1010 919 

Venlo 757 753 855 507 561 

Venray 507 536 620 659 672 

Weert 404 442 530 483 430 

Bedrijfslocatie 255 372 301 75 35 

Totaal 2943 3100 3320 2734 2617 

 

  

 

 

 

 

 



   

   
 
  

  
73 

Bijlage 2.12a Overzicht studentenaantal Talentenonderwijs, 

beroepsonderwijs 

Overzicht naar leerweg en locatie 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Leerwegen 

Beroepsopleidend/bol 258 185 185 184 157 

Beroepsbegeleidend/bbl 48 159 159 78 21 

Deeltijd bol     

   

Totaal 306 344 344 262 178 

Leerwegen       

Kernteams  

Team GPO Roermond    67 77 

Team GPO Venlo    195 101 

Totaal    262 178 

       

Locaties Roermond 134 226 94 67 77 

 Venlo 121 203 94 124 101 

 Bedrijfslocatie 51 146 156 71  

 Totaal 306 575 344 262 178 
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Bijlage 2.12b Overzicht studenten Talentenonderwijs, Educatie 

Overzicht naar traject en regio 

    2011 2012 2013 2014 2015 

  WIN (NT2)          

  WI (NT2 nieuw) 1202 786 529 107   

  WI-particulier 40 79 141 77   

  WEB-NT2 680 542 526 574 477 

Traject WEB-NT2-uit WIN          

  WEB-Overig (=BMF/SR) 381 215 150 95 52 

  Vavo (inclusief uitbesteding) 555 532 449 446 294 

  Oudkomers          

  Bedrijvencursisten 48 82 57    

  Totaal 2906 2236 1852 1299 823 
 

Kernteams 

Team Vavo       446 294 

Team Educatie Venlo       354  

Team educatie Venray    206  

Team Educatie Midden Limburg    293 177 

Team Educatie Noord Limburg     352 

Totaal       1299  
 

Regio 

Echt-Susteren 84 57 50 35 11 

Roermond (vòòr herindeling)          

Roermond (na herindeling) 541 380 246 179 178 

Maasgouw 71 62 44 31 11 

Roerdalen 77 54 39 34 10 

Leudal 105 101 67 49 12 

Weert (vòòr herindeling)          

Weert (na herindeling)+Nederweert 337 329 247 146 60 

Venlo 1 (=gem Venlo+Arcen en Velden)          

Venlo          

Venlo (na herindeling mét Arcen en Velden) 889 559 550 349 398 

Arcen en Velden          

Venlo 2 (Helden Kessel, Meijel en Maasbree)          

Helden, Kessel, Meijel, Maasbree          

Peel en Maas (na herindeling 
Helden,Kessel,Meijel,Maasbree) 93 108 107 105 25 

Venlo 3 (=gem Beesel)          

Beesel 83 59 47 32 11 

Venray          

Venray (na herindeling) 626 527 455 339 107 

Totaal 2906 2236 1852 1299 823 
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Bijlage 2.13 Overzicht studentenaantal Hospitality & Wellness 

Overzicht naar leerweg, afdeling, niveau en locatie 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Leerwegen 

Beroepsopleidend/bol 950 965 1120 1244 1234 

Beroepsbegeleidend/bbl 302 227 125 68 59 

Deeltijd bol          

Totaal 1252 1192 1245 1312 1293 

       

Afdelingen 

Brood en banket 59 72 80   

Horeca 349 354     

Horeca Gastheer     50   

Horeca Kok     139   

Horeca Ondernemer     142   

Leidinggevenden     35   

Toerisme en Recreatie         

Toerisme 141 135 125   

Recreatie 227 204 146   

Leisure bbl     28   

Uiterlijke verzorging 285 262     

Kappers     220   

Schoonheidsspecialisten     87   

Wellness (en beauty) 165 164 193   

Facilitaire dienstverlening 26 1     

Team 
Horeca/Brood/Banket 
Venlo    429 415 

Team Toerisme/Recreatie 
Venlo    317 321 

Team Wellness/beauty 
Venlo    566 557 

Totaal 1252 1192 1245 1312 1293 

       

Niveaus van 
de opleidingen 

Niveau 1          

Niveau 2 275 232 221 241 232 

Niveau 3 658 589 692 679 683 

Niveau 4 319 371 332 392 378 

Totaal 1252 1192 1245 1312 1293 

       

Locaties 

Roermond          

Venlo 1083 1192 1206 1306 1293 

Bedrijfslocatie 169   39 6  

Totaal 1252 1192 1245 1312 1293 
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Bijlage 2.14 Overzicht studentenaantal Techniek 

Overzicht naar leerweg, afdeling, niveau en locatie 

   2011 2012 2013 2014 2015 

Leerwegen 

Beroepsopleidend/bol 802 863 990 1195 1276 

Beroepsbegeleidend/bbl 972 964 683 824 908 

Deeltijd beroepsopleidende leerweg          

Totaal 1774 1827 1673 2019 2184 
 

Afdelingen/ 
Kernteams 

Bouwkunde 
Fundeon 

286 278 
318 

   

Infratechniek 68 64    

Motorvoertuigentechniek 
Innovam 

497 506 
432    

VOC 17    

Elektrotechniek 

Kenteq 

113 106 

708 

   

Werktuigbouwkunde 123 188    

Installatietechniek 375 369    

Service gebouwen        

Landbouwmechanisatie (Mobiele 
werktuigen) 107 110    

Laboratoriumtechniek 
PMLF 

         

Procestechniek 36 14      

Schilderen Savantis 94 117 131    

Hout- en Meubeltechniek SHM 75 75 67    

Team Techniek Roermond         825 27 

Team Techniek Venlo         885 33 

Team Techniek TenL/CLV         309  

Bouw/Infra/Hout en meubel      274 

Installatie/Proces/Landbouwmech/Electro      458 

MVT/Mechatronica/Metaal      679 

Schilderen/Mediavromgeving/BT      354 

T&L/CLV      359 

Totaal  1774 1827 1673 2019 2184 
 

Niveaus van 
de opleidingen 

Niveau 1 4       0 

Niveau 2 572 585 522 577 607 

Niveau 3 629 697 598 741 837 

Niveau 4 569 545 553 701 740 

Totaal 1774 1827 1673 2019 2184 
 

Locaties 

Roermond 745 827 710 702 712 

Venlo 624 606 593 877 1002 

Venray          

Weert          

Bedrijfslocatie 405 394 89 194 248 

Dislocatie       281 246 222 

Totaal 1774 1827 1673 2019 2184 
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Bijlage 2.15 Overzicht studentenaantal Zorg & Welzijn 

Overzicht naar leerweg, afdeling, niveau en locatie 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Beroepsopleidend/bol 3243 3189 3392 3554 3617 

Beroepsbegeleidend/bbl 684 821 734 535 471 

Deeltijd bol 5        

Totaal 3932 4010 4126 4089 4088 

      

Assisterenden Gezondheidszorg 239 221 196   

Verpleging 664 753 899   

Verzorging 653 810 874   

Helpende zorg/welzijn 530 504 489   

Welzijn 1846 1722 1668   

Team AG Venlo    276 291 

Team Welzijn Roermond    392 362 

Team Welzijn Venlo    450 462 

Team Welzijn Venray    538 577 

Team Welzijn Weert    237 224 

Team Zorg & Welzijn Geleen    582 500 

Team Zorg Roermond    474 502 

Team Zorg Venlo    462 476 

Team Zorg Venray    395 409 

Team Zorg Weert    283 285 

Totaal 3932 4010 4126 4089 4088 

      

Niveau 1   20   2 0 

Niveau 2 530 504 489 438 382 

Niveau 3 1284 1384 1441 1418 1316 

Niveau 4 2118 2102 2196 2231 2390 

Totaal 3932 4010 4126 4089 4088 

      

Roermond 945 1057 942 866 864 

Sittard/Geleen 507 559 610 582 500 

Venlo 1185 1102 1227 1188 1229 

Venray 746 788 871 933 986 

Weert 473 456 476 520 509 

Bedrijfslocatie 76 48 0   0 

Totaal 3932 4010 4126 4089 4088 
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Bijlage 2.16 Overzicht toeleverende instellingen 

Toeleverende instellingen 

aantal instromende studenten 

2011 2012 2013 2014 2015 

Instelling VO Deurne (vh Alfrink Coll, Hub van Doorne Coll) 39 60 67 63 73 

BC Broekhin Roermond-Swalmen-Beesel 137 136 127 136 181 

Bouwens van der Boijecollege Panningen 106 129 122 119 178 

BUSO St.Jansberg, Maaseik   7   5 17 

Carbooncollege, Hoensbroek-Brunssum-Heerlen 16 14 24 11  

Charlemagne College(vh Rolduc,Eijkhagen), Kerkrade-Landgraaf   6      

CITAVERDE College (vmbo-mbo), Roermond-Heerlen-Nederweert-Horst 174 144 176 160 190 

SG Harlindis en Rel (vh H Kruis,H Graf,TI St Jansberg) Maaseik-Kinrooi 40 27 25 29 14 

Commanderij College, Gemert   5   6 7 

Connect College Echt 80 76 83 89 102 

DaCapo College Sittard-Born 55 40 31 45 70 

De Eindhovense school (vh Grafisch Lyceum, St. Lucas) Eindhoven-Boxtel          

Dendron College Horst 125 128 112 135 176 

OMO Scholengroep Helmond (vh Knippenberg, Carolus Borr, Vakcollege)   8   6 10 

Elzendaalcollege, Boxmeer-Gennep 42 40 55 69 75 

Fontys Hogescholen Roermond-Sittard-Venlo 5        

Fontys Hogescholen, Eindhoven          

Gilde Opleidingen (educatie-onderwijs) 49 46 7 11  

Graaf Huyn College Geleen 25 33 30 27 38 

Helicon, Boxtel-Deurne-Nijmegen     5 5 8 

Herlecollege, Heerlen 13     5  

Hogeschool Zuyd, Maastricht-Heerlen-Sittard 6 8     10 

Jan van Brabant College, Helmond 6 10 10 5  

Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht Sittard 54 42 31 29 54 

Kandinsky College, Nijmegen   8     

Merletcollege, Cuyk-Grave 10 8 10 20 25 

Metameer (vh SG Stevensbeek), Boxmeer-Stevensbeek 50 68 93 104 124 

Mundium Coll. (Bissch Coll, Stedelijk Lyceum, Niekée) Roermond-Baexem 168 135 112 156 202 

OMO-Scholengroep Het Plein, Eindhoven-Nuenen         10 

OG Venlo eo (vh Blariacum,Den Hulster,Valuas,Molenbossen) Venlo-Bergen 488 437 486 482 659 

Petrus Dondersschool voor Praktijkonderwijs Roermond 5 5 8   11 

Philips van Horne Scholengemeenschap Weert 9        

BC Weert-Cranendonck 188        

Het Kwadrant, Weert (obv samenw BC en Philips v Horne)   155 164 170 207 

Porta Mosana College, Maastricht-Gronsveld          

Raayland College Venray 144 132 139 147 196 

ROC Arcus College, Heerlen 37 18 29 22 39 

Summa College (vh ROC Eindhoven), Eindhoven 36 15 20 31 54 

ROC Leijgraaf     14 

ROC Nijmegen, Nijmegen-Boxmeer 15 26 19 24 25 

ROC Ter AA, Helmond 15 6 12 16 18 

Scholengemeenschap Groenewald Stein 11 11 10 11 12 

Scholengemeenschap Sint Ursula Horn-Heythuysen 138 158 125 127 184 

SG voor vmbo en mbo De Rooi Pannen, Eindhoven-Tilburg 7 5 5   16 

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       7 16 
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Varendonck College, Asten-Someren 14 10 13 14 14 

VO-PRO 't Wildveld, Venlo  5   9 18 

VSO De Korenaer, Eindhoven-Stevensbeek-Deurne 9   5  6 

VSO De Ortolaan Roermond-Heythuysen   9   12 19 

VSO De Velddijk Venlo 17 12 12 8 25 

VSO SG Maasland, Venlo         

Overig binnen voedingsgebied 64 69 88 75  

Overig buiten voedingsgebied 61 25 33 24  

Geen toeleverende school in laatste twaalf maanden, of onbekend 742 1522 705 859 466 

Totaal 3212 3811 3010 3287 3563 
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Bijlage 2.17 Overzicht loopbaan- en zorgactiviteiten van het Servicecentrum 

 
Economie 

Gilde Educatie & 
Praktijkopleidingen 

Hospitality & 
Wellness 

Techniek Zorg & Welzijn Overig 

 2015  2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 201
3 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Dyslexiepas  215 215 97 25 14 4 168 140 56 255 220 71 433 420 166 -- -- -- 

Faciliteitenpas 21 -- -- 2 -- -- 7 -- -- 6 -- -- 22 -- --  -- -- 

Heroriëntatie 177 180 164 57 25 18 69 57 64 87 69 45 260 249 202 -- -- 19 

Verlengde intake (1) 39 24 -- 15 4 -- 29 9 -- 29 21 -- 36 24 -- -- 34 288 

Zorgadviesteam aantal 
studenten 
 jan – aug 2014 (3) -- 11 -- -- 33 -- -- 6 -- -- 8 -- -- 23 -- -- -- 159 

Aanmeldingen 
OZA/VSO – PZA/GPO  69   114   44   45   51   4 293 

MCT -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  45 43 

Schoolmaatschappelijk 
werk tot aug 2014 -- 60 176 -- 9 68 -- 26 73 -- 26 75 -- 118 337 -- 9 -- 

Expertiseteam (2) 
aug – jan 2015 312 127 -- 159 78 -- 168 85 -- 189 97 -- 527 244 -- -- -- -- 

Toekomst voor Talent/ 
Match -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 75 21 -- 

Verzuimmeldingen 202 147 225 64 78 96 61 53 70 47 47 57 82 97 100 -- -- 12 
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Bijlage 3.1 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). 
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Bijlage 3.2 Jaarrekening Gilde Opleidingen  
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