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Voorwoord College van Bestuur 

Dit jaarverslag geeft de resultaten van de bedrijfsvoering van Gilde Opleidingen in 2016 weer. Verschillende 

onderwerpen wil het College van Bestuur kort toelichten. 

 

 Voor de onderwijssectoren van Gilde Opleidingen stond 2016 voor een groot deel in het teken van de 

invoering van de herziene kwalificatiestructuur. De invoering van de keuzedelen maakt hier onderdeel van 

uit. Het betreft een intensief traject voor alle sectoren dat zijn vervolg krijgt in 2017. 

 

 In het verslagjaar konden vanuit Gilde Innoveert verschillende innovatieve projecten worden geëvalueerd, 

eventueel een vervolg krijgen en zijn nieuwe innovatieve projecten gestart. Het College van Bestuur is dan 

ook trots op de resultaten van het Gilde Innoveert programma. 

 

 In het verslagjaar is op vrijwillige basis deelgenomen aan een pilotonderzoek van de onderwijsinspectie. In 

deze pilot is het nieuwe inspectiekader getest. De deelname heeft Gilde Opleidingen waardevolle inzichten 

over het kwaliteitszorgsysteem verschaft. 

 

 Ongewijzigd volgde Gilde Opleidingen in 2016 de Branchecode goed bestuur in het mbo. In een gewijzigd 

bestuursreglement is de verhouding tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht meer in 

overeenstemming gebracht met de maatschappelijke discussie over goed bestuur.  

 

 Na een cultuurmeting in 2015 is in 2016 een organisatieontwikkeltraject gestart met het motto: “samen 

maken wij het verschil”. Gilde Opleidingen beoogt hiermee een verdere kwaliteitsverbetering van de 

organisatie te realiseren. 

 

 In 2016 is de tevredenheid van medewerkers onderzocht. Daaruit blijkt een grote waardering voor het interne 

scholingsplatform GO@cademy. GO@cademy organiseert trainingen, workshops en cursussen voor 

medewerkers van de instelling.  

 

 Zoals in eerdere jaren is in 2016 de huisvesting verder geoptimaliseerd. In het verslagjaar heeft vooral de 

optimalisatie van de locatie Bredeweg Roermond zijn beslag gekregen. De optimaliseringen van de 

verschillende locaties vinden plaats conform het Masterplan Huisvesting.  

 

 De opleidingen Educatie zijn aan het einde van het verslagjaar beëindigd binnen de hoofdstichting en zullen 

marktconform buiten de stichting in een dochter BV een vervolg krijgen.  

 

 Het financieel resultaat over het verslagjaar 2016 kent een ruim positief resultaat. 

 

 Met betrekking tot samenwerking in de regio is in 2016 onder andere het Retail innovatiecentrum (RIC) van 

start gegaan. Dit RIC is een initiatief van Gilde Opleidingen en wordt gefinancierd door de gemeente 

Roermond en de Provincie Limburg. Daarnaast is een nieuw en prestigieus Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap “Talent in Bedrijf” aan het portfolio van Gilde Opleidingen toegevoegd. Verder heeft Gilde 

Opleidingen belangrijke spelers uit het bedrijfsleven (bijvoorbeeld: Océ Canon, Rockwool en De Zorgroep) 

hernieuwd aan zich weten te binden.  

 

 In oktober 2016 is het twintig jaar geleden dat Gilde Opleidingen is ontstaan. Een terugblik op deze periode 

leert dat onder andere Gilde Opleidingen, in samenwerking met bedrijven en instanties, er in de afgelopen 

twee decennia voor heeft gezorgd dat het mbo en mbo’ers een sterke positie in Limburg hebben bemachtigd. 
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Leeswijzer 

 

Het integraal jaarverslag 2016 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 2016 van Gilde Opleidingen betreft een samenstelling van het jaarverslag, de 

resultatenbox en de jaarrekening. 

 

In het geïntegreerde jaarverslag van Gilde Opleidingen wordt, ondersteund door bijlagen met kengetallen 2016, 

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 2016 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 2016 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/
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Afkortingen 

 
 

B 
 

bbl  

bol 

bpv 

BRON 

Bve 

 

Beroepsbegeleidende leerweg 

Beroepsopleidende leerweg  

Beroepspraktijkvorming 

Basisregister onderwijsnummer 

Beroepsopleidingen en volwasseneneducatie 

C 
 

CIV 

      Crebo 

 

Centrum voor Innovatief Vakmanschap 

Centraal Register Beroepsopleidingen 

 

D 
 

DUO 
 

Dienst Uitvoering Onderwijs 

 

F 
 

 

fte 
 

Fulltime equivalent 
 
 
 

G Gpo       Gilde Praktijd Opleiding 

H 
      HR(M)       Human resources (management) 

 

J 
 

JOB 
 

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 

 

M 
 

MD 
 

Management development 

N 
 

NT2 

NRO 

 

Nederlands als tweede taal  
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek  
  

O 
 

OBP 

OOP  

OP 

OR 

 

Overig en beheerspersoneel 

Onderwijsondersteunend personeel  

Onderwijzend personeel 

Ondernemingsraad 

 

S 
 

SBB 
 

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 

 

V 
 

Vavo 

VSV 

 

Voorbereidend algemeen voortgezet onderwijs  
Voortijdig schoolverlaten 

 

W 
 

WEB 
 

Wet educatie en beroepsonderwijs 
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Verslag Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur van de Stichting Gilde 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 College. De Raad wil op een goede en actieve wijze invulling geven aan alle drie de genoemde 

rollen. De Raad van Toezicht richt zich naast algemeen toezicht op drie majeure toezichtthema's: 

1. De continuïteit van de organisatie. 

2. De maatschappelijke opdracht van de instelling. 

3. De kwaliteit van het door de instelling geleverde onderwijs. 

De Raad bewaakt daarnaast de kernwaarden en identiteit van Gilde Opleidingen, zoals deze door het College 

van Bestuur zijn vastgelegd. 

 

De Raad van Toezicht heeft haar toezichthoudende taak uitgewerkt in het document 'Toezichtvisie, toezichtkader 

en toetsingskader', inclusief informatieprotocol. Daarbij volgt de Raad integraal de Branchecode goed bestuur in 

het mbo. Om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in het toezichthouden bij een onderwijsinstelling, 

is de Raad van Toezicht lid van het Platform Raden van Toezicht mbo instellingen van de MBO Raad en van de 

Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Bijeenkomsten van het platform en van de VTOI 

worden afwisselend door de leden van de Raad van Toezicht bijgewoond. Teneinde gevoel en verbinding met 

Gilde Opleidingen te houden, nemen leden van de Raad deel aan bijeenkomsten van Gilde Opleidingen.  

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 2016 vijf 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 deelnemers. 

Daarnaast heeft de jaarlijkse besloten vergadering (dat wil zeggen zonder College van Bestuur) van de Raad van 

Toezicht plaatsgevonden, waarin de Raad het functioneren van het College van Bestuur heeft geëvalueerd. Het 

functioneren van het College is besproken aan de hand van de jaargesprekken die de Remuneratiecommissie 

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

de taakinvulling voor 2016 onderwerp van gesprek. De Raad heeft het eigen functioneren en de professionaliteit 

van de Raad ook besproken met het College van Bestuur. Het College geeft daaraan voorafgaand jaarlijks input 

aan de Raad. In een tweede besloten vergadering is de werkwijze van de Raad van Toezicht besproken. Dit naar 

aanleiding van het wisselen van de voorzitter en de toetreding van twee nieuwe leden. 

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 2015 (exclusief de 

jaarrekening 2015), de bevindingen van de inspectie naar aanleiding van de pilot ‘bestuursgericht toezicht’, 

Passend Onderwijs, de JOB-monitor 2016, de stand van zaken van de Onderwijsagenda en het Kwaliteitsplan, 

het verbeterplan Kwaliteitsborging, de resultaten van het verbeterplan examinering naar aanleiding van 

inspectieonderzoek, de bestrijding van het Voortijdig Schoolverlaten, de Excellentieprogramma’s en het 

innovatieprogramma Gilde Innoveert 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 (en College): accountantsverslag, jaarrekening 2015, 

meerjarenraming 2016 - 2025, Treasury statuut en Treasury verslag, Financiële Benchmark MBO 2015, interim-

bevindingen 2016, wet Versterking Bestuurskracht, de financieringspositie, de huisvestingspositie, de 

samenwerking met accountant PWC, het budgettair kader 2017 en uiteindelijk de begroting 2017. 

 

Remuneratiecommissie 

De remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar namens de Raad beoordelingsgesprekken gevoerd met de 

leden van het College van Bestuur (individueel en collectief). Daarnaast heeft de commissie de correcte 

toepassing van de nieuwe WNT2 beloningsnormen geborgd. 

 

Voorzitter 

De nieuwe voorzitter van de Raad heeft zich in het kader van zijn inwerken in 2016 aanvullend laten informeren 

door de scheidend voorzitter. Hij heeft gedurende een dag met de Collegevoorzitter een tour gemaakt langs 

diverse Gilde locaties. Besloten is tot driewekelijks overleg met de Collegevoorzitter om zo op de hoogte te blijven 

van actuele ontwikkelingen van de instelling. Ook heeft de voorzitter introductiegesprekken gevoerd met de 

nieuwe leden.  

 

Voltallige Raad van Toezicht 

Educatie 

Het College van Bestuur heeft met de Raad van Toezicht meermaals gesproken over haar voornemens om 

educatietrajecten te blijven aanbieden, ook na de overgangsperiode wanneer deze activiteiten door minister 

Bussemaker volledig geprivatiseerd zijn. Dit voornemen is mede ontstaan naar aanleiding van verzoeken van 

gemeenten in de regio. Het College van Bestuur heeft besloten de educatietrajecten in een BV onder te brengen 

en dit besluit in 2017 tot uitvoering te brengen. Het betreft geprivatiseerde en niet wettelijke taken die in de ogen 

van het College niet in de hoofdstichting ondergebracht kunnen blijven. Het College van Bestuur heeft in het 

verslagjaar over een Sociaal Plan overeenstemming met de vakbonden bereikt. Tevens is het voorstel goed 

ontvangen door de medewerkers.  

Ziekteverzuim en verzuimpreventie 

Aan de hand van een presentatie is de bij Gilde Opleidingen gevolgde aanpak vanaf 2010 en de aanpak tot 2020 

besproken. Daarbij is het ziekteverzuim van circa 6% (2010) gedaald naar circa 4% (2015). Ook zijn de gegevens 

over verzuimpercentage, meldingsfrequentie en verzuimduur van Gilde Opleidingen vergeleken met de meest 

recente benchmark van de BVE-sector (2014). Voorts is ingegaan op het Eigen Risicodragerschap WGA en de 

behaalde successen op het gebied van de aanpak van het verzuim en verzuimpreventie. 

 

Strategisch beleid 2016 – 2020 

In een bijeenkomst met Raad van Toezicht, College van Bestuur en de directie van Gilde Opleidingen zijn de 

afzonderlijke uitwerkingen van het strategisch beleid 2016-2010 door de directeuren van de onderwijssectoren en 

de diensten toegelicht en besproken. Op deze wijze heeft de Raad van Toezicht opnieuw intensieve dialoog 

kunnen voeren met de directies en zo ook het beeld van dit gremium nader kunnen inkleuren. 

 

Medewerkers tevredenheidsonderzoek 

Aan de hand van een rapportage en een presentatie zijn de resultaten besproken en vergeleken met de vorige 

meting en de MBO-benchmark. De positieve ontwikkelingen, maar ook de aandachtspunten zijn benoemd en 

besproken.  

 

Gesprek met leden Studentenraad 

In 2016 heeft wederom een overleg tussen de Raad van Toezicht en de leden van de Studentenraad 

plaatsgevonden. Na een kennismaking, heeft een gesprek plaatsgevonden over de medezeggenschap, de 

werkwijze van de Studentenraad, de contacten met en de ondersteuning vanuit het College van Bestuur en de 

resultaten van de JOB-enquête. De Raad constateert dat Gilde Opleidingen over een goede en betrokken 

Studentenraad beschikt.  
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Overleg met de Ondernemingsraad 

In 2016 heeft overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van de Raad met een vertegenwoordiging van de 

Ondernemingsraad. Hierbij is onder meer gesproken over de positie van de Ondernemingsraad en het 

voornemen van de Ondernemingsraad om tussentijdse verkiezingen te organiseren. Ook zijn agenda-afspraken 

gemaakt over het volgende overleg en de periodiciteit daarvan.  

 

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: 

 Vaststelling taakopdracht CvB 2016; 

 Goedkeuring geïntegreerd Jaarverslag 2015; 

 Besluit benoeming twee nieuwe leden: heer B. (Bryan) Rookhuijzen per 1 juli en de heer L.P.M.J. (Leon) 

Poels per 1 september 2016 en de vaststelling van de nieuwe samenstelling van de commissies; 

 Goedkeuring Bestuursreglement Gilde Opleidingen; 

 Begrotingskader en begroting 2017; 

 Meerjarenraming 2016-2020; 

 Verlenging samenwerking met de accountant (PWC); 

 Veiligheid in en rond de scholen van Gilde Opleidingen; 

 Risicomanagement. 

 

Professionalisering Raad van Toezicht 

 

Naast een op maat gemaakt inwerkprogramma voor de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht hebben 

leden van de Raad deelgenomen aan bijeenkomsten van het Platform Raden van Toezicht mbo instellingen van 

de MBO Raad en van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).  

 

Vergoedingen Raad van Toezicht 

 

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

ciën). 
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Kerngegevens Gilde Opleidingen  

Deelnemersaantal 2016 

Mbo - bol: 8.108  Mbo - bbl:  1.595 Mbo totaal: 9.704 

Educatie + Vavo: 889 

Totaal aantal deelnemers: 10.593  - verdeeld over 231 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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Personeel in fte’s 
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1 Gilde Opleidingen  

1.1 Organisatie Gilde Opleidingen in 2016 

Gilde Opleidingen is een regionaal opleidingscentrum (roc) dat juridisch bekend is onder de naam Stichting Gilde 

Opleidingen. 

 

Organisatiestructuur 

In 2016 heeft Gilde Opleidingen besloten de Dienst PFAZ te splitsen in twee diensten: Financiële & 

Administratieve Zaken en Personeel & Organisatie. Onderstaand organogram maakt de structuur van Gilde 

Opleidingen, zoals deze in 2016 ingevoerd is, duidelijk.  

 

 
 

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

 

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

waren in 2016 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. 
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1.2 Profiel Gilde Opleidingen 

Gilde Opleidingen is het roc dat in Noord- en Midden-Limburg middelbaar beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie verzorgt. In 2016 verzorgde Gilde Opleidingen 231 verschillende opleidingen voor het 

beroepsonderwijs. Dat waren in alle gevallen opleidingen uit de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Daarnaast 

heeft Gilde Opleidingen in het verslagjaar 20 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 daarnaast in de 

persoonlijke begeleiding, sociale controle, veiligheid, 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 manifesteert zich als een sterke scholingspartner. Jonge talenten ontwikkelen tot vakmensen 

met een stevige basis voor de toekomst. Het is een prachtige missie waar bij Gilde Opleidingen veel toegewijde 

professionals elke dag aan werken. Deelnemers sterke opleidingen bieden waarin niet alleen het vak centraal 

staat, maar ook de brede, algemene ontwikkeling. Op deze wijze wil Gilde Opleidingen de deelnemers de kans 

bieden om te worden wie en wat ze willen worden. 

Bovenstaande geldt tevens voor de eigen organisatie. Gilde Opleidingen staat voor medewerkers die samen het 

verschil maken, die kansen geboden krijgen en kansen nemen met betrekking tot hun eigen ontwikkeling, maar 

ook met betrekking tot de ontwikkeling van hun team. Verdere ontwikkeling en innovatief vermogen worden 

aangemoedigd. 

Gilde Opleidingen vervult een spilfunctie in het regionale beroepsonderwijs en wil een proactieve partner én 

initiatiefnemer zijn voor innovatieve bijdragen van het onderwijs aan de sociale en economische ontwikkeling van 

Noord- en Midden-Limburg. Dit, door actief te zijn in formele en informele netwerken en daarmee goede 

contacten te onderhouden met de onderwijspartners in de regio, gemeenten en andere overheidsorganisaties, 

maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.  

 

1.3 Besturingsfilosofie 

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

Opleidingen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het hanteren van de Branchecode goed bestuur in het mbo.  

Bij het besturen van de instelling laat het College van Bestuur 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 College van Bestuur 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 hun taken uitvoeren.  

 

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

toegekend die zijn vastgelegd in het bestuursreglement. 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. Hier is voor gekozen vanuit het oogpunt de 

verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. De onderwijsactiviteiten vinden in de sectoren 

plaats. 
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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 is al jaren een 

kernpunt van het strategisch beleid. In de loop van het verslagjaar is de strategievorming voor de periode 2016-

2020 vastgesteld (zie 2.1.2). De rol in de regio zal ook komende jaren één van de centrale uitgangspunten 

vormen, met een sterker accent op proactief partnerschap. 

 

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 zit zowel in het algemeen als het dagelijks bestuur van Keyport2020. Deze 

bestuursorganen ondersteunen nieuwe initiatieven die onder meer zijn gericht op versterkte samenwerking van 

onderwijs en ondernemers. Gilde Opleidingen is in het verslagjaar actief betrokken bij meerdere door het 

samenwerkingsverband gesteunde initiatieven, waaronder het initiëren van het Retail Innovation Centre (RIC), het 

Evolva-project (werkplekleren zorgpersoneel) en het (eind 2016 afgeronde) Innovatiehuis MKB. Het lid van het College 

van Bestuur maakte in het verslagjaar deel uit van het stichtingsbestuur van het Innovatiehuis. 

 

In Noord-Limburg heeft de voorzitter van het College van Bestuur zitting in de Economic Development Board (EDB) die 

in het verslagjaar formeel is opgericht. Dit regionale samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijsinstellingen en 

overheden richt zich op economische structuurversterking, met een belangrijke rol voor mbo en hoger onderwijs. In de 

loop van het jaar is aan een Economische Agenda voor de regio gewerkt die naar verwachting in de eerste helft van 

2017 zal worden vastgesteld. 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. 

 

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. Gilde Opleidingen is trekker en penvoerder van het in 

2015 opgerichte Centrum voor Logistiek Vakmanschap (CLV). Het ook in dat jaar gestarte Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap voor Installatietechniek Limburg (CIVIL), waarvan Gilde Opleidingen eveneens penvoerder is, zal 

voorjaar 2017 formeel geopend worden. Het in 2015 gestarte Centrum voor Innovatief Vakmanschap Zorgtechniek 

(ZTL) ontwikkelde nieuwe activiteiten om jongeren en zorgmedewerkers laagdrempelig met technologische hulpmiddelen 

kennis te laten maken. Zo is in het verslagjaar bijvoorbeeld een roadshow georganiseerd op de zorglocaties van Gilde 

Opleidingen en de beide andere Limburgse roc’s die in het ZTL participeren. Een groeiend aantal zorginstellingen en andere 

roc’s in het land tonen belangstelling voor ontwikkelde onderwijsproducten. De opleiding Technicus mbo-niveau 4 van ZTL 

telt eind 2016 circa 25 deelnemers bij Gilde Opleidingen. De aanvraag voor een cross-over crebo voor zorgtechnicus loopt. 

Naast de betrokkenheid met centra voor innovatief vakmanschap, heeft de publiek-private samenwerking met het 

bedrijfsleven onder andere in de retail gestalte gekregen. Op 8 december 2016 is in Roermond het hierboven genoemde 

Retail Innovation Centre (RIC) gelanceerd. Het expertise- en innovatiecentrum centrum voor de retail in Limburg is een 

initiatief van Gilde Opleidingen. 

 

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

Limburg, de provinciale Human Capital Agenda’s logistiek en gezondheidszorg en de voorbereiding van een 

Human Capital Agenda ICT. In de zorgsector participeerde Gilde Opleidingen voor de regio’s Noord- en 

Midden-Limburg alsmede de regio Sittard-Geleen in het landelijk tot stand gekomen Zorgpact. 

 

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 

centrumgemeente en haar omgeving. 
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Voorjaar 2016 hebben de vier Limburgse mbo-instellingen een gezamenlijke MBO Agenda Limburg aan het 

provinciebestuur aangeboden. Met deze agenda willen provincie en instellingen bereiken dat initiatieven 

goed en samenhangend op de economische, sociale en onderwijsagenda’s inhaken. Eind 2016 leidde de 

agenda tot een routemap met op dat moment zo’n 25 initiatieven. De meeste daarvan zijn gericht op de 

provinciale Sociale Agenda, het Limburg Werkt Akkoord, de euregionale samenwerking, de regionale 

economische ontwikkeling en de onderwijskwaliteit van de toekomst. Een van de nieuwe initiatieven betreft 

het brede mbo-2 Offensief dat zich richt op een beter perspectief voor de deelnemers van de opleidingen op 

mbo-niveau 2.  

 

Gilde Opleidingen participeert in de Educatieve Agenda Limburg (EAL). Het lid van het College van Bestuur 

maakt namens de Limburgse mbo-instellingen deel uit van de EAL-stuurgroep. In het verslagjaar was het 

Expertteam Onderwijs & Arbeidsmarkt (zie 2.3.5) een EAL-project; naar verwachting zal voorjaar 2017 een 

ander thema voor de mbo-deelname aan de EAL gekozen worden. 

 

Leven Lang Ontwikkelen is landelijk al jaren een strategisch speerpunt, maar komt in de regionale 

samenwerking moeizaam tot ontwikkeling. Op grond van tegenvallende resultaten in het verleden heeft Gilde 

Opleidingen sinds enkele jaren een terughoudende opstelling en bijvoorbeeld geen vervolg gegeven aan het 

project Leerwerkloket. In het verslagjaar is Gilde Opleidingen opnieuw het gesprek aangegaan, met name met 

centrumgemeenten en UWV, mede in het kader van de regionale werkbedrijven. Het leidde juni 2016  tot 

medeondertekening van een regionaal plan voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het terrein van 

leren en werken. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van 2017 tot meerdere projecten in zowel Noord- 

als Midden-Limburg leiden. Daarnaast werkt Gilde Opleidingen aan eigen initiatieven die het leven lang leren 

van werknemers bevorderen (zie 2.4.3). 

 

Het Bestuursbureau van Gilde Opleidingen heeft ook in het verslagjaar het Limburgse mbo vertegenwoordigd in de 

Stuurgroep Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg (RAIL). Een belangrijk thema van de stuurgroep is sinds 

eind 2015 het bewaken van de kwaliteit van het zogenoemde arbeidsmarktdashboard. De kwaliteit van de 

landelijke informatie over de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt laat in de ogen van Gilde Opleidingen 

nog steeds te wensen over. In het verslagjaar is hier bij herhaling, maar zonder resultaat, aandacht voor 

gevraagd. Naar verwachting zal pas in de eerste helft van 2017 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 2016 kwamen zij viermaal bijeen. Belangrijke thema’s waren onder meer het onderling 

informeren over het starten en beëindigen van opleidingen, de voortgang van het gezamenlijk expertteam 

onderwijs & arbeidsmarkt en de samenwerking met de provincie Limburg in de MBO Agenda Limburg en de 

daarbij behorende routemap. In december 2016 werd de routemap in een gezamenlijke bijeenkomst van het 

Alliantieoverleg en drie gedeputeerden besproken. 

Samenwerking met voortgezet onderwijs 

De samenwerking met de scholen in het voortgezet onderwijs is al sinds 1999 geformaliseerd in het 

Samenwerkingsverband vo-mbo Noord- en Midden-Limburg (SWV vo-mbo NML). In zowel stuurgroep als 

directeurenoverleg van het Samenwerkingsverband participeren Gilde Opleidingen, Citaverde College en (de 

scholen van) Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO), Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) en 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). De stuurgroep van SWV vo-mbo NML kwam in het verslagjaar driemaal 

bijeen. Belangrijkste thema’s waren de nieuwe structuur van de vsv-aanpak, het digitaal doorstroomdossier, Vavo en de 

toekomstige regionale opleidingsinfrastructuur van vmbo en mbo. De samenwerking krijgt lokaal en regionaal ook 

steeds meer gestalte op schoolniveau, bijvoorbeeld in de doorlopende leerlijnen van Techniek. In paragraaf 3.2.4 

doet de sector verslag van de in 2016 verder uitgebreide samenwerking met vmbo-scholen.  

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. 
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Samenwerkingsverbanden mbo-hbo 

Volgens de laatste doorstroomcijfers van DUO stroomden in het verslagjaar (peildatum 1 oktober 2016) in totaal 

552 deelnemers van Gilde Opleidingen direct aansluitend op het afronden van hun opleiding door naar het hbo, 

met name naar Fontys (247), HAN (126), Zuyd Hogeschool (71) en Avans (46). Van de overige 62 ging de grootste 

groep (24) naar Pedagogische Hogeschool De Kempel. De doorstroom naar Fontys en HAN nam ten opzichte van 

voorgaand jaar sterk toe, die naar Zuyd Hogeschool en Avans nam af. De doorstroom ligt boven die van 2015, toen 

het om 490 deelnemers ging. Dat waren er in dat jaar minder dan de 609 van 2014, maar ook in eerdere jaren 

schommelde de doorstroom rond de 500 deelnemers. 

 

Van de doorstromers in het verslagjaar volgde ruim de helft (283) opleidingen Economie en Hospitality & Wellness. 

Evenals de doorstroom na een opleiding zorg en welzijn (197) en een technische opleiding (72) komt dat overeen 

met de verhouding in eerdere jaren.  

 

Ter bevordering van de aansluiting tussen mbo en hbo neemt Gilde Opleidingen samen met andere roc’s aan 

een tweetal structurele samenwerkingsverbanden deel op basis van convenanten met Fontys Hogescholen 

respectievelijk Zuyd Hogeschool. Daarnaast neemt Gilde Opleidingen op sectorniveau aan meerdere specifieke 

samenwerkingstrajecten deel. In de sector Techniek loopt een zogenoemd Ster-programma, waarin laatstejaars mbo-4 

bouw & infra een dag in de week naar Zuyd Hogeschool in Heerlen gaan. Bij Zorgtechniek Limburg loopt een 

vergelijkbaar programma. Daarnaast worden Associate Degree-programma’s (AD-programma’s) ontwikkeld in ICT en 

andere economische opleidingen en zijn in het verslagjaar gesprekken met hbo-instellingen gestart over doorlopende 

leerlijnen in opleidingen veiligheid. Tevens wordt in het Retail Innovation Centre met het hbo gesproken over retail-

innovatie en wordt in het kader van de verpleegkundige Top-opleiding met onder andere de hbo-instellingen 

samengewerkt.  

In het kader van de mbo-hbo convenanten van Brabant en Limburg wordt gezamenlijk invulling gegeven aan een 

keuzedeel Voorbereiding hbo. Hiertoe zijn werkgroepen samengesteld met roc-docenten vanuit diverse sectoren. De 

basis en opbouw van het keuzedeel zijn generiek, maar de uitwerking is sectorspecifiek. In januari 2017 wordt het 

ontwikkelde lesmateriaal opgeleverd en vanaf studiejaar 2017-2018 kan het keuzedeel aangeboden worden. 

 

In juni 2016 is door de besturen van Zuyd Hogeschool en Gilde Opleidingen een opdracht geformuleerd voor nader 

onderzoek met betrekking tot verbetering van de doorstroom mbo-hbo. Zomer 2016 hebben de Limburgse roc’s samen 

met Zuyd Hogeschool een werkgroep gevormd met als opdracht het uitwerken van voorstellen om de aansluiting tussen 

hun opleidingen te verbeteren. De doorstroomcoördinator van Gilde Opleidingen participeert in deze werkgroep. 

Daarnaast is door Zuyd Hogeschool in samenwerking met enkele andere hbo- en mbo-instellingen, onder welke Gilde 

Opleidingen, een onderzoeksvoorstel bij NRO ingediend. Het onderzoek moet concrete instrumenten opleveren ter 

versterking van de aansluiting mbo-hbo. NRO beslist mei 2017 over toekenning.  

 

1.5 Menselijke maat  

Gilde Opleidingen hecht veel waarde aan de zogenoemde menselijke maat, en herkent zich samen met onze 

Studentenraad, de JOB, de vakbonden, en veel andere stakeholders niet in het door de minister van OCW eind 

2015 geschetste negatieve beeld van het mbo. Het heeft impact gehad op de deelnemers en het betrokken 

personeel dat de minister het gehele mbo wegzette als “leerfabrieken”.   

Dit omdat Gilde Opleidingen veel aandacht besteedt aan de menselijke maat. Gilde Opleidingen is, zoals ook 

eerder aangegeven, in een zeer kleine maat georganiseerd. Een roc met locaties van rond de 1000 deelnemers. 

Vaak kleiner dan de scholengemeenschap waar de deelnemers vandaan komen. Binnen deze locaties hebben 

deelnemers een vaste plek waar ze hun onderwijs volgen binnen herkenbare sectoren, afdelingen en teams. 

Hierbij worden deelnemers door vaste docenten en ondersteuners begeleid. Het feit dat deze medewerkers hen 

met naam en toenaam kennen, draagt bij aan het gevoel van geborgenheid en veiligheid.  

Deelnemers ervaren deze menselijk maat ook: het tevredenheidsonderzoek onder deelnemers, de JOB-monitor, 

laat bijvoorbeeld op de thema's begeleiding, veiligheid en sfeer en contact met docenten bovengemiddelde 

scores zien. 
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Bovenstaande maakt ook dat medewerkers zich betrokken voelen bij de eigen locatie en het eigen team. Uit het 

laatste Medewerkers Tevredenheid Onderzoek zijn onder andere als trotspunten naar voren gekomen: collega’s, 

“student centraal” en onderlinge samenwerking en feedback. 

Teams hechten aan een goede begeleiding van de deelnemers. Naast de reguliere begeleiding door traject-  en 

bpv-begeleiders is er veel aandacht voor tweede- en derdelijns begeleiding. Deze begeleiding is meer gericht op 

de loopbaan, extra zorg en op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.  

 

 

1.6  Medezeggenschap 

1.6.1 Studentenraad 

De Studentenraad kent een samenstelling die is opgebouwd vanuit de verschillende locaties van Gilde 

Opleidingen. Alle locaties hebben de mogelijkheid om kandidaten zitting te laten nemen in de Studentenraad. De 

zittingsduur van deelnemers die zitting hebben in de Studentenraad bedraagt twee jaar. Dit leidt ertoe dat er elk 

jaar verkiezingen van de leden van de Studentenraad vanuit sommige locaties van Gilde Opleidingen 

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

instelling is verzekerd. In januari 2016 zijn er verkiezingen geweest die tot een bezetting hebben geleid van 

zestien leden. Alleen bij de locatie Kasteel Hillenraedtstraat is het niet gelukt om de open plekken in te vullen. 

De Studentenraad is met het College van Bestuur 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 de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) vergoed.  

Het College van Bestuur biedt de Studentenraad secretariële en personele ondersteuning in de persoon van de 

heer G. Heijligers. 

De Studentenraad heeft maandelijks een overleg waarbij het College van Bestuur aanwezig is, of 

vertegenwoordigers namens het College. In 2016 hebben tien bijeenkomsten plaatsgevonden. 

In 2016 heeft de Studentenraad stappen gezet in verdere professionalisering van de Raad met betrekking tot de 

voorbereidingen van de vergaderingen. Behalve door scholingen die de JOB organiseert, gebeurt dat door het 

instellen van werkgroepen bij de voorbereiding van een onderwerp. Dit jaar zijn er interne werkgroepen geweest 

bij de volgende thema’s: 

 Keuzegids 2016 

 Taalcoaching 

 PR/website 

 Panelgroepen 

 JOB-enquête 

 

Bijzonder is dat op initiatief vanuit de Studentenraad met betrekking tot taalcoaching, een project tot stand is 

gekomen waar eigen deelnemers, vrijwilligers en docenten samenwerken om (taal)ondersteuning voor 

nieuwkomers te realiseren. 

Leden van de Studentenraad worden ook binnen Gilde Opleidingen gevraagd voor diverse commissies. Een 

voorbeeld daarvan is, de vertegenwoordiging van de Studentenraad binnen de benoemingsadviescommissie als 

er een sollicitatieprocedure is voor een directeur. 

Behalve professionalisering is een ander speerpunt het zichtbaar zijn van de Studentenraad naar de achterban. 

De website studentenraad.gildeopleidingen.nl wordt daarbij als hét communicatiemiddel gebruikt. Verkiezingen 

zijn een uitstekend periode om als Raad zichtbaarder te zijn. Tijdens de werving zijn er voorlichtingen op locaties 

en wordt de bekendheid nog beter door de campagnes van de kandidaten. 

Op sommige locaties zijn panelgroepen, waarbij leden van de Raad op die manier achterbancommunicatie 

invullen. De Raad gaat ervoor zorgen dat op alle locaties panelgroepen worden ingesteld.  

In de toekomst wordt nog meer van de Studentenraad verwacht, omdat vanuit de nieuwe wet bestuurskracht de 

Raad samen met de Ondernemingsraad instemmingsbevoegdheid krijgt over de hoofdlijnen van de jaarlijkse 

begroting. 



   

   
 
  

25 
 

1.6.2 Ondernemingsraad 

Balans 

De Ondernemingsraad draagt bij aan een juiste balans tussen het algemene belang van de organisatie en 

de belangen van medewerkers in het bijzonder. Hierbij ziet de Raad het als haar taak het beleid van de 

instelling te toetsen en te bewaken. Tevens 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 bijlage 1.4. 

 

Deskundigheidsbevordering 

Een betrokken, strategische verdiepende Ondernemingsraad die met visie en kennis van zaken opereert is 

zeer waardevol. De Ondernemingsraad blijft daarom in ontwikkeling, schoolt zich op tal van onderwerpen en 

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 het laatste deel van haar zittingsperiode speciale aandacht te 

besteden aan onderstaande speerpunten: 

 Vermindering werkdruk 

 Cultuurmeting.  

 

Vergaderen 

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

Bestuur.  

In de overlegstructuur van de Ondernemingsraad worden incidenteel projectgroepen ingesteld ter voorbereiding 

op een OR-vergadering.  

In 2016 heeft geen gezamenlijk overleg plaatsgevonden tussen de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. 

Het bleek niet mogelijk om voor het einde van 2016 tot een afspraak te komen. Deze is gepland in 2017. 

In oktober 2016 heeft wel een voorbereidend  overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van de Raad van 

Toezicht met een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad voor dit gezamenlijke overleg begin 2017. 

Hierbij is onder meer gesproken over de positie van de Ondernemingsraad, het voornemen van de 

Ondernemingsraad om tussentijdse verkiezingen te organiseren en zijn agenda-afspraken gemaakt over het 

volgende overleg en de periodiciteit daarvan. In december 2016 heeft onder regie van het College van Bestuur 

een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden met de Studentenraad van Gilde Opleidingen. 

 

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. 

De Ondernemingsraad heeft binnen elk onderwijsteam een contactpersoon, zodat informatie van de 

Ondernemingsraad aan teams en vice versa makkelijk gecommuniceerd kan worden.  

Regelmatig houdt de Ondernemingsraad voorts spreekuur op diverse locaties.  

 

Belangrijke onderwerpen van advies, instemming en bespreking  

Enkele belangrijke items waar de Ondernemingsraad in 2016 met het College van Bestuur over van gedachten heeft 

gewisseld zijn het Arbobeleid, het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO), het vakantierooster, de resultaten 

van de Ondernemingsraad-enquête werkstress en de cultuurmeting. 
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Door de Ondernemingsraad zijn in 2016 voorstellen gedaan met betrekking tot taakbelasting beleid, de werkverdeling 

en het taakverdelingsbeleid. Na bespreking zijn deze voorstellen door het College van Bestuur gemotiveerd 

afgewezen. Inzake het taakbelasting beleid heeft het College van Bestuur toegezegd met een nieuw voorstel te 

zullen komen.  

Tevens heeft de Ondernemingsraad in december 2016 conform de afspraken met het College van Bestuur een 

(vrijblijvend) voorstel gedaan inzake spreiding van vakantiedagen buiten het zomerreces.  

 

De Ondernemingsraad heeft in 2016 instemming verleend aan : 

 Kadernotitie Arbobeleid 

 Vakantieregeling personeel 2016 

 MTO vragenlijst  

 Experimenteerregeling doorlopende leerlijn Techniek 

 Experimenteerregeling doorlopende leerlijn Zorg & Welzijn. 

 

De Ondernemingsraad heeft in 2016 géén instemming verleend aan: 

 Criteria vaststelling onderwijsteams. 

 

De Ondernemingsraad heeft in 2016 positief advies uitgebracht over: 

 Splitsing dienst PFAZ  

 Verplaatsing opleidingen  

 Opleidingsaanbod 

 Meerjarenraming  

 

De Ondernemingsraad heeft in 2016 daarnaast veel aandacht gegeven aan: 

 Het verbeteren van de verhoudingen tussen Ondernemingsraad en het College van Bestuur. 

 Aspecten van Arbobeleid, zoals risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), veiligheid en 

Medewerkerstevredenheid Onderzoek. 

 Monitoren afwikkeling reorganisatie Educatie. 

 Cultuuronderzoek. 

 Aanpassing OR-reglement in relatie tot de verkiezingen van de Ondernemingsraad. 

 Meerjaren prognose formatie 2016-2020. 

 De uitvoering van de werkverdeling. 
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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 doet men 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 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: 

 

 Student centraal 

 Omgevingsbewust 

 Kwaliteitsgericht. 

 

Vakmanschap is en blijft voor Gilde Opleidingen hét sleutelwoord. Eenieders talent krijgt ruim baan, om zich te 

kwalificeren voor uitoefening van een beroep, maar ook voor deelname aan de maatschappij (burgerschap) en 

mogelijke doorstroming naar een hoger onderwijsniveau. Natuurlijk kan Gilde Opleidingen deze drievoudige 

opdracht alleen verwezenlijken in goede samenwerking met haar partners in de regio.  

 

Met deze missie en kernwaarden als ankerpunten, is voor de periode 2016 tot 2020 de strategische inzet van 

Gilde Opleidingen uitgewerkt in doelen, keuzes en acties. 

 

2.1.2  Strategievorming 2016-2020 

 

Het College van Bestuur heeft eind 2015 het strategisch werkdocument voor de periode 2016-2020 vastgesteld. In 

het verslagjaar zijn de doelen, keuzes en acties van dit document geconcretiseerd in zowel 

meerjarenperspectieven van sectoren en diensten, als in initiatieven voor Gilde Opleidingen als geheel. Ter 

ondersteuning hiervan is parallel een organisatie-ontwikkeltraject in gang gezet, waarmee het eigenaarschap in de 

organisatie wordt gestimuleerd en een cultuur van onderling aanspreken wordt versterkt.  

 

Aanpak strategievorming 2016-2020 

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

dynamiek van de omgeving – steeds minder vruchtbaar is. Uitvoering en voortgangsbewaking van eenmaal in 

een ‘boekje’ vastgelegd beleid blijven van betekenis, maar zijn voor een doorlopende strategievorming niet 

toereikend. Vanuit deze optiek is gekozen voor dynamische strategievorming. 

Kenmerkend voor de nieuwe aanpak is het onderweg kritisch blijven beoordelen of de strategie bijdraagt aan 

versterking van de regio en aan een goed perspectief voor deelnemers. Tot de uitgangspunten behoren verder 

dat de sectoren bij alle stappen in dit doorgaande proces actief worden betrokken en er geen keuzes worden 

gemaakt zonder daaraan investeringen te koppelen.  

 

Dynamische strategievorming is door Gilde Opleidingen opgevat als een permanente zoektocht naar evenwicht 

tussen drie perspectieven waarin de kernwaarden van Gilde Opleidingen herkenbaar zijn (zie 2.1.1). In de eerste 

plaats 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 

tweede het perspectief van de omgeving, met haar veelheid aan karakteristieken, trends en belangen, niet in de 

laatste plaats op de (regionale) 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 
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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.  

 

Voorafgaand aan het verslagjaar zijn na verkenning van deze perspectieven de uitdagingen voor de komende 

jaren in beeld gebracht en zijn op grond daarvan vier hoofdlijnen voor de strategische inzet gekozen:  

 

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 eind 2015 tot vaststelling van het eerder genoemde 

strategisch werkdocument met tien 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 opleidingsaanbod 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 het verslagjaar heeft elke sector en elke dienst deze hoofdlijnen en keuzes op het eigen 

terrein uitgewerkt in een meerjarenperspectief en een eerste jaarplan, op basis van een door het College van 

Bestuur vastgesteld format voor de beleidsplanning. Eind 2016 zijn de sector- en dienstplannen door het College 

van Bestuur goedgekeurd. Tevens is een cyclus vastgesteld die voorziet in jaarlijkse voortgangsbewaking, een 

tweejaarlijkse integrale reflectie op de inzet en een vierjaarlijkse herijking van het strategisch beleid. Voor 2018 

wordt de eerste integrale reflectie op de strategievorming voorzien, in 2017 vindt de voorbereiding hiervoor plaats. 

 

Doorontwikkeling strategisch beleid 2016 

Een belangrijke deel van de strategische acties van sectoren richt zich op versterking van het partnerschap in de 

regio, met meer aandacht voor het proactief opereren. Voorbeelden daarvan zijn in het verslagjaar (zie verder 

3.2): 

 De mede-initiërende rol van de sector Economie in de ontwikkeling van Retail Innovation Centre dat 

begin december 2016 is gelanceerd; 

 De actieve rol van de sector Zorg & Welzijn in het arbeidsmarktplatform dat begin 2016 van start ging 

voor de Innovatie van Zorg en Zorgopleidingen in de regio; 

 Het door de sector Techniek met partners in het bedrijfsleven genomen initiatief om de haalbaarheid van 

een centrum voor innovatief vakmanschap in de regionale maakindustrie te verkennen; 

 De oriëntatie van de sector Hospitality & Wellness op nieuwe initiatieven in de vrijetijdssector, met name 

in de regio Weert en mogelijk met een tweetalige opleiding;  

 Het project Talent in Bedrijf dat de sector Talentenonderwijs in het verslagjaar samen met een aantal 

bedrijven ontwikkelde en dat najaar 2016 door regionaal investeringsfonds en provincie is gehonoreerd. 

 

De doorontwikkeling van de strategie krijgt primair gestalte in sectoren en diensten, maar voor een belangrijk deel 

ook met Gildebrede initiatieven, respectievelijk afstemming van sectorale en diensteninzet binnen Gilde 

Opleidingen als geheel. In het verslagjaar is vooral aandacht besteed aan: 

 De ontwikkeling van de Onderwijsagenda (zie 2.4.1); 



   

   
 
  

29 
 

 Communicatie van de strategievorming, onder andere met de interactieve website voor medewerkers 

http://hoemaakjijhetverschil.nl/; 

 Versterking van het professioneel werken, het organisatie-ontwikkeltraject en cultuuronderzoek (zie 

onder andere 4.1.8) en versterking van het strategisch risicomanagement (zie 6.7); 

 De ontwikkeling van Gilde Opleidingen als loopbaancentrum voor informatie en advies over leren en 

werken (zie 3.8): in het verslagjaar is overleg met de FNV gevoerd over een mogelijke pilot in verband 

met adviescentra zoals door de SER voorgesteld, maar in Limburg bleek uiteindelijk geen pilot voorzien. 

Vervolgens is besloten de eigen afdeling loopbaanadvisering vanaf begin 2017 door te ontwikkelen tot 

breed toegankelijk loopbaanadviescentrum; 

 Het werken aan visies op regionale ontwikkeling en visies op de implicaties van technologische 

ontwikkelingen voor het mbo: dit kreeg onder meer gestalte in presentaties voor provincie en Economic 

Development Board en in de gezamenlijke routemap van de Limburgse mbo-instellingen en de provincie 

(zie 1.4); 

 Een regionaal MBO-2 Offensief: in de tweede helft van het verslagjaar heeft Gilde Opleidingen dit 

initiatief voorbereid, gericht op versterking van het toekomstperspectief van opleidingen op dit niveau. 

Januari 2017 is een startnotitie door College van Bestuur en directeuren vastgesteld, op basis waarvan 

de sectoren vóór de zomervakantie van 2017 met ondersteuning van een kwartiermaker een of meer 

actieplannen gaan uitwerken. 

 

 

2.2 Governance ontwikkelingen  

Governance is ook in het verslagjaar belangrijk onderwerp geweest binnen Gilde Opleidingen. Het 

bestuursreglement is door het College van Bestuur herijkt en door de Raad van Toezicht bekrachtigd. Beoordeeld 

is of de statuten nog voldoen. Omdat Gilde opleidingen wil voldoen aan de branche brede governance code is 

geverifieerd of de stichting aan alle elementen voldoet. Waar nodig is bijgestuurd. De Raad van Toezicht heeft in 

2016 haar nieuwe toezichtkader en –protocol toegepast. 

 

Zoals eerder beschreven is in 2016 besloten dat de Educatieactiviteiten per 1 januari 2017 niet meer in de 

stichting Gilde Opleidingen uitgevoerd worden, maar ondergebracht worden in een aparte BV (100% dochter). 

Hiervoor is een passende governance structuur ingericht.  

 

Voorts is het zo dat de wetgever een zogeheten Wet versterking bestuurskracht heeft vastgesteld. De inpassing 

van deze wet is in 2016 onderwerp van gesprek geweest in de Raad van Toezicht, Studentenraad en 

Ondernemingsraad. Het College van Bestuur heeft aan Studentenraad en Ondernemingsraad aangeboden om 

met name de nieuwe bevoegdheden op financieel terrein vrijblijvend met elkaar te verkennen, en samen te 

bezien wat de organen nodig hebben om invulling te geven aan de nieuwe verantwoordelijkheid. 

 

 

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 behouden. 

 

Conform het Masterplan is in 2016 de tweede fase van de renovatie van de Groenveldsingel succesvol afgerond. 

De realisatie van de installatie op de gehele begane grond conform de eisen van Frisse Scholen klasse B is 

afgerond, waarbij esthetisch ook alles is gerenoveerd. Conform planning is tevens de sporthal aan de 

Groenveldsingel voorzien van een nieuwe verwarming en luchtbehandelingsinstallatie. Daarnaast is de eerste 

fase van de renovatie van de Bredeweg succesvol gerealiseerd. In het A gebouw op deze locatie is de gehele 

begane grond, met name de aula, entreehal, de stilteruimte en de personeelsruimte  voorzien van een gehele 

nieuwe installatie die voldoet aan de eisen van Frisse Scholen klasse B. 
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2.3.2 Leer-, onderwijs- en informatielogistiek 

In opdracht van het College van Bestuur is in 2015 gestart met het project “Onderwijsplanning & Roosteren”. Het 

hoofddoel van dit project is verbetering van de procesgang inzake onderwijsplanning en roosteren.  Dit gebeurt 

door het beschrijven, implementeren en trainen van het proces van onderwijsplanning en roosteren. Het project 

moet ertoe leiden dat de tijdige en volledige beschikbaarheid van informatie toeneemt voor de vier plangebieden: 

studentenplanning, onderwijsplanning, facilitaire planning en personele planning.   

Het structureren van processen en het vaststellen van rollen en verantwoordelijkheden, draagt bij aan de 

professionalisering van Gilde Opleidingen. De resultaten uit het project leveren substantieel een bijdrage aan de 

klantbeleving en het strategische uitgangspunt “Student Centraal”. 

In 2016 hebben in het kader van het project de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

 De werkprocessen ten behoeve van de onderwijsplanning en het roosteren zijn beschreven, getoetst en 

gecommuniceerd. 

 De procesrollen zijn gedefinieerd en aan medewerkers toebedeeld.  

 Uitgangspunten voor de begeleiding van de werkprocessen zijn door het College van Bestuur 

vastgesteld en worden vanaf periode 3 van schooljaar 2016-2017 toegepast. 

 Om het vastgestelde proces te faciliteren is een nieuw systeem ten behoeve van de planning en het 

roosteren getest met behulp van een pilot. 

 

Per september 2017 moet de Gildebrede uitrol plaatsvinden van het herziene proces en de nieuwe systematiek 

voor planning en roostering. 

 

2.3.3 Rapportageomgeving Gilde Opleidingen 

In 2015 is een nieuwe rapportageomgeving ingericht. Verschillende oude rapportageomgevingen zijn hierbij 

getransformeerd naar een centrale en gevalideerde omgeving. Deze omgeving kent diverse rapportages voor 

onder meer financiën, personeelszaken en deelnemersgegevens. Daarnaast is er een aanzet gemaakt voor een 

generiek portaal.  

In 2016 is het managementdashboard ontsloten. Het dashboard geeft de gebruiker informatie met betrekking tot 

de realisatie van de doelstellingen van Gilde Opleidingen en bevat stuurindicatoren die voortvloeien uit het beleid 

van de instelling. 

Naast het ontsluiten van het managementdashboard zijn in 2016 de opleidingsprofielen voor het mbo ontwikkeld. 

Deze bieden de gebruiker tot op een dieper niveau informatie met betrekking tot de opleidingen. Het betreft onder 

andere informatie met betrekking tot de populatie, de studievoortgang en het studiesucces.  

In 2017 wordt het management dashboard verder uitgebreid met specifieke aandacht voor aspecten gericht op 

kwaliteitsborging. Het betreft hier rapportages over bijvoorbeeld passende plaatsing en passende diplomering, het 

startersresultaat en de zelfbeoordeling.  

In 2017 worden daarnaast de opleidingsprofielen ontsloten voor de organisatie en zal verdere doorontwikkeling 

plaatsvinden. 
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2.3.4 Kwaliteitsborging (met aandacht voor examinering) 

 Kwaliteitsborging 

Voor 2016 zijn de volgende speerpunten benoemd. 

 In de kwaliteitsborging gaat het vooral om een werkende (systematiek) kwaliteitsborging op het niveau 

van teams/ opleidingen.  

 De vertaling van het nieuwe strategisch beleid met behulp van en in de kwaliteitsborging van Gilde 

Opleidingen. 

 

 

 

Bereikte resultaten in 2016: 

Met betrekking tot de kwaliteitsborging op sector- en instellingsniveau zijn vernieuwingen en aanvullingen 

gerealiseerd. Aan de sturingskant gaat het daarbij om het opstellen van een meerjarenperspectief en jaarplannen 

door sectoren en diensten. Voor bijvoorbeeld de dienst Onderwijs Ondersteuning Ontwikkeling is dit onder meer 

geconcretiseerd in een onderwijs-, examen- en kwaliteitsagenda, die een vertaling vormen van het strategisch 

instellingsbeleid over deze thema’s. 

 

Eind 2016 is een tweetal richtingbepalende documenten voor de kwaliteitsborging vastgesteld betreffende: 

 Leidraad kwaliteitsborging 2016-2020, met daarin de keuze voor een aangescherpte Gildebrede structuur 

en werking van de kwaliteitsborging; 

 Auditing bij Gilde Opleidingen 2016-2020, de bijstelling van de auditsystematiek van de instelling met een 

focus op opleidingsaudits. 

 

Aan de monitorings- en verantwoordingskant van de kwaliteitsborging, zijn aanscherpingen doorgevoerd met 

betrekking tot bijvoorbeeld de opzet van de managementgesprekken en de formats voor de examenverslagen en 

zelfevaluaties. Het strategisch instellingsbeleid is hierin herkenbaar terug te vinden, evenals de verantwoording 

tot op opleidingsniveau.  

 

Voor het eerst is gewerkt met een formele managementafspraak tussen directeur en CvB. Na een pilot in mei is 

de managementafspraak definitief ingevoerd in december 2016. Een tweede toevoeging aan de 

managementgesprekken is dat een gedeelte van het managementgesprek uitsluitend betrekking heeft op de 

kwaliteit van onderwijs- en examinering van opleidingen. De directeur laat zich gedurende dit deel van het 

managementgesprek bijstaan door inhoudsdeskundigen uit de sector. 

 

Door het managementdashboard (zie ook § 2.3.3)  krijgt de beschikbaarheid en het gebruik van 

managementinformatie een meer omvattend, structureel en systematisch karakter. De informatie binnen dit 

dashboard is benaderbaar tot op het niveau van opleidingen. Inzicht in de gegevens van het management 

dashboard leidt tot meer zicht op de basiskwaliteit van resultaten, onderwijs en examinering per opleiding.  

Voor elke opleiding is er daarnaast een opleidingsprofiel: een verzameling van belangrijke kengetallen op het 

niveau van de opleiding. Door deze opleidingsprofielen neemt het zicht op de onderwijskwaliteit toe. 

 

Binnen Gilde Opleidingen vormt de werkgroep Onderwijs Kwaliteit Examinering (OKE) het platform voor 

kennisdeling en afstemming tussen de centrale afdeling Onderwijs & Kwaliteit en de onderwijskundigen uit de 

sectoren die belast zijn met kwaliteitsborging. In 2016 heeft de OKE-groep wederom een belangrijke rol gehad bij 

de voorbereiding van beleidsadviezen, maar ook bij draagvlakvergroting bij de implementatie van vernieuwingen 

gericht op kwaliteitsverbetering. 

 

Inspectie 

Voor 2016 is het volgende speerpunt benoemd. 

 Het opdoen van ervaring met het nieuwe onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het mbo, door deel 

te nemen aan een pilotonderzoek van de onderwijsinspectie. De uitkomsten van dit onderzoek (rapport 

in mei 2016) leveren verbeterpunten op voor onze kwaliteit en kwaliteitsborging. 
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Bereikte resultaten in 2016 

Het onderzoek leverde waardevolle ervaringskennis en instrumenten op in het werken met en het onderzoek aan 

de hand van het nieuwe waarderingskader. Naast bevestiging van hetgeen goed gaat, liet het onderzoek ook zien 

wat beter moet. 

 

Examinering 

De aandacht ten aanzien van (kwaliteitsborging van) examinering betreft in 2016 grofweg drie categorieën: 

 Actualisatie en aanscherping van Gildebrede kaders, zoals het examenreglement van de 

beroepsopleidingen en het digitale Handboek Examinering. 

 Nieuwe ontwikkelingen op eigen initiatief, zoals een Gildebrede cum laude regeling. 

 (Anticiperen op) landelijke ontwikkelingen, zoals examinering van keuzedelen, de Wet aanscherping 

examencommissies en de validering van exameninstrumenten. 

Daarnaast hebben de onderwijssectoren hun procedures ten aanzien van examinering verder verfijnd en heeft er 

deskundigheidsbevordering plaatsgevonden voor onder meer assessoren en vaststellers. 

Het Examenorgaan Centrale Examinering heeft een kwaliteitsslag gemaakt met het opstellen van procedures en 

bijbehorende formulieren die Gildebreed gehanteerd worden door alle examencommissies. 

 

In de examenverslagen van de examencommissies over 2015-2016, is voor het eerst ook specifiek aandacht voor 

de examenkwaliteit op opleidingsniveau. Aan de hand van de inspectiestandaarden voor examinering en 

diplomering, is het aan de examencommissies om een zelfbeoordeling te geven op het niveau van de opleiding. 

Daarbij is om onderbouwing gevraagd, maar tevens om eventuele verbeteracties te formuleren naar aanleiding 

van het geconstateerde.  

De eerste ervaringen met deze “zelfevaluatie examenkwaliteit” op opleidingsniveau, maken duidelijk dat een 

beknopt examenverslag op dit niveau de blik van de examencommissie verrijkt. Niet alle opleidingen scoren 

immers hetzelfde op de verschillende standaarden en de examencommissies kunnen nog gerichter aan gewenste 

verbeteringen werken. 

 

Welke uitdagingen liggen er voor 2017 

 

 Uitdagingen liggen in een grotere sturing op onderwijskwaliteit en het zichtbaar maken daarvan in relevante 

overleggen en documenten op elk der organisatieniveaus, zoals in managementgesprekken, zelfevaluaties, 

examenverslagen. 

 De werking van kwaliteitszorg op team-en opleidingsniveau verdient aandacht. Elk opleidingsteam kiest een 

werkende kwaliteitsmethodiek. In samenwerking met de dienst Personeel en Organisatie wordt de 

(kwaliteits)cultuur onderdeel van het traject naar een nog betere kwaliteitsborging bij Gilde Opleidingen.  

 Een derde element op team- en opleidingsniveau is de realisatie van opleidingsaudits in 2017 zoals 

beschreven in het document Auditing bij Gilde Opleidingen 2016-2020. 

 De beschikbare opleidingsprofielen (kengetallen) krijgen een plek in de kwaliteitsborging van opleidingen. 

Op sector– en instellingsniveau krijgt het managementdashboard zijn definitieve invulling.  

 Er wordt een Gildebreed digitaal kwaliteitsplatform gerealiseerd. Deze maakt de instellingsbrede opzet van 

de kwaliteitsborging zichtbaar volgens de eerder genoemde Leidraad kwaliteitsborging 2016-2020.  

 Het onderzoek naar de Staat van de Instelling dat door de inspectie in het najaar van 2017 uitgevoerd wordt.  

 Voor 2017 staat de herziening van de examenorganisatie in het licht van de Wet aanscherping 

examencommissies hoog op de agenda. In augustus moet de herziening doorgevoerd zijn, waarbij de 

onafhankelijkheid van de examencommissies geborgd is en voldaan wordt aan de overige eisen van de 

Wet.  

 

Wettelijke verplichtingen 

 

Mede dankzij het instellen 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 2016 zijn in totaal 
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twee aanvragen ingediend. Het betreft een aanvraag voor de opleiding Assistent dienstverlening (crebo 25251) en 

een aanvraag voor de opleiding Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie (crebo 25309). 

Bij beide aanvragen is, nadat door de Adviescommissie op maat om nadere informatie is gevraagd, door de 

commissie positief geadviseerd. 

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 interne Adviescommissie op maat. In 2016 is geen gebruik gemaakt 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, 

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

(zie paragraaf 2.1.2). 

 

In 2015 en 2016 zijn belangrijke stappen gezet om de macrodoelmatigheid van het eigen aanbod te versterken en 

daarmee bij te dragen aan een doelmatige regionale infrastructuur. In het strategisch werkdocument van eind 2015 

is het voornemen opgenomen 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’. Elementen van de beoordeling zijn 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.  

 

De beoordeling moet laten zien welke veranderingen in het aanbod van Gilde Opleidingen wenselijk zijn en waar in 

de regio nieuwe kansen liggen. Daarnaast wordt per opleiding het perspectief voor (potentiële) deelnemers 

inzichtelijk gemaakt. Dit is mede van belang omdat Gilde Opleidingen zich heeft voorgenomen vanaf medio 2016 

zelf de studiebijsluiters maken. Dit voornemen is in het verslagjaar niet haalbaar gebleken, met name omdat het de 

nodige onderleggers vereist. Het College van Bestuur verwacht in 2017 een aanpak te kunnen vaststellen voor het 

uitvoeren van de beoordeling in schooljaar 2017-2018. 

 

Waar bovenstaande deels gericht is op de langere termijn, vraagt de recente invoering van de wet 

macrodoelmatigheid ook om actie op korte termijn. In 2015 is een interne procedure vastgesteld, met inbegrip van 

een format voor een doelmatigheidsscan, met betrekking tot het samenstellen en vaststellen van het 

opleidingsaanbod 2016-2017 en 2017-2018. De procedure is gericht op het jaarlijks vóór februari melding maken 

van het starten, stoppen of verplaatsen van opleidingen per 1 augustus van het daaropvolgende jaar. 

Expertteam Onderwijs & Arbeidsmarkt Limburg 

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

Onderwijs & Arbeidsmarkt gevormd onder de vlag van de Educatieve Agenda Limburg. De doelstelling is 

tweeledig. In de eerste plaats willen de instellingen de eigen expertise op het terrein van onderwijs- en 

arbeidsmarktinformatie versterken. In de tweede plaats willen zij praktisch de beschikking krijgen over goede 

onderleggers voor hun besluitvorming over de macrodoelmatigheid. De vorming van het expertteam is een vervolg 

op eerdere activiteiten die Gilde Opleidingen in samenwerking met de andere instellingen ondernam, zoals 

bijvoorbeeld het jaarlijks samenstellen van MBO Limburg in Kaart. Gedurende het verslagjaar heeft Gilde 

Opleidingen actief aan het expertteam deelgenomen en bovendien de coördinatie verzorgd.  

 

Het expertteam heeft in het verslagjaar een werkprogramma uitgevoerd gericht op:  

 Het analyseren van patronen in de deelnemersstromen (MBO Limburg in Kaart). 

 Het in Limburg testen van een regionaal prognosemodel dat het departement voor het mbo ontwikkelt. 
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 Het kritisch beoordelen en toepassen van regionaal arbeidsmarktonderzoek (onder andere in de 

provinciale Stuurgroep RAIL: Regionale Arbeidsmarktinformatie Limburg) . 

 Het op verzoek van de bestuurscolleges beoordelen van de macrodoelmatigheid van opleidingen in 

Limburg.  

Op twee onderdelen is een praktisch bruikbaar resultaat geboekt. De deelnemersstromen van schooljaren 2015-

2016 en 2016-2017 zijn in kaart gebracht; voorjaar 2017 wordt een QlikView-platform samengesteld waarmee 

sectoren en teams zelf analyses van regionale deelnemersstromen kunnen maken. Het tweede succesvolle 

onderdeel is een eerste versie van een nieuw prognosemodel waarmee instellingen meer zicht op deelname trends 

krijgen.  

 
2.3.6 Communicatie 

Voorlichting en werving 

Op het gebied van voorlichting en werving is in 2016 voortgeborduurd op de in 2015 in gang gezette aanpak. 

Meer beleving, meer persoonlijke benadering en inspelen op de informatiebehoefte van de toekomstige 

deelnemer en ouders/verzorgers. Dit heeft in 2016 geresulteerd in een aantal nieuwe zaken. Zo heeft Gilde 

Opleidingen deelgenomen aan de Onderwijsbeurs Zuid en is het voorlichtingsmateriaal specifieker op de 

betreffende opleiding gericht.  

De open dag is eerder in het schooljaar georganiseerd, om in te spelen op een eerdere aanmelding door 

toekomstige deelnemers. In dit kader is ook met succes een social media campagne ontwikkeld, waarin heel 

gericht en toegespitst gewerkt wordt aan ‘targeting’ en ‘retargeting’ van zowel potentiële deelnemers als 

ouders/verzorgers. Resultaat is dat nieuwe deelnemers zich eerder aanmelden, waardoor Gilde Opleidingen 

sneller zicht heeft op de nieuwe stroom deelnemers. 

 

Duidelijk is geworden dat Gilde Opleidingen de ingeslagen weg met voorlichting en werving moeten vervolgen en 

in 2017 verder zal toespitsen. Het voor 2017 ingezette project Werven Voorlichten Plaatsen moet bijdragen aan 

een verdere vernieuwing van de voorlichtings- en wervingsaanpak. Belangrijk aandachtspunt is de samenwerking 

met het vo en de wederzijdse afhankelijkheid in de voorlichtingsaanpak.  

 

Reputatie en imago 

In diverse onderzoeken wordt gemeten wat de reputatie van Gilde Opleidingen is: daar waar Gilde Opleidingen in 

2015 nog toonaangevend was in Zuidoost-Nederland, is de instelling naar de mening van de doelgroepen thans 

volgend. Genoemde onderzoeksresultaten zijn een belangrijke onderlegger in de ontwikkeling van de 

bovengenoemde nieuwe aanpak in voorlichting en werving. Daarnaast vormen ze aanleiding voor een te 

formuleren aanpak rond de verbetering van de deelnemerstevredenheid en reputatiemanagement. Dit moet in de 

eerste helft van 2017 concreter worden. Daarnaast is ook in 2016 al een aantal zaken opgepakt. Zo is het 

relatiemagazine van Gilde Opleidingen voor het eerst verschenen.  

In mei en oktober 2016 heeft de instelling de doelgroepen laten zien waar Gilde Opleidingen voor staat en hoe 

belangrijk het mbo-onderwijs in de provincie is. Het event TopTalent, waar het Gilde-toptalent gekozen wordt, is in 

samenwerking met stagebedrijven in 2016 sterker neergezet en heeft niet alleen intern, maar vooral ook extern, 

meer impact gekregen en meer bezoekers getrokken. Ook publicitair gezien zijn momenten gecreëerd om aan 

een breed publiek te laten zien wat Gilde Opleidingen doet.  

 

Deelnemerstevredenheid/Student Centraal 

Uit de Gilde-strategie is met name de kernwaarde ‘Student Centraal’, een belangrijke drijfveer voor de afdeling 

Studentenzaken & Communicatie, nader uitgewerkt. In 2016 is ingezet op doorontwikkeling van de social media 

aanpak. Gepersonaliseerde communicatie - en daarmee gerichte informatievoorziening - is eveneens in 2016 

opgepakt. De gepersonaliseerde schoolgids, maar ook de centrale oudernieuwsbrief, die twee keer per jaar 

verschijnt, zijn manieren waarop gewerkt wordt aan verbetering van de deelnemers- en oudertevredenheid.  

Het geplande brede programma om deelnemerstevredenheid te verbeteren is in 2016 slechts ten dele 

gerealiseerd. De afdeling Studentenzaken & Communicatie is er in 2016 nog onvoldoende in geslaagd dit te 

vertalen in een stevig programma ‘deelnemerstevredenheid’, met daarin aandacht voor enerzijds verbetering van 

dat “wat we doen” en anderzijds verbetering van dat “wat we zeggen over wat we doen”. Het College van Bestuur 

heeft aangedrongen op een Gildebrede en integrale meerjarenaanpak hiervan in een nieuw programma 

‘reputatiemanagement’. Dit programma wordt in 2017 vormgegeven en tot uitvoering gebracht.  
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Communicatie en Marketing 

Het ontwikkelplan Communicatie was ook in 2016 een belangrijke leidraad. De nieuwe taakverdeling binnen de 

afdeling Studentenzaken & Communicatie, gekoppeld aan een uitbreiding van het team, heeft zich met name 

gericht op het verhogen van het communicatiebewustzijn van de hele organisatie. De nieuwe rollen van 

communicatieconsulent voor de sectoren en die van de communicatieadviseur voor de diensten werpen daarin 

hun vruchten af. Het communicatiebewustzijn in sectoren en diensten is gegroeid, gezien de sterke behoefte aan 

ondersteuning op dit terrein. Dit resulteert in een verbetering van de in- en externe communicatie. 2016 is met 

name gebruikt om collega’s bewust te maken van hun eigen rol en invloed op communicatiegebied. In 2017 wordt 

de volgende slag gemaakt.  

 

In 2016 is veel aandacht uitgegaan naar onlinemarketing en communicatie. Belangrijk voorbeeld op 

onlinemarketing is de pilot op het terrein van IP-targeting, waarmee voor de open dag en promotie van 

opleidingen kennis en ervaring is opgedaan.  

 

Op het gebied van interne communicatie zijn stappen gezet in de ontwikkeling van de Gilde corporate story en de 

vertaling van de strategie 2016-2020 in een online strategieplatform. Het programma Gilde Innoveert is hieraan 

gekoppeld en krijgt in ditzelfde platform en een eigen innovatie-event zijn vertaling. 

 

Over het nieuwe merkenbeleid zijn in 2016 besluiten genomen. Dit merkenbeleid vraagt in 2017 om verdere 

concretisering in een uitgewerkte merkenarchitectuur en implementatie daarvan. Doelstelling is dit te realiseren 

voor start studiejaar 2017-2018.   

 

Positionering in de regio 

De positie van Gilde Opleidingen in de regio heeft in 2016 aandacht gekregen door vanuit een externe focus de 

relatie met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te versterken. Dit komt onder andere tot uiting door 

een ingezette structuurwijziging, waarbij de sectorendirecteuren nog meer dan voorheen een rol hebben 

gekregen om de strategische positie in de regio te versterken en te komen tot nieuwe ontwikkelingen en 

initiatieven.  
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2.4 Ambitieus vernieuwen 

2.4.1 Onderwijsagenda inclusief de kwaliteitsafspraken 

Eind april 2015 heeft Gilde Opleidingen het kwaliteitsplan opgeleverd als onderdeel van de Onderwijsagenda 

2015-2020. In februari 2017 werd middels de tussenrapportage voor de tweede maal teruggekeken op de 

voortgang van de uitvoering. Deze keer betrekking hebbende op de voortgang in 2016. Hiermee werd navolging 

gegeven aan artikel 1.6 uit de Regeling Kwaliteitsafspraken. 

De grootste wijziging ten aanzien van het originele plan van de kwaliteitsafspraken betrof in 2016 het thema BPV. 

Het indienen van een verbeterplan specifiek voor de BPV, conform de betreffende regeling, betekende een extra 

impuls op dit gebied.  

Voor alle thema’s blijft de gedeelde ambitie versus sectorale invulling, de veelheid aan ontwikkelingen en de 

hiermee gepaard gaande implementatiesnelheid een uitdaging. Het doel is van belang, er zijn vaak verschillende 

wegen die hiertoe kunnen leiden. 

Overall stond 2016 voor de onderwijssectoren vooral in het teken van de invoering van i-HKS inclusief de 

keuzedelen. Een grootse wijziging die veel inzet en tijd van de medewerkers heeft gevraagd en zijn vervolg kent 

in 2017 en verder. Los van de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur en de keuzedelen is dit moment 

namelijk aangegrepen om opleidingen, met het oog op de kwaliteit en op de toekomst, opnieuw vorm te geven.  

Hieronder volgt een beknopte weergave van een aantal ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteitsafspraken. 

Professionalisering en vsv komen in andere paragrafen aan bod en worden daarom in deze paragraaf buiten 

beschouwing gelaten. 

 Intensiveren taal- en rekenonderwijs 

Voorjaar 2016 zijn de kaderafspraken met betrekking tot het taal- en rekenonderwijs vastgesteld. Deze 

afspraken zijn minder verstrekkend dan de uiteindelijke ambitie. Werken in niveaugroepen of in ieder 

geval onderwijs meer op niveau aanbieden blijft het doel. 

Sectoren hebben bij het vormgeven van de nieuwe onderwijsprogramma’s rekening gehouden met de 

Gildebrede kaderafspraken. Deze betreffen een minimum aantal uren onderwijs en afspraken over de 

lesmethoden. 

Binnen een aantal sectoren zijn op kleine schaal initiatieven ontstaan / pilots uitgevoerd die bijdragen 

aan de ontwikkeling richting onderwijs in niveaugroepen. Deels heeft dit plaatsgevonden in het kader van 

Gilde Innoveert  De ontwikkelingen op grotere schaal zijn nog niet voldoende waarneembaar. 

Een dergelijke ontwikkeling mag tijd kosten, echter moeten er wel stappen zichtbaar zijn. Voorjaar 2017 

staat het vervolg ten aanzien van de intensivering van het taal- en rekenonderwijs daarom op de agenda 

van het overleg tussen het CvB en de onderwijsdirecteuren. Vervolgstappen, Gildebreed dan wel 

sectorspecifiek, moeten inzichtelijk gemaakt worden. 

 

 Bpv verbeterplan 

Op 18 maart 2016 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief naar mbo-

instellingen gestuurd over resultaatafhankelijke beloning voor verbetering van de 

beroepspraktijkvorming. Dit schrijven onderstreepte nogmaals het cruciale belang van bpv bij de 

voorbereiding van mbo-deelnemers op de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van onder meer de landelijke 

uitkomsten van de JOB-monitor 2014 is geconstateerd, dat een duurzame verbetering van de bpv nodig 

is die een meerjarige inspanning vereist. Om deze verbetering te realiseren, verwachtte het ministerie 

van mbo-instellingen dat ze vóór 1 september 2016 een verbeterplan bpv indienden.  

Het kwaliteitsplan van Gilde Opleidingen maakt onderdeel uit van de Onderwijsagenda van de instelling. 

Daarin was, mede op verzoek van de Studentenraad, de kwaliteit van de bpv reeds opgenomen. De 

uitvoering van de verbeteracties met betrekking tot bpv lag nog niet geheel op schema, maar de JOB-

resultaten 2016 die betrekking hebben op de bpv geven voor Gilde Opleidingen als geheel reden tot 

tevredenheid. Dit laat onverlet dat de verbeterpunten zoals die geformuleerd zijn in het kwaliteitsplan 

aandacht verdienen. Het Verbeterplan bpv geeft hier een hernieuwde impuls aan.  

Gilde Opleidingen kiest voor een strakke regie op de uitvoering van de beoogde verbeteringen. Dit 

betekent dat gewerkt wordt met Plannen van Aanpak (PvA) zowel op instellings- als op sectorniveau. 
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Alle PvA van de instelling zijn gebundeld tot bpv-agenda van Gilde Opleidingen. Deze maakt deel uit van 

de Onderwijsagenda van de instelling. 

Bovenstaande heeft geresulteerd in het indienen van een eerste versie van het Verbeterplan voor 1 

september 2016 en een in kleine mate aangepast Verbeterplan voor 1 december 2016. Na een positief 

advies van MBO in Bedrijf heeft Gilde Opleidingen in februari 2017 bericht ontvangen van de Dienst 

Uitvoering Onderwijs dat de minister het positieve advies overneemt. 

 Studiewaarde 

In de Onderwijsagenda is het thema studiewaarde breder opgevat dan alleen de landelijk nieuw ontwikkelde 

indicator. Binnen Gilde Opleidingen zijn ook de 21-eeuwse vaardigheden onder dit thema geplaatst. Op basis 

van de kaderafspraken zijn in 2016 alle sectoren aan de slag gegaan met de 21-eeuwse vaardigheden. De 

wijze waarop verschilt per sector. Onder andere de aard van het vakgebied van een sector speelt hier een rol 

in. Daar waar voor bepaalde sectoren de vaardigheden veelal onderdeel zijn van de kwalificatiedossiers, 

geldt dit voor andere sectoren minder. Tevens zijn er sectoren die expliciet kiezen voor een intensieve 

koppeling met LOB terwijl andere sectoren hier een andere keuze in maken.  

Binnen alle sectoren is per 1 augustus 2016 een start gemaakt op basis van de kaderafspraken. In 2017 zal 

er vanuit centraal expliciet aandacht zijn voor de koppeling met de bagage die een deelnemer op dit gebied 

meeneemt vanuit een vooropleiding. De koppeling met de ontwikkelingen op het gebied van LOB speelt hier 

een rol in. 

In 2016 is binnen Gilde Opleidingen de kennis van de werking van de nieuwe indicator Studiewaarde 

vergroot. Tevens is er een beter beeld van de gegevens set die intern voorhanden moet zijn om eigen 

analyses te kunnen maken. Een knelpunt is vastgesteld met betrekking tot de registratie van de 

vooropleiding door Gilde Opleidingen. Dit knelpunt en het voorkomen ervan voor de toekomst, is onderwerp 

van gesprek tussen de afdeling Informatiemanagement en de afdeling Deelnemersadministratie. Verwachting 

is dat de doorontwikkeling van BRON hier tevens positief aan bijdraagt. 

Duiding van de eerste set resultaten voor Gilde Opleidingen is lastig. De bekendmaking van de voorlopige 

cijfers 2015-2016, de tweede tranche, zal meer analyse en vergelijking mogelijk maken. Op basis van enkel 

de eerste set van gegevens was dit nog lastig aangezien er geen trends of incidenten onderscheiden kunnen 

worden. Dit is eerder ook besproken met de accountmanager van OCW: eerst bekend raken met de 

(uit)werking van de indicator alvorens hier conclusies aan te verbinden. 

De indicator wordt, later dan voorzien, in 2017 opgenomen in het managementdashboard. Verder zijn er 

geen bijzonderheden. 

Voor 2016 was € 4.775.000 voorzien aan inzet van gelden in het kader van de kwaliteitsafspraken. Dit bedrag is 

geheel besteed. 

2.4.2 Excellentie 

Sinds de goedkeuring van het excellentieprogramma in 2015 wordt vanuit het excellentieplatform, ondergebracht 

bij de werkgroep Onderwijs Kwaliteit Examinering, het thema excellentie een aantal keer per jaar expliciet 

geagendeerd. Aandachtspunt is de verankering van de programma’s en het thema excellentie binnen de 

organisatie. Tot nu toe blijft het met name een kleine groep medewerkers die nauw betrokken is bij de 

vormgeving en uitvoering van de programma’s. Het betreft een langer lopend proces dat in 2017 verder opgepakt 

wordt. 

Naast de interne ontwikkelingen wordt gewerkt aan externe kennisdeling. De coördinator excellentie heeft 

deelgenomen aan de eerste werkconferentie “Excellentie in het mbo”. Deze conferentie was gericht op 

kennisdeling en gezamenlijke doorontwikkeling met betrekking tot het thema excellentie. De bijeenkomst krijgt 

een vervolg in het voorjaar van 2017.   

Een ander thema onder de noemer excellentie is het versterken van het imago van het mbo. Na een positieve 

ervaring met de eerste editie van Talent Werkt! in 2015 heeft in 2016 een vervolg plaatsgevonden onder de naam 

TopTalent 2016.  De bezoekers kregen op deze avond een goed beeld van het verhaal van het mbo. De 

genomineerde toptalenten van Gilde Opleidingen werden ook dit jaar voorgedragen door de stagebedrijven. 

Tijdens deze avond werd tevens het magazine TalentWerkt uitgereikt. Het magazine biedt een podium waarop 



   

   
 
  

38 
 

men ervaringen vanuit of met het mbo kwijt kan en waar men behaalde resultaten, waar men trots op is, kan 

delen. 

Alle sector-excellentieprogramma’s waren in 2016 nog volop in ontwikkeling en merendeels niet in uitvoering. 

Uitzondering was het excellentieprogramma Wellness van de sector Hospitality & Wellness dat in september 

2016 van start is gegaan met zestien deelnemers. 

Naast de doorontwikkeling zullen in 2017 ook andere programma’s van start gaan. In september 2017 gaat ook 

het excellentieprogramma met betrekking tot de verpleegkunde Top-opleiding van de sector Zorg & Welzijn van 

start. Het internationaliseringsprogramma van de sector Hospitality & Wellness zal na uitvoering van een pilot van 

start gaan in schooljaar 2017-2018. De programma’s rondom ondernemerschap vanuit de sector Economie zullen 

tevens in gebruik genomen worden. 

2.4.3 Expertisecentrum 

Het Expertisecentrum Maatwerk en Innovatie van Gilde Opleidingen is actief met betrekking tot het maken en 

schakelen op het gebied van maatwerkopleidingen voor het bedrijfsleven. Het Expertisecentrum inventariseert 

proactief opleidingsbehoeften en innovatiekansen.  

In 2016 is het Expertisecentrum verder ontwikkeld en ingebed in de Gilde-organisatie: 

 Er is met concrete projecten gestart. 

 Een Gilde-loket voor maatwerk- en leertrajecten voor zowel bedrijven als individuen is in ontwikkeling. 

 Er heeft afstemming plaatsgevonden met interne en externe partners. 

 Bedrijfsprocessen zijn ingericht op basis van concrete projecten. 

 

Het Expertisecentrum is met enkele concrete projecten gestart en doet hierbij eerste ervaringen op. Een 

inventarisatie van aandachtspunten heeft plaatsgevonden. Deze worden samen met de sectoren en diensten 

besproken en opgelost. 

 

Een accountmanager en een onderwijskundige ondersteunen de kwartiermaker bij het door ontwikkelen van het 

Expertisecentrum. Met de sectordirecteuren is afgesproken dat in 2017 minimaal één project per sector start. 

Daarbij worden concrete voorstellen nu uitgewerkt. Dit gebeurt uiteraard in afstemming met interne en externe 

partners. 

 

Een Gilde-loket is in ontwikkeling. Expertisecentrum en sectoren zijn in overleg of, en zo ja, hoe bestaande 

sectorale loketten en structuren kunnen aansluiten bij één Gildebreed loket. Ook is er overleg met het 

Loopbaancentrum en het hiertoe behorende EVC-punt.  

 

Uitdagingen voor 2017: 

 Door ontwikkelen aan de hand van concrete projecten. 

 Samenwerking Loopbaancentrum, waaronder EVC-punt versterken. 

 Verbeteren van de bereikbaarheid (loket/accountmanagement). 

 Verbeteren van de bedrijfsprocessen. 

 Werken met een marktbewerkingsplan. 

 

2.4.4 Gilde Innoveert 

Gilde Innoveert is het innovatieprogramma van Gilde Opleidingen. Doel ervan is om hiermee 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 tevens 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, zonder dat daar innovatie bij plaatsvindt. 

 Innovatieprojecten zijn gekoppeld aan de strategische agenda van Gilde Opleidingen (2016-2020).  
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Innovatie is in dit programma breed op te vatten. Een project hoeft niet noodzakelijkerwijs het vernieuwen van het 

curriculum van een heel opleidingstraject te zijn maar kan ook een verbetervoorstel betreffen waarin een 

onderdeel van een opleiding innovatief aangepakt wordt. Gilde Innoveert is bedoeld om daadwerkelijk zaken van 

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

 

Gilde Innoveert 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 onderwijsomgeving.  

 

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 

 Dienstprojecten voor ondersteunende diensten 

 

Projecten in 2015-2016 

Een deel van de ongeveer 30 projecten die in schooljaar 2015-2016 zijn uitgevoerd, zijn aan Gildemedewerkers 

gepresenteerd op het event GildeLeert! op 10 november 2016. Tijdens deze middag waren tussen de 200 en 250 

Gildemedewerkers en genodigden aanwezig om kennis te nemen van de resultaten van de verschillende 

projecten. 

De resultaten van alle uitgevoerde projecten zijn te vinden op het strategisch platform van Gilde Opleidingen: 

http://gildeinnoveert.hoemaakjijhetverschil.nl/ 

 

 

Projecten in 2016-2017 

In totaal zijn er voor het studiejaar 2016-2017 48 projectaanvragen ingediend. Hiervan zijn er 33 goedgekeurd en 

in uitvoering. Het betreft veertien micro-, vijftien 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 Learning Community High Impact Learning vanuit het team 

Welzijn locatie Venray; 

 Het draait om de deelnemer, bijvoorbeeld Student Centraal, vanuit de afdeling Studentenzaken; 

 Inspirerende leeractiviteiten en leeromgeving, bijvoorbeeld Functioneel toepassen van Virtual Reality en 

Augmented Realityin het technisch onderwijs vanuit de sector Techniek; 

 Professionalisering van onderwijsgevenden, bijvoorbeeld Werken met de DataTeamMethode, vanuit de 

sector Economie; 

 Verbeteren van randvoorwaarden, bijvoorbeeld Verhoging Sociale Veiligheid in en om de school, vanuit 

de dienst Facilitair Bedrijf. 

 

Voortgang 

Inmiddels is het besluit genomen om Gilde Innoveert na twee succesvolle edities voort te zetten. Dit betekent dat 

voor het begrotingsjaar 2017 wederom financiële middelen zijn gereserveerd voor innovatie conform de formule 

van Gilde Innoveert.  

 

 

 

 

 

 

http://gildeinnoveert.hoemaakjijhetverschil.nl/
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2.5 Internationalisering 

Internationale Mobiliteit voor deelnemers en medewerkers 

Als kernactiviteit zijn in 2016 voor deelnemers internationale stages en voor onderwijspersoneel internationale 

mobiliteiten met het oog op deskundigheidsbevordering uitgevoerd. Beide met ondersteuning door het Platform 

Internationalisering en met financiële middelen verworven in het kader van het EU Erasmus+ programma. 

Daarnaast hebben deelnemers en Gilde medewerkers leer- en werkervaring kunnen opdoen in leer- of 

werkomgevingen buiten Europa.  

De internationale docentenstages blijven opvallend toenemen. Bij de uitvoering van de mobiliteiten is gebleken 

dat een nieuw model voor monitoring en kwaliteitsborging aan de orde is. Het uitgewerkte model is formeel 

vastgesteld en nu Gildebreed operationeel.  

Euregio 

Gilde Opleidingen is gevraagd om als partner toe te treden in het euregionale Xperience project. Dit project is 

ingericht vanuit doelstellingen en actielijnen met als speciale focus de aansluiting onderwijs-euregionale 

arbeidsmarkt. Deelnemers en onderwijspersoneel van Gilde Opleidingen zijn betrokken bij uitwisselingen met 

partnerscholen uit de grensregio. Er is een speciaal stimuleringsprogramma voor het komen tot stages in de 

eigen grensregio en het bieden van werkgelegenheidskansen over de grens na het voltooien van de opleiding in 

eigen land. Aan de bedoelde stages gaat een passende voorbereiding vooraf. 

Bijdrage aan Onderwijsinnovatie 

In 2016 heeft Gilde Opleidingen met stakeholders uit de buurlanden onder de noemer “Gilde Innoveert” een 

programmalijn ontwikkeld gericht op het werken in de Duitse kinderopvang. De werkgelegenheid in de 

kinderopvang aan Duitse kant was een belangrijke impuls voor dit ontwikkeltraject. 

Kenmerkend voor de programmalijn is dat de deelnemers door het volgen ervan, hun kans op werk verbreden in  

de euregionale arbeidsmarkt. Inmiddels is de programmalijn van start gegaan in zowel Venlo als Roermond. 

Hiermee is een stap gezet om een bilaterale diploma-erkenning te versnellen. 

 

Ministeries uit Noordrijn-Westfalen en het Nederlandse Ministerie van OCW hebben met elkaar een traject 

afgesproken voor het erkennen van opleidingen in de zorg. Naar aanleiding van onder meer bovengenoemde 

innovatie bij Kinderopvang, is Gilde Opleidingen thans namens Nederland betrokken bij erkenningstrajecten in de 

zorgsector. 

Bijzondere expertise 

Op landelijk niveau levert Gilde Opleidingen vanuit het Servicepunt internationalisering al een aantal jaren 

bijzondere expertise op het vlak van erkenningsvraagstukken. In het bijzonder gaat het om het waarderen en 

erkennen van leer- en of werkervaring opgedaan in een buitenlandse setting. De taakstelling van het landelijke 

expertteam waarin Gilde Opleidingen zitting heeft, is beleidsmatig verbreed. De aandacht gaat nu aan naar Leven 

lang Leren, kwalificerend beoordelen en examineren in het buitenland, de inzet van oorspronkelijk op EU niveau 

ontwikkelde valideringsinstrumenten in het kader van EVC trajecten “Nieuwe Stijl” en arbeidsmobiliteit in eigen 

land.   

Provinciale samenwerking 

Gilde Opleidingen is vertegenwoordigd in de provinciale Expertisekring Buurtalen vanuit het Coördinatiepunt 

Internationalisering. Daarnaast  levert het roc een bijdrage aan de uitvoering van de Strategische Agenda 

Internationalisering en Buurtalen van de Provincie Limburg. Dit gebeurt door samen te werken met Duitse 

onderwijsinstellingen uit de Euregio Maas-Rijn en roc Leeuwenborgh in het kader van het project 

“Euregiokompetenz”. Het project wordt bekostigd door de Provincie Limburg, dat een aparte actielijn heeft voor 

het mbo gericht op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, taalondersteuning en het omgaan met culturele 

verschillen.  
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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 onderwijsmiddelen en geldbedragen beschikbaar gesteld worden. Wel wordt geparticipeerd in de 

omgeving, bijvoorbeeld in samenwerkingsverbanden, 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 2016 van belang waren. 

 

GO for Lombok 

GO for Lombok is een ondersteuningsproject van onderwijspersoneel 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 

volksgezondheid, het onderwijs en de sociaaleconomische ontwikkeling in Lombok door middel van charitatieve 

en culturele hulp. 

 

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. 

 

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. 

 

Roemenië-reis Z&W 

Deelnemers van de opleidingen Welzijn gaan naar Roemenië waar ze een weeshuis helpen opknappen en 

activiteiten organiseren voor mensen met een beperking. Daarnaast organiseren ze activiteiten voor bewoners 

van een instelling voor gehandicapten. De benodigde financiën voor de materialen en de reis moeten de 

deelnemers grotendeels zelf verkrijgen. Naast de effecten voor de mensen in Roemenië is de (vrijwillige) 

deelname aan dit project ook van grote waarde voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. 

 

Serious Request en Verwendagen  

De afdeling Wellness en beauty voert jaarlijks actie voor Serious Request. De opbrengst voor 2016 is € 1591,-. 

De afdeling organiseert daarnaast in 2016 verwendagen voor het Toon Hermanshuis in Venlo, het Laurentius 

Ziekenhuis in Venlo (afdeling oncologie en afdeling neurologie) en de Stichting Doortocht. 

 

Voedselbank 

De bakkerijafdeling doneert al jaren het te veel gebakken brood en gemaakte gebak aan de voedselbank. 

Stichting Icarus Roemenië  

Deze stichting biedt ondersteuning in Roemenië in onder meer ICT-voorzieningen in scholen, ziekenhuizen en 

instellingen Geestelijke Gezondheidszorg. Een groep van zes studenten van de ICT Opleidingen sector 

Economie voert in 2016 een stage van tien weken uit in Reghin. In een instituut voor 300 geestelijk 

gehandicapten en psychiatrische patiënten is een netwerk inclusief infrastructuur aangelegd voor personeel en is 

een internetcafé gerealiseerd voor bewoners. Daarnaast hebben de deelnemers ICT-onderhoud gedaan in een 

middelbare school en het lokale ziekenhuis.  
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Herdenkingsbijeenkomsten en Limburgse Veteranendag 

Deelnemers van de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap ondersteunen elk jaar bij de uitvoering van de 

Limburgse Veteranendag, de uitvoering van de herdenkingsplechtigheid bij het Indië Monument en het Monument 

voor Vredesoperaties in Park Hattem en bij de uitvoering van de internationale herdenkingsbijeenkomst bij het 

Monument van Verdraagzaamheid in Haelen. Taken die zij hierbij uitvoeren zijn bijvoorbeeld: opbouw van het 

terrein, opstellen van vlaggenmasten, helpen bij de kranslegging en het ondersteunen van de veteranen.  
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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 

2015- 

2016 

2014- 

2015 

2013- 

2014 

2015- 

2016 

2014- 

2015 

2013- 

2014 

Instellingssucces/ 

jaarresultaat 

73,74 % 76,3% 
 

77,4% Niet 

beschikbaar 

74,2% 73,4% 
 

Studentensucces/ 

diplomaresultaat 

75,87 % 76,5% 76,4% 75,2% 74,1% 

Tabel 3.1.1 Opbrengsten 
 

Met betrekking tot het jaarresultaat en diplomaresultaat zijn de gegevens gegenereerd volgens berekeningen van 

inspectie van het Onderwijs. Deze zijn gepubliceerd in onder andere de Benchmark MBO Raad, Bouwsteen 

studiesucces en het instellingsprofiel (Inspectie van het Onderwijs). Aan de berekening van de resultaten liggen 

momentopnames van juli van desbetreffend schooljaar en van februari ná desbetreffend schooljaar ten 

grondslag. Voor wat het jaarresultaat en diplomaresultaat 2015-2016 betreft zijn nog geen landelijke gegevens 

beschikbaar. Het jaarresultaat en diplomaresultaat 2015-2016, zoals hierboven weergegeven, zijn afkomstig uit 

de managementinformatieportal van Gilde Opleidingen. 

Gilde Opleidingen scoort boven het landelijk gemiddelde voor wat betreft het jaarresultaat en diplomaresultaat. 

Overall zijn de resultaten en dus het studiesucces nog steeds goed. Wel is het zo dat Gilde Opleidingen is 

gedaald in haar positie ten opzichte van de rest van het mbo- en ook het roc-veld. Gilde Opleidingen daalt voor 

wat betreft het jaarresultaat en diplomaresultaat naar de middenmoot van het mbo-veld. In dat opzicht stellen de 

resultaten, gezien de ambitie, niet geheel tevreden. 

Buiten het voortzetten van het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs is er binnen Gilde Opleidingen aandacht 

voor het verbeteren van het studiesucces door onder andere: 

 De resultaten en de analyse ervan mee te nemen in de herijking van het plaatsingsbesluit, hoe kan Gilde 

Opleidingen nog beter de student in de passende opleiding en op passend niveau plaatsen, zodat in de 

basis een optimale startsituatie wordt gecreëerd. 

 De nieuwe plannen met betrekking tot vsv / zwakkere jongeren  

 

Voor zes opleidingen is volgens de gegevens van Gilde Opleidingen de verwachting dat voor 2015-2016 niet aan 

de inspectienorm voldaan wordt. De sectoren zijn hier sinds januari 2016 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 (minimaal niveau 2 diploma) te halen. Deelnemers 

tussen 18 en 23 jaar worden gestimuleerd om een startkwalificatie te halen. Het aantal voortijdig schoolverlaters 

moet landelijk teruggebracht worden naar 20.000 in 2020. Momenteel zijn er landelijk 25.000 vsv’ers. Een 

reductie van 5.000 vsv’ers moet dus in vier jaar tijd gerealiseerd worden. 
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Per augustus 2016 is het nieuwe convenant ‘Aanval op de Schooluitval’ 2016-2020 van start gegaan. Gilde 

Opleidingen is per die datum de nieuwe contactschool van vsv-regio 38. Tevens is de regionale organisatie 

enigszins gewijzigd: er is een Stuurgroep, een Projectgroep en er zijn twee sub-regionale Werkgroepen. Gilde 

Opleidingen heeft de vertegenwoordiging in de overlegstructuren gefaciliteerd. Daarnaast is er een onafhankelijke 

Programmamanager aangesteld. De regionale aanpak is in 2016-2017 vormgegeven in dertien maatregelen 

gericht op: 

 Verbeteren van overgangen (bijv. vmbo-mbo). 

 Instrumenten (bijv. DigitaalDoorstroomDossier). 

 Specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld oud-vsv’ers, jongeren in een kwetsbare positie). 

 Plusvoorziening(en). 

 

De overstapmodule vo-mbo van Intergrip is succesvol in VSV-regio 38 geïmplementeerd: alle 4e jaars vmbo’ers 

en havisten die de overstap maakten naar mbo waren in beeld en 99% van deze leerlingen heeft een succesvolle 

overstap naar een opleiding gemaakt. 

 

Ook is de module Digitaal Doorstroom Dossier in de regio ingevoerd: iedere leerling die de overstap maakt en 

ingevoerd is in de overstapmodule vult een DDD in dat na aanmelding bij Gilde Opleidingen automatisch in 

EduArte komt te staan.  

 

Gilde Opleidingen voert een aantal vsv-maatregelen uit: Match, ISK Leerarrangement, Plusvoorziening en vsv-

coaches. Intern is er een Gilde-vsv-coördinator aangesteld en is er een VSV-makelaar. 

 

Met betrekking tot verzuim 18+ zijn afgelopen jaar verdergaande resultaten geboekt. Alle sectoren zijn 

geïnformeerd over het verzuimprotocol en de nieuwe wijze van melden van verzuim via EduArte. Bovendien 

worden roosterafspraken, aan- en afwezigheid, beter geregistreerd. Er ligt een vernieuwd concept 

Verzuimprotocol. 

 

De voorlopige vsv-cijfers van 2015-2016 (DUO) laten een daling zien t.o.v. 2014-2015 en dat is positief. Het vsv-

percentage over schooljaar 2015/2016 is 4,20%; het vorig schooljaar was het definitieve percentage 4,45%. Dit 

betekent een daling (dus verbetering) van 5,7%. Het aantal vsv’ers bij Gilde Opleidingen over schooljaar 

2015/2016 is 357. Vorig jaar (definitieve cijfer) waren dat 380 vsv’ers. 

 

 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Totaal 

deelnemers 

8579 8544 8537 8106 8117 

vsv’ers  

*Voorlopige 

cijfers 

*357 

 

380 385 421 482 

% vsv *4,20% 4,45% 4,51% 5,2% 5,9% 

Tabel 3.1.2 vsv-cijfers Gilde Opleidingen; 2015-2016 voorlopige cijfers 

 

Gilde Opleidingen zal de komende vier jaar een belangrijke uitdaging krijgen in het verminderen van het aantal 

vsv’ers. 

 

De gemeenten krijgen binnen het nieuwe vsv-convenant een belangrijke rol. De nadruk zal komen te liggen op 

specifieke doelgroepen. Gilde Opleidingen heeft dit in beeld. Acties die hierin ondernomen worden zijn: meer 

aandacht voor ongeoorloofd verzuim en controleren op aan- en afwezigheid, extra aandacht voor deelnemers met 

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

trajectbegeleider, interne ondersteuner, expertiseteam en loopbaancentrum. 

Voor de gehele regio en dus ook voor Gilde Opleidingen is het nieuwe vsv-convenant een belangrijke uitdaging 

om het aantal vsv’ers te verminderen.  
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3.1.3 Deelnemerstevredenheid 

In schooljaar 2015-2016 heeft Gilde Opleidingen wederom deelgenomen aan de landelijke JOB-monitor. Gilde 

Opleidingen kende hierbij een respons van 60,7%. 

De deelnemers hebben de opleiding, gelijk aan de vorige JOB-monitor, gewaardeerd met een 7. De waardering 

van de instelling was met een 6.3 iets lager dan de vorige keer. 

In onderstaand overzicht zijn de onderwerpen waarover de deelnemers in 2013-2014 ontevreden waren op een  

rijtje gezet in vergelijking met de onderwerpen van 2015-2016. Gilde Opleidingen streeft naar een score van 

minimaal 3,5. Een score van minder dan 3 is echt onvoldoende. 
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2
0

1
3

-2
0

1
4 

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

Gilde Praktijk Onderwijs 3,4 3,4 3,4 3,5 3,7 3,3 3,5 3,3 3,5 3,5 3,1 2,4 3,4 

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

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

Zorg & Welzijn 2,6 2,6 2,7 3,1 2,9 3,2 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 1,9 3,2 

Gilde Beroepsopleidingen 2,7 3 2,7 3,1 3,1 3,3 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 2 3,2 

 

                

2
0

1
5

-2
0

1
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Economie 2,4 3 2,7 3,3 3,1 3,3 3 3,3 3,4 3 3 2,4 3 2,7 

Gilde Praktijk Onderwijs 3 3,5 3,5 3,7 2,9 3,3 3,1 2,7 3,2 3,6 3,1 2,8 3,3 3 

Hospitality & Wellness 2,5 2,7 2,7 3,0 3,3 3,5 3,3 3,2 3,4 3,3 3,3 2,4 3,3 2,8 

Techniek 2,5 3,3 2,8 3,2 3,1 3,4 3,2 3,4 3,5 3,1 3,3 2,2 3 2,9 

Zorg & Welzijn 2,3 2,4 2,7 3,2 2,8 3,3 3 3,1 3,5 3,2 3,2 2,2 3,1 2,5 

Gilde Beroepsopleidingen 2,4 2,8 2,7 3,2 3 3,3 3,1 3,2 3,4 3,2 3,2 2,3 3,1 2,7 

 

In lijn met het kwaliteitszorgstelsel van Gilde Opleidingen is sectoren verzocht de resultaten voor de eigen sector 

te analyseren en tot verbeteracties te komen waar nodig. Voor wat betreft het thema roostering wordt 

instellingsbreed aan een verbetering gewerkt door middel van het eerder in dit jaarverslag beschreven project 

leer-, onderwijs en informatielogistiek. 
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3.2 Sectoren 

3.2.1 Economie 

Blik op 2016 

Beleidsmatig is 2016 het jaar waarin, op basis van het strategisch perspectief van Gilde Opleidingen, het 

Meerjarenperspectief 2016-2020 van de sector Economie en bijbehorend jaarplan1 zijn ontwikkeld.   

 

Nieuwe kansen worden door de sector geïnitieerd en opgepakt als leading partner in samenwerking met externe 

partners. Voorbeelden daarvan zijn o.a. de Retail & Business Academy (RBA), het Retail Innovation Centre (RIC) 

en de concrete samenwerking en de ambitieuze plannen om met de vo-scholen en hbo-instellingen de 

doorstroom te verbeteren en te versoepelen. Dit kan op relatief eenvoudige wijze door meer belangstelling en 

afstemming, maar ook via excellentieprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s in de doorlopende leerweg. 

 

Vanaf augustus 2016 ligt de hernieuwde aandacht op de noodzaak om de teams nog meer  “aan het roer” te 

zetten zodat ze hun verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor de kwaliteit van de opleiding. Hiermee vindt de 

natuurlijke verankering en het draagvlak van het nieuwe beleid en het nieuwe waarderingskader in de teams 

plaats. Meer eigenaarschap vraagt ook meer professionalisering. 

 

Kwaliteitsverbetering ontstaat ook door middel van scholing en afstemming. Ook hierop is door de medewerkers 

van de  sector breed ingezet waarbij de GO!academy vaak de leverancier was van deze scholing. Voorts hebben 

externe scholingen (bijvoorbeeld door Cinop en MBO Academy) bijgedragen aan de verdere professionalisering 

van de medewerkers van de sector Economie. 

 

2016 heeft vooral in het teken gestaan van onderwijsvernieuwing met de nadruk op de voorbereiding van de  

invoering van de herziene Kwalificatiestructuur. Hieraan gekoppeld zijn belangrijke beslissingen genomen over de 

inrichting en uitvoering van het onderwijs vanaf cohort 2016.  Gelijktijdig daarmee is in de sector een nieuwe 

structuur (clustervorming) ingevoerd.   

 

De sector heeft in 2016 voor de beroepspraktijkvorming een uitgebreide analyse gemaakt en op basis daarvan 

een verbeterplan opgesteld dat in 2016 al zijn eerste successen laat zien. 

 

De sector brede methode voor Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) is ingevoerd in 2016 bij het nieuwe 

cohort. Deze methode zal deelnemers beter in staat stellen de verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

onderwijsloopbaan. De resultaten daarvan en van alle eerder genoemde maatregelen zijn in 2016 nog niet 

definitief te meten, maar de eerste terugkoppelingen zijn positief. 

 

De ingezette weg naar kwaliteitsverbetering van onderwijs en examinering is in 2016 verder uitgezet over de hele 

sector. Good practices worden meer gedeeld en deze worden de nieuwe standaard voor de hele sector. 

Voorbeelden daarvan zijn de sub-examencommissies, de verbeterslag ten aanzien van de examendossiers en de 

uniforme inrichting en opzet van examenplannen en onderwijs-/moduleplannen .  

 

Het meewerken aan de inspectiepilot in januari 2016, heeft de sector aangegrepen om nog meer in te zetten op 

kwaliteitsborging. Via stoplichtrapportages is de basis gelegd voor de teamplannen binnen de gehele sector 

teneinde de teams bewust te maken van de basiskwaliteit van het onderwijs zoals de inspectie deze in het 

nieuwe inspectiekader hanteert en beoordeelt.  

 

Kwaliteit onderwijs 

De sector Economie maakt analyses op basis van de resultaten van audits (zoals het pilot onderzoek van de  

Inspectie voor het Onderwijs, februari 2016), zelfbeoordelingen door opleidingsteams, enquêtes over 

tevredenheid van deelnemers en bedrijven en gegevens uit het managementdashboard en de 

opleidingsprofielen. 

                                                           
1 Meerjarenperspectief 2016-2020 en jaarplan 2017 sector Economie 
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De sector is tevreden over de basiskwaliteit van de meeste opleidingen en kwaliteitsgebieden. Vooral het 

kwaliteitsgebied Onderwijsproces (OP) valt daarbij positief op. Verder profileert de sector zich door middel van 

projecten zoals de LOB aanpak, het excellentie programma mbo-hbo en het Ondernemerschap voor alle 

deelnemers. 

 

Risico’s ziet de sector in een aantal opleidingen en sector breed binnen het kwaliteitsgebied examinering. Op het 

gebied van kwaliteitsborging en examinering hebben twee opleidingen een onvoldoende gescoord bij het 

pilotonderzoek van de onderwijsinspectie.   

 

Kengetallen 

 

De informatie vanuit kengetallen, ontwikkeld in de vorm van een instellingsbreed toegepast 

managementdashboard, biedt een goede inkijk in de resultaten en voortgang van de sector.  

 

Het diploma- en jaarrendement is in 2016 bij één van de ruim 20 bc-codes2 onder de norm. Op basis hiervan is 

een verbeterplan gemaakt. 

 

Voortijdig schoolverlaten blijft een voortdurend aandachtspunt voor de sector. Zowel op niveau 2 als niveau 3-4 is 

het aantal vsv’ers boven de norm.   

 

Nov. 2016 (voorlopige) VSV-cijfers sector Economie 
bron: management dashboard 

VSV Norm 

Niveau 2 12,6 % 10,00 % 

Niveau 3 10,3 % 2,75 % 

Niveau 4 3,8 % 2,75 % 

 

Nadere analyse laat zien dat vsv op de ene locatie beduidend meer voor komt dan op een andere. Ook lijkt een 

van de afdelingen gevoeliger voor uitval dan de andere. Verbetermaatregelen zijn vastgesteld. Hierin is meer 

aandacht voor verzuimregistratie en (verzuim)begeleiding en verzuimmelding van deelnemers.  

 

De tevredenheid van de deelnemers (JOB2016) uitgedrukt in het rapportcijfer is ten opzichte van 2014 

onveranderd. De deelnemers geven de sector een voldoende (6,8). De ambitie van de sector reikt echter hoger. 

Aan de hand van een planmatige aanpak wordt de behoefte van deze stakeholders periodiek gemeten en worden 

verbeteringen als kansen meegenomen in de cultuurverandering van de sector. 

 

 

Vooruitblik 2017 

 

De sector streeft naar opleiden voor het leven.  De deelnemers zijn gebaat bij breder onderwijs dat ze niet alleen 

voorbereidt op een beroep of voor de arbeidsmarkt, maar vooral op een professioneel en persoonlijk leven. 

Oftewel, onderwijs waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. 

 

De sector wil zich meer profileren als ervaren en deskundig partner die de ketenpartners ontzorgt voor alle 

professionaliseringsvraagstukken. De sector wordt de opleidingspartner en leverancier op het gebied van 

ondernemerschap, hetgeen van medewerkers een gedragsverandering op basis van meer externe gerichtheid 

vereist. 

Het uitgangspunt van macrodoelmatigheid van opleidingen in de regio betekent dat nieuwe opleidingen 

ontwikkeld worden daar waar de huidige niet meer aansluiten bij de vraag van de markt. 

 

Voor 2017 betekent dat: 

 Positioneren van de veiligheidsopleidingen in samenwerking met de regiopartners (overheden en 

instellingen). 

 Verdere samenwerking met vo en hbo om de in- en doorstroom te verbeteren en te versoepelen. 

                                                           
2 Bc-codes omvatten groepen van beroepsopleiding codes, gekoppeld aan opleidingsniveau. 
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 Het mee ontwikkelen van associate degree-trajecten (AD) in samenwerking met hbo instellingen Zuyd 

Hogeschool, Fontys Hogescholen en Avans. 

 Leading-opleidingspartner zijn in de verdere ontwikkeling van het RIC  en de RBA. 

 De inzet van maatwerktrajecten voor opleidingsvragen vanuit het bedrijfsleven. 

 De rol van Bureau werk en stage verder ontwikkelen om daarmee een kwalitatieve hoogwaardige 

beroepspraktijkvorming te garanderen voor de deelnemers, maar ook om daarmee het bedrijfsleven 

meer te betrekken bij de vormgeving van het onderwijs van de sector Economie.  

 Onderwijsvernieuwing krijgt vorm in het modulariseren, het verbeteren en verankeren van de bpv en het 

inzetten van LOB, zodat de deelnemer de verbinding tussen professioneel en persoonlijk leven kan 

maken. 

 Doorontwikkeling en verankering van het uitgangspunt “teams aan het roer”: de teams zijn zich bewust 

van de basiskwaliteit van het onderwijs zoals de inspectie deze in het nieuwe inspectiekader hanteert. 

 

3.2.2 Hospitality & Wellness 

Blik op  2016 

De sector Hospitality & Wellness is tevreden met de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Belangrijk voor deze 

kwaliteit is de betrokkenheid en bevlogenheid van de verschillende teams zoals blijkt uit het Medewerkers 

tevredenheidsonderzoek in 2016. Hieronder, bij kwaliteit onderwijs, geeft de sector hier een toelichting op 

inclusief aandachtspunten. 

De realisatie van beleidsdoelen3 2016 laat het volgende beeld zien. In 2016 heeft een verdere integratie 

plaatsgevonden van het nieuwe strategische beleid met het DNA van de sector. Het strategisch beleid is 

geïntegreerd in de teamplannen waarbij de link gemaakt is met het sector-DNA. Flinke stappen zijn gezet in de 

invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur, de keuzedelen en het nieuwe opleidingsconcept Excellente 

Hospitality, waaronder internationalisering en Wellness. Het werkveld is redelijk tevreden over de bpv. Het 

afgelopen jaar heeft de sector actief ingezet op het verbeteren van de bpv. Verbetermogelijkheden liggen met 

name op het gebied van de begeleiding en de communicatie tussen het werkveld en school.  

Kwaliteit onderwijs 

De meeste opleidingen binnen de sector Hospitality & Wellness scoren in de zelfevaluatie een voldoende op alle 

kwaliteitsgebieden zoals die opgenomen zijn in het Waarderingskader 2017. De zelfbeoordeling is gebaseerd op 

verschillende bronnen zoals interne audits, het pilot bezoek van de inspectie, de JOB-enquête en de 

rendementsgegevens. 

Voor een tweetal opleidingen zijn er aandachtspunten op het kwaliteitsgebied ‘onderwijsresultaten’. In de 

verbeteraanpak richt de sector zich op de begeleiding, met name tijdens de bpv.  

 

Binnen het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering blijft de sector de tevredenheid van deelnemers 

monitoren. Verbeteringen zijn doorgevoerd in de uitvoering van het steekproefplan en bij de instellingsexamens 

Nederlands. Het herkansingsbeleid is in aansluiting op de instellingsbrede kaders herijkt. De sector vergroot de 

deskundigheid van de bij de examinering betrokken personen. 

Kengetallen 

In de zelfevaluatie over 2015 is opgenomen dat het terugdringen van de voortijdig schoolverlaten aandacht blijft 

krijgen. Ondanks verrichte inspanningen is er echter slechts een kleine verbetering zichtbaar. Het opgeleverde 

managementdashboard (zie ook 2.3.3.) geeft de sector meer inzicht in de vsv-cijfers en de redenen van 

uitstroom.  

De opleidingen met een onvoldoende jaar- en/of diplomaresultaat zijn verder geanalyseerd. Dit betrof in 2016 een 

drietal opleidingen. Voor deze opleidingen heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden en zijn behalve de 

rendementsgegevens, de vsv-cijfers en de JOB-resultaten onderzocht. Voor één van de opleidingen is een 

interne audit uitgevoerd. Dit alles heeft geresulteerd in een Plan van Aanpak. In dit plan zijn concrete acties 

                                                           
3 Meerjarenperspectief 2016-2020 en Jaarplan 2017. 
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omschreven in samenspraak met het team. De acties worden gemonitord in het teamoverleg en in de gesprekken 

tussen de teammanager en de sectordirecteur. 

De JOB-resultaten 2016, die de deelnemerstevredenheid weergeven, zijn door de sector op sectorniveau 

geanalyseerd. Daarnaast heeft elke teammanager met zijn team een separate analyse en verbeterplan opgesteld 

naar aanleiding van de JOB 2016.   

Het sector brede rapportcijfer voor de opleidingen is vrijwel gelijk aan dat van 2014. Enkele uitgezette acties naar 

aanleiding van de sectorscores uit de JOB 2014 hebben hun vruchten afgeworpen. Het betreft bijvoorbeeld 

aspecten van de bpv,  informatie over de mogelijkheden om verder te studeren, de omgang met klachten en de 

mate waarin deelnemers ervaren dat school hun mening belangrijk vindt.  Kansen voor verbetering liggen er 

bijvoorbeeld ten aanzien van het rooster en de beschikbaarheid van rustige studieplekken. 

 

Vooruitblik 2017 

Een van de ambities voor 2017 is om het onderwijs van de sector vorm te geven aan de hand van een eenduidig 

onderwijsmodel; dit is duidelijker voor de deelnemers en de medewerkers.  

De sector Hospitality & Wellness wil niet alleen regulier (intern) deelnemers opleiden, maar ook nieuwe 

mogelijkheden verkennen. Zo kunnen de alumni (oud-deelnemers) ambassadeurs zijn voor de sector. Dit is 

tegelijkertijd een potentiële doelgroep voor om- en bijscholing. 

De medewerkers zijn de cruciale factor om alle doelen te bereiken en om zorg te dragen voor het realiseren van 

de kwaliteit die de sector Hospitality & Wellness nastreeft. De sector investeert daarom flink in scholing en 

kennisoverdracht binnen (en buiten) de sector.  

De sector wil in 2017 de bereikte basiskwaliteit van het onderwijs en de examinering handhaven en de 

geconstateerde risico’s met betrekking tot rendementen en vsv aanpakken. De gestelde doelen en resultaten uit 

het bpv-verbeterplan 2016-2018 moeten voor een verdere kwaliteitsimpuls zorgen.  

Vanaf september 2017 gaat de sector werken met een vernieuwd kwaliteitszorgsysteem waarin de 

teamkwaliteitsborging een belangrijke positie inneemt.   

Het opstellen van en tijdig informeren over roosters en wijzigingen blijft een aandachtspunt. Hiervoor is het 

Gildebrede project leerlogistiek opgestart met als doel een verbeterslag te maken op het gebied van roostering 

(zie paragraaf 2.3.2). 

 

3.2.3 Talentenonderwijs 

Blik op 2016 

Beleidsmatig is 2016 het jaar waarin, op basis van het strategisch perspectief van Gilde Opleidingen, het 

Meerjarenperspectief 2016-2020 van de sector Talentenonderwijs en bijbehorend jaarplan4 zijn ontwikkeld. Voor 

een verdere concretisering en voor het behoud van afstemming en transparantie heeft de sector het werken 

vanuit verbeterplannen ingevoerd.  

 

Gilde Praktijkonderwijs (GPO) 

 

Voor  de afdeling GPO is 2016 te typeren als: 

 Perspectief op maat 

 Toegespitst op zowel deelnemer, organisatie als medewerker 

De thema’s die hierbij centraal staan zijn: 

 Basis/kwaliteit op orde 

 Duidelijke structuur en sturing 

 Ontwikkeling en implementatie IHKS 

 Aansluiting bij de strategische doelen van Gilde Opleidingen 

Terugkijkend concludeert de sector dat er met betrekking tot deze thema’s goede stappen zijn gezet. 

 

                                                           
4 Meerjarenperspectief 2016-2020 en jaarplan 2017 sector Talentenonderwijs 
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Na een periode van voorbereiding en ontwikkeling, is per augustus 2016 het onderwijs gebaseerd op de herziene 

kwalificatiestructuur geïmplementeerd. Bij deze ontwikkeling en implementatie is ook veel aandacht besteed aan 

de doorontwikkeling van Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) en beroepspraktijkvorming (bpv), alsmede aan 

de optimalisering van het onderwijsproces en -structuur.   

 

De examenorganisatie van de sector Talentenonderwijs is aangepast en per augustus 2016 geïmplementeerd. 

De examencommissie is nu op sectorniveau gepositioneerd. GPO heeft een examenorgaan, een adviesorgaan 

dat de examencommissie adviseert over agendapunten die betrekking hebben op GPO.  

 

Op het gebied van kwaliteitszorg en -borging vond in 2016 procesoptimalisatie plaats. Het team geeft daaraan 

verdere invulling en uitvoering. Dit draagt ertoe bij dat processen transparant zijn en er een eenduidige aanpak is 

op beide uitvoerlocaties.  

Het lukt GPO nog in onvoldoende mate om in de kwaliteitsborging systematisch (volgens een PDCA-cyclus) te 

werken. Vooralsnog is gekozen voor een meer incrementele kwaliteitsbenadering, waarbij het streven is om in 

schooljaar 2017-2018 breed een PDCA-cyclus te hebben geïmplementeerd. 

 

Onderwijskwaliteit 

 

De afdeling GPO brengt de kwaliteit van onderwijs in beeld op basis van onderzoeken zoals het 

Medewerkerstevredenheid Onderzoek (MTO) en de JOB-enquête. Tevens vormen audits een 

informatiebron. Daarnaast baseert de sector de risicoanalyse op gegevens uit het 

managementdashboard. Hierbij doelt de sector bijvoorbeeld op rendementscijfers en vsv-cijfers. 

 

De afdeling GPO is tevreden over de kwaliteitsgebieden en standaarden in het onderwijsproces en het 

schoolklimaat.  

Op twee gebieden constateert de sector risico’s, namelijk op het gebied van examinering en diplomering en 

kwaliteitszorg en ambitie. Op het gebied van examinering en diplomering betreft het de afname en beoordeling. 

Het steekproefplan voor schooljaar 2016-2017 wordt aangepast worden om zo een beter zicht op de kwaliteit van 

afname en beoordeling te verkrijgen. 

Op het gebied van kwaliteitszorg en ambitie is het de sector tot nu toe onvoldoende gelukt om kwaliteitszorg tot 

op teamniveau te beleggen. Met de procesoptimalisatie die in 2016 is afgerond, is een goed begin gemaakt met 

een beter zicht op kwaliteit. 

 

Kengetallen 

De informatie vanuit kengetallen, ontwikkeld in de vorm van instellingsbreed toegepast managementdashboard, 

biedt een  goede inkijk in de resultaten en de voortgang van de sector.  

In 2016 zijn een jaarresultaat (66,4 versus norm 60,7) en diplomaresultaat (55,3 versus de norm van 45,1) bij 

GPO gerealiseerd die beiden ruim boven de gestelde norm liggen.  

 

Ondanks de extra inspanningen om voortijdig schoolverlaten te beperken zal de afdeling GPO met betrekking tot 

vsv nog een stap moeten maken. De verwachting is dat de afdeling boven de norm van 22,5% scoort. In 

schooljaar 2016-2017 zijn een aantal maatregelen genomen om het vsv-percentage verder terug te dringen, 

waaronder het innovatieproject `toeleiding naar arbeidsmarkt’. 

 

Met een rapportcijfer van 6,9 (JOB2016) geven de deelnemers aan tevreden te zijn over de opleidingen van de  

afdeling GPO.  Er is echter sprake van een daling ten opzichte van 2014. Dit lijkt terug te voeren op verminderde 

tevredenheid over faciliteiten zoals de kantine en roostering. 

Vavo 

Terugkijkend op 2016 wordt de onderwijsvoorziening die Vavo voor een specifieke doelgroep is, samen met de 

vo-partners, steeds beter inhoud en gestalte gegeven. Uit de gestage stijging van het aantal deelnemers (voor 

schooljaar 2016-2017 hebben zich 309 deelnemers aangemeld), blijkt dat zowel individuele deelnemers als vo-

partners meerwaarde verwachten van en herkennen in de Vavo onderwijsvoorziening.  

In 2016 is samen met de vo-partners veel aandacht besteed aan de bekendheid van Vavo als 

onderwijsvoorziening en haar positie. Dit heeft onder meer geresulteerd in een eigen website, met een 
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herkenbare stijl. Ook met betrekking tot onderwijs en personeel wordt nadrukkelijk de samenwerking met de vo-

partners gezocht en gevonden in 2016.  Voorts is Vavo Venlo begin 2016 verhuisd naar Laaghuissingel 2. 

Met betrekking tot examinering zijn eveneens stappen gezet. De examenorganisatie is aangepast en per 

augustus 2016 geïmplementeerd. Er is nu sprake van een sectorale examencommissie. Vavo heeft een eigen 

examenorgaan dat de examencommissie adviseert over zaken die Vavo betreffen.  

 

Onderwijskwaliteit 

De risicoanalyse wordt gedaan op grond van onderzoeken zoals het Medewerkers tevredenheidsonderzoek en 

de deelnemerstevredenheidsenquête. Tevens vormen de externe audit en het examenverslag een 

informatiebron. Daarnaast baseert de sector de risicoanalyse op rendementscijfers, examenresultaten en 

uitstroomgegevens. 

 

Ten aanzien van Vavo is de sector positief over de kwaliteitsgebieden onderwijsproces en onderwijsresultaten. 

Op het gebied van kwaliteitszorg en -borging blijft Vavo achter. Het lukt de sector nog in onvoldoende mate om 

systematisch (volgens een PDCA-cyclus) te werken. De inzet van een procesoptimalisatietraject en het 

opstellen van concrete jaarplannen en teamplannen moet ervoor zorgen dat Vavo cyclisch de kwaliteitsborging 

oppakt. 

Op het gebied Examinering en diplomering in het Vavo zal de sector een kwaliteitsverbetering in gang zetten. 

 

Kengetallen 

De ontwikkeling van de resultaten van de deelnemers Vavo Noord- en Midden-Limburg laat een positief en stabiel 

beeld zien: 

VAVO Noord- en 

Midden-Limburg 

2014-2015 2015-2016 

Resultaat* Geslaagd 

(certificaten) 

Gezakt Geslaagd 

(certificaten) 

Gezakt 

VMBO-t 83 % 17 % 84 % 16 % 

HAVO 71 % 29 % 85 % 15 % 

VWO 97 % 3 % 97 % 3 % 

 

De tevredenheid van zowel deelnemers als ouders is hoog en ligt in 2016 ruim boven de 90%.  

Educatie 

De minister heeft Educatie-activiteiten in 2014 uit de wettelijke taak van de roc’s gehaald. Ook de verplichte 

winkelnering wordt gefaseerd in drie stappen opgeheven. In eerste instantie was dit voor het College van Bestuur 

van Gilde Opleidingen aanleiding om de Educatie-activiteiten met ingang van 01-01-2017 te stoppen. De 

belangrijkste reden is dat deze activiteiten in een toenemend private markt moeten worden ontwikkeld en 

uitgevoerd. Het acteren in een (zich uitbreidende) private markt past niet bij de publieke verantwoordelijkheid en 

verantwoording die Gilde Opleidingen als roc heeft.  

Gedurende 2015 en 2016 hebben zich meerdere externe ontwikkelingen voorgedaan (onder andere een 

explosieve toename van het aantal inburgeraars gedurende 2015, decentralisatie, de taal-eis bij Wet werk en 

bijstand vanaf 2016). Hierdoor zijn met name de publieke stakeholders een toenemend beroep gaan doen op de 

regionaal maatschappelijke verantwoordelijkheid die Gilde Opleidingen heeft als dé regionale onderwijspartner 

ten aanzien van Nederlandse taal(ontwikkeling) en burgerschap voor Nederlanders met én zonder migratie 

achtergrond.  

2016 heeft mede in het teken gestaan van de vraag óf, en zo ja, op welke wijze Stichting Gilde Opleidingen de 

Educatie-activiteiten continueert. Hierbij is met name van belang dat continuering geen (publiek) onverantwoorde 

private risico’s voor Stichting Gilde Opleidingen impliceert. Uiteindelijk is besloten om een private organisatie te 

starten in 2017, waarvan Stichting Gilde Opleidingen enig aandeelhouder is. 
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Onderwijskwaliteit 

Alle dienstverleners die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een 

eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk kunnen blijven en 

inburgeringscursussen volgen, komen in aanmerking voor het Keurmerk Blik op Werk. Het Keurmerk verschaft 

inzicht in de kwaliteit van de dienstverleners.  

 

Het Keurmerk Blik op Werk geeft de volgende tevredenheidscijfers over 2016 voor Educatie: 

Gilde Opleidingen Regio Landelijk 

8,5 7,9 7,7 

 

Kengetallen 

De slagingspercentages voor de verschillende doelgroepen van Educatie zijn in 2016 als volgt: 

Doelgroep Slagingspercentage 

Analfabeten 87% 

Laag opgeleid 85% 

Middelbaar opgeleid 95% 

Hoog opgeleid 98% 

 

Vooruitblik 2017 

Beleidsmatig is 2017 het jaar waarin het Meerjarenperspectief 2016-2020 van de sector Talentenonderwijs en 

bijbehorend jaarplan5 tot uitvoering komt. Daarbij is gekozen voor een meer incrementele benadering in de 

realisatie van beleid en de (kwaliteits)borging daarvan. Het streven is om in schooljaar 2017-2018 een PDCA-

cyclus te hebben geïmplementeerd voor de gehele onderwijssector. 

 

GPO 

Onderwijskwaliteit, kwaliteitsborging en verdere professionalisering blijven aandacht vragen. Hierbij is van groot 

belang om de verbinding met zowel medewerkers als deelnemers en bedrijven te leggen en te onderhouden. De 

overtuiging is dat er zo bijgedragen wordt aan de strategische uitgangspunten en doelstellingen van Gilde 

Opleidingen. 

 

VAVO 

Belangrijk aandachtspunt blijft de binding met Stichting Gilde Opleidingen, gezien de bijzondere positie van Vavo 

binnen mbo. Ook het kleinschalig karakter van Vavo behoeft aandacht. Weliswaar heeft Vavo zeer betrokken en 

deskundige medewerkers, maar is zij door het kleinschalig karakter ook kwetsbaar. Samenwerking met de vo-

partners met betrekking tot zowel onderwijs als personeel is dan ook cruciaal. Naast deze samenwerking met de 

vo-partners, behoeven de doorontwikkeling van de examenkwaliteit en het versterken van de `PDCA-cyclus’  

bijzondere aandacht in 2017.  

 

Educatie 

Het jaar 2017 staat in het teken van enerzijds (her)inrichting van de nieuwe private organisatie en anderzijds het 

verkrijgen van een rendabele positie op de private educatie- markt. Samen met de medewerkers van de private 

organisatie ligt hier een forse uitdaging die moet resulteren in minimaal consolidering van de positie op de 

educatie-markt van Stichting Gilde Opleidingen.    
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3.2.4 Techniek 

Blik op 2016 

Beleidsmatig is 2016 het jaar waarin, op basis van het strategisch perspectief van Gilde Opleidingen, het 

Meerjarenperspectief 2016-2020 van de sector Techniek en bijbehorend jaarplan6 zijn ontwikkeld. Voor een 

verdere concretisering en voor het behoud van afstemming en transparantie heeft de sector het werken vanuit 

team- en verbeterplannen ingevoerd. Daarmee wil de sector ook het totale spectrum van kwaliteitseisen beter 

over het voetlicht brengen binnen de afzonderlijke teams. Planmatig worden deze teamplannen besproken en 

geëvalueerd op management- en teamniveau. 

De invoering van de herziene kwalificatiestructuur (inclusief keuzedelen) heeft de nodige aandacht gekregen. 

Daarnaast zijn de opleidingen Maintenance en Procestechniek opgestart en wordt de opleidingen Logistiek thans, 

naast in Venlo, ook in Weert aangeboden. 

De ontwikkelactiviteiten ten behoeve van de twee publiek private samenwerkingsverbanden CIVIL (Centrum 

Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg) en het CLV (Centrum Logistiek Vakmanschap) hebben de 

nodige aandacht gekregen. 

Extern is met vmbo en hbo scholen gewerkt, met behulp van expertteams, aan de doorlopende leerlijn vmbo-mbo 

vakmanschaproute en technologieroute en een mbo-hbo variant, passend bij de activiteiten van de 

Techniekketen Noord- en Midden-Limburg.  

 

In het kader van publiek private samenwerking zijn afspraken gemaakt met bedrijven over afstemming van 

onderwijs en arbeidsmarkt, alsmede binnen- en buitenschoolse samenwerkingsactiviteiten, zoals gastlessen, 

excursies en bpv. 

 

De sector kiest ook in 2016 voor maatschappelijke betrokkenheid en innovatieprojecten op microniveau. 

Maatschappelijke betrokkenheid, zoals de jaarlijkse reis naar Lombok en de inzet van deelnemers en 

onderwijspersoneel aldaar, levert elk jaar opnieuw een prachtig resultaat op in het kader van arbeidsnabije, 

maatschappelijke en persoonlijke vorming. Maatschappelijke organisaties weten de sector Techniek te vinden en, 

waar mogelijk, worden projecten ingepast in het onderwijs.  

Twee innovatieplannen op het gebied van begeleiding van deelnemers in het kader van GO!Innoveert zijn - met 

externe begeleiding - ontwikkeld en uitgezet. Deze projecten hebben tot meer aandacht voor doelgroepenbeleid 

geleid en tot scholing op het gebied van pedagogische en didactische werkvormen.  

 

Bovenstaande geeft de dynamiek en complexiteit weer van de wereld van de sector Techniek: een sector met 

heel veel (kleine) beroepsopleidingen en een veelheid aan technische en logistieke branches. De economische 

recessie achterlatend is er weer een groei van bbl-opleidingen en een toenemende vraag van bedrijven naar 

instroom in technische beroepen. Dit vraagt van het management en het onderwijspersoneel een goed overzicht, 

transparantie, in control zijn en anticiperen op ontwikkelingen in de regio. Het sectormanagement  

is er zich van bewust dat verandermanagement een belangrijk onderdeel is van het onderwijskundig leiderschap. 

In het meerjarenperspectief van de sector en daaraan gekoppeld jaarplan is expliciet aandacht voor deze 

ontwikkeling. 

 

Onderwijskwaliteit 

De sector Techniek heeft met betrekking tot het kwaliteitsgebied Onderwijsproces geconstateerd dat 

‘ontwikkeling’ en ‘begeleiding’ meer aandacht kunnen krijgen om de vsv-cijfers van de niveau 2 opleidingen te 

verlagen. 

Positief is de sector over de tevredenheid van de bedrijven. De bpv-bedrijven geven de sector een cijfer 7.6. 

Niettemin blijft de sector kritisch over de match tussen opleidingsdoel en wens van de deelnemer en de taken en 

begeleiding binnen de bpv. Ook het onderhouden van frequente contacten tussen praktijkbegeleider en 

praktijkopleider is en blijft een aandachtspunt.  

Voor het kwaliteitsgebied examinering wordt het beleid tot inkoop van exameninstrumenten voor alle opleidingen 

voortgezet. In 2016 is besloten dat dit ook voor de opleidingen Transport en Logistiek geldt.  Het bedrijfsleven is 

in toenemende mate betrokken bij de opleiding en de examinering. Dat blijkt uit de manier waarop de 
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examenprofielen merkbaar zijn in de examen-gerelateerde activiteiten van de opleidingen. Een betrouwbare en 

valide examinering in de beroepspraktijk blijft een van de uitdagingen voor de sector. 

Het schoolklimaat met zijn standaarden veiligheid en leerklimaat, laat overall een voldoende tot goede 

zelfbeoordeling zien. Tijdige en goed onderhouden risico inventarisaties en evaluaties, alsmede tijdige 

beschikbaarheid van lesroosters zijn hier de verbeterpunten. 

De sector maakt werk van de samenwerking en afstemming met bedrijven. Uitvoering wordt gegeven aan 

doorlopende leerlijnen, de techniekketen, en centra voor vakmanschap. Ook de resultaten van 

tevredenheidsmetingen onder deelnemers en bedrijven geven een positief beeld. Aandachtspunten in het kader 

van de kwaliteitsborging liggen er aan de sturingskant in de personeelsvoorziening: de krapte op de arbeidsmarkt 

voor wat betreft docenten voor de technische opleidingen.  

In de beoordeling en verantwoording wil de sector komen tot een adequate invulling van de zelfevaluatie op 

teamniveau en een meer structurele interactie tussen deelnemer-docent-teammanagement.  

 

Kengetallen 

De informatie vanuit kengetallen, ontwikkeld in de vorm van instellingsbreed toegepast managementdashboard, 

biedt een  goede inkijk in de resultaten en voortgang van de sector.  

 

Het diploma- en jaarrendement is in 2016 bij één van de ruim vijftig crebo’s onder de norm. Op basis hiervan is 

een verbeterplan gemaakt. 

 

Als het gaat om voortijdig schoolverlaten scoorden met name de niveau 2 opleidingen in 2016 boven de norm. De 

hoeveelheid kleine opleidingen maakt dat vertrek van een enkele deelnemer bij een dergelijke opleiding kan 

leiden tot een negatieve score. Bij de bbl-variant is ontslag bij het bedrijf vaak reden van vertrek. Ook de 

toenemende gedragsproblematiek van deelnemers en het maken van een verkeerde opleidingskeuze zijn 

redenen van vertrek. 

In 2016 zijn bij de sector innovatietrajecten gestart, met externe expertise, binnen de afdelingen 

motorvoertuigentechniek, mobiele werktuigen, elektrotechniek, transport en logistiek, gericht op begeleiding van 

de deelnemer en ondersteuning van het team. 

Meer aandacht voor verzuimregistratie, verzuimbegeleiding en verzuimmelding van deelnemers is en blijft een 

issue. 

 

De tevredenheid van deelnemers (JOB2016)  is gestegen ten opzichte van de vorige meting in 2014. De 

opleiding krijgt een rapportcijfer 7 (2014: 6.8). De deelnemer is vooral ontevreden over het lesrooster, het 

ontbreken van een rustige studieplek en het actief meedenken over beleid op school. De onvrede met het rooster 

wordt overigens Gildebreed opgepakt.  

 

Vooruitblik 2017 

Het meerjarenperspectief zoals geschetst in juni 2016 blijft onveranderd het uitgangspunt. De uitgebreide 

beschrijving geeft voldoende handvatten voor zowel interne kwaliteitsverbetering en (technologische) innovaties 

alsook voor een betere regionale afstemming tussen vo, beroepsonderwijs, arbeidsmarkt, vervolgonderwijs en 

leven lang leren. Het jaarplan 2017 leidt wel tot meer focus op onderwijskwaliteit en verandermanagement. 

Publiek-private samenwerkingsvormen bepalen ook in 2017 de beleidsmatige insteek van de sector Techniek. 

Doorlopende leerlijnen in de vakmanschaps- en beroepsroute krijgen steeds meer concrete vorm in de diverse 

opleidingstrajecten. Een extra aandachtspunt voor 2017 is het tijdig betrekken van ouders/verzorgers en bedrijven 

bij dit proces.  

 

De sector zal veel energie steken in een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Aandachtspunten zijn vsv, 

(pedagogische) begeleiding van deelnemers, didactische methoden afgestemd op de diversiteit van de 

doelgroepen, bpv-begeleiding en -beoordeling, onderwijsplanning en leerlogistiek en een adequaat en efficiënt 

signalering- en opvolgingsysteem 

Ook de invoering Herziening kwalificatiestructuur vraagt de nodige energie en ontwikkel- en organisatiecapaciteit 

van eenieder. 
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Tenslotte zal ook de voorgeschreven wijziging in de samenstelling van de bezetting van de examencommissie de 

nodige aandacht vragen, met name wat betreft communicatie met onderwijspersoneel en management van de 

sector. 

 

Voorts zal de ambitie van de sector liggen in de innovatie in het onderwijs zelf.  Een nieuwe projectaanvraag 

betreft het ontwikkelen en implementeren in het onderwijs van augmented reality en virtual reality. Daarnaast is 

een keuzedeel “duurzaamheid” in ontwikkeling, dat toepasbaar is binnen alle sectoren van Gilde Opleidingen. 

 

3.2.5 Zorg & Welzijn 

Blik op 2016 

Voor 2016 ligt de nadruk in de sector op de inhoudelijke vertaling van strategisch instellingsbeleid 2016-2020 

naar sector- en teambeleid. De sector heeft een meerjarenperspectief 2016-20207 en een jaarplan geformuleerd. 

Voor een verdere concretisering en voor het behoud van afstemming heeft de sector een jaarkalender ingevoerd.  

Binnen de sector Zorg & Welzijn ligt de focus voorts op het behoud van de “basis op orde”. Dit blijft noodzakelijk 

door de wisselingen in het management van de sector. Met name het thema examinering vraagt aandacht. Het 

examineren in de beroepspraktijk en het werk maken van de aanbevelingen uit het rapport van de inspectie naar 

aanleiding van het pilotonderzoek (voorjaar 2016) zijn daar voorbeelden van. Centraal staat de verbetering in de 

kwaliteitsborging van examinering, waarvoor inmiddels flinke stappen zijn gezet. 

In 2016 is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven en beleid, zoals doorlopende leerlijnen vmbo-mbo, de 

voorbereiding van de verpleegkundige TOP-opleiding samen met Limburgse ziekenhuizen, de verdere 

implementatie van Zorgtechniek Limburg (ZTL) en de dubbele diplomering Verzorgende IG/Maatschappelijk Zorg 

om de kansen van deelnemers op de arbeidsmarkt te vergroten. Innovatie op meso-  en microniveau in de vorm 

van een aantal  projecten, zoals het High Impact Learning-concept, laat -  naast de basis op orde - het 

ambitieniveau van de sector zien. 

In studiejaar 15-16 heeft iedere teammanager een teamplan gemaakt. Dit is een beschrijvend plan en varieert per 

team. Het managementteam heeft de wens om de teamplannen beter af te stemmen op de 

meerjarenbeleidsplannen en de sectorjaarplannen die in 2016 opgeleverd zijn. 

Onderwijskwaliteit  

De kwaliteit van opleidingen levert in de zelfevaluatie over 2016 van de sector voor de kwaliteitsgebieden 

onderwijsproces, examinering en schoolklimaat een voldoende op. Op onderwijsresultaten is er een tweetal 

kanttekeningen. Zie daarvoor onderstaande paragraaf over kengetallen. 

Over de kwaliteitszorg en ambitie op opleidingsniveau is de sector niet tevreden voor wat betreft  de 

verantwoording en dialoog. Vooral het element van zelfevaluaties door teams zal in 2017 zijn definitieve vorm 

krijgen. 

Kengetallen  

In mei 2016 publiceerde de inspectie de rendementen over het schooljaar 14-15. Eén van de 14 opleidingen op 

niveau 3 scoorde zowel op jaarresultaat als diplomaresultaat onvoldoende. Een analyse- en verbetertraject is 

ingezet voor deze opleiding. De ‘early warning’ voor de rendementen schooljaar 15-16 laat zien dat deze 

opleiding nu voldoende is, maar dat een andere niveau-3- opleiding onder de maat scoort. De sector heeft 

besloten een uitgebreider onderzoek te doen naar niveau-3-opleidingen. Ook maakte de sector een actieplan en 

worden de resultaten gemonitord in 2017.  

De sector is in  het algemeen tevreden over de vsv-resultaten die behaald zijn in 2016. In de tweede helft van 

2016 is een plan van aanpak ingediend, dat deel uitmaakt van de variabele kwaliteitsafspraken. 

Verbeterinspanningen richten zicht met name op de opleidingen Welzijn Roermond en Welzijn Venlo. Zij 

behaalden een onvoldoende resultaat ten opzichte van de vsv-norm.  
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Met een rapportcijfer van 7,1 geven de deelnemers aan tevreden te zijn over de opleidingen van de sector Zorg & 

Welzijn. Hoge rapportcijfers zijn er voor de opleidingen in de assisterende beroepen (tandartsassistente, dokters- 

en apothekersassistente). De opleidingen Welzijn blijven daarbij iets achter.  

Een verbeterpunt voor alle opleidingen in de sector ligt er op het thema rooster en onderwijstijd. Dit verbeterpunt 

is inmiddels Gildebreed opgepakt (zie § 2.3.2). 

Vooruitblik 2017 

In de sector wordt vanuit beleidsplanning meer projectmatig gewerkt en teamkwaliteitsborging wordt ingevoerd. 

Basis daarvoor vormt het organisatie-ontwikkeltraject 2017-2018. Dat draagt ertoe bij, dat de beoogde verbeter- 

en kwaliteitscultuur gedeeld wordt en tot uitdrukking komt in het handelen met als motto: “wij maken samen het 

verschil”.  

Het management van de sector stemt de teamplannen beter af op de meerjarenbeleidsplannen en de 

sectorjaarplannen die in 2016 opgeleverd zijn.  

Systematische professionalisering in samenwerking met de GO!cademy komt tot uitdrukking in een scholingsplan 

dat zowel team- als individugericht is. 

De bevindingen van een nader onderzoek naar de onvoldoende rendementen en vsv-problematiek voor niveau 3-

opleidingen worden omgezet in maatregelen. De Verpleegkundige-TOP-opleiding start per september 2017. Een 

derde doorlopende leerlijn vmbo-mbo zal starten in Roermond. Een regionale stuurgroep legt de verbinding 

tussen de verschillende doorlopende leerlijnen. De resultaten van innovatieprojecten uit 2016 worden verankerd 

in het onderwijs van de sector of de opleiding. 

In 2017 zal maatwerk en EVC een belangrijker rol spelen in het onderwijs -en opleidingsaanbod. Gildebrede 

afstemming en samenwerking krijgt vorm in een Expertisecentrum. 

3.3 Keuzedelen 

Na het vrijwillig inzetten van de keuzedelen bij één opleiding in 2015, zijn per 1 augustus 2016 in alle herziene 

onderwijsprogramma’s bij Gilde Opleidingen keuzedelen opgenomen. 

De Gildebrede-afspraken met betrekking tot de keuzedelen, die kader stellend zijn bij vormgeving van het 

onderwijs in de sectoren, zijn opgenomen in het interne Kaderdocument FoV 2016-2017. 

Gilde Opleidingen maakt geen gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van de keuzedeelverplichting in het 

kader van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming (artikel 6.1.2a, tweede lid, van de WEB). 

Het keuzendelenaanbod is in ontwikkeling en zal in de komende jaren groeien in omvang en wellicht wisselen van 

samenstelling. Op de website van Gilde Opleidingen staat te allen tijde een actueel overzicht van het aanbod van 

de keuzedelen binnen Gilde Opleidingen. Dit betreft een globaal overzicht voor de gehele instelling. 

Deelnemers worden via de eigen opleiding geïnformeerd over het voor hun opleiding betreffende aanbod en 

keuzeproces. 

Gilde Opleidingen heeft in 2016 geen verzoeken ontvangen met betrekking tot het mogen volgen van een niet-

gekoppeld keuzedeel. Wel is in 2016 een procedure hieromtrent ingericht. 

Alle sectoren zijn in schooljaar 2016-2017 gestart met de uitvoering van de keuzedelen. In veel sectoren vindt de 

implementatie gefaseerd plaats. Daarmee zullen de daadwerkelijke keuzemomenten van deelnemers en de 

daadwerkelijke uitvoering van het onderwijs met betrekking tot keuzedelen toenemen in 2017. Daarnaast geldt 

voor veel van de keuzedelen waarvan in 2016 het onderwijs gestart is, dat ze vast onderdeel uitmaken van een 

configuratie-systematiek. Voorgaande factoren hebben hoogstwaarschijnlijk bijgedragen aan het feit dat in 2016 

geen keuzedelen vanwege doelmatigheidsoverwegingen uit het aanbod zijn gehaald. 

Het invoeren van de keuzedelen betreft een meerjarig ontwikkelproces voor zowel het onderwijs als de 

ondersteunende diensten. In 2017 krijgt dit zijn vervolg. Hierbij zal onder andere aandacht zijn voor de 

samenstelling van het aanbod, de doorontwikkeling van het onderwijs en de examinering en het digitaliseren van 

de procesgang met betrekking tot de keuzedelen. 
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3.4 Taal en rekenen 

In het najaar van 2015 is door het Ministerie van OC&W besloten dat de resultaten van rekenen voorlopig nog 

niet mee tellen voor het behalen van een diploma. Het besluit leidde onmiddellijk tot een forse terugval in 

urgentiebesef van deelnemers. Het blijven motiveren van deelnemers om zich in te zetten bij rekenen is daarmee 

een aandachtspunt. 

 

 

 

Resultaten en examens 

 

Op het gebied van het taal- en rekenonderwijs kent Gilde Opleidingen de volgende ambities: 

Gilde Opleidingen streeft er met betrekking tot Nederlands, rekenen en Engels naar dat de resultaten minimaal 

overeenkomen met het landelijk beeld. 

 

De resultaten voor de centrale examinering in 2015-2016 laten het volgende beeld zien: 

Engels B1: Gilde Opleidingen scoort rond het landelijk gemiddelde, dat tevens voldoende is 

Nederlands 2F: Gilde Opleidingen scoort rond het landelijk gemiddelde, dat tevens voldoende is 

Nederlands 3F: Gilde Opleidingen scoort rond het landelijk gemiddelde, dat rond de 5,7 ligt 

Rekenen 2F: Gilde Opleidingen scoort iets hoger dan het landelijk gemiddelde dat rond de 5,5 ligt 

Rekenen 3F: Gilde Opleidingen scoort iets hoger dan het landelijk gemiddelde dat rond de 5 ligt. 

 

Hoewel de resultaten overeenkomen met de landelijke resultaten, en daarmee voldaan wordt aan de ambitie, 

moet geconcludeerd worden dat er met betrekking tot de hoogte van het resultaat nog ruimte en noodzaak tot 

verbetering is. De resultaten laten immers zien dat een bepaald aantal deelnemers onvoldoende scoort op de 

examens tot nu toe en dus op termijn het vereiste niveau voor diplomering niet behaalt. 

 

Professionalisering 

In samenwerking met de GO!cademy en in afstemming met de onderwijssectoren, hebben in 2016 verschillende 

trainingen en scholingsbijeenkomsten plaatsgevonden gericht op taal- en rekenonderwijs. Er zijn zeven docenten 

opgeleid tot vakbekwaam rekendocent en er hebben een kleine dertig docenten geparticipeerd in gerichte 

trainingen voor taalassessoren. 

 

Vooruitblik naar 2017  

Belangrijk is een gezamenlijk beleid te ontwikkelen ten aanzien van rekenzwakke deelnemers en voorbereiding 

op ER examen. Het proces hiervan is lopende. Voorts worden mogelijkheden onderzocht om het onderwijs in taal 

en rekenen nieuwe impulsen te geven. Gedacht wordt aan werken in niveaugroepen, het gebruik van een talen- 

en rekenlab en meer differentiatie in werkvormen. 

Komend jaar wordt de afnamelocatie voor centrale examens in Roermond grondig gerenoveerd. Gekeken wordt 

naar mogelijkheden tot verdere optimalisering van dit examenlokaal.  

 

3.5 Gilde Sportief 

Gezonde burgers, maar ook gezonde werknemers is waar Gilde Opleidingen voor staat. Dit sluit aan bij het 

predicaat Gezonde School dat mede naar aanleiding van het programma Gilde Sportief verstrekt is. 

Gilde Sportief biedt een gevarieerd pakket aan sportieve activiteiten voor alle eerstejaars bol-deelnemers van de 

instelling. Doel is bewustwording en promoten van een actieve en gezonde leefstijl. 

Concreet bestaat het Gilde Sportief programma 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; 
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 Deelname aan clinics, van golfen en gezonde voeding tot deelname aan onder andere de City-Run en 

de Venloop. 

 

Het sportaanbod wordt voornamelijk gerealiseerd bij externe aanbieders in de regio. In 2016 waren dat zeventig 

bedrijven en sportverenigingen in het voedingsgebied van de instelling. Dit aantal is groeiende. 

Ongeveer 3200 deelnemers hebben in 2016 het programma gevolgd. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal in 

voorafgaande jaren. Voor 2017 wordt wederom gestreefd naar een breed en actueel aanbod. 

 

 

3.6 EVC 

In 2016 zijn er in Nederland ingrijpende veranderingen in het EVC stelsel doorgevoerd. De zogenaamde “EVC 

Onderwijsroute” en “EVC arbeidsmarktroute” zijn landelijk ingevoerd. Erkende EVC aanbieders voeren trajecten 

uit in de arbeidsmarktroute om leer- en werkervaring van kandidaten te valideren ter ondersteuning van 

loopbaanvraagstukken. Erkende onderwijsinstellingen voeren de “onderwijsroute” uit voor kandidaten die een 

erkend diploma willen behalen door middel van het volgen van een verkorte of versnelde opleiding wanneer dat 

mogelijk is. Het nieuwe stelsel stimuleert de verbinding tussen deze twee routes. Erkende EVC-aanbieders 

dragen in een ketenaanpak met een onderwijsinstelling gezamenlijk bij aan een Leven Lang Leren van 

kandidaten. Gilde Opleidingen heeft jarenlange ervaring als erkend EVC-aanbieder en daardoor de gelegenheid 

om beide routes in een ketenaanpak aan te bieden.  

In 2016 is het aantal uitgevoerde EVC trajecten teruggelopen ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal zijn in 

2016 112 EVC-trajecten uitgevoerd. Deels is dat te verklaren omdat niet alle valideringsvraagstukken middels een 

EVC-traject zijn beantwoord. Het EVC-punt van Gilde Opleidingen heeft in 2016 ervaring opgedaan met 

eigentijdse valideringsinstrumenten die ondersteunend kunnen zijn bij de vraag naar maatwerk- en diploma 

trajecten.  

In 2016 is een begin gemaakt met de inrichting van het Gilde loopbaancentrum en het Gilde expertisecentrum 

voor maatwerktrajecten. Het EVC-punt leverde in 2016 met een breed palet aan valideringsinstrumenten 

oplossingen voor het bij elkaar brengen van vraag- en aanbod bij scholingsvraagstukken. 

In 2017 verwacht het EVC-punt een toename van de vraag naar validering van leer- en werkervaring. De 

arbeidsmarkt in de regio trekt aan en er zal meer vraag ontstaan naar gekwalificeerd personeel. De inzet van 

valideringsinstrumenten, al dan niet gevolgd door (maatwerk) scholing, kan daar een waardevolle bijdrage aan 

leveren.     

 

3.7 Passend Onderwijs en begeleiding van deelnemers 

Passend Onderwijs staat voor een passende opleidingsplaats voor iedere deelnemer binnen Gilde Opleidingen 

en heeft betrekking op alle basis- en aanvullende ondersteuningsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan de 

optimale ontwikkeling van de deelnemer. Dit kan met behulp van maatwerkgerichte ondersteuning. Goed en 

uitdagend onderwijs en kwalitatief goede begeleiding zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Het uiteindelijke doel 

is om de deelnemer te ondersteunen bij een succesvol verloop van zijn schoolloopbaan. 

 

Passend Onderwijs blijft vooralsnog een ontwikkeltraject. Professioneel werken, een van de strategische 

hooflijnen van Gilde Opleidingen, is een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van de doelen voor Passend 

Onderwijs.  

 

Voor 2016 zijn voor Passend Onderwijs de volgende doelen gesteld: 

 Implementatie van Passend Onderwijs op de werkvloer. 

 Verbreden en verdiepen van het eigenaarschap Passend Onderwijs binnen de sector.   

 Inzetten op professionalisering van de opleidingsteams en trajectbegeleider, mede door inzet 

van ambulant ondersteuners. 

 Door ontwikkelen en actualiseren van de “bijlage OOK traject Passend Onderwijs” in 

EduArte/DBS en de verdere professionalisering van de ondersteuningsgesprekken. 
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 Door ontwikkelen en actualiseren van het ondersteuningstraject met EduArte/ Deelnemers 

Begeleiding Systeem (DBS). 

 Kwaliteit van de expertiseteams borgen en verbeteren 

 Verlengen van de aanbesteding ambulant ondersteuner (externe experts) voor twee jaar, tot 1 

augustus 2018  

 Benoemen van de voorzitters van de expertiseteams 

 Borgen van de huidige inzet van de intern ondersteuners 

 Werken met speerpunten  

 Actualiseren 

 Evalueren en zo nodig bijstellen van de procedure dyslexie/dyscalculie/aangepaste facilitering  

(dyslexie-dyscalculie-, faciliteitenpaspoort) 

 Evalueren en zo nodig bijstellen van de procedure deelnemers met een visueel- en auditieve 

beperking  

 Continuering van de samenwerking met de gemeente Roermond in het kader van schuldhulpverlening.  

 

De verdere implementatie van de expertiseteams is in 2016 succesvol verlopen. 

De huidige structuur van de aanvullende ondersteuning in de vorm van expertiseteams, met inzet van diverse 

experts, wordt door de werkvloer nog steeds als waardevol ervaren. De korte lijnen en aanwezigheid van de 

verschillende experts op de werkvloer, is hierbij een belangrijk aspect.  

In 2016 zijn in totaal 1554 ondersteuningstrajecten met individuele deelnemers in EduArte geregistreerd.  

 

Passend Onderwijs moet voor een groot gedeelte plaatsvinden binnen het onderwijsproces. 

In 2016 heeft een verdere verankering en verdieping plaatsgevonden en is er een aanzet gemaakt om het 

eigenaarschap bij de sectoren te beleggen. Dit vraagt ook in 2017 nog verdere inspanning.  

Aan de hand van speerpunten zijn er in 2016 thema’s vastgesteld, zoals het terugdringen van ongeoorloofd 

verzuim, een training ‘plannen en organiseren’ voor deelnemers, een deelnemersoverleg en registratie in 

EduArte. De speerpunten dragen bij aan de inbedding van Passend Onderwijs in de sectoren, maar de werkdruk 

van de dagelijkse praktijk blijkt soms een vertragende factor te zijn.  

 

Het bieden van Passend Onderwijs vraagt om voldoende pedagogische en didactische vaardigheden van de 

onderwijsteams. De GO!cademy heeft een breed aanbod aan scholing met betrekking tot Passend Onderwijs en 

hiervan is gebruik gemaakt door onderwijspersoneel en intern ondersteuners. Voorts draagt de coachende rol van 

de ambulant ondersteuner bij aan de professionalisering van opleidingsteams op het gebied van Passend 

Onderwijs.  

Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie Passend Onderwijs media februari 2016, is de aanbesteding van 

de ambulante ondersteuning met twee jaar verlengd. Tevens zijn er voorzitters benoemd voor de expertiseteams, 

gefaciliteerd vanuit de sector. Dit laatste heeft geresulteerd in het beter functioneren van de overleggen van de 

expertiseteams.  

De procedure “bijlage OOK” is bijgesteld, evenals de procedure voor registratie van ondersteuningstrajecten.   

Er is ingezet op het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuningsgesprekken, omdat deze een behoorlijke 

mate van deskundigheid vergen. De ambulant ondersteuners hebben een nadrukkelijke opdracht gekregen in het 

professionaliseringstraject van de gespreksvoerders. In 2016 zijn er in EduArte 613 “bijlage OOK trajecten 

Passend Onderwijs” geregistreerd.  

 

De procedures voor deelnemers met beperkingen zijn geëvalueerd en deels al geactualiseerd. De aangepaste 

facilitering wordt nog nader uitgewerkt.  

In 2016 zijn er 1704 dyslexie-/dyscalculie-paspoorten uitgegeven aan deelnemers met een actieve verbintenis. 

In 2016 is ervoor gekozen om de inzet van de intern ondersteuners vanaf 2017 volledig te financieren uit het 

budget Passend Onderwijs.  Hierdoor wordt de essentiële rol van de intern ondersteuners geborgd en kan verder 

gewerkt worden aan de uitbouw van de expertiseteams. 

De samenwerking met de Gemeente Roermond rond het thema ‘schuldhulpverlening bij jongeren’ is in 2016 

voortgezet. De ervaring leert echter dat deelnemers moeite hebben om hulp te vragen bij eventuele financiële 
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problemen/schulden.  Voorlichting in klassen wordt nu ingezet als drempelverlagende activiteit. Daarnaast 

worden opleidingsteams en met name trajectbegeleiders geïnformeerd over de acties met betrekking tot 

schuldhulpverlening voor jongeren. 

Doelen voor 2017 

 Implementatie van Passend Onderwijs op de werkvloer blijft een hoge prioriteit houden: 

 Inzetten op professionalisering van de opleidingsteams, trajectbegeleiders en intern ondersteuners. 

Dit gebeurt mede door de ambulant ondersteuner als coach in te zetten 

 Verbreden en verdiepen van het eigenaarschap Passend Onderwijs binnen de sector.  

 Inzetten op rapportages, om een betere monitoring en sturing te realiseren 

 Evaluatie van Passend Onderwijs, met extra aandacht voor de rol van de intern ondersteuner 

 Deskundigheidsbevordering van de docententeams m.b.t. dyslexie/dyscalculie/aangepaste 

facilitering 

 Door ontwikkelen en actualiseren van de “bijlage OOK traject Passend Onderwijs” in EduArte/DBS 

en professionalisering van de ondersteuningsgesprekken 

 Door ontwikkelen en actualiseren van het ondersteuningstraject met EduArte/DBS 

 Kwaliteit expertiseteams borgen en verbeteren 

 Inzet schoolmaatschappelijk werk borgen; nieuwe aanbesteding schoolmaatschappelijk werk 

 Actualiseren van de procedures betreffende dyslexie/dyscalculie/aangepaste facilitering en deelnemers 

met een visueel- en auditieve beperking. 

 Continuering van de samenwerking met de gemeente Roermond in het kader van schuldhulpverlening 

 Opzetten van een (preventieve) suïcide aanpak, waaronder protocollen, voorlichting en training. 

 

3.8 Loopbaanadvies en Loopbaancentrum 

De studieloopbaanbegeleiding en loopbaanadvisering is belegd bij het team Loopbaanadvies. Ruim 

zevenhonderd adviesgesprekken voor diverse doelgroepen hebben in 2016 plaatsgevonden. De studie-

/loopbaanadviseurs van Gilde Opleidingen helpen (potentiële) deelnemers hun weg te (her)vinden en 

ondersteunen bij bijvoorbeeld verlengde intake en heroriëntatie.  

In 2016 is gestart met een aantal nieuwe activiteiten op het gebied van studievoorlichting voor onder meer vo-

scholen. Voor ouders is de informatiebijeenkomst ‘Help, mijn kind moet een opleiding kiezen’ ontwikkeld. Deze is  

inmiddels vijf keer met succes uitgevoerd. 

In het licht van een project gericht op Werving, Voorlichting en Plaatsing (WVP) dat start in 2017, zal onder 

andere de opdracht van het team Loopbaanadvies herijkt worden. 

In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een loopbaancentrum waar jongeren en 

volwassenen uit de hele regio terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van leren en werken. Daarmee 

neemt Gilde Opleidingen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid richting de toekomst waarin beroepen 

steeds sneller veranderen en werknemers een leven lang leren. Een van de eerste activiteiten is het in de markt 

zetten van de loopbaanadvies-activiteiten die de instelling ook inzet voor de eigen deelnemers. 

Begin 2017 wordt een projectleider aangetrokken die de opdracht krijgt het loopbaancentrum verder vorm te 

geven. 
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3.9 Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) 

Op basis van de vastgestelde visie LOB binnen Gilde Opleidingen is in 2016 een start gemaakt met de 

implementatie van LOB in het onderwijs. In de visie van Gilde Opleidingen wordt de prioriteit gelegd op de vijf 

onderscheiden loopbaancompetenties en op de gesprekstechniek die nodig is om de deelnemers te begeleiden 

bij de ontwikkeling van deze competenties. De combinatie van ervaren en reflecteren helpt de deelnemers om 

zichzelf gezien te voelen en zicht te krijgen op hun competenties. Hierdoor kan de deelnemer het eigen 

leerproces reguleren en zich beter voorbereiden op de toekomst. Daarnaast kan goede LOB een positieve 

bijdrage leveren aan het bestrijden van voortijdig schoolverlaten.  

De visie van de instelling op LOB biedt kaders, waarbinnen de sectoren vrijheidsgraden hebben met betrekking 

tot de invulling. LOB kan bijvoorbeeld als separaat vak ingericht worden, maar ook kan gekozen worden voor een 

integrale aanpak waarbij LOB in verschillende studieonderdelen aan de orde komt. De keuzes die hierin tot nu toe 

gemaakt zijn in de sectoren zijn divers. 

Per sector zijn in 2016 twee schoolcoaches geschoold. Deze schoolcoaches trainen hun collega-

onderwijsgevenden in het gedachtengoed van LOB en de gesprekstechnieken. Voor de sectoren is de opbrengst 

van de trainingen tot nu toe verschillend. In de ene sector verloopt dit proces voorspoediger dan in de andere. Het 

creëren van draagvlak voor deze vorm van begeleiden verdient in alle lagen van de organisatie meer aandacht. 

Bij de Entree-opleidingen van de sector Talentenonderwijs is er in schooljaar 2015-2016 voor gekozen om de 

voltallige onderwijsteams door een extern deskundige te laten trainen, in verband met de specifieke doelgroep 

van deze opleidingen, namelijk veelal kwetsbare deelnemers. 

 

In  2017 wil Gilde Opleidingen: 

 Organisatiebreed meer draagvlak creëren voor LOB. 

 Meer coaches laten opleiden, die vervolgens de docenten trainen, zodat alle onderwijsgevenden in 

2017-2018 de basistraining LOB gevolgd hebben. 

 Waar nodig een vervolg geven aan de basistraining  in de vorm van een verdiepingstraining, zodat de 

implementatie nog beter zijn beslag krijgt. 

 De eerste stappen zetten in samenwerking met het vo om te komen tot een doorlopende LOB lijn vo-

mbo. Doel hiervan is zorgdragen voor continuïteit in het geven van persoonlijke aandacht, inzicht 

hebben in en tijd hebben voor ontwikkeling, waardoor de deelnemer beter voorbereid is op vervolgstudie 

of arbeidsmarkt. 

 

3.10 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.  

In 2016 heeft het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) negen meldingen van huiselijk geweld in behandeling 

genomen die betrekking hadden op deelnemers van Gilde Opleidingen. 

 

3.11 Klachten en ongewenste omgangsvormen 

Commissie van Beroep voor de Examens 

Stichting Gilde Opleidingen is via de samenwerkingsovereenkomst Commissie van Beroep voor de Examens 

aangesloten bij een externe Commissie van Beroep voor de Examens. De overige partners zijn: CITAVERDE 

College, Helicon Opleidingen, ROC Ter AA en het 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 hoopt met deze commissie een stuk onafhankelijkheid richting de 

deelnemer te waarborgen. 



   

   
 
  

62 
 

Er is bij de Commissie van Beroep voor de Examens in 2016 één beroepszaak aanhangig gemaakt, die heeft 

geleid tot een behandeling en een hoorzitting. Het betrof overigens geen zaak van Gilde Opleidingen. 

Klachten 

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 wijzigen van de samenstelling van de Algemene Klachtencommissie middels het 

aantrekken van een externe voorzitter is nu nog meer de onafhankelijkheid van de Commissie gewaarborgd. 

Naast de voorzitter is vanaf december 2016 ook mevrouw M. Janssen als extern lid werkzaam voor de Algemene 

Klachtencommissie. Mevrouw M. Janssen vervangt de heer drs. J. Masschelein. De heer J. Masschelein heeft op 

15 december 2016 afscheid genomen van de Algemene Klachtencommissie. De heer mr. W. Riechelman, 

juridisch medewerker van Gilde Opleidingen, is tevens 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 2016 totaal veertien klachten ontvangen. Eén klacht 

heeft geleid tot een behandeling c.q. hoorzitting bij de Algemene Klachtencommissie. De overige klachten zijn 

door de opleiding onderzocht en in goed overleg met klager opgelost. In 2015 zijn dertien klachten door de 

Algemene Klachtencommissie ontvangen en afgewikkeld. In 2016 was er dus een toename van één klacht ten 

opzichte van 2015. 

De Algemene Klachtencommissie heeft in 2016, op verzoek van de Sectoren Techniek, Talentenonderwijs en 

Zorg en Welzijn, een aantal informatiemiddagen verzorgd voor de onderwijsteams. Deze informatiebijeenkomsten 

werden als zeer positief ervaren door de betreffende sectoren. De Algemene Klachtencommissie blijft ook in 2017 

bereid informatiebijeenkomsten te verzorgen op verzoek van de sectoren.  

Ongewenste omgangsvormen 

Vanuit de Stichting Geschillen Onderwijs behandelt een externe klachtencommissie klachten over ongewenste 

omgangsvormen. Dergelijke klachten zijn in 2016 niet ingediend. 
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4 Personeel 

4.1 Beleid en ontwikkelingen 

Het beleid en de ontwikkelingen op het gebied van personeel liggen in lijn met het strategisch beleid van Gilde 

Opleidingen 2016-2020. In de volgende paragrafen worden de ontwikkelingen van de belangrijkste P&O thema’s 

toegelicht.  

4.1.1. Strategische Personeelsplanning  

In 2016 heeft een verdieping plaatsgevonden op het in 2015 opgestelde formatiebeleid. Voor elke sector en 

dienst is de geplande uitstroom in kaart gebracht voor de middellange- en lange termijn. Er zijn voorstellen 

gedaan hoe strategische personeelsplanning verder vorm te geven. Op basis hiervan wordt in 2017 gestart met 

de ontwikkeling en borging van standaard instrumentarium en een standaard werkwijze voor strategische 

personeelsplanning. Dit wordt aangevuld met een kader met betrekking tot competenties voor kwalitatieve 

personeelsplanning. 

4.1.2. Verzuim/fit houden 

 Gilde Opleidingen hanteert de volgende doelen met betrekking tot verzuim: 

 Verzuimpercentage < 4%; 

 Verzuimfrequentie < 1; 

 Verzuimduur < 15 dagen. 

 

De resultaten over 2016 vergeleken met de voorgaande jaren zien er als volgt uit: 

 

Omschrijving 2014 2015 2016 norm 

Ziekteverzuim 4,12% 4,03% 4,23% < 4% 

Verzuimfrequentie 0,77 0,85 0,95 < 1 

Verzuimduur 23,36 24,59 16,71 < 15 dagen 

nul-verzuim 49,66% 47,52% 46,27% 
 

Tabel 4.1.2 Verzuimgegevens Gilde Opleidingen 

 

De volgende conclusies zijn getrokken: 

 Het verzuim in 2016 ten opzichte van de voorgaande jaren stijgt licht. 

 De groep werknemers die geen verzuim heeft gehad, neemt licht af en er zijn dus minder mensen niet 

ziek geweest in 2016. 

 De verzuimduur neemt af, hetgeen een positieve ontwikkeling is. 

 

Vanaf 1 januari 2016 is Gilde Opleidingen Eigen Risicodrager voor de Ziektewet geworden. 

Gilde Opleidingen was al Eigen Risicodrager voor de WGA8. Hiermee zet Gilde Opleidingen de ontwikkeling voort 

om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor verzuim. 

 

Leidinggevenden zijn casemanager bij verzuim en worden hierbij actief ondersteund door de dienst P&O. In deze 

aanpak is er aandacht voor preventie van verzuim. De focus ligt op mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het 

verkorten van verzuim. 

Vanuit de GO!cademy is er aanbod voor de leidinggevenden, gericht op omgaan met verzuim.  

In 2016 is het Sociaal Medisch Team (SMT) opgestart. In het SMT kunnen leidinggevenden kennis met elkaar 

delen onder begeleiding van de bedrijfsarts en de adviseur verzuim en re-integratie. 

 

 

 

                                                           
8 WGA*: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten 
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De volgende acties zijn voor 2017 geformuleerd: 

 Doorontwikkeling leiderschap in relatie tot de rol van casemanager. 

 Werknemers aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid op gebied van gezondheid en gedrag. 

 Verzuimpreventie; aandacht voor frequent verzuim en vroeg signalering. 

 De nieuwe Arbowet stelt een aantal verplichtingen waaraan Gilde Opleidingen in 2017 moet voldoen. 

Nader beleid wordt hierop uitgezet.  

 Samenvoeging WGA vast en WGA flex. 

  

4.1.3. Duurzame inzetbaarheid  

Duurzame Inzetbaarheid is een breed begrip en vraagt zowel van werkgever als werknemer hier aandacht aan te 

schenken. Gilde Opleidingen heeft geen separaat beleid op dit gebied.  

Ingezette activiteiten zoals het organisatieontwikkeltraject in relatie tot het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek 

(MTO) hebben raakvlakken met dit onderwerp. Vanuit deze invalshoeken worden aspecten opgepakt die 

gerelateerd zijn aan duurzame inzetbaarheid. 

 

4.1.4. Professionalisering en loopbaanontwikkeling 

De volgende activiteiten zijn in 2016 uitgevoerd met betrekking tot professionalisering: 

 Er is een pilot gestart om werknemers van bedrijven te enthousiasmeren voor het vak van docent. Het 

resultaat is dat drie werknemers met ingang van het volgend schooljaar naar verwachting als gastdocent 

starten bij de sector Techniek.  

 Bij scholingsvragen van individuele medewerkers, wordt gekeken of deze mogelijk aansluiten bij de 

scholingsbehoeften van een grotere doelgroep. Naar aanleiding van dergelijke behoeftepeilingen, heeft 

het interne scholingsplatform GO!cademy het volgende cursusaanbod gedaan in 2016: 

- Workshop “update Nederlandse taal en rode boekje” 

- Workshop Prezi 

- Cursus Excel voor beginners en gevorderden 

- Cursus OneNote 

- Cursus Snellezen/mindmapping en geheugen training 

 Het overige scholingsaanbod in 2016 is bepaald naar aanleiding van de verschillende sectorplannen. 

 Voorts heeft scholing plaatsgevonden naar aanleiding van Gildebrede speerpunten, zoals passend 

onderwijs, digitaal activerende didactiek en Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding (LOB) In dit kader zijn 

er ongeveer tachtig docenten geschoold. 

 Met betrekking tot examinering zijn zowel vanuit Gilde Opleidingen centraal trainingen georganiseerd, 

als vanuit de sectoren zelf. Het betreft onder andere scholingsbijeenkomsten voor examencommissies, 

assessorentrainingen en deskundigheidsbevordering gericht op vaststellers. Daarnaast zijn bijvoorbeeld 

professionaliseringsbijeenkomsten verzorgd in het kader van de implementatie van TOA-examens. 

 

Cursusaanbod en deelnemersaantallen 2015 versus 2016 

In vergelijking met 2015 is er een toename te constateren van ongeveer 200 deelnemers en een stijging van 50% 

in het aantal aangeboden cursussen van GO!cademy:  

2016 2015 

Aantal 

cursussen  

Aanwezige 

deelnemers 

Aantal 

cursussen  

Aanwezige 

deelnemers 

28 468 14 268 

Tabel 4.1.4 Formele deskundigheidsbevordering Gilde Opleidingen 2016 versus 2015, zoals georganiseerd door 

GO!cademy.  

Vooruitzichten 2017 

In de Human Resources agenda voor 2017 is het volgende opgenomen met betrekking tot professionalisering en 

loopbaanontwikkeling: 

 Formuleren van HRD beleid 

 Samenvoegen van scholingsplannen van sectoren onder de naam Gilde-breed scholingsplan 

 Doorontwikkeling van de GO!cademy 
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 Vaststelling van een leiderschapsprofiel  

 Plan van aanpak invoering van het leiderschapsprofiel  

 Implementatie van het  leiderschapsprofiel (2017-2018). 

 

4.1.5. Arbeidsomstandigheden en veiligheid 

In 2016 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd in het kader van Arbo en Veiligheid: 

 De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met de daarbij behorende toetsing is afgerond. 

Voor de locaties zijn rapportages inclusief plannen van aanpak in samenwerking met leidinggevenden 

opgesteld. Voor locatie overstijgende onderwerpen is een separate rapportage opgesteld. 

 Het crisismanagementplan is verder uitgewerkt. 

 Het veiligheidsplan is in 2016 uitgewerkt en zal in 2017 worden vastgesteld en geïmplementeerd. 

Ondersteunend aan het veiligheidsplan zijn een aantal protocollen verder uitgewerkt, specifiek gericht op 

de veiligheid van deelnemers. 

 In 2016 is een vervolgonderzoek naar de toepasbaarheid van een systeem van incidentenregistratie 

uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een gedigitaliseerd incidentenregistratiesysteem. 

 Op verzoek van de bedrijfsarts en/of op individuele verzoeken van medewerkers naar aanleiding van 

klachten, zijn werkplekken bezocht en is geadviseerd met betrekking tot inrichting en meubilair, 

werkhouding en de wijze waarop het werk uitgevoerd wordt. 

 De medewerkers met een bhv-taak hebben een externe herhalingscursus bhv gevolgd. Op alle locaties 

zijn (ontruimings-)oefeningen uitgevoerd.  

 Voor medewerkers en deelnemers zijn lesactiviteiten georganiseerd op het gebied van onder meer 

loverboys, alcohol en drugs, pesten, discriminatie, diversiteit en omgaan met geld. 

 

Voor 2017 zijn de volgende doelen gesteld met betrekking tot Arbo en Veiligheid: 

 Vaststelling en implementatie van het veiligheidsplan en protocollen voor deelnemers en medewerkers. 

 Vastgestelde Risico inventarisaties en evaluaties (RI&E’s) actualiseren inclusief plannen van aanpak. 

 Afronding project Proeftuin gericht op sociale veiligheid in en om de school. 

 Oefeningen voor het crisismanagementteam. 

 Evaluatie van de implementatie van het systeem voor incidentenregistratie. 

 Aanstelling coördinator veiligheid. 
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4.1.6. Medewerkerstevredenheid 

In september 2016 is het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) afgenomen onder het personeel van 

Gilde Opleidingen. Er is respons bereikt van 73,3 %. Dit is een stijging van 1,4 % ten opzichte van de meting in 

2013.  

Met een tevredenheidscore van 7,2 is een mooi resultaat gehaald dat gelijk is aan het MTO van 2013. In 

onderstaande tabel zijn de scores op het niveau van Gilde Opleidingen over 2013 en 2016 vermeld, alsmede de 

mbo-brede gegevens.  

   Bevlogenheid Betrokkenheid Tevredenheid 

Gilde Opleidingen 2016   7,4 7,2  7,2 

Mbo Nederland 2016 7,5 7,6  7,5 

Gilde Opleidingen 2013    7,2 7,1 7,2 

Tabel 4.1.6 Vergelijking MTO-resultaten 2016 met landelijke resultaten en met de gegevens uit 2013 

 

Net als in 2013, is in het MTO de vraag gesteld “Waar ben je als medewerker van Gilde Opleidingen trots op en 

waar zie je verbeterpunten?”. 

De belangrijkste trotspunten van de medewerkers van Gilde Opleidingen zijn in volgorde van belang:  

1. Onze collega 

2. Student staat centraal 

3. Samenwerking 

4. GO!cademy 

De volgende aspecten worden door de medewerkers als verbeterpunten naar voren gebracht: 

1. Communicatie 

2. Werkdruk 

3. Student staat centraal. 

4. Professionaliteit. 

In vergelijking tot de resultaten van het MTO van 2013, zijn de volgende aspecten verbeterd: 

 Mijn werk geeft energie; 

 Duidelijkheid leidinggevende; 

 Mijn ontwikkelmogelijkheden; 

 Doorgroeimogelijkheid; 

 Loopbaanontwikkeling.  

De volgende aspecten worden ten opzichte van het MTO van 2013 lager gewaardeerd: 

 Werkomstandigheden; 

 In mijn team staat de student centraal; 

 Als directe collega’s kunnen we elkaar op het gedrag aanspreken. 

Bij de werkdrukbeleving is geen verbetering (of verslechtering) geconstateerd met de beleving zoals gemeten in 

2013. Ook wijkt de werkdrukbeleving niet veel af ten opzichte van de overige instellingen binnen het mbo. 

4.1.7. Arbeidsmarktbeleid  

In 2016 is het project Arbeidsmarktbeleid en -Communicatie afgerond dat oplossingen heeft gedefinieerd om 

adequaat te kunnen inspelen op toekomstige vervangingsvraagstukken van onderwijspersoneel. Intensivering 

van de samenwerking met organisaties in de omgeving van Gilde Opleidingen (bedrijfsleven, zorginstellingen 

e.d.) om potentiële docenten te werven, is één van deze initiatieven. Dit heeft geleid tot de start van een 



   

   
 
  

67 
 

opleidingstraject waaraan potentiële nieuwe docenten deelnemen. Daarnaast zijn door de afdeling 

Studentenzaken & Communicatie in samenwerking met P&O, intern initiatieven gestart om de positie van Gilde 

Opleidingen als werkgever sterker te positioneren. In 2016 is voorts een pilot gestart ter optimalisering van het 

werving en selectie proces. De resultaten van deze pilot worden in 2017 verwerkt in een nieuwe aanpak voor dit 

proces.  

4.1.8. Cultuuronderzoek 

Najaar 2016 is Gilde Opleidingen gestart met het Organisatie-ontwikkeltraject onder de naam Samen maken wij 

het verschil. Het programma richt zich op thema’s als verbinding, groei en ontwikkeling en alignment (goede en 

eenduidige afstemming). 

Gilde Opleidingen wil zich verder ontwikkelen tot een organisatie met sterke teams en medewerkers die elkaar 

vertrouwen, die open staan voor feedback, zich sterk betrokken voelen, die persoonlijk leiderschap laten zien en 

verantwoordelijkheid aangaan en zodoende gericht zijn op resultaat. Een bedrijfscultuur waarin medewerkers een 

individuele en unieke bijdrage aan de strategische doelen leveren.  

Eind 2017 en 2018 pakken alle leidinggevenden dit ontwikkeltraject op met de medewerkers van hun eigen 

team(s). Op deze manier wil Gilde Opleidingen stapsgewijs en op organische wijze een andere bedrijfshouding 

ontwikkelen; een houding die nieuwe mogelijkheden, nieuwe energie en ook veel werkplezier brengt. 

 

4.2 Personeel in cijfers 

 2016 2015 2014 

 
Vast Tijdelijk Totaal Vast Tijdelijk Totaal Vast Tijdelijk Totaal 

OP 481,16 113,39 594,55 495,43 102,15 597,58 439,36 44,34 483,7 

OOP 238,97 41,46 280,43 233,64 27,28 260,92 316,8 25,8 342,6 

Totaal 720,13 154,85 874,98 729,07 129,43 858,50 756,16 70,14 826,3 

Tabel 4.2a Personeel in fte, OP/OOP, vast/tijdelijk 

Het Onderwijsgevend Personeel (OP) daalt van 598 fte in 2015 naar 595 fte in 2016. In vergelijking tot 2015, is in 

2016 het aantal fte’s van docenten en instructeurs nagenoeg stabiel gebleven. De verhouding van docenten LB 

versus docenten LC is in 2016 eveneens nagenoeg gelijk aan de verhouding in 2015. Dit heeft te maken met het 

aannamebeleid waarbij docenten LC geleidelijk vervangen worden door docenten LB. Hiernaast zijn er in 2016 

een aantal LIO’s (Leraar in Opleiding) aangesteld.  

       

Het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) is gestegen van 261 fte in 2015 naar 280 fte in 2016. Een deel 

van deze stijging betreft voormalige docenten, die thans benoemd zijn in de OOP-functie onderwijskundige.

     

Het totale personeelbestand stijgt met 16 fte van 859 fte in 2015 naar 875 fte in 2016.  

   

  OP OOP Totaal 

<30 74 11 85 

30-40 149 50 199 

40-50 128 77 205 

50-60 239 130 369 

>60 163 73 236 

Totaal 753 341 1094 

Tabel 4.2b Aantal medewerkers naar leeftijdscategorie en OP/OOP 

In 2016 werken bij Gilde Opleidingen gemiddeld 1094 medewerkers. Hiervan is 8% jonger dan dertig jaar, 18% 

tussen dertig en veertig jaar, 19% tussen veertig en vijftig jaar, 34% tussen vijftig en zestig jaar en 22% is ouder 

dan zestig jaar.      
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Bij het OP en bij het OOP is circa 22% 60-plusser. Bij het OOP is het percentage medewerkers jonger dan 30 jaar 

aanzienlijk lager dan bij het OP (3% OOP ten opzicht van 10% OP), terwijl het percentage medewerkers tussen 

50 en 60 jaar bij het OOP aanzienlijk hoger is dan bij het OP (38% OOP ten opzichte van 32% OP).  

  OP OOP Totaal 

Man 333 117 450 

Vrouw 420 224 644 

Totaal 753 341 1094 

Tabel 4.2c Aantal medewerkers naar geslacht 

In 2016 werken bij Gilde Opleidingen 41% mannen en 59% vrouwen. Bij het OP is 44% man en 56% vrouw, 

terwijl bij het OOP 34% man is en 66% vrouw.  
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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 in 2016 de efficiency en kwaliteitsverbetering impuls van 2015 gecontinueerd. Naast de 

uitvoering van het masterplan huisvesting zoals beschreven in paragraaf 2.3.1, zijn er in 2016 op diverse locaties 

kleinschalige verbouwingen uitgevoerd om opleidingen beter te kunnen huisvesten. Daarnaast heeft er een 

grotere verhuizing plaats gevonden, waarbij het CLV (Centrum voor Logistiek Vakmanschap) is verhuisd van de 

Hagerhofweg naar de Laaghuissingel. Om hiervoor ruimte te maken is een pand gehuurd voor Educatie aan de 

Daelweg in Venlo. Om bovenstaand en andere bijkomende uitdagingen qua kwaliteitsverbetering te realiseren, 

zijn o.a. onderstaande projecten uitgevoerd: 

 Aankleden en esthetisch opwaarderen van de ruimtes t.b.v. CLV op de Laaghuissingel. 

 Nieuwe salon gerealiseerd voor de opleidingen kappers en schoonheidsspecialist op de 

Groenveldsingel. 

 Additionele parkeerplaatsen gerealiseerd op de Henri Dunantstraat. 

 Gebouw C op Drakesteyn gerenoveerd voor Educatie. 

 Aanvullende kantoren en spreekkamers gerealiseerd voor Zorgtechniek op de Kerkeveldlaan. 

 Sporthal Groenveldsingel en gymzalen Kasteel Hillenraedtstraat voorzien van nieuwe toestellen voor 

beter sportonderwijs. 

 Leerrijk, een simulatieomgeving voor praktijkles,  gerealiseerd op Kerkeveldlaan. 

 Trap bekleed op de Hagerhofweg en aanvullend verfwerk uitgevoerd.  

In het kader van het meerjarenplan Facilitair Bedrijf is er naast bovengenoemde projecten ook gewerkt aan de 

coördinatie van preventief en correctief onderhoud van Werktuigbouwkundige en Elektrische installaties. 

Facilitair beheer 

Binnen de afdeling Facilitair Beheer is de lijn van afgelopen jaren om in te steken op veiligheid en 

professionalisering gecontinueerd. In 2016 is het nieuwe Meerjarenplan voor het Facilitaire Bedrijf gemaakt als 

ondersteuning voor de nieuwe Gilde Strategie. De thema’s zoals veiligheid, professionalisering, Self Service Desk 

(onderdeel van het KCC) komen ook terug als onderdeel van het meerjarenplan van het Facilitair Bedrijf. 

 Schoonmaak - In 2016 is gestart met een nieuw schoonmaakcontract. De focus lag op een 

handelingscontract in combinatie met dertig procent inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Gilde Opleidingen heeft eind 2016 alle locaties met een voldoende VSR mogen beoordelen.  

 Reprodiensten -  In 2016 is een nieuwe partner voor de reprodiensten van de instelling aangezocht. 

Deze is gevonden in Andi-druk. Deze professionele partner zoekt samen met Gilde Opleidingen naar 

goede oplossingen  

 Koeriersdienst – Er is afscheid genomen van de eigen koeriersdienst. Vanaf april is de koeriersdienst 

uitbesteed aan Postvak 50. De koeriersactiviteiten bij Gilde Opleiding worden thans door de inzet van 

arbeidsparticipatie verzorgd. De koeriersdienst is hierdoor op een kwalitatief hoger niveau gebracht.  

 Conciërge 2.0 – Er is een nieuwe functiebeschrijving opgesteld, te weten: pedagogische conciërge. De 

ontwikkelingen in de maatschappij zorgen voor een andere behoefte aan invulling van de functie. De 

vroegere conciërge, de bekende meneer met stofjas, is vervangen door iemand die meer 

communicatieve vaardigheden en affiniteit met de doelgroep heeft. 

 Veiligheid: Upgrading van de bhv-organisatie op locatie. Het afgelopen jaar zijn alle locaties onder de 

loep genomen met betrekking tot de bhv-organisatie. Er is meer energie gestopt in de samenwerking 

tussen de verschillende bhv’ers. Ook zijn er initiatieven geweest om andere communicatiemogelijkheden 
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met elkaar te onderzoeken. Deze bhv-inventarisatie heeft er voor gezorgd dat er een jaarplan voor alle 

locaties beschikbaar is, wat betekent dat er minimaal vier vaste bhv-momenten zijn.   

 Veiligheid voor deelnemers en medewerkers: - ontwikkelen van de proeftuin. Vanuit de proeftuin is 

energie gestopt in het ontwikkelen van de proeftuin. Na de eerste inventarisaties is duidelijk geworden 

op welke locaties de kaders nog ontbreken. Op basis van de vastgestelde processen wordt op deze 

locaties thans op een juiste manier omgegaan met sociale veiligheid.  

 Inzet facilitaire beveiligers - Op de locatie Hagerhofweg is er in het algemeen een lager veiligheidsbesef. 

Ook blijken er problemen in de buurt zijn die onder meer veroorzaakt worden door deelnemers van de 

instelling. Hiervoor is een proef gestart met facilitaire beveiligers. Zij zorgen voor beter toezicht, goede 

contacten met de buurt en een goede relatie met diverse partijen (politie, jeugdzorg, straatcoaches, etc.). 

Als gevolg hiervan is het veiligheidsgevoel toegenomen en is de buurt tevredener over de inzet van 

Gilde Opleidingen.  

 Self Service Desk (SSD) - Achter de schermen is veel tijd en energie gestopt in het bouwen van de Self 

Service Desk van Topdesk. De Self Service Desk is behalve een PDC (producten en diensten catalogus) 

voor het Facilitair Bedrijf ook een eenvoudige manier om contact te hebben en te krijgen met het 

Facilitair Bedrijf. Het is mogelijk om meldingen van storingen van achter de pc te doen en te blijven 

volgen. De implementatie van deze digitale formulieren zal begin 2017 plaatsvinden.  

 Contractmanagement - Het afgelopen jaar lag de focus op het ontwikkelen van contract- en leveranciers 

management. Samen met Inkoop is uitgewerkt op welke manier dit binnen Gilde opleidingen vorm moet 

gaan krijgen. Met behulp van beoordelingscriteria is het mogelijk om op een eenduidige wijze 

leveranciers te beoordelen. Voor schoonmaak is het contractbeheer uitbesteed om op die manier meer 

inzicht en kennis te krijgen in contractmanagement. De focus lag in 2016 op vijf grote contracten, die op 

deze manier beter gemanaged worden. 

 

Prioriteiten 2017  

Het Facilitair Bedrijf heeft op basis van de nieuwe Gilde Strategie een Meerjarenplan gedefinieerd waarin 

professionalisering en klantgerichtheid onder andere speerpunten zijn. In de prioriteiten voor 2017 wordt dit 

geconcretiseerd: 

 KlantContactCentrum 

 Verdere uitwerking SSD – Topdesk 

 Centrale telefonie – één informatieplek voor geheel Gilde  

 Transformatie Servicepuntmedewerkster naar Gastvrouw 

 Pedagogische conciërge. Er wordt een ontwikkelingsprogramma gestart voor de huidige conciërges en 

bij eventuele vacatures in de functiegroep wordt (mede) geselecteerd op communicatieve vaardigheden 

en affiniteit voor de deelnemers. 

 Participatiebanen implementeren  

 Accountmanagerschap facilitair leidinggevende op locatie 

 Zelfsturende teams op locatie 

 Terugbrengen van het aantal postbusnummers 

 Aanbesteding sanitaire voorzieningen. 

 

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.  

Nadat in 2015 door Gilde fors geïnvesteerd was in de ICT-infrastructuur (VIGO-project), stond 2016 voornamelijk 

in het teken van het optimaliseren en goed beheren van deze infrastructuur. Belangrijk uitgangspunt daarbij was 

om als Gilde ICT goed te worden in het voorkomen van incidenten en storingen. Het oplossen van storingen was 

immers al goed georganiseerd. Om hier zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin een stap in te maken, zijn 

externe partners gezocht en gevonden voor de monitoring van de systemen voor netwerkbeheer en 

systeembeheer. Deze monitoring-tools stelt ICT veel beter in staat om reeds op voorhand inzicht te krijgen op 

trends van ICT-systemen en is daarmee ook veel beter in staat incidenten en storingen te voorkomen.  
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Daarnaast hebben er binnen ICT twee aanbestedingen gelopen, voor de multi functionals (MFA’s) en voor de 

Gilde telefonie. Voordat beide percelen zijn aanbesteed is eerst gekeken naar mogelijkheden om goedkoper, 

beter en flexibelere contracten te krijgen.  Voor de MFA’s heeft dat geleid tot een nieuw printbeleid. In de 

aanbesteding heeft dit uiteindelijk geleid tot een meer uniform aanbod van MFA’s, allen voorzien van follow-me 

technologie. Daarnaast is het aantal printers met 25% terug gebracht en wordt inmiddels aan deelnemers een 

jaarlijks printtegoed aangeboden van € 25,-. 

Voor de telefonie is het beleid gekozen van “mobiel tenzij”. Dat wil zeggen iedere medewerker krijgt een mobiele 

telefoon van Gilde, tenzij er overwegingen zijn om hiervan af te wijken. Hiermee is gerealiseerd dat iedere 

medewerker beter bereikbaar is en meer flexibel zijn werk kan doen. Iedereen is zowel binnen Nederland als 

Europa in de mogelijkheid te bellen en gebeld te worden. De jaarlijkse telefoniekosten zijn met bijna 30% 

gereduceerd wat een jaarlijkse besparing van € 90.000 oplevert. 

5.3 Inkoopbeleid 

In 2016 zijn  door de afdeling Inkoop een twintigtal Europese en Onderhandse aanbestedingstrajecten ingezet 

waaronder reprodiensten, multifunctionals, verzekeringen en adviesdiensten. In samenwerking met een aantal 

roc’s zijn de postbezorging en ICT front office aanbesteed. Voor de verwerking van reststoffen (afval) is de 

samenwerking gezocht met een twintigtal roc‘s in Nederland en heeft Gilde Opleidingen namens deze roc’s als 

penvoerder opgetreden.  

De jaarlijkse besparing ten gevolge van voorgenoemde aanbestedingen was ongeveer € 200.000,-. Ten opzichte 

van de geoffreerde marktprijzen was dit € 400.000,-. Dit heeft bijgedragen aan het feit dat investeringen en de 

exploitatie ruim binnen het begrote budget blijven.  

Het gebruik van het bestelsysteem is met circa 20% toegenomen hetgeen de rechtmatigheid ten goede komt. 

Voor 2017 zal het gebruik hiervan nog meer gestimuleerd worden. Door uitbreiding met een extra senior inkoper 

kunnen projecten zoals purchase to pay en contractmanagement verder uitgerold worden en hoeft er minder een 

beroep gedaan te worden op externe inkoopadviseurs. 

In 2017 worden de ontwikkelingen inzake aanbestedingsregels voor exameninstrumenten nauwlettend gevolgd 

en bezien op de consequenties voor Gilde Opleidingen. 
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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. Huisvestingsratio (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen / totale lasten, dient kleiner 

te zijn dan 0,15 

4. Weerstandsvermogen (eigen vermogen / totale baten), dient hoger te zijn dan 0,05 

5. 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. 
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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). 

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 deelnemer 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 en inschrijving van deelnemers 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 deelnemer 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 2016 

zijn maatwerktrajecten uitgevoerd voor de volgende bedrijven en organisaties:  

 Nedtrain 

 Nacco Materials Handling BV 

 

6.2.8 Buitenlandse deelnemers 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. 
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6.3  Treasurybeleid 

Het Treasury Statuut is in 2013 herzien en op 22 maart 2013 vastgesteld door het College van Bestuur en 

goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Gilde Opleidingen heeft in 2008 gekozen voor het “Geïntegreerd 

middelenbeheer” (Schatkistbankieren). Hierbij dient Gilde Opleidingen publieke creditgelden op rekening-courant 

bij het Ministerie van Financiën aan te houden. Tevens is er door het Ministerie van Financiën een rekening-

courantkrediet verstrekt. Er wordt rente vergoed over creditstanden en rente betaald over debetstanden in 

rekening-courant. De bankrekeningen bij de particuliere banken die Gilde Opleidingen aanhoudt, worden 

dagelijks afgeroomd tot nul en overgeboekt naar de rekening-courant van de Staat.  

Gilde Opleidingen heeft bovendien de mogelijkheid om deposito’s bij de staat te plaatsen en leningen af te sluiten 

om in de financieringsbehoefte te voorzien. Alle leningen zijn ondergebracht bij het Ministerie van Financiën en 

bestaan uit vastrentende leningen. In 2016 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten. Overigens bezit Gilde 

Opleidingen geen aandelen in beursgenoteerde ondernemingen of obligaties. 

In januari 2017 is het Treasury Statuut aangepast conform de nieuwe regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 

2016. 

6.4  Financieel resultaat 2016 

In deze paragraaf wordt het financiële resultaat over 2016 nader toegelicht, evenals de belangrijkste afwijkingen 

in de exploitatie van Gilde Opleidingen ten opzichte van de begroting die voor 2016 was opgesteld. 

6.4.1 Resultaat 2016: hoger dan begroot 

Gilde Opleidingen heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 4,2 miljoen. Begroot was 

een kostendekkende exploitatie (resultaat NIHIL). De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de 

begroting van 2016 worden hierna kort toegelicht. 

                Bedragen in € 1.000 

Begroot resultaat 2016   €                0 

Hogere Rijksbijdragen OCW  1 €  2.144  

Hogere bijdragen Educatie  2 €     258  

Hogere baten contracten en projecten  3 €  2.219  

Hogere overige baten  4 €  1.096  

Hogere lonen en salarissen  5 €     593 -  

Lagere overige personele lasten  6 €     861  

Hogere afschrijvingslasten  7 €     953 -  

Hogere huisvestingslasten  8 €     667 -  

Hogere overige instellingslasten (incl. rente)  9 €     205 -  

Werkelijk resultaat 2016   €         4.156 

Tabel 6.4.1 Verschillen tussen het begrote en gerealiseerde resultaat 2016 

                              

1. Hogere OCW bijdragen 

De rijksbijdragen OCW zijn hoger dan de begroting. Dit is met name een gevolg van een hogere 

indexering van de OCW bijdragen en hogere baten uit variabele kwaliteitsafspraken (VSV en 

studiewaarde). 

2. Hogere overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot. In de begroting voor de regio Noord-Limburg was 

alleen het deel van de gedwongen winkelnering van het WEB-budget meegenomen. De realisatie is 

hoger. 
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3. Hogere baten werk i.o.v. derden 

De baten werk i.o.v. derden vallen hoger uit dan begroot. Deze stijging is een gevolg van: 

• Een onverwachte meevaller in de afrekening van ESF-projecten uit voorgaande jaren. 

• Een onverwachte hoge instroom van nieuwe inburgeraars. 

• Hogere baten van zittende inburgeraars. 

• Opbrengsten vanuit de Retail Business Academy die niet waren begroot. 

• Meer deelnemers aan contractactiviteiten. 

4. Hogere overige baten 

Meer inzet van medewerkers vanuit Gilde Contract en hogere huuropbrengsten en baten uit 

detacheringen.  

5. Hogere lonen en sociale lasten 

De personele inzet in 2016 is nagenoeg gelijk aan de begroting. De loonkosten zijn lager door de inzet 

van goedkoper personeel en een lagere indexering dan was begroot. Daar staat tegenover dat een 

nieuwe voorziening is gevormd voor seniorenverlof in het kader van de cao. 

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 2016 was begroot die niet is ingezet. Daar staat tegenover dat extra is gedoteerd aan de 

wachtgeldvoorziening in verband met het opschuiven van de AOW leeftijd. 

7. Hogere afschrijvingen 

De hogere afschrijvingen zijn het gevolg van extra impairment dat is genomen op de gebouwen 

Westsingel, Kazernestraat en Marathonlaan 

8. Hogere huisvestingslasten 

De huisvestingslasten in 2016 zijn hoger, omdat tijdelijke extra huisvesting is georganiseerd in verband 

met een onverwachte toename van het aantal studenten in Venray en Venlo. Ook is er n.a.v. een besluit 

van het College van Bestuur meer uitgegeven aan het verbeteren van de onderhoudssituatie van enkele 

gebouwen. 

9. Hogere overige instellingslasten 

Er zijn meer kosten voor leer- en hulpmiddelen gemaakt voor gesubsidieerde projecten; deze worden 

grotendeels gecompenseerd vanuit de subsidies voor deze projecten. Ook de kosten voor extern advies 

zijn hoger dan begroot; er zijn extra kosten gemaakt voor extern advies t.b.v. kwalificatiedossiers. 

 

6.5  Continuïteitsparagraaf 

In deze paragraaf worden de cijfers en verwachtingen voor Gilde Opleidingen weergegeven voor de 

komende 5 jaar, d.w.z. tot en met 2021. De cijfers zijn gebaseerd op de meerjarenraming die jaarlijks in 

mei wordt bijgesteld en door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld. 

6.5.1 Deelnemersprognose 

De deelnemersprognose van Gilde Opleidingen is gebaseerd op het prognosemodel dat door DUO in 

samenwerking met OCW, de MBO-Raad en enkele roc’s is ontwikkeld. Dit model is in november 2016 

uitgerold. Het model houdt rekening met de demografische ontwikkelingen en het marktaandeel van 

Gilde Opleidingen in het gebied waar onze studenten vandaan komen. 
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Figuur 6.5.1 Verwachte deelnemersaantallen beroepsonderwijs Gilde Opleidingen  - 2017 tot en met 2030 

De grafiek laat zien dat het aantal unieke studenten in de periode 2017-2021 zal afnemen met ca. 13%. 

Naast de deelnemers aan het reguliere beroepsonderwijs is er sprake van deelnemers aan het VAVO en 

deelnemers in het kader van de Educatie- en Inburgeringstrajecten. 

 

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.  

                             Aantallen 

FTE 

Bezetting 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Onderwijzend personeel 507,6 499,0 452,0 419,9 411,2 389,0 

Management/Directie   11,5   11,5   11,5   11,5   11,5   11,5 

Overig (onderwijs) ondersteunend personeel 355,9 354,0 347,5 341,5 330,8 328,8 

Totaal 875,0 864,5 811,0 772,9 753,5 729,3 

Tabel 6.5.2 Prognose personele bezetting 
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6.5.3 Financiële positie 

Balans 

De waarderingsgrondslagen voor activa en passiva in onderstaand overzicht zijn beschreven in de 

toelichting op de jaarrekening 2016. 

 

 

Tabel 6.5.3a Balansontwikkelingen tot en met 2021 

 

Belangrijkste balansontwikkelingen t/m 2021: 

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

 Het eigen vermogen stijgt door positieve resultaten. 

 

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 2017 2018 2019 2020 2021

Totaal Materiële Activa 65.174.239 59.404.396 56.647.769 56.667.099 51.689.934

Financiele Activa 0 0 0 0 0

Totaal Vaste Activa 65.174.239 59.404.396 56.647.769 56.667.099 51.689.934

Vorderingen 2.973.752 2.973.752 2.973.752 2.973.752 2.973.752

Liquide middelen 12.831.501 12.702.266 9.564.961 3.951.037 4.345.846

Totaal Vlottende Activa 15.805.253 15.676.018 12.538.713 6.924.789 7.319.598

TOTAAL ACTIVA 80.979.492 75.080.414 69.186.482 63.591.888 59.009.532

Eigen Vermogen 43.732.504 44.654.658 44.970.069 45.443.195 46.637.405

Voorzieningen 3.576.418 2.858.037 2.139.656 1.421.275 702.894

Bestaande geldleningen 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 0

Nieuwe geldleningen 0 0 0 0 0

Kortlopend deel lange leningen 5.573.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0

Kortlopende schulden 13.097.570 12.567.720 12.076.757 11.727.418 11.669.232

Schulden aan gelieerde instellingen 0 0 0 0 0

Schulden aan kredietinstellingen 0 0 0 0 0

TOTAAL PASSIVA 80.979.492 75.080.414 69.186.482 63.591.888 59.009.532
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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 tot en met 2021 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% t/m 2021), hetgeen leidt tot een lagere 

lumpsumvergoeding. 

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 38% (minimum) en  
• de door de onderwijsinspectie gehanteerde bandbreedte 30% - 60%. 

 

 

Winst & Verlies 2017 2018 2019 2020 2021

Rijksbijdrage OCW 80.605.432 77.076.049 73.954.476 71.634.421 71.275.294

    Bijdrage Educatie (WEB) 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000

    Bijdrage VAVO 0 0 0 0 0

    Uitbesteding VAVO 459.500 413.550 372.195 334.976 301.478

    Contracten Educatie (baten contracten) 1.608.600 1.608.600 1.608.600 1.608.600 1.608.600

Baten contracten (excl. Educatie; incl. GPO) 1.552.690 1.552.690 1.552.690 1.552.690 1.552.690

Baten overige projecten 1.867.550 1.867.550 1.717.550 1.717.550 1.717.550

Overige baten 1.520.224 1.520.224 1.520.224 1.520.224 1.520.224

Doorberekende bouwrente 0 0 0 0 0

Som der bedrijfsopbrengsten 88.379.996 84.804.663 81.491.735 79.134.461 78.741.836

Personeelskosten 63.081.160 59.018.864 56.738.528 55.896.060 54.382.809

Afschrijvingen 6.177.754 6.669.843 6.309.647 5.380.671 5.877.165

Vrijval egalisatierekening 0 0 0 0 0

Huisvestingslasten 5.223.190 5.155.994 5.137.902 5.114.468 5.146.029

Overige materiele lasten 11.709.190 11.179.349 11.235.246 10.697.137 10.750.622

Dotatie voorzieningen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Reserve 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000

Som der bedrijfskosten 87.491.294 83.324.051 80.721.323 78.388.335 77.456.625

BEDRIJFSRESULTAAT 888.702 1.480.612 770.412 746.126 1.285.210

Rente op financieringen (bestaand en nieuw) -821.000 -638.458 -455.000 -273.000 -91.000 

Rente kasstromen derivaten 0 0 0 0 0

Rente baten 1.000 0 0 0 0

Bouwrente 0 0 0 0 0

Financiële baten en lasten -820.000 -638.458 -455.000 -273.000 -91.000 

RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 68.702 842.154 315.412 473.126 1.194.210

Buitengewone baten en lasten, incl. gereal. winsten 0 80.000 0 0 0

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 68.702 922.154 315.412 473.126 1.194.210

Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0

Resultaat derden 0 0 0 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 68.702 922.154 315.412 473.126 1.194.210
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Figuur 6.5.3c ontwikkeling solvabiliteit 

De solvabiliteit zit eind 2016 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. 

 

 

Figuur 6.5.3d Ontwikkeling liquiditeit 

 

De liquiditeit is eind 2016 hoger dan de norm. Door de investeringsuitgaven in het kader van huisvesting 

daalt de liquiditeit in het jaar 2020 onder de door de inspectie vastgestelde norm van 0,5. In 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. 
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 Huisvestingsratio: 

 

De huisvestingsratio is gedefinieerd als: Afschrijvingskosten gebouwen en terreinen + huisvestingslasten 

/ Totale lasten. Deze ratio wordt gerelateerd aan de door de Onderwijsinspectie geformuleerde norm van 

0,15. 

 

Figuur 6.5.3e Ontwikkeling huisvestingsratio 

 

De huisvestingsratio voor Gilde Opleidingen blijft binnen de signaleringsgrenzen van de 

onderwijsinspectie. De waarden variëren rond de 0,11. Dat betekent dat de exploitatie van en 

investeringen in gebouwen en terreinen ruim binnen de norm blijven. 

 

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 en met 2021. Hierop wordt geanticipeerd 

door het aanhouden van een flexibele schil bij het personeel; zowel bij het onderwijzend personeel als bij het 

ondersteunend personeel. 

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: 
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 De belangrijkste risico’s in verband met toekomstgericht onderwijs zijn professionalisering en 

connectiviteit; waarbij connectiviteit staat voor 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 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 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 businessmodel. 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 businessmodel wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van de vastgestelde begroting en jaarrekening 

en voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 

Sectoren en diensten binnen Gilde Opleidingen hebben meerjarenplannen gemaakt die aansluiten bij de strategie 

voor de periode 2016-2020. Per jaar wordt hiervan een jaarplan gemaakt dat onderwerp van gesprek is in de 

managementgesprekken van het College van Bestuur met de betreffende sector -  of dienstdirecteur. 

Daarbij wordt ook expliciet stilgestaan bij de risico’s die Gilde Opleidingen loopt als de voorgenomen acties niet 

(tijdig) worden gerealiseerd.  

Andere belangrijke instrumenten in het kader van risicomanagement zijn: 

 Financiële en personele rapportages. Deze rapportages worden drie keer per jaar 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. 
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6.10 Jaarrekening 2016 

De jaarrekening 2016 met de bijbehorende controleverklaring zijn hierna als bijlage opgenomen.
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Bijlagen 

Bijlage 1.1 Samenstelling, zittingsduur en commissies Raad van 

Toezicht 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is eind 2016 als volgt: 

 

 De heer J.T.M.A. van der Linden MBA: in 2011 toegetreden tot de Raad van Toezicht en sinds 1 juli 2016 

voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Van der Linden is directievoorzitter Rabobank Venlo en 

omstreken. 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: De heer mr. H.M. Loozen is in 2011 toegetreden tot de Raad van Toezicht. Hij is 

oprichter en eigenaar van Hoenderstaete B.V., een organisatie die zich bezig houdt met het verlenen van 

interimmanagement en strategische advisering. Als zodanig is hij ook verbonden als associé aan Boer & 

Croon te Amsterdam. Daarnaast heeft hij een aantal nevenfuncties in de werkvelden van innovatie en 

ondernemerschap. Met uitzondering van de functie bij de Raad van Toezicht van ROC Gilde zijn deze functies 

onbezoldigd. 

 Mevrouw C.C. Leppink-Schuitema: in 2013, op voordracht van de Ondernemingsraad, toegetreden tot de 

Raad van Toezicht. Mevrouw Leppink-Schuitema is burgemeester van de gemeente Montferland en heeft 

daarnaast uit hoofde van haar functie een aantal nevenfuncties. Met uitzondering van de functie van lid van de 

Raad van Toezicht bij Gilde Opleidingen zijn deze functies alle onbezoldigd. 

 De heer B. Rookhuijzen: per 1 juni 2016 toegetreden tot de Raad van Toezicht. De heer Rookhuijzen is 

directeur-bestuurder van de stichting de Basis en de stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) te Doorn.  

 De heer L.P.M.J. Poels: per 1 september 2016 toegetreden tot de Raad van Toezicht. De heer Poels is 

voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL). Hij heeft daarnaast 

een aantal nevenfuncties in de zorg. Met uitzondering van de functie lid van de Raad van Toezicht bij Gilde 

Opleidingen zijn deze functies onbezoldigd.  

 

In de loop van het verslagjaar hebben de volgende leden de Raad van Toezicht verlaten: 

 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 en heeft de Raad van Toezicht per 1 juli 2016 verlaten. 

 Mevrouw mr. C.E. van Basten-Boddin: per 1 juni 2014 toegetreden tot de Raad van Toezicht. Mevrouw Van 

Basten-Boddin heeft, wegens het aanvaarden van het burgemeesterschap van de gemeente Beek, de Raad 

van Toezicht per 1 juni 2016 verlaten. 

De zittingsduur voor leden van de Raad van Toezicht is vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging c.q. een 

herverkiezing voor een tweede zitting van nog eens vier jaar. In de vergadering op 3 juni 2016 is besloten dat de 

zittingstermijn van de heer Van der Linden in zijn hoedanigheid als voorzitter, vier jaar bedraagt. Het moment van 

aftreden is daarmee vastgelegd op medio 2020.  

Het rooster van aftreden: 

NAAM JAAR AANTREDEN JAAR AFTREDEN 

J.T.M.A. van der Linden 2011 medio 2020 

H.M. Loozen 2011 medio 2019 

C.C. Leppink-Schuitema 2013 medio 2017* 

B. Rookhuijzen 2016 medio 2020* 

L.P.M.J. Poels 2016 medio 2020* 

(*=herbenoeming mogelijk) 
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De Raad van Toezicht kent een aantal commissies. Bij de start van het kalenderjaar waren deze als volgt 

samengesteld: 

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

 Auditcommissie, bestaande uit de heren Van Dreumel (commissievoorzitter), Van der Linden en Loozen; 

 Commissie Onderwijs, bestaande uit mevrouw Leppink-Schuitema (commissievoorzitter), mevrouw Van 

Basten-Boddin en de heer Loozen. 

Als gevolg van de gewijzigde samenstelling van de Raad van Toezicht is de samenstelling eveneens gewijzigd. 

De samenstelling is thans: 

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

 Auditcommissie, bestaande uit de heren Loozen (commissievoorzitter), Van der Linden en Poels; 

 Commissie Onderwijs, bestaande uit mevrouw Leppink-Schuitema (commissievoorzitter) en de heren 

Rookhuijzen en Poels.  
 

 

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  

(tot 1-9-’16) 

De heer A.W.L. Duijghuisen MMC  

(vanaf 1-9-’16) 

Talentenonderwijs De heer drs. F.P.M. Petit  

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

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

(tot 1-2-‘16) 

Mevrouw D.M.M. Schaapkens-Vermariën 

(ad interim vanaf 1-2-’16) 

 

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 

(tot 1-4-’16) 

Financiele & Administratieve Zaken De heer J.J.H. Vercoulen  

(ad interim van 18-3-’16 tot 1-9-’16) 

De heer W.J.E.M. Triepels MBA  

(vanaf 1-9-’16) 

P&O Mevrouw M.J.A. Engels  

(vanaf 15-4-’16;  

ad interim vanaf 18-3-’16) 
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Bijlage 1.3 Samenstelling Studentenraad 

De samenstelling van de Studentenraad is in het verslagjaar als volgt. 

Naam  Locatie 

Johan Lutgens (gestopt juli 2016) Bredeweg 

Jolanda Smeets Bredeweg 

Luc Vullings Henri Dunantstraat 

Joyce Vermeer Henri Dunantstraat 

Tiffany Ben Salah   Dr. H. van der Hoffplein 

Merve Kilic   Hagerhofweg 

Songul Celik Hagerhofweg 

Soukayna El Mazari  (gestopt per juli 2016) Drakesteyn 

Patrick Jacobs   Drakesteyn   

Maud Heyman (gestopt mei 2016) Kerkeveldlaan 

Koen Braam (gestart juni 2016) Kerkeveldlaan 

Kyra Dirks (gestopt juli 2016)   Kerkeveldlaan 

Sjors Faassen   Gebroeders van Doornelaan 

Vacatures Kasteel Hillenraedtstraat  

Hanane Loutfi   Groenveldsingel 

Jade Bruno   Groenveldsingel 

Mariska Weerensteyn   Laaghuissingel 

Nina Lenssen Laaghuissingel  

 

Het dagelijks bestuur van de Studentenraad is als volgt samengesteld.  

Functie Naam 

Voorzitter  Tiffany Ben Salah  

Vice-voorzitter Hanane Loutfi  

Secretaris Patrick Jacobs 

 

 

Bijlage 1.4 Samenstelling Ondernemingsraad 

Samenstelling ondernemingsraad 

Naam  Kiesgroep 

Frans Zeetsen Voorzitter Sector Techniek 

John Verheijen Vice-voorzitter  Sector Techniek (tot 1-5-2016) 

Willo Buskes Secretaris Sector Talentenonderwijs (tot 1-10-2016) 

Astrid v.d. Hurk  Sector Zorg & Welzijn  

Rosalie Jonkers  Sector Zorg & Welzijn 

Jean Maassen  Sector Economie 

Theo Opgenoord  Sector Economie 

Gonny Roelofsen  Diensten 

Jan Rutjens Sector Hospitality & Wellness 

2 vacatures  Diensten 

1 vacature Sector talentenonderwijs 

1 vacature Sector Hospitality & Wellness 
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Bijlage 2.1 Overzicht actieve opleidingen Gilde Opleidingen  

Code 
opleiding 

Naam opleiding 

  Bijzondere trajecten 

  Bijzondere opleidingen 

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 

5270 VAVO GYM NW Prf Nat/Tech 

5271 VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond 

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 Zorg en Welzijn 

5400 VMBO Theoretische Leerweg Economie 

5400 VMBO Theoretische Leerweg Techniek 

5501 Sociale redzaamheid niveau 1 

5505 Professionele redzaamheid ongekwalificeerd Niveau 1 

5506 Professionele redzaamheid ongekwalificeerd Niveau 2 

25016 Machinaal houtbewerken (Machinaal houtbewerker) 

25017 Meubels en (scheeps)interieurs maken (Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer) 

25024 Onderhoud- en verbouwbedrijf (Servicemedewerker gebouwen) 

25029 Schilderen (Gezel schilder) 

25030 Schilderen (Schilder) 

25054 Optiek (Allround Medewerker Optiek) 

25055 Optiek (Opticien) 

25091 Grond-, water- en wegenbouw (Allround vakman gww) 

25095 Grond-, water- en wegenbouw (Opperman bestratingen) 

25096 Grond-, water- en wegenbouw (Straatmaker) 

25097 Grond-, water- en wegenbouw (Vakman gww) 

25099 Machinisten (Machinist grondverzet) 

25102 Metselen (Allround Metselaar) 

25103 Metselen (Metselaar) 

25104 Middenkader bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) 

25105 Middenkader bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Infra) 

25118 Timmeren (Allround timmerman) 

25124 Werkvoorbereiden/uitvoeren (Werkvoorbereider installaties) 

25128 Timmeren (Timmerman) 

25132 Commercie ((Junior) accountmanager) 

25133 Commercie (Assistent-manager internationale handel) 

25134 Commercie (Commercieel medewerker) 
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25136 Commercie (Intercedent) 

25137 Commercie (Vestigingsmanager groothandel) 

25138 Financieel administratieve beroepen (Bedrijfsadministrateur) 

25139 Financieel administratieve beroepen (Financieel administratief medewerker) 

25145 Juridisch-administratieve beroepen (Juridisch-administratief dienstverlener) 

25146 Juridisch-administratieve beroepen (Medewerker human resource management (HRM)) 

25148 Marketing, communicatie en evenementen (Medewerker marketing en communicatie) 

25149 Ondersteunende administratieve beroepen (Medewerker (financiële) administratie) 

25150 Ondersteunende administratieve beroepen (Medewerker secretariaat en receptie) 

25151 Secretariële beroepen (Managementassistent/directiesecretaresse) 

25152 Secretariële beroepen (Secretaresse) 

25155 Advies en leiding in de verkoop (Verkoopspecialist) 

25162 Management retail (Manager retail) 

25165 Ondernemerschap op basis van vakmanschap (Vakman-ondernemer) 

25167 Verkoop (Verkoper) 

25168 Bediening (Gastheer/-vrouw) 

25171 Bediening (Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw) 

25173 Brood en banket (Uitvoerend bakker) 

25174 Brood en banket (Zelfstandig werkend bakker) 

25180 Keuken (Kok) 

25182 Keuken (Zelfstandig werkend kok) 

25184 Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) 

25187 Applicatieontwikkeling (Applicatie- en mediaontwikkelaar) 

25189 ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) 

25191 ICT support (Medewerker beheer ICT) 

25192 ICT support (Medewerker ICT) 

25201 Mediavormgeving (Mediavormgever) 

25241 Voertuigen en mobiele werktuigen (Allround monteur mobiele werktuigen) 

25242 Voertuigen en mobiele werktuigen (Autotechnicus) 

25243 Voertuigen en mobiele werktuigen (Bedrijfsautotechnicus) 

25244 Voertuigen en mobiele werktuigen (Eerste Autotechnicus) 

25245 Voertuigen en mobiele werktuigen (Eerste Bedrijfsautotechnicus) 

25246 Voertuigen en mobiele werktuigen (Monteur mobiele werktuigen) 

25247 Voertuigen en mobiele werktuigen (Technicus mobiele werktuigen) 

25248 Voertuigen en mobiele werktuigen (Technisch Specialist Bedrijfsauto's) 

25249 Voertuigen en mobiele werktuigen (Technisch Specialist Personenauto's) 

25250 Entree (Assistent bouwen, wonen en onderhoud) 

25251 Entree (Assistent dienstverlening en zorg) 

25252 Entree (Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie) 

25253 Entree (Assistent installatie- en constructietechniek) 

25254 Entree (Assistent logistiek) 

25255 Entree (Assistent mobiliteitsbranche) 

25257 Entree (Assistent verkoop/retail) 

25263 Elektrotechnische systemen en installaties (Technicus elektrotechnische installaties woning en 
utili 

25286 Metaalbewerken (Allround constructiewerker) 
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25290 Metaalbewerken (Basislasser) 

25291 Metaalbewerken (Constructiewerker) 

25297 Middenkader Engineering (Technicus engineering) 

25302 Precisietechniek (Verspaner) 

25303 Procestechniek (Operator C) 

25304 Service- en onderhoudstechniek (Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en 
instrumentatie) 

25307 Service- en onderhoudstechniek (Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige 
installaties) 

25308 Service- en onderhoudstechniek (Monteur service en onderhoud installaties en systemen) 

25332 Elektrotechnische installaties (Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit) 

25333 Elektrotechnische installaties (Monteur elektrotechnische installaties) 

25338 Industriële processen (Procesoperator B) 

25340 Mechatronica (Eerste monteur mechatronica) 

25349 Werktuigkundige installaties (montage) (Eerste monteur woning) 

25350 Werktuigkundige installaties (montage) (Monteur werktuigkundige installaties) 

25351 Travel, Leisure & Hospitality (Leidinggevende leisure & hospitality) 

25352 Travel, Leisure & Hospitality (Leidinggevende travel & hospitality) 

25353 Travel, Leisure & Hospitality (Zelfstandig medewerker leisure & hospitality) 

25354 Travel, Leisure & Hospitality (Zelfstandig medewerker travel & hospitality) 

25364 Goederenvervoer (Chauffeur wegvervoer) 

25371 Logistiek (Logistiek medewerker) 

25372 Logistiek (Logistiek teamleider) 

25379 Middenkader Transport en Logistiek (Manager Transport en Logistiek) 

25388 Supervisors logistiek (Logistiek supervisor) 

25399 Haarverzorging (Allround Kapper) 

25400 Haarverzorging (Kapper) 

25401 Haarverzorging (Salonmanager) 

25403 Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) 

25404 Schoonheidsverzorging (Schoonheidsspecialist) 

25409 Publieke veiligheid (Handhaver toezicht en veiligheid) 

25416 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden) 

25418 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend onderofficier grondoptreden) 

25471 Apothekersassistent 

25473 Doktersassistent 

25474 Maatschappelijke Zorg (Agogisch medewerker GGZ) 

25475 Maatschappelijke Zorg (Begeleider gehandicaptenzorg) 

25476 Maatschappelijke Zorg (Begeleider specifieke doelgroepen) 

25477 Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) 

25478 Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen) 

25479 Maatschappelijke Zorg (Thuisbegeleider) 

25480 Mbo-Verpleegkundige 

25484 Pedagogisch Werk (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker) 

25485 Pedagogisch Werk (Onderwijsassistent) 

25486 Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker kinderopvang) 

25490 Tandartsassistent 
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25491 Verzorgende-IG 

25498 Dienstverlening (Helpende Zorg en Welzijn) 

25499 Dienstverlening (Medewerker facilitaire dienstverlening) 

25500 Dienstverlening (Medewerker sport en recreatie) 

90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst ECABO) 

90113 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker buitendienst) 

90202 Logistiek teamleider (Logistiek teamleider VTL) 

90217 Logistiek supervisor (Logistiek supervisor VTL) 

90252 Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) 

90255 Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) 

90290 Ondernemer detailhandel 

90303 Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) 

90304 Ondernemer horeca/bakkerij (Ondernemer bakkerij) 

90383 Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel) 

90402 Mediavormgever (Art & Design Savantis) 

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) 

91182 Kapper 

91300 Apothekersassistent 

91310 Doktersassistent 

91410 Tandartsassistent 

91450 Medewerker schilderen (Schilder) 

91461 Medewerker schilderen (Gezel schilder aankomend voorman) 

91830 Chauffeur goederenvervoer 

91870 Manager transport en logistiek (manager transport en logistiek) 

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 (Helpende Zorg & Welzijn) 

92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 

92661 Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) 

92662 Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen) 

93183 Machinist (Machinist grondverzet) 

93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) 
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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) 

93500 Onderwijsassistent 

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) 

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) 

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) 

94823 Metselaar (Allround Metselaar aan- en verbouw) 

94891 Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening 

94900 Medewerker personeel en arbeid 
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94920 Timmerman 

94932 Timmerman (Allround timmerman nieuwbouw) 

95000 Machinaal houtbewerker 

95060 ICT-medewerker (Medewerker ICT) 

95070 ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) 

95081 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden) 

95091 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend onderofficier grondoptreden) 

95102 Kok (Leidinggevende keuken) 

95120 Kapper (Junior Kapper) 

95311 Applicatie- en mediaontwikkeling (Applicatieontwikkelaar) 

95321 ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) 

95380 Secretariële beroepen (Secretaresse) 

95391 Secretariële beroepen (Directiesecretaresse/Managementassistent) 

95420 Kok (Zelfstandig werkend kok) 

95520 MBO-Verpleegkundige 

95530 Verzorgende-IG 

95580 Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer) 

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 Deelnemersaantal naar leerweg, sector, niveau en locatie  

  

2012 2013 2014 2015 2016 

 aant. % 

  Beroepsopleidend 7524 8244 8506 8570 8108 83,6% 

Leerwegen Beroepsbegeleidend 3180 2464 1910 1790 1595 16,4% 

  Deeltijd Beroepsopleidend 0 0 0 0 0 0% 

  Totaal 10704 10708 10416 10360 9704 100,0% 

       

  Economie 3100 3320 2734 2617 2488 23,9% 

  Hospitality & Wellness 1192 1245 1312 1293 1177 11,3% 

Sectoren Techniek 1827 1673 2019 2184 1951 18,7% 

  Zorg & Welzijn 4010 4126 4089 4088 3921 37,6% 

  
Talentenonderwijs, 
beroepsonderwijs 575 344 262 178 167 1,6% 

  Talentenonderwijs, educatie 2236 1852 1299 823 722 6,9% 

  Totaal 12940 12560 11715 11183 10426 100,0% 

       

  Niveau 1 506 140 140 178 167 1,7% 

  Niveau 2 2216 2283 1935 1708 1497 15,4% 

Niveaus Niveau 3 4126 4068 3462 2962 2740 28,2% 

  Niveau 4 3856 4217 4879 5512 5300 54,6% 

  Totaal 10704 10708 10416 10360 9704 100,0% 

       

  Roermond 3107 2760 2645 2572 2485 25,6% 

  Sittard/Geleen 559 610 582 500 626 5,3% 

Locaties Venlo 3856 3975 4002 4186 3892 40,1% 

  Venray 1324 1491 1592 1658 1563 16,1% 

  Weert 898 1006 1003 939 926 9,5% 

  Bedrijfslocatie 960 585 346 283 140 1,4% 

  Dislocatie   281 246 222 183 1,9% 

  Totaal 10704 10708 10416 10360 9704 100,0% 
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Bijlage 2.3 Bekostigde deelnemers beroepsonderwijs  

   

2012 2013 2014 2015 

  aant. % 

  Beroepsopleidend 7498 8223 8473 8519 82,9 % 

Leerwegen Beroepsbegeleidend 2927 2445 1901 1762 17,1 % 

  Deeltijd Beroepsopleidend 0 0 0 0 0,0 % 

  Totaal 10425 10668 10374 10281 100,0 % 

      

  Economie 3066 3264 2717 2595 25,2 % 

  Hospitality & Wellness 1171 1236 1310 1287 15,5 % 

Sectoren Techniek 1786 1726 2013 2170 21,1 % 

  Zorg & Welzijn 3973 4111 4081 4062 39,5 % 

  Talentenonderwijs 429 331 253 167 1,6 % 

  Totaal 10425 10668 10374 10281 100 % 

      

  Niveau 1 379 136 133 167 1,6 % 

  Niveau 2 2145 2242 1918 1696 16,5 % 

Niveaus Niveau 3 4060 3986 3457 2949 28,7 % 

  Niveau 4 3841 4304 4866 5469 53,2 % 

  Totaal 10425 10668 10374 10281 100,0 % 

      

  Roermond 3090 2721 2651 2531 24,6 % 

  Sittard/Geleen 543 605 573 478 4,6 % 

Locaties Venlo 3776 3939 4067 1466 40,5 % 

  Venray 1312 1488 1583 1654 16,1 % 

  Weert 895 1005 995 953 9,3 % 

  Bedrijfslocatie 809 632 260 280 2,7 % 

 Dislocatie  278 245 218 2,1 % 

  Totaal 10425 10668 10374 10281 100,0 % 

      

In % van aantal te bekostigen studenten, 

afgerond 
97 % 

 

100 % 100 % 99,2 % 
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Bijlage 2.4 Jaarresultaat Gilde Opleidingen naar sector en niveau  

    2012 2013 2014 2015 2016  

 Niveau 1  

Gediplomeerden en uitstromers 229 596 257 220 152  

Gediplomeerden schooljaar 190 547 227 167 101  

Instellingsverlaters zonder diploma schooljaar 
(uitstromers) 

39 49 30 

 
 

53 51  

Rendement 83,0% 91,8% 88,3% 75,9% 66,4%  

       
   

 Niveau 2  

Gediplomeerden en uitstromers 1250 1267 1398 1256 987  

Gediplomeerden schooljaar 886 926 1059 946 728  

Instellingsverlaters zonder diploma schooljaar 
(uitstromers) 

364 341 339 

 
 

310 259  

Rendement 70,9% 73,1% 75,8% 75,3% 73,8%  

       
   

 Niveau 3  

Gediplomeerden en uitstromers 1718 1912 1738 1797 1424  

Gediplomeerden schooljaar 1188 1501 1378 1458 1101  

Instellingsverlaters zonder diploma schooljaar 
(uitstromers) 

530 411 360 

 
 

339 323  

Rendement 69,2% 78,5% 79,3% 81,1% 77,3%  

       
   

 Niveau 4  

Gediplomeerden en uitstromers 1533 1350 1797 1667 1820  

Gediplomeerden schooljaar 1232 1050 1353 1198 1302  

Instellingsverlaters zonder diploma schooljaar 
(uitstromers) 

301 300 444 

 
 

469 518  

Rendement 80,4% 77,8% 75,3% 71,1% 71,5%  

       
   

Totaal gediplomeerden en uitstromers 4730 5125 5190 4940 4383  

Totaal gediplomeerden schooljaar 3496 4024 4017 3769 3232  

Totaal instellingsverlaters zonder diploma schooljaar 
(uitstromers) 

1234 1101 1173 

 
 

1171 1151  

Rendement 73,9% 78,5% 77,4% 76,3% 73,7%  
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Bijlage 2.5 Uitschrijvingen kort ná 1 oktober  

Reden 
 Aantal studenten 

2012 2013 2014 2015 2016 

Opleiding afgerond (diploma) 78 78 121 42 31 

Belangstelling andere opleiding 11 5 6 4 16 

Gezondheidsredenen 5 5 7 8 11 

Liever werken 18 9 15 9 7 

Niveau opleiding werkelijk te hoog 4 3 3 3 7 

Onbereikbaar/geen reactie 4 9 9 2 7 

Afspraken niet nakomen 10 14 6 8 6 

Verkeerde keuze opleiding 7 12 2 6 5 

Psycho/sociale beperkingen 1 1 7 1 4 

Verhuizing 3 2 4      6 4 

Financiële beperkingen 1 1 1 4 3 

Onvoldoende capaciteit 4 2 1   3 

Overig 1 2 3 2 3 

Problemen thuissituatie 5 4 3 8 3 

Zwangerschap     1 2 3 

Combinatie werken en leren te zwaar 3 1 4 5 2 

Geen bpv-plaats kunnen vinden 2 4 2 2 2 

Opleiding bevalt niet 9 5 4 3 2 

Problemen op bpv-/stage-plaats         2 

Reden niet kunnen achterhalen 1   1   2 

Resultaat bpv is onvoldoende 1 1 2 1 2 

Voorkeur voor andere activiteiten dan opleiding         2 

Wordt examendeelnemer 44 9 2        5 2 

Ziekte 1 1 2 4 2 

Ander werk/beroep 4   2 1 1 

In baan ook mogelijkheden om zich te ontwikkelen     1   1 

Mist zelfdiscipline 3 2 5 1 1 

Ontslag/weggestuurd van stage/bpv 4   5 2 1 

Reistijd / bereikbaarheid         1 

Remigratie   1   1 1 

Aanbod baan door stagebedrijf (groenpluk)     1     

Aanbod van ander bedrijf om daar te komen werken     1 1   

Andere opleiding (buiten Gilde Opleidingen) 13 8 3     

Begeleiding op school onvoldoende     1     

Door Gilde ambtshalve/administratieve redenen   1 10     

Opleiding past niet bij wat student later wilde worden 1 1 1 2   

Opleiding sluit niet aan bij talenten en interesse 1 2 2     

Te veel studievertraging 3 3 2 2   
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Van school verwijderd   2 2 2   

Verkeerd beeld opleiding     1     

Zorgtaken 1     1   

Totaal 246 203 241 139 137 

  

Bijlage 2.6 Ontwikkeling deelnemersaantal naar leeftijdsopbouw 

Alle studenten beroepsonderwijs 01-10 per schooljaar naar leeftijdsklasse 

Leeftijdsklasse 2012 2013 2014 2015 2016 

17 jaar en jonger 29,8% 30,8% 31,8% 32,5% 24,16% 

18 jaar 17,5% 18,4% 19,1% 19,0% 20,11% 

19 t/m 22 jaar 33,4% 35,4% 36,7% 36,3% 36,25% 

23 t/m 26 jaar 5,7% 5,9% 5,7% 6,1% 6,72% 

27 t/m 29 jaar 1,9% 1,6% 1,4% 1,4% 1,30% 

30 jaar en ouder 11,6% 7,9% 5,3% 4,7% 3,48% 

Totaal (= 100%) 10704 10708 10416 10360 9704 

 

Bijlage 2.7 leeftijdsopbouw van instromers  

Instromers beroepsonderwijs 01-10 per schooljaar naar leeftijdsklasse 

Leeftijdsklasse 2012 2013 2014 2015 2016 

17 jaar en jonger 54,6% 72,4% 65,4% 63,7% 64,1% 

18 jaar 7,5% 8,0% 8,4% 12,0% 8,3% 

19 t/m 22 jaar 9,8% 14,3% 14,5% 15,9% 14,8% 

23 t/m 26 jaar 3,8% 2,6% 4,0% 2,6% 5,7% 

27 t/m 29 jaar 2,2% 0,6% 1,4% 0,7% 1,2% 

30 jaar en ouder 22,2% 2,1% 6,2% 5,2% 5,9% 

Totaal (=100%) 3811 3010 3287 3563 3010 
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Bijlage 2.8 Overzicht deelnemersaantal Economie  

Overzicht naar leerweg, afdeling, niveau en locatie 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Leerwegen 

Beroepsopleidend/bol 2288 2557 2329 2286 2189 

Beroepsbegeleidend/bbl 812 763 405 331 299 

Totaal 3100 3320 2734 2617 2488 

       

Afdelingen/ 
kernteams 

Financieel administratief 599 542    

Commercieel 375 438    

Juridisch 47 103    

ICT 344 406    

Detailhandel 874 780    

Optiek 94 96    

Secretarieel 221 301    

Transport en logistiek 432 527    

Veiligheid en vakmanschap 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  1 

Team Handel/Admin Weert   483 430  

Team ICT   432 453 417 

Team Veva en sectorond.   123 88  

Team Economie Venlo     559 

Team Economie Venray     395 

Team Economie Weert     415 

Team Retail en Commercie 
Roermond     

402 

Team Veiligheid Roermond     109 

Team Zakelijke 
dienstverlening     

190 

Totaal 3100 3320 2734 2617 2488 

       

Niveaus van de 
opleidingen 

Niveau 1 53 0 0 0 0 

Niveau 2 753 847 555 487 452 

Niveau 3 1456 1337 624 126 241 

Niveau 4 838 1136 1555 2004 1795 

Totaal 3100 3320 2734 2617 2488 

       

Locaties 

Roermond 997 1014 1010 919 887 

Venlo 753 855 507 561 559 

Venray 536 620 659 672 606 

Weert 442 530 483 430 421 

Bedrijfslocatie 372 301 75 35 15 

Totaal 3100 3320 2734 2617 2488 
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Bijlage 2.9A Overzicht deelnemersaantal afdeling GPO 

Overzicht naar leerweg en locatie 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Leerwegen 

Beroepsopleidend/bol 219 185 184 157 142 

Beroepsbegeleidend/bbl 356 159 78 21 25 

Deeltijd bol   

    

Totaal 575 344 262 178 167 

Leerwegen       

Kernteams  

Team GPO Roermond   67 77 60 

Team GPO Venlo   195 101 107 

Totaal   262 178 167 

       

Locaties Roermond 226 94 67 77 60 
 Venlo 203 94 124 101 107 
 Bedrijfslocatie 146 156 71   
 Totaal 575 344 262 178 167 

 

Bijlage 2.9B  Overzicht deelnemersaantal sector Talentenonderwijs- 

afdeling educatie Overzicht naar traject en regio 

    2012 2013 2014 2015 2016 

  WIN (NT2)         

  WI (NT2 nieuw) 786 529 107   

  WI-particulier 79 141 77   

  WEB-NT2 542 526 574 477 368 

Traject WEB-NT2-uit WIN         

  WEB-Overig (=BMF/SR) 215 150 95 52 33 

  Vavo (inclusief uitbesteding) 532 449 446 294 321 

  Oudkomers         

  Bedrijvencursisten 82 57     

  Totaal 2236 1852 1299 823 722 

 

Kernteams 

Team Vavo     446 294 321 

Team Educatie Venlo     354   

Team educatie Venray   206   

Team Educatie Midden Limburg   293 177 161 

Team Educatie Noord Limburg    352 240 

Totaal     1299 823 722 

 

Regio 

Echt-Susteren 57 50 35 11 10 

Roermond (vòòr herindeling)         
181 Roermond (na herindeling) 380 246 179 178 

Maasgouw 62 44 31 11 7 

Roerdalen 54 39 34 10 8 

Leudal 101 67 49 12 7 

Weert (vòòr herindeling)         

Weert (na herindeling)+Nederweert 329 247 146 60 52 

Venlo 1 (=gem Venlo+Arcen en Velden)         

Venlo         
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Venlo (na herindeling mét Arcen en Velden) 559 550 349 398 363 

Arcen en Velden         

Venlo 2 (Helden Kessel, Meijel en Maasbree)         

Helden, Kessel, Meijel, Maasbree         

Peel en Maas (na herindeling 
Helden,Kessel,Meijel,Maasbree) 108 107 105 25 

 
18 

Venlo 3 (=gem Beesel)         

Beesel 59 47 32 11 11 

Venray         

Venray (na herindeling) 527 455 339 107 58 

Totaal 2236 1852 1299 823 722 
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Bijlage 2.10 Overzicht deelnemersaantal Hospitality & Wellness  

Overzicht naar leerweg, afdeling, niveau en locatie 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Leerwegen 

Beroepsopleidend/bol 965 1120 1244 1234 1142 

Beroepsbegeleidend/bbl 227 125 68 59 35 

Deeltijd bol         

Totaal 1192 1245 1312 1293 1177 

       

Afdelingen 

Brood en banket 72 80    

Horeca 354      

Horeca Gastheer   50    

Horeca Kok   139    

Horeca Ondernemer   142    

Leidinggevenden   35    

Toerisme en Recreatie        

Toerisme 135 125    

Recreatie 204 146    

Leisure bbl   28    

Uiterlijke verzorging 262      

Kappers   220    

Schoonheidsspecialisten   87    

Wellness (en beauty) 164 193    

Facilitaire dienstverlening 1      

Team 
Horeca/Brood/Banket 
Venlo   429 415 368 

Team Toerisme/Recreatie 
Venlo   317 321 284 

Team Wellness/beauty 
Venlo   566 557 525 

Totaal 1192 1245 1312 1293 1177 

       

Niveaus van 
de opleidingen 

Niveau 1         

Niveau 2 232 221 241 232 209 

Niveau 3 589 692 679 683 527 

Niveau 4 371 332 392 378 441 

Totaal 1192 1245 1312 1293 1177 

       

Locaties 

Roermond         

Venlo 1192 1206 1306 1293 1177 

Bedrijfslocatie   39 6   

Totaal 1192 1245 1312 1293 1177 
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Bijlage 2.11 Overzicht deelnemersaantal Techniek  

Overzicht naar leerweg, afdeling, niveau en locatie 

   2012 2013 2014 2015 2016 

Leerwegen 

Beroepsopleidend/bol 863 990 1195 1276 1168 

Beroepsbegeleidend/bbl 964 683 824 908 783 

Deeltijd beroepsopleidende leerweg         

Totaal 1827 1673 2019 2184 1951 
 

Afdelingen/ 
Kernteams 

Bouwkunde 
Fundeon 

278 
318 

    

Infratechniek 64     

Motorvoertuigentechniek 
Innovam 

506 
432     

VOC 17     

Elektrotechniek 

Kenteq 

106 

708 

    

Werktuigbouwkunde 188     

Installatietechniek 369     

Service gebouwen       

Landbouwmechanisatie (Mobiele 
werktuigen) 110     

Laboratoriumtechniek 
PMLF 

        

Procestechniek 14       

Schilderen Savantis 117 131     

Hout- en Meubeltechniek SHM 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/Mediavormgeving/BT     354 251 

T&L/CLV     359  

Mobiliteit en voertuig      447 

T&L, Techniek en procesindustrie B      541 

Bouw & Infra      213 

Techniek en procesindustrie A      318 

Techniek en procesindustrie C: Hout en 
Meubel      181 

Totaal  1827 1673 2019 2184 1951 
 

Niveaus van 
de opleidingen 

Niveau 1  0  0  0 0 0 

Niveau 2 585 522 577 607 484 

Niveau 3 697 598 741 837 729 

Niveau 4 545 553 701 740 738 

Totaal 1827 1673 2019 2184 1951 
 

Locaties 

Roermond 827 710 702 712 714 

Venlo 606 593 877 1002 913 

Venray         

Weert        16 

Bedrijfslocatie 394 89 194 248 125 

Dislocatie     281 246 222 183 

Totaal 1827 1673 2019 2184 1951 
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Bijlage 2.12 Overzicht deelnemersaantal Zorg & Welzijn  

Overzicht naar leerweg, afdeling, niveau en locatie 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Beroepsopleidend/bol 3189 3392 3554 3617 3467 

Beroepsbegeleidend/bbl 821 734 535 471 454 

Deeltijd bol         

Totaal 4010 4126 4089 4088 3921 

      

Assisterenden Gezondheidszorg 221 196    

Verpleging 753 899    

Verzorging 810 874    

Helpende zorg/welzijn 504 489    

Welzijn 1722 1668    

Team AG Venlo   276 291 289 

Team Welzijn Roermond   392 362 326 

Team Welzijn Venlo   450 462 401 

Team Welzijn Venray   538 577 558 

Team Welzijn Weert   237 224 203 

Team Zorg & Welzijn Geleen   582 500 515 

Team Zorg Roermond   474 502 498 

Team Zorg Venlo   462 476 476 

Team Zorg Venray   395 409 399 

Team Zorg Weert   283 285 286 

Totaal 4010 4126 4089 4088 3921 

      

Niveau 1 20   2 0 0 

Niveau 2 504 489 438 382 352 

Niveau 3 1384 1441 1418 1316 1243 

Niveau 4 2102 2196 2231 2390 2326 

Totaal 4010 4126 4089 4088 3921 

      

Roermond 1057 942 866 864 824 

Sittard/Geleen 559 610 582 500 515 

Venlo 1102 1227 1188 1229 1136 

Venray 788 871 933 986 957 

Weert 456 476 520 509 489 

Bedrijfslocatie 48 0   0 0 

Totaal 4010 4126 4089 4088 3821 
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Bijlage 2.13 Overzicht toeleverende instellingen  

Toeleverende instellingen 
aantal instromende studenten 

2012 2013 2014 2015 2016 

Instelling VO Deurne (vh Alfrink Coll, Hub van Doorne Coll) 60 67 63 73 47 

BC Broekhin Roermond-Swalmen-Beesel 136 127 136 181 143 

Bouwens van der Boijecollege Panningen 129 122 119 178 118 

BUSO St.Jansberg, Maaseik 7   5 17 9 

Carbooncollege, Hoensbroek-Brunssum-Heerlen 14 24 11   1 

Charlemagne College(vh Rolduc,Eijkhagen), Kerkrade-
Landgraaf 

6       9 

CITAVERDE College (vmbo-mbo), Roermond-Heerlen-
Nederweert-Horst 

144 176 160 190 170 

SG Harlindis en Rel (vh H Kruis,H Graf,TI St Jansberg) 
Maaseik-Kinrooi 

27 25 29 14 18 

Commanderij College, Gemert 5   6 7 7 

Connect College Echt 76 83 89 102 83 

DaCapo College Sittard-Born 40 31 45 70 58 

De Eindhovense school (vh Grafisch Lyceum, St. Lucas) 
Eindhoven-Boxtel 

        7 

Dendron College Horst 128 112 135 176 113 

OMO Scholengroep Helmond (vh Knippenberg, Carolus Borr, 
Vakcollege) 

8   6 10   

Elzendaalcollege, Boxmeer-Gennep 40 55 69 75 52 

Fontys Hogescholen Roermond-Sittard-Venlo           

Fontys Hogescholen, Eindhoven         9 

Gilde Opleidingen (educatie-onderwijs) 46 7 11   9 

Graaf Huyn College Geleen 33 30 27 38 18 

Helicon, Boxtel-Deurne-Nijmegen   5 5 8 5 

Herlecollege, Heerlen     5   9 

Hogeschool Zuyd, Maastricht-Heerlen-Sittard 8     10 4 

Jan van Brabant College, Helmond 10 10 5   6 

Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht Sittard 42 31 29 54 58 

Kandinsky College, Nijmegen 8       5 

Merletcollege, Cuyk-Grave 8 10 20 25 11 

Metameer (vh SG Stevensbeek), Boxmeer-Stevensbeek 68 93 104 124 100 

Mundium Coll. (Bissch Coll, Stedelijk Lyceum, Niekée) 
Roermond-Baexem 

135 112 156 202 156 

OMO-Scholengroep Het Plein, Eindhoven-Nuenen       10   

OG Venlo eo (vh Blariacum,Den Hulster,Valuas,Molenbossen) 
Venlo-Bergen 

437 486 482 659 530 

Petrus Dondersschool voor Praktijkonderwijs Roermond 5 8   11 10 

Philips van Horne Scholengemeenschap Weert         61 

BC Weert-Cranendonck           

Het Kwadrant, Weert (obv samenw BC en Philips v Horne) 155 164 170 207 108 

Porta Mosana College, Maastricht-Gronsveld         2 
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Raayland College Venray 132 139 147 196 132 

ROC Arcus College, Heerlen 18 29 22 39 38 

Summa College (vh ROC Eindhoven), Eindhoven 15 20 31 54 40 

ROC Leijgraaf       14 11 

ROC Nijmegen, Nijmegen-Boxmeer 26 19 24 25 22 

ROC Ter AA, Helmond 6 12 16 18 12 

Scholengemeenschap Groenewald Stein 11 10 11 12 25 

Scholengemeenschap Sint Ursula Horn-Heythuysen 158 125 127 184 154 

SG voor vmbo en mbo De Rooi Pannen, Eindhoven-Tilburg 5 5   16 10 

SG Were Di Valkenswaard 5 9 8   15 

Sint-Maartenscollege, Maastricht         5 

SO/VSO St. Jozef, Cadier en Keer         1 

Sophianum in het Heuvelland, Gulpen-Nijswiller         2 

Strabrecht College, Geldrop 8 8 6   6 

Trevianum Scholengroep Sittard     7 16 10 

Varendonck College, Asten-Someren 10 13 14 14 14 

VO-PRO 't Wildveld, Venlo 5    9 18 8 

VSO De Korenaer, Eindhoven-Stevensbeek-Deurne   5   6 3 

VSO De Ortolaan Roermond-Heythuysen 9   12 19 26 

VSO De Velddijk Venlo 12 12 8 25 23 

VSO SG Maasland, Venlo           

Overig binnen voedingsgebied 69 88 75     

Overig buiten voedingsgebied 25 33 24     

Geen toeleverende school in laatste twaalf maanden, of 
onbekend 

1522 705 859 466 517 

Totaal 3811 3010 3278 3563 3010 
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Bijlage 2.14 Overzicht loopbaan- en zorgactiviteiten Gilde Opleidingen 

  

 Economie Zorg & Welzijn Hospitality & 
Wellness 

Techniek Entree Totaal 

 2016    2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Dyslexie / 
dyscalculie9 

380 215 682 433 279 168 458 255 67 25 1876 1096 

Faciliteiten10 64 21 49 22 18 7 12 6 7 2 150 58 

OT-traject SMW 185 68 336 132 79 42 82 24 122 10 804 276 

OT-Traject AO 133 67 150 35 44 27 108 18 151 24 586 171 

OT traject 
AO/SMW11 

52 202 120 340 26 135 55 155 92 113 345 945 

Bijlage OOK 
Passend 
Onderwijs 

98 35 61 101 52 37 81 15 172 36 464 224 

Verzuimmeldingen 296 202 84 82 92 61 90 47 41 64 603 459 

Loopbaan 
heroriëntatie 

201 177 311 260 115 69 118 87 112 57 857 650 

Loopbaan 
verlengde intake 

60 39 46 36 25 29 53 29 28 15 212 148 

Aanmeldingen 
VSO/PRO 

45  35  28  47  108  263  

Match trajecten           72  
 

  

                                                           
9 Het aantal paspoorten per sector wijkt af van de unieke deelnemer. In een aantal gevallen heeft een deelnemer meerdere verbintenissen gehad en telt daardoor bij meerdere sectoren mee. In 
2015 zijn deze meerdere verbintenissen niet meegenomen. Unieke deelnemers dyslexie 2016: 1438. 
10 Het aantal paspoorten per sector wijkt af van de unieke deelnemer. In een aantal gevallen heeft een deelnemer meerdere verbintenissen gehad en telt daardoor bij meerdere sectoren mee. In 
2015 zijn deze meerdere verbintenissen niet meegenomen. Unieke deelnemers faciliteiten 2016: 109. 
11 Het Ondersteuningstraject Ambulante Ondersteuning / School Maatschappelijk Werk (OT traject AO/SMW) is in aantallen niet te splitsen in AO en SMW i.v.m. het feit dat de registratie heeft 
plaatsgevonden onder het loopbaancentrum. Vanaf aug 2015 heeft er een aanpassing in de registratie plaatsgevonden waardoor de aantallen bij OT traject AO/SMW in 2016 t.o.v. 2015 lager zijn. 
Deze trajecten zijn nu ondergebracht onder SMW of AO, deze aantallen zijn dan ook gestegen. 



Bijlage 3.1 Externe functies College van Bestuur 

Naast enkele onbezoldigde bestuursfuncties die het College van Bestuur qualitate qua uitvoert, hebben de leden 

van het College van Bestuur 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. 

 De heer Thuis is toezichthouder bij de Meander zorgroep te Landgraaf/Parkstad 

 De heer Thuis is bestuurslid bij de Stichting onderwijsarbeidsmarktfonds MBO. De vergoeding voor van deze 

activiteit komt volledig ten goede aan Gilde Opleidingen. 

 Mevrouw Janssen Reinen is vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting voor Primair Onderwijs 

in Deurne, Asten en Someren (Prodas).  

 

Met de bezoldigde nevenactiviteiten heeft de Raad van Toezicht ingestemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





De reis van je leven start hier!
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