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Herijkte strategie 2012-2015 
 

 

Kernwaarden 

‘Actief, Vakkundig en Betrokken’  

 

 

Missie 

Wij zijn een onderwijsinstelling. Wij bieden op betrokken wijze goed en vakkundig onderwijs aan, 
gericht op een beroep en op maatschappelijke participatie. Ons portfolio bestaat zowel uit publiek als 
privaat bekostigd onderwijs en functiegerichte trainingen. 

 

 

Visie 

Wij spelen in op de hedendaagse student die te maken heeft met veranderingen in de maatschappij 
en in de wereld van beroepen. Wij stimuleren en begeleiden studenten in het ontdekken van hun 
kwaliteiten opdat zij zich optimaal ontwikkelen en toegerust zijn voor deelname aan de arbeidsmarkt.  
In ons onderwijs sluiten wij aan bij de mogelijkheden van het individu, zodat ieder zich gekend, erkend 
en gewaardeerd weet. Ons onderwijs wordt kleinschalig georganiseerd aangeboden en in onze 
organisatie sturen wij voortdurend op de kwaliteit van ons onderwijs. 
Wij werken op een proactieve manier samen met betrokken regionale partners, waarbij het aanbod 
afgestemd wordt op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, het bedrijfsleven en de vragen uit de 
maatschappij. 

 

 
De ambities die Mondriaan voor de periode 2012- 2015 heeft geformuleerd, hebben betrekking op het 
verzorgen van goed en vakkundig onderwijs en op de voortdurende sturing op de kwaliteit van dat 
onderwijs, uitgaande van een passend aanbod en van optimale samenwerking met de stakeholders. 
De ambities hebben in de voorwaardelijk sfeer ook betrekking op de aandachtsgebieden 
professionalisering van de medewerkers en kwaliteit van de bedrijfsvoering. 
 
 
Mondriaan beoogt met deze strategische ambities te bereiken 
dat de studenten en de leerbedrijven tevreden zijn over het 
onderwijs en de begeleiding in brede zin, dat de bedrijven 
daarnaast tevreden zijn over de samenwerking met 
Mondriaan en dat Mondriaan tevreden werknemers heeft.  
In absolute zin is het doel het verhogen van het 
onderwijsrendement. 
 
De herijkte strategie 2012 – 2015 is uitgewerkt in het 
Raamwerkplan Mondriaanstrategie.  
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Ambitie 1 Wij verzorgen goed en vakkundig onderwijs gericht op het bereiken van  

optimale leerresultaten door onze studenten. 

Doel(en): 1. De kwaliteit van het onderwijs voldoet aan de wensen van de relevante 
belanghebbenden. 

2. Het onderwijs en de begeleiding zijn er op gericht dat studenten uitgedaagd worden 
maximale resultaten te behalen. 
 

indicatoren  Studenten, medewerkers, opdrachtgevers en werkgevers zijn  tevreden over  de 

kwaliteit actualiteit, inhoud en vorm van het onderwijs (75%). 

 Het onderwijsrendement blijft ten minste gemiddeld gelijk (norm: per jaar vast te 

stellen) 

 Oud-studenten bevelen Mondriaan aan als scholingsinstituut. 

 

 

Ambitie 2 Wij hebben aandacht voor de menselijke maat in ons onderwijs en in onze  

organisatie. Het onderwijs wordt herkenbaar kleinschalig aangeboden. 

Doel(en): 1. Mondriaan wil aansluiten bij de mogelijkheden van het individu, zodat hij zich 
gekend, erkend en gewaardeerd voelt  
 

indicatoren  Studenten zijn tevreden over de begeleiding bij hun studie, de loopbaanbegeleiding 

en het contact met hun docenten (75%). 

 Studenten en medewerkers vinden de sfeer binnen school goed (75%) 

 Medewerkers voelen zich gewaardeerd (75%) en worden voldoende ondersteund 

(75%).  

 

 

Ambitie 3 Onze medewerkers zijn professionals in denken en doen. 

Doel(en): 1. Medewerkers zorgen ervoor dat zij voortdurend  inspelen op de veranderende vraag/ 
omstandigheden. 
 

indicatoren  De studenten zijn tevreden over de kwaliteit van de medewerkers (75%). 

 De medewerkers rusten zich voldoende toe om hun taak uit te oefenen (75%). 

 Er wordt ten minste voldaan aan de criteria van het Toezichtkader BVE 2012 ten 
aanzien van de kwaliteit van leraarschap. 
 

 

Ambitie 4 Wij verzorgen zowel publiek als privaat een passend aanbod van  
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. 

Doel(en): 1. Publiek: Voor onze (potentiële) studenten hebben wij een passende leerroute die 
relevant is voor de  arbeidsmarkt en/of voor maatschappelijke participatie. 

2. Privaat: Voor onze (potentiële) klanten hebben wij een passend opleidingstraject 
aansluit bij de opleidingsvraag, waarbij de prijs/kwaliteitsverhouding marktconform is. 
 

indicatoren  Studenten die zijn toegelaten worden geplaatst in een passend traject (norm 90%). 

 Het aantal studenten van 23 en ouder dat een opleidingstraject bij Mondriaan volgt 
blijft ten minste gelijk. 

 De instroom vanuit HAVO  is gestegen 

 De omzet van het private onderwijs stijgt jaarlijks met minimaal 5% 
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Ambitie 5 Het bedrijfsleven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere  
onderwijsinstellingen erkennen ons als actieve en slagvaardige partner in het 
samen behalen van overeengekomen resultaten. 

Doel(en): 1. De partners vinden dat wij (pro)-actief zijn in de samenwerking. 
2. Mondriaan is een gewenste partner bij nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. 

 

indicatoren  De samenwerkende partners zijn tevreden (norm 75%). 

 De partners geven aan dat zij in de toekomst weer met Mondriaan willen 
samenwerken (norm 75%). 
 

 

Ambitie 6 Wij zorgen voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en zijn financieel 

gezond. 

Doel(en): 1. Er is een optimale afstemming tussen het onderwijs en de bedrijfsvoering in relatie 
tot organiseerbaarheid en betaalbaarheid.  
 

indicatoren  We voldoen tenminste aan de eisen van het Toezichtkader BVE 2012 wat betreft de 

financiële continuïteit. 

 

 
 

Ambitie 7 De organisatie is zo ingericht dat er voortdurend wordt gestuurd op kwaliteit 

Doel(en): 1. Mondriaan wil door voortdurende sturing op kwaliteit het onderwijs verbeteren en het 
rendement verhogen 
 

indicatoren  De taken van medewerkers zijn duidelijk en men weet wat er van hen verwacht wordt 

(100%). 

 De PDCA-cyclus wordt rondgemaakt  op alle niveaus (100%). 

 De gebruikers zijn tevreden over de inhoud en tijdige aanlevering van informatie 
(80%). 
 

 
 


