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Dames en Heren, 

 

Hartelijk welkom. Welkom, onze medewerkers, hier met ca. 200 man aanwezig. Welkom, onze ca 100 

gasten van buiten. In het bijzonder de burgervaders van Rijswijk en Zoetermeer, resp de heer 

Bezuijen en Aptroot en de Kamerleden van Meenen en Jadnansingh.  Welkom op de Tinwerf. Onze 

campus voor technische mbo-opleidingen. 

 

Vandaag is het nieuwe jaar alweer 15 dagen op gang. De school is weer begonnen. De eerste goede 

voornemens zijn alweer achterhaald. Toch willen wij samen met u stilstaan bij deze jaarwisseling. 

Vooral door vooruit te kijken.  

 

Er is komend jaar veel werk aan de winkel voor ROC Mondriaan. We gaan daarmee aan de slag aan 

vanuit onze kernwaarden: actief, vakkundig en betrokken. En mét trots. Daar is reden voor. 

 

Dikke kans dat u de afgelopen kerstvakantie door (ex)mbo studenten geholpen bent bij het boeken en 

organiseren van uw reis, bij het bereiden en serveren van het kerstdiner in uw restaurant, bij het 

profiteren van de uitverkoop in de binnenstad, bij de kapper, de beautysalon, het oversluiten van uw 

zorgverzekering, het onderhoud aan uw huis of auto. Kortom, wat u ook gedaan hebt met kerst en 

oud-en nieuw, het was een stuk minder aangenaam geweest zonder onze goed opgeleide studenten. 

En daar is iedereen binnen Mondriaan trots op. 

 

 In 2013 hebben we 5.890 studenten een mbo-diploma kunnen geven, 1,5 % meer dan in 2012. per 

1/10/2013 staan ca 17.212 mbo-studenten ingeschreven, 0,6 % meer dan in 2012. als de economie in 

2013 met deze percentages was gegroeid, stonden we er hier nog vrolijker bij/liepen we nu de 

polonaise. Er zijn 597 jongeren in staat gesteld om alsnog een MAVO, HAVO of VWO diploma te 

halen. 3.382 volwassenen hebben deelgenomen aan alfabetisering, Nederlands of andere vormen 

van educatie. En tenslotte schrijven we zwarte cijfers.   

 

Bijna 6000 jongeren klaargestoomd voor onze regionale arbeidsmarkt, van wie ca. 1000 voor 

doorstroom naar het HBO. Het aantal Voortijdig Schoolverlaters is in Haaglanden sterk 

teruggedrongen. Morgen maakt de minister de definitieve cijfers bekend. Ik mag daarover niets 

zeggen.  Me dunkt dat dat reden is voor iedereen van Mondriaan om geweldig trots te zijn. 

 

Maar we gaan niet op onze lauweren rusten. Want stilstand is achteruitgang. Er is werk aan  de 

winkel. 

 

Werk aan de winkel: klus 1 



 

Onze medewerkers vormen het kapitaal, het hart van ROC Mondriaan. Zij kunnen hun borst nat 

maken in 2014. Onze  mbo-opleidingen gaan veranderen: intensiever, korter, breder. De 

kwalificatiedossiers zullen voor de zomer worden vastgesteld. De lesprogramma's moeten daarop 

worden aangepast. Mondriaan geeft dit jaar prioriteit aan het ondersteunen van onze docenten en hun 

teams bij deze forse klus. Daar gaat heel Mondriaan mee aan de slag.  

 

Werk aan de winkel: klus 2 

 

Voor jongeren die zonder diploma van de middelbare school komen en niet terugkunnen, starten we in 

september de nieuwe opleiding: Entree, gedurende 1 jaar krijgen ze de kans te ontdekken waar hun 

talent ligt, zich alsnog te kwalificeren voor een mbo-opleiding via intensief taal -en rekenonderwijs, dan 

wel klaargestoomd te worden voor de arbeidsmarkt. We starten op bijna al onze locaties, kleinschalig. 

Inmiddels is een nieuwe opleidingsmanager hiervoor geworven.  

We zullen iedereen hard nodig hebben om ook in de toekomst ons welvaarts-en welzijnsniveau op peil 

te houden.  Gemeentes willen niemand loslaten. De maatschappelijke kosten van uitvallers zijn hoog. 

ROC Mondriaan is de meest natuurlijke bondgenoot van iedereen  die uitval wil aanvallen. 

 

Werk aan de winkel: klus 3  

 

Nog beter samenwerken met bedrijven, instellingen en overheden in de regio Haaglanden. Dankzij 

deze samenwerking innoveren we voortdurend. Een kleine greep.  Aanstaande september starten we 

nieuwe opleidingen:  

 

commercieel technicus hier op de Tinwerf;  

 

Green tech  en mechatronica in Delft, samen met het voortgezet en het hoger beroepsonderwijs.  

 

Een telecomkeuze bij onze I CT-opleiding.  

 

Het verder gestalte geven aan de doorgaande veiligheidsopleidingen in Den Haag, samen met de 

gemeente en de Haagse Hogeschool.  

 

Het onderzoek naar zorgopleidingen op de locatie Naaldwijk.  

 

Alleen in een optimale samenwerking houden we de vinger aan de pols van de huidige en 

toekomstige behoeftes in onze regionale arbeidsmarkt. Wij zullen het komend jaar het gesprek 

aangaan met de nieuwe gemeentebesturen om te onderzoeken waar hun ambities en onze opdracht 

elkaar raken. En we zullen het gesprek met bedrijven en hun organisaties in de Haagse regio 

intensiveren om ons onderwijs nog beter op hun wensen af te stemmen. U zult ons vaak tegenkomen. 



 

Tenslotte: 

 

 

De komende jaren willen wij u al onze campussen laten zien. Vorig jaar mochten wij veel gasten 

verwelkomen op de campus voor zorg, welzijn en economie aan de Aspasialaan in Leidschenveen. 

Volgend jaar na de renovatie zullen we u graag ontvangen op de hospitalitycampus op de Koningin 

Marialaan/Helenastraat bij onze opleidingen horeca, hotelmanagment, veiligheid, toerisme en 

recreatie. Dit jaar staat de campus voor techniek centraal. 

Ook in deze regio is er een structurele behoefte aan goed opgeleid technisch personeel op alle 

niveaus. Deze regio, met z'n kantoren, z'n woningmarkt, z'n tuinbouw en logistiek, z'n toerisme en 

zorg, z'n internationale bedrijven, z'n cultuur, ruim een miljoen inwoners, heeft nu eenmaal een 

blijvende behoefte aan technisch personeel. Aan bouwvakkers, timmerlieden, schilders, grond-, weg- 

en waterwerkers, installateurs, lassers, loodgieters, electriciens, monteurs, ICT-ers. Iedere dag komen 

er honderden, mogelijk duizenden technische beroepsoefenaren meer de regio binnen dan er uitgaan. 

Soms  van heel ver weg. Prima, maar waarom zouden we dat niet voor een groter deel zelf kunnen 

doen. Zelfs als we straks alles 3-D kunnen printen, zullen we technische vakmensen nodig hebben. 

Hier leiden we ze op. We willen u dat graag laten zien. Omdat we er trots op zijn, net zoals trouwens 

op al onze andere opleidingen.  

 

Veel plezier bij de rondleidingen.  

 

Ik zie uit naar de samenwerking in 2014 

 

En wens u een goede gezondheid voor u en uw dierbaren. 

  

En een succesvol 2014. 

 

Dank aan de medewerkers en studenten voor de organisatie van deze bijeenkomst.  


