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I

De Commissie Kwaliteitsafspraken MBO (CKMBO) heeft aan ROC Mondriaan gevraagd om aanpassingen te 
maken in de kwaliteitsagenda. Met deze preambule, die integraal onderdeel uitmaakt van het kwaliteitsplan, 
geven wij gevolg aan dit verzoek. Op een aantal punten leidt dit tot aanpassingen in de oorspronkelijke 
tekst, deze zijn te vinden in paragraaf 0.2. Overige aanvullingen bespreken we in de preambule. Wij gaan 
achtereenvolgens in op de door de CKMBO geformuleerde vragen in de brief van 30 november 2018.

Aanvullende informatie voor de CKMBO; leeswijzer 

0.1   Alsnog een reflectie op een aantal landelijke indicatoren: 

• arbeidsmarktrendement niveau 2-opleidingen;

• kwalificatiewinst;

• succes doorstromers in eerste jaar hbo;

• arbeidsmarktrendement kwetsbare opleidingen.

• ontwikkeling aandeel studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

0.2   Ambities waar mogelijk meer SMART formuleren (en onderscheiden in 2020 en 2022). Besluit over het wel/niet 
behalen van de resultaatafhankelijke afspraken weglaten.

0.3   Nadere toelichting geven op de begroting:

• een beeld geven van hoe de middelen per speerpunt en daaronder de ambities zijn opgebouwd; 

• een beeld geven van inzet middelen op schoolniveau; 

• A3 als goed voorbeeld bijvoegen (hier: een tabel);

• onderbouwen van de 10 miljoen euro voor nieuwe initiatieven.

0.4   Toelichten wat wordt bedoeld met de eigen bijdrage RIF-project.

0.5   Toevoegen van een passage over verankering/duurzaamheid.

0.6   Waar mogelijk een beeld geven welke inzet uit het vorige kwaliteitsplan wordt doorgezet (voor wat betreft excellentie, 
innovatie en voortijdig schoolverlaten) en wat echt nieuw is (pedagogisch-didactisch handelen, herstarters en doorstarters 
en de inzet op cultuurverandering personeel).

Inleiding
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II

0.1.1 Arbeidsmarktrendement niveau 2-opleidingen
In het schema op de volgende pagina, is het arbeidsmarktrendement van de niveau 2-opleidingen van Mondriaan 
opgenomen. Het betreft de cijfers van de gediplomeerden in het jaar 2016-2017. De vraag op de arbeidsmarkt is sindsdien 
sterk toegenomen, ook voor niveau 2-gediplomeerden. Desalniettemin is het van belang de positie van deze doelgroep goed 
te monitoren. 

De technische opleidingen die onder de signaalwaarde scoren, kennen bijna allemaal een hoog doorstroompercentage van 
meer dan 50 procent (de opleiding Medewerker ICT zelfs 95 procent). Vaak vervolgen deze studenten hun opleiding in de 
beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Daarom scoren de onderdelen doorstroom en baan vaak meer dan 100 procent. Alleen 
de opleiding Servicemedewerker gebouwen bleef in 2016-2017 achter met 63 procent van de studenten met een baan en 42 
procent die doorstroomde. 

De opleiding Helpende Zorg en Welzijn scoorde in 2016-2017 onder de signaalwaarde van 70 procent (54 procent). De 
doorstroom was 49 procent. Hoewel de vraag op de arbeidsmarkt in onze regio sindsdien gestegen is, zetten wij sterk in op 
verhoging van de doorstroom. Zie paragraaf 2.2. op pagina 26.

De opleidingen administratie, secretarieel en retail kennen ook een onvoldoende arbeidsmarktrendement. Daartegenover 
staat een doorstroompercentage van 60 tot 70 procent! Dit draagt bij aan het hoge percentage doorstroom van Mondriaan 
van niveau 2 naar niveau 3 en 4. Ook bij deze opleidingen zetten we in op verdere verbetering van deze doorstroom, mede 
gelet op de steeds zwaardere eisen van de (toekomstige) arbeidsmarkt. Ook worden deze opleidingen in nauw overleg 
met het werkveld voortdurend vernieuwd. Het werkveld hecht in het bijzonder aan communicatieve, sociale en digitale 
vaardigheden. 

Kenmerkend voor onze niveau 2-studenten is dat veel een migrantenachtergrond hebben en geen volledig Nederlandse 
schoolloopbaan (in het primair en voortgezet onderwijs) achter de rug hebben. Daarom besteden wij relatief veel aandacht 
aan taalondersteuning.

0.1 Reflectie op landelijke indicatoren
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Bron: SSB (dossierinschrijvingen worden niet meegenomen)

* gediplomeerden 2016- 017 die in 2017-2018 staan ingeschreven in het onderwijs.
** gediplomeerden 2016-2017 die een baan van meer dan 12 uur hebben. 
(bij minder dan 10 gediplomeerden wordt door het CBS niet gerapporteerd)

Het arbeidsmarktrendement is het aantal werkenden 12 uur per week (CBS).

gediplomeerden Mondriaan in 2016-2017

crebo niveau 2 opleidingen Mondriaan 2017-2018 % doorstroom* baan > 12 uur (CBS)**

23068 Ondersteunende administratieve beroepen gg gg

23157 Haarverzorging gg gg

23189 Dienstverlening gg gg

25024 Servicemedewerker gebouwen 42% 63%

25030 Schilder 60% 0%

25103 Metselaar 0% <10

25117 Tegelzetter 25% <10

25128 Timmerman 60% 67%

25149 Medewerker (financiële) administratie 69% 48%

25150 Medewerker secretariaat en receptie 67% 48%

25159 Basismedewerker mode 87% <10

25167 Verkoper 62% 59%

25168 Gastheer/-vrouw 29% 86%

25178 Medewerker fastservice 0% 75%

25180 Kok 52% 71%

25192 Medewerker ICT 95% <10

25225 Autoschadehersteller 100% 0%

25228 Autospuiter 67% <10

25231 Fietstechnicus 31% 83%

25235 Scootertechnicus 50% <10

25242 Autotechnicus 60% 64%

25243 Bedrijfsautotechnicus 56% 69%

25291 Constructiewerker 0% <10

25333 Monteur elektrotechnische installaties 60% 83%

25342 Monteur mechatronica 100% <10

25350 Monteur werktuigkundige installaties 56% 0%

25371 Logistiek medewerker 41% 85%

25400 Kapper 67% 0%

25407 Beveiliger 32% 72%

25416 Aankomend medewerker grondoptreden 20% 62%

25498 Helpende zorg en welzijn 49% 54%

25499 Medewerker facilitaire dienstverlening 33% 75%

25500 Medewerker sport en recreatie 56% <10

Arbeidsmarktrendement



Trend kwalificatiewinst 
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Bron: Benchmark MBO

kwalificatiewinst 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Mondriaan 84,9% 87,0% 85,4% 87,7%

mbo-sector 83,3% 84,5% 85,6% 87,0%

0.1.2 Kwalificatiewinst
Mondriaan scoort over de jaren 2013 tot en met 2017 bovengemiddeld ten opzichte van de sector op de indicator 
kwalificatiewinst (zie onderstaand schema). Met onze inzet op doorstroom hopen wij dat hoge niveau te behouden. Dat 
is ook afhankelijk van de mate waarin de gespannen arbeidsmarkt studenten eerder verleidt om niet door te stromen 
naar hogere niveaus. En van het toeleverend onderwijs dat leerlingen op hogere niveaus aflevert. Hierdoor komt de 
kwalificatiewinst onder druk te staan. Met name dat laatste (toename aantal leerlingen op hoge niveaus) is een reëel 
toekomstscenario vanwege de toenemende aandacht voor kansengelijkheid in het voortgezet onderwijs in de Haagse regio. 
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Mondriaan 39,1% 36,2% 38,9% 40,2%

mbo-sector 39,1% 34,3% 35,9% 36,1%

Bron: Benchmark MBO

Defenitie doorstroom mbo-hbo
Het percentage niveau 4-gediplomeerden dat in het volgend schooljaar op 1 oktober staat ingeschreven in het hbo.

Trend doorstroom mbo-hbo 
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0.1.3 Succes doorstromers eerste jaar hbo

Mondriaan kent in 2016-2017 een hoog percentage doorstroom van gediplomeerde niveau 4-studenten naar het hbo ten 
opzichte van de sector (40,2 procent versus 36,1 procent). Dit hangt natuurlijk sterk af van het portfolio van onze instelling, 
de studentenaantallen op niveau 4 en het aandeel in de bbl. Hoe hoger het aandeel in de bbl, hoe lager de doorstroom naar 
het hbo. En hoe meer studenten in niveau 4-opleidingen, hoe groter de doorstroom naar het hbo. Tegelijkertijd vormen deze 
cijfers wellicht een indicatie voor de emancipatiefunctie van het mbo en hbo in onze regio. Wij behoren tot de instellingen 
met het hoogste aandeel westerse en niet-westerse allochtonen van Nederland. Met van huis uit een onderwijsachterstand, 
ontwikkelen zij zich in grote getale via stapeling alsnog tot deelnemers aan het hoger onderwijs.

Het toenemende studiesucces zoals hierboven beschreven blijkt ook uit de tabel op de volgende pagina.
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diplomajaar niveau 4-opleiding Mondriaan 2013-2014 2014-2015 2015-2016

% succesvolle eerstejaars studenten in het hbo 68% 70% 71%

Defenitie studiesucces
Het aandeel van mbo-gediplomeerden op niveau 4 in 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 dat een jaar later staat ingeschreven in het hbo en een jaar later nog bij 
dezelfde hbo-instelling studeert of de hbo-instelling met een diploma heeft verlaten.

Studiesucces eerstejaars studenten in het hbo 
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68% 70% 71%

Mondriaan zet zich samen met de hogescholen de komende jaren sterk in voor verbetering van de succesvolle doorstroom 
naar het hbo (zie pagina’s 27, 50 en 51). Met name het verder optimaliseren van de keuzedelen gericht op succesvolle 
doorstroom moeten daaraan bijdragen. De krapte op de arbeidsmarkt kan met zich meebrengen dat studenten met een 
niveau 4-opleiding minder geneigd zijn naar het hbo te gaan, dan wel eerder afhaken. Ook het bevorderen van de interne 
doorstroom van 2 en 3 naar 4, kan een negatief effect hebben op de succesvolle doorstroom naar het hbo. Daarom hebben 
wij dan ook het behoud van de doorstroom op circa 40 procent als ambitie.

Overigens wordt het succes van dit thema voor een aanzienlijk deel bepaald door het hbo zelf (onder andere de  
toelatingseisen).

0.1.4 Arbeidsmarktrendement kwetsbare opleidingen
Naast kwetsbare opleidingen op niveau 2, spreekt de regeling ook over andere mogelijk kwetsbare opleidingen. In onze regio 
Haaglanden is het arbeidsmarktrendement van niveau 3 en 4 amper een vraagstuk. Studenten van deze opleidingen vinden 
werk of stromen door naar het vervolgonderwijs.

De tabellen op pagina VII en VIII zijn gebaseerd op de periode 2015-2016. In de periode 2017-2018 heeft zich ook in onze 
regio een flinke economische groei voorgedaan met daaraan gekoppelde kansen voor kwetsbare opleidingen. Zo zijn op dit 
moment bijvoorbeeld werknemers in de bediening met een niveau 3-opleiding bijna niet te vinden, terwijl het CBS in 2015-
2016 de opleiding nog als kwetsbaar aanmerkte.

Mondriaan gaat in 2020 de situatie opnieuw bekijken. Mochten deze opleidingen nog steeds als kwetsbaar te kwalificeren 
zijn, bijvoorbeeld omdat er sprake is van verdringing van middelbaar opgeleiden door hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt, 
dan zijn nieuwe maatregelen noodzakelijk.
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* Mondriaan onderwijsverlaters in 2015-2016 die direct zijn gaan werken (bron: CBS).
** Mondriaan gediplomeerden in 2015-2016 (bron: OCW-kwaliteitsafspraken)

1 Een jaar na uitstroom werkt 80% van onderwijsverlaters van bediening niveau 3.
2 Een jaar na uitstroom werkt 73% van onderwijsverlaters van pedagogisch werk niveau 3.

Opleidingen met laag percentage werkenden (< 60%) kennen een hoog percentage doorstromers (> 40%)

BC niveau 3 naam BC-code % > 12 uur werken*
% doorstroom naar een 

hoger niveau**

3bc355 Timmeren 100% 0%

3bc372 Werktuigkundige installaties (montage) 100% 29%

3bc223 Verzorgende IG 96% 10%

3bc416 Logistiek 95% 7%

3bc371 Elektrotechnische installaties 93% 32%

3bc382 Voertuigen en mobiele werktuigen 93% 33%

3bc165 Particuliere beveiliging 90% 8%

3bc217 Veiligheid en vakmanschap 89% 0%

3bc089 Keuken 87% 22%

3bc356 Publieke veiligheid 85% 5%

3bc286 Autospuiten 83% 0%

3bc358 Advies en leiding in de verkoop 80% 32%

3bc310 Maatschappelijke Zorg 79% 25%

3bc300 Travel, leisure & hospitality 75% 58%

3bc320 Schilderen 75% 9%

3bc307 Haarverzorging 74% 7%

3bc350 Sport en bewegen 73% 44%

3bc314 Bediening 1 67% 29%

3bc337 Pedagogisch werk 2 67% 15%

3bc080 ICT support 57% 44%

3bc299 Financieel administratieve beroepen 45% 66%

3bc319 Mode/maatkleding 43% 40%

3bc346 Secretariële beroepen 33% 52%

3bc189 Schoonheidsverzorging gg 67%

3bc285 Autoschadehersteltechniek gg gg

3bc297 Fastservice gg 20%

3bc312 Machinisten gg gg

3bc325 Metselen gg gg

3bc332 Onderhoud- en verbouwbedrijf gg gg

3bc353 Tegelzetten gg gg

3bc383 Aftersales mobiliteitsbranche gg gg

3bc386 Gemotoriseerde tweewielers gg gg

3bc387 Fietstechniek gg gg

3bc388 Commercie gg gg

3bc406 Grond-, water- en wegenbouw gg gg

3bc413 Mechatronica gg gg

Niveau 3
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* Mondriaan onderwijsverlaters in 2015-2016 die direct zijn gaan werken (bron: CBS).
** Mondriaan gediplomeerden in 2015-2016 (bron: OCW-kwaliteitsafspraken)
1 Een jaar na uitstroom werkt 73% van onderwijsverlaters van sociaal werk niveau 4.

BC niveau 4 naam BC-code % > 12 uur werken*
% doorstroom naar een 

hoger niveau**

4bc089 Keuken 100% 0%

4bc303 ICT- en mediabeheer 100% 48%

4bc310 Maatschappelijke Zorg 96% 13%

4bc113 MBO-Verpleegkundige 95% 14%

4bc382 Voertuigen en mobiele werktuigen 93% 12%

4bc189 Schoonheidsverzorging 89% 18%

4bc409 Middenkader bouw en infra 89% 59%

4bc328 Middenkader engineering 88% 32%

4bc313 Management retail 86% 34%

4bc314 Bediening 85% 18%

4bc334 Ondernemer horeca/bakkerij 81% 35%

4bc008 Apothekersassistent 79% 44%

4bc417 Supervisors logistiek 78% 31%

4bc350 Sport en bewegen 77% 47%

4bc300 Travel, leisure & hospitality 75% 35%

4bc346 Secretariële beroepen 75% 27%

4bc318 Marketing, communicatie en evenementen 74% 73%

4bc296 Facilitair leidinggeven 73% 39%

4bc057 Doktersassistent 72% 32%

4bc299 Financieel administratieve beroepen 71% 59%

4bc337 Pedagogisch werk 70% 49%

4bc407 Fashion design & productmanagement 64% 37%

4bc305 Juridisch-administratieve beroepen 61% 43%

4bc348 Sociaal werk 1 57% 42%

4bc319 Mode/maatkleding 31% 30%

4bc425 Applicatieontwikkeling 0% 79%

4bc084 Interieuradvies gg gg

4bc283 Artiesten gg gg

4bc292 Financiële dienstverlending gg gg

4bc297 Fastservice gg gg

4bc307 Haarverzorging gg gg

4bc333 Ondernemerschap retail gg gg

4bc388 Commercie gg gg

4bc405 Werkvoorbereiden/uitvoeren gg gg

4bc412 Mechatronische systemen gg gg

4bc426 Elektrotechnische systemen en installaties gg gg

4bc427 Leidinggeven op basis van vakmanschap gg gg

Niveau 4



* De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd in de kwaliteitsagenda naar aanleiding van het gesprek met de CKMBO 

en het College van Bestuur (CvB) van Mondriaan:

• in 2.1 - de indicatoren voor voortijdig schoolverlaten, herstarters en rendement zijn aangepast.

• in 2.2 - de indicatoren voor pedagogisch-didactische vaardigheden, doorstroom en excellentie zijn aangepast.

• in 2.3 - de indicatoren voor innovatie, regionale samenwerking en doorstarters (bbl & LLO) zijn aangepast.

• Bijlage 1 - de tabel. Strategische thema’s en ambities in één overzicht is dientengevolge aangepast.

• Pagina 15 - verwijderen blauw kader (waarin Mondriaan de gekozen resultaatafhankelijke doelstellingen noemde).

IX

0.1.5 Ontwikkeling aandeel studenten binnen de bbl
Het aandeel studenten binnen de bbl is bij Mondriaan de afgelopen jaren stabiel op 17 à 18 procent. Mondriaan stuurt niet 
op vergroting van het aandeel, maar zet wel in op het leveren van een grotere bijdrage aan Leven Lang Ontwikkelen, zowel 
voor her- als voor doorstarters. Wij hebben daarvoor in onze kwaliteitsagenda concrete ambities geformuleerd (zie pagina 
20, 35, 36, 48, 54 en 55). Het komt erop neer dat we meer volwassenen (van 23 jaar en ouder) opleidingen en trajecten willen 
aanbieden die ze kunnen afsluiten met een diploma of certificaat. Of en in hoeverre dit tot uiting komt in het cijfer van het 
aandeel studenten binnen de bbl hangt sterk af van de ontwikkeling van het aantal bol-studenten. En van de vraag of we 
er echt in slagen de deelname van trajecten met certificaten op gang te brengen. Om deze reden hanteren wij het aantal 
23-plussers in onze instelling als concrete indicator in plaats van het aandeel studenten binnen de bbl (zie tabel met bron: 
Benchmark MBO).

starters Mondriaan 2014 2015 2016 2017

aandeel bbl* 18% 17% 18% 17%

Ontwikkeling aandeel bbl-ers

* Het aandeel van instromers in het mbo in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

0.2 Ambities waar mogelijk meer SMART formuleren, 
resultaatafhankelijke afspraken weglaten

In de kwaliteitsagenda is voor de negen ambities, waar enigszins mogelijk, een concrete indicator toegevoegd. Onze 
resultaatafhankelijke afspraken hebben we verwijderd en de oorspronkelijke kwaliteitsagenda hierop aangepast*. Dit met het 
vertrouwen dat de commissie bij de advisering over de resultaatafhankelijke middelen ‘straks integraal kijkt naar bereikte 
resultaten en dit niet als een rekenkundige exercitie beschouwt’, zoals de commissie in haar brief van 30 november 2018 
schrijft. Hierbij houden we ook rekening met mogelijk veranderende contexten. Voor ons blijft er een hiërarchie in de 
ambities. Versterking van onze pedagogisch-didactische kwaliteit blijft voorop staan en dat komt kwantitatief in het bijzonder 
tot uitdrukking in het bedienen van meer (jong)volwassenen met minder schooluitval, meer doorstroom en het blijven 
voldoen aan de rendementsnormen van het inspectiekader.
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0.3 Begroting

0.3.1 Een beeld per speerpunt en de bijbehorende ambities 
Paragraaf 3 (vanaf pagina 38) bevat de indicatieve meerjarenbegroting van de kwaliteitsagenda. De daarin opgenomen 
bedragen per speerpunt en ambitie zijn de geconsolideerde en geëxtrapoleerde bedragen van desbetreffende posten in de 
schoolbegrotingen 2019. 

0.3.2 Een beeld van de inzet van middelen op schoolniveau
Ter aanvulling hierop voegen we in onderstaande tabel een voorbeeld toe van een begroting 2019 van één van onze scholen. 
Hierin zijn de middelen van de kwaliteitsagenda gekoppeld aan de maatregelen van deze school voor de speerpunten en 
ambities (waarvoor deze school een bijdrage gaat leveren). Op deze wijze hebben alle scholen voor het mbo en het entree-
onderwijs een begroting voor 2019 opgesteld.

Begroting ROC Mondriaan 2019
School voor Zorg Delft

Investeringsbudget (kwaliteitsmiddelen)

speerpunten/indicatoren

indicatie financiële 
investering 

(investeringsbudget)

1. jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie ondersteunen voor betere kansen

1.1 vsv omlaag €  39.000 zorg- en beg.structuur (iz, slb), eva curr, aanval uitval

1.2 meer herstarters €  -  

1.3 rendement (DR, JR, SR) omhoog €  52.532 aanval op uitval, focustraining, intake, voorl, eva curr 

totaal speerpunt 1 € 91.532  

2. gelijke kansen in het onderwijs voor iedereen

2.1 pedagogische-didactische 
vaardigheden omhoog

€ 62.400 professionalisering slb, LOL-training

2.2 interne doorstroom en doorstroom 
hbo omhoog

€ 54.600 doorstroom 2-3, mbo-hbo 

2.3 meer excellentie € 39.000 internationalisering, skills, uitdagend onderwijs

totaal speerpunt 2 € 156.000  

3. onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst

3.1 meer (technologische) innovatie € 54.600 keuzedeel Z+T, vitaliteitsbegeleider

3.2 meer regionale 
samenwerkingsverbanden

€ 46.800 opleidingstrajecten PvF, learning community's

3.3 meer doorstarten: bbl en LLO € 39.000 mbo-certificaten, uitbreiding opleiden PvF, flex instr

totaal speerpunt 3 € 140.400  

totaal indicatieve financiële investering € 387.932



nulsituatie groep van scholen
Zorg en Welzijn

School voor Gezondheidszorg 
Den Haag

School voor Zorg en Welzijn 
Delft

School voor Zorg en Welzijn  
Westland

school voor Zorg en Welzijn 
Leiden

jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie ondersteunen voor betere kansen

1.1 vsv 3,7% 4,4% 4,7% 1,4%

1.2 aanbod herstarters

1.3 rendement focustraining voor studenten focustraining voor studenten focustraining voor studenten

aantal onv. bc-codes (16-17): 1 aantal onv. bc-codes (16-17): 1 aantal onv. bc-codes (16-17): - aantal onv. bc-codes (16-17): -

aantal onv. SR (16-17): 1 aantal onv. SR (16-17): 1 aantal onv. SR (16-17): - aantal onv. SR (16-17): -

gelijke kansen in het onderwijs voor iedereen

2.1 pedagogisch-didactisch professionalisering SLB professionalisering SLB professionalisering SLB

2.2 doorstroom zorginnovatie Centrum en learning 
communities ter bevordering 

doorstroom hbo

naar niveau 2

naar niveau 3 47% 6%

naar niveau 4 21% 13% 15% 8%

naar hbo

2.3 excellentie excellentietraject, internationalisering 
in Spanje, China, Estland

keuzedelen, practoraten en 
verbinding techniek opleidingen

keuzedelen, practoraten en 
verbinding techniek opleidingen

keuzedelen, practoraten en 
verbinding techniek opleidingen

onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst

3.1 innovatie verankeren technologie via keuzedelen, practoraten en verbinding techniekopleidingen

3.2 regionale samenwerking Netwerk spoor 22, Netwerk Extra Strong, Netwerk strategisch opleiden, Innovatie Zorgpact

3.3. aanbod doorstarters vermarkten keuzedelen die certificeerbaar zijn

flexibele instroom herstarters en doorstarters een pilot om delen van opleidingen aan te bieden in een derde leerweg via zelfstudie

0.3.3 Voorbeeld A3/tabel
De volgende tabel is een voorbeeld van de wijze waarop de voortgang op de maatregelen wordt gemonitord.  
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0.3.4 Indicatieve begroting
In de oorspronkelijke indicatieve begroting werd nog gerept over een nog te besteden bedrag van bedrag van 
ongeveer 10 mln. voor nieuwe initiatieven over de hele periode van vier jaar. Inmiddels is voor 2019 een bedrag van 
€ 2.290.000 toegekend. Het CvB heeft ondertussen eind 2018 besloten dat de volgende budgetten beschikbaar zijn: voor 
onderwijsontwikkeling (€ 250.000), voor innovatie (€ 500.000), voor extra impulsen voor vsv (€ 500.000), voor doorstroom 
(€ 740.000) en voor Leven Lang Ontwikkelen (€ 300.000). Scholen dienen aanvragen in om in aanmerking te komen voor 
deze budgetten. Deze bedragen kunnen op basis van de ingediende plannen wijzigen.

0.4 RIF-middelen

In de indicatieve meerjarenbegroting voor de kwaliteitsagenda is rekening gehouden met de investering in de projecten 
waarvoor een RIF-subsidie wordt aangevraagd. Zoals bekend wordt behalve van bedrijven/instellingen en de regionale/lokale 
overheid door dit fonds ook een bijdrage van de mbo-instellingen zelf gevraagd. De middelen uit de kwaliteitsagenda stellen 
ons in staat om ook de komende jaren weer te participeren in deze pps-projecten (publiek-private samenwerking) en de 
daaraan verbonden practoraten. We kennen thans de RIF-projecten HTC Delft, Extra Strong, P@CT en Spoor 22. We werken 
momenteel aan aanvragen in 2019 voor projecten gericht op entreestudenten en een project met als focus Digital Operations. 
Ook onderzoeken we voor 2020 de mogelijkheden in het economisch domein en op het terrein van de sport. Zonder de 
kwaliteitsmiddelen zijn we niet in staat om op deze wijze ons onderwijs samen met partijen in het werkveld te verbeteren en 
een grotere bijdrage te leveren aan Leven Lang Ontwikkelen.

0.5 Verankering/duurzaamheid

De uitvoering van deze kwaliteitsagenda zal de kwaliteitszorg zoals die bij Mondriaan al sinds jaar en dag goed op orde 
is, op orde houden, ook na 2022. De uitvoering van deze kwaliteitsagenda stelt ons immers in staat te blijven investeren 
in de pedagogisch-didactische kwaliteit van onze instelling, zowel in die van het personeel als die van onze opleidingen 
en voorzieningen. We gaan meer studenten een kans bieden die nu nog op afstand staan van de arbeidsmarkt. Of daar 
weliswaar aan deelnemen, maar risico’s lopen door verandering van de werkwijze bijvoorbeeld als gevolg van technologische 
ontwikkelingen. Dit doen we onder andere door een grotere inzet van flexibel onderwijs en diplomatrajecten. Deze bijdrage 
aan het Leven Lang Ontwikkelen blijft ook na 2022 van waarde. Verder zorgen we dat de aansluiting met de arbeidsmarkt 
structureel verbetert door meer hybride onderwijs aan te bieden, onder meer via de Centra voor Innovatief Vakmanschap en 
met behulp van practoren. De verbetering van de interne doorstroom en de succesvolle doorstroom naar het hbo stopt niet 
na 2022. 

Ook na 2022 gaan we door met het investeren in de kwaliteit van het mbo, eenvoudig omdat de eisen vanuit de arbeidsmarkt 
permanent aan verandering onderhevig zijn. Ditzelfde geldt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen die van 
invloed zijn op het middelbaar beroepsonderwijs. Tegen die tijd zal helder zijn wat kwantitatief en kwalitatief het vraagstuk is 
op de arbeidsmarkt als gevolg van mogelijke wijzigingen in de conjunctuur, de vergrijzing, het klimaatakkoord en/of verdere 
internationalisering van de arbeidsmarkt (en of die zich ook op mbo-niveau doorzet). In dat geval zijn de kwaliteitsmiddelen 
vanaf 2023 noodzakelijk om ons onderwijs daarop te laten aansluiten. Steeds duidelijker wordt dat we veel dossiers de 
komende tijd opnieuw op de schop moeten nemen. Dat vergt een flinke implementatie-inzet, zeker vanaf 2021. Ook 
oriënteren wij ons nu al op uitbreiding van ons internationaal onderwijs gezien het groeiend aantal expats/arbeidsmigranten 
dat zich in onze regio vestigt.
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Kwaliteitsplan 1.0 met thema's Kwaliteitsagenda 2019-2022 met thema's 3x3

studiewaarde rendementen

excellentie meer excellentie

professionalisering pedagogisch didactische vaardigheden

vsv vsv omlaag

bpv herstarters

intensivering taal/rekenen doorstroom

innovatie

samenwerkingsverbanden

doorstarters

= gecontinueerd = niet gecontinueerd = nieuw

In het kwaliteitsplan 2016-2019 stond de uitvoering van Focus op Vakmanschap centraal. Het ging hierbij met name om 
het intensiveren en verkorten van de opleidingen, het implementeren van de nieuwe kwalificatiedossiers met de keuzedelen 
en het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs. Dit komt in de nieuwe kwaliteitsagenda niet terug. Ditzelfde geldt voor 
de verbetering van de beroepspraktijkvorming. De maatregelen hiervoor zijn inmiddels structureel geborgd in het normale 
proces.

De maatregelen gericht op excellentie, innovatie en vsv worden wel in de nieuwe kwaliteitsagenda doorgezet en waar 
mogelijk verder geïntensiveerd. Zo gaan er meer studenten op buitenlandse stage/werkbezoeken, nemen er meer 
studenten deel aan skillswedstrijden of andere excellentieprogramma’s en laten meer practoren studenten deelnemen aan 
onderzoeksprogramma’s. De deelname aan programma’s voor RIF-aanvragen leiden met gerichte investeringen tot meer 
innovaties, zowel in de inhoud van de opleidingen als in het onderwijs (digitalisering, virtual reality en augmented reality) 
en de ondersteuning daarvan. De pedagogisch-didactische scholing en de uitbreiding van de bijzondere voorzieningen, 
waaronder opvang, VIP- en kansklassen en coachingsprogramma’s moeten leiden tot minder vsv.

Nieuw ten opzichte van het kwaliteitsplan 2016-2019 zijn de maatregelen gericht op interne doorstroom van entree naar 
niveau 2 en van niveau 2 naar 3 en 4 en gericht op succesvolle doorstroom naar het hbo. De laatste maatregel sluit aan op de 
incidentele interventie vanuit het kabinet gericht op het bestrijden van kansenongelijkheid in 2017-2018.

Ook nieuw is de inzet op het ontwerpen van onderwijs op maat in samenspraak met opdrachtgevers, samen met gemeenten, 
bedrijven en instellingen. Deze maatregelen zijn gericht op jongeren zonder startkwalificatie tot en met 27 jaar, en op 
werknemers in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. 

Nieuw is ten slotte ook het scholingsprogramma’s voor individuele medewerkers en teams gericht op het bevorderen van de 
pedagogisch-didactische vaardigheden. We stimuleren in dit verband ook sterker dan in het vorige kwaliteitsplan de externe 
stage als middel om kennis te nemen van relevante ontwikkelingen voor de doelgroep in het werkveld en het onderwijs. 

Voor de concrete maatregelen per school/groepen van scholen zie bijlage 3 van de kwaliteitsagenda, Maatregelen scholen.

0.6 Aansluiting kwaliteitsplan 2016-2019
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In 2015 werd het strategisch plan 2016-2019 van ROC Mondriaan vastgesteld. De basis van ROC Mondriaan 
(hierna te noemen: Mondriaan) was én is op orde: de onderwijskwaliteit, de bedrijfsvoering, huisvesting en 
financiën. De uitdagingen waarvoor Mondriaan zich gesteld zag, hadden betrekking op het implementeren 
van Focus op Vakmanschap en op het beter afstemmen van de opleidingen op innovatie, ondernemerschap, 
21e-eeuwse vaardigheden en de regionale arbeidsmarkt. Daarnaast moest Mondriaan de begeleiding beter 
afstemmen op de toenemende complexiteit van de doelgroep. De kansen van de samenwerking in de regio 
konden beter worden aangegrepen. Excellentie kreeg een plek in de opleidingen. De professionalisering van 
medewerkers en teams kreeg een impuls.

Nu, medio 2018, kan worden vastgesteld dat veel van deze uitdagingen zijn opgepakt en tot resultaten hebben geleid. Focus 
op Vakmanschap is inmiddels geïmplementeerd. De innovatie in het onderwijs kreeg een stevige impuls, mede dankzij 
de intensieve samenwerking met bedrijven, instellingen en gemeenten. Dat geldt voor het curriculum zelf, maar ook voor 
de keuzedelen en in tal van projecten en programma’s, waaronder een aantal in het kader van de Centra voor Innovatief 
Vakmanschap. Mondriaan is vanwege de kwaliteit van het onderwijs, de goed geoutilleerde gebouwen (zoals Hospitality 
Campus, Sporthal, Sportcampus, Techniek Innovatie Huis, World Horti Centre), het zichtbare onderwijs in de praktijk in de 
regio en de externe gerichtheid op alle niveaus in de organisatie, de vanzelfsprekende huisopleider in de Haagse regio.

Het onderzoek naar de Staat van de Instelling door de Onderwijsinspectie in 2017, de rendementen, de tevredenheid van de 
studenten en de medewerkers bewijzen dat Mondriaan op de goede weg is, in de wetenschap dat de rendementen onder 
druk staan.

Niet alle strategische ambities uit dit plan zijn volledig gerealiseerd (ondernemerschap, uitval bestrijden) en gedurende de 
looptijd zijn er nieuwe uitdagingen op ons pad gekomen (verbetering beroepspraktijkvorming). Als ‘lerende organisatie’ 
kunnen we daarmee ons voordeel doen bij het formuleren van de ambities voor de komende periode. 

In 2019 werkt Mondriaan aan een nieuw strategisch plan, aansluitend op het strategisch plan 2016-2019. Daarvoor hebben we 
hieronder onze belangrijkste uitgangspunten op een rijtje gezet.

Vanuit de kernwaarden ‘vakkundig, innovatief en betrokken’ staat Mondriaan in de periode 2019-2022 voor:

• Middelbaar beroepsonderwijs (mbo), Vavo, inburgering en educatie van en voor de regio.

• Beroepsonderwijs op maat voor herkansers (herstarters) en werknemers (doorstarters)  uit de regio.

• Beroepsonderwijs op maat aansluitend op de ontwikkeling in de regionale arbeidsmarkt met een portfolio dat daarop 
aansluit.

• Iedereen is welkom en we laten niemand los. We zorgen voor de juiste plaatsing en begeleiding.

• Ontwikkeling van het onderwijs en de pedagogisch-didactische kwaliteit gelet op complexiteit van de (verschillende) 
doelgroepen.

• Onderwijskansen voor alle reguliere studenten door middel van doorstroom en opstroom (naar hogere niveaus en het 
hbo).

• Een inclusieve instelling met een verantwoordelijkheid voor (wereld)burgerschap.

• Een innovatieve instelling die vooroploopt bij het inspelen op de technologische revolutie, de energietransitie en andere 
relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

• Een lerende instelling waar medewerkers en teams de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Inleiding
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1 Over Mondriaan en het werkgebied

Hét grote vraagstuk in onze samenleving is hoe zorgen we 
dat iedereen mee kan (blijven) doen, ongeacht gezondheid, 
intelligentie, handicap, inkomen, achtergrond of afkomst? 
Mondriaan streeft ernaar een inclusieve instelling te zijn 
die uitstekend beroepsonderwijs biedt en voor iedereen 
toegankelijk is.

In de periode 2019-2022 wil Mondriaan hieraan (verder) 
vormgeven door in samenwerking met gemeenten, 
toeleverende en afnemende scholen, arbeidsmarktpartijen en 
het vervolgonderwijs te zorgen voor een toekomstbestendig, 
wendbaar, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van 
beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) in de regio. 

Mondriaan bereidt studenten voor op een loopbaan 
van vele decennia. In deze periode treden grote 
veranderingen op de arbeidsmarkt op, mede als gevolg 
van technologische ontwikkelingen. Mondriaan is daarom 
verplicht studenten voor te bereiden op veranderende 
beroepen en een veranderende arbeidsmarkt. Dit vergt 
permanente aanpassing aan de ontwikkelingen in beroepen 
en branches. Het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio 
moeten daarom nauw samenwerken om vraag en aanbod 
voortdurend goed op elkaar te laten aansluiten. In veel 
sectoren is Mondriaan reeds actief in regionale arbeidsmarkt- 
en onderwijssystemen, waarin partijen elkaar opzoeken en 
er initiatieven en programma’s ontstaan om de regionale 
samenwerking vorm te geven. Mondriaan geeft daar onder 
andere vorm en inhoud aan door stevige participatie in 
publiek-private samenwerking (pps), veelal ondersteund door 
het Regionaal Investeringfonds mbo (RIF) en gemeenten.

Om kwalitatief goed onderwijs te leveren, is het noodzakelijk 
dat Mondriaan innovaties in het bedrijfsleven zo snel 
mogelijk implementeert binnen de opleidingen. Ook 
de doelgroep verandert en het onderwijsproces zelf 
transformeert door technologische ontwikkelingen. Dit vraagt 
om permanente innovaties in het onderwijs. 
Het bieden van gelijke kansen voor jongeren is een 
kernopdracht van het onderwijs en dus ook voor Mondriaan. 
Mondriaan kan voor jongeren en volwassenen met 
uiteenlopende talenten het verschil maken, ook als zij in het 

onderwijs een relatief trage start hebben of migrant zijn. 
Studenten verschillen ook in manier van leren, in hun 
mogelijkheden en in wensen voor doorstroom. Mondriaan 
moet ruimte bieden voor al die verschillen tussen studenten. 
Omdat geen enkele student hetzelfde is, is het belangrijk dat 
diverse routes voor studenten mogelijk zijn binnen het mbo, 
via educatie, internationale schakelklassen, Vavo of entree-
onderwijs. Ook is het mbo cruciaal voor veel jongeren met 
een migratieachtergrond. Onder de regie van gemeenten 
kunnen het mbo, Vavo en educatie een bijdrage leveren aan 
de inburgering van nieuwkomers.

Geen enkele student is hetzelfde

De afgelopen jaren stelden externe ontwikkelingen Mondriaan voor een aantal uitdagingen. Te weten: de 
technologisering (en mondialisering) van de arbeidsmarkt, de noodzaak om werknemers voortdurend bij te 
scholen (Leven Lang Ontwikkelen) en de concentratie van psychosociale problematiek bij een deel van de 
studentenpopulatie. Om de opleidingen actueel te houden en waar nodig te vernieuwen is een intensieve 
samenwerking met het werkveld noodzakelijk, in de regio, alsmede met het aanleverend onderwijs en het 
vervolgonderwijs. Ook spelen gemeenten een steeds belangrijker rol voor het middelbaar beroepsonderwijs 
en de volwasseneneducatie. Dit vooral als gevolg van de voortschrijdende decentralisatie van participatie, 
zorg en welzijn en vanwege (sociaal-)economische en lokale beleidsdoelen. 
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MONDRIAAN 

• Kwaliteit pedagogisch-didactisch klimaat door 
toename complexiteit bij de doelgroepen.

• Moeilijke vervulling vacatures

• Vsv te hoog, nieuw intakebeleid

KWETSBAARHEDEN

• Een sterke strategische positionering van locaties 
in de regio Haaglanden.

• De kwaliteitszorg is sterk verankerd binnen de 
instelling.

• Geen risico’s voor de financiële continuïteit.

• Mondriaan werkt volgens het principe ‘klein 
binnen groot’.

STERKTEN

Voor volwassenen is permanent leren na diplomering 
noodzakelijk om grip te houden op loopbaan en eigen 
ontwikkeling. Dit geldt voor beroepsbeoefenaren van wie 
anno 2018 meer dan ooit wordt verwacht dat zij zich blijven 
ontwikkelen, ook na hun initiële opleiding. Onderwijs is 
de nieuwe sociale zekerheid. De snelle ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt (onder andere flexibilisering, langer 
werken, digitalisering, technologische ontwikkelingen, 
internationalisering) vergen meer dan voorheen onderhoud 
van kennis en kunde van de beroepsbevolking. Met alleen het 
afronden van de initiële opleidingen redt men het niet langer. 

Het Leven Lang Ontwikkelen is een opgave voor elke burger. 
Om volwaardig mee te kunnen doen is een minimumniveau 
aan beheersing van de Nederlandse taal, burgerschap en 
digitale vaardigheden een noodzakelijke voorwaarde.

Mondriaan, gemeenten en het bedrijfsleven kunnen 
gezamenlijk een flexibel aanbod gestalte geven en daarmee 
de positie van de deelnemers in de economie (en daarmee in 
de samenleving) van de regio versterken.



Wassenaar

Leidschendam-
Voorburg

Pijnacker-
Nootdorp

Midden- Delfland

Westland

Den Haag

Rijswijk

Delft

Zoetermeer

6

1.1 Ontwikkelingen werkgebied

Zuidvleugel en Metropoolregio Rotterdam Den Haag  
Het werkgebied van Mondriaan valt binnen de provincie 
Zuid-Holland, specifiek de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag (MRDH). Een economisch sterke regio die 23 
gemeenten bevat. De metropoolregio ligt in de zuidelijke 
Randstad en is met in totaal 3,6 miljoen inwoners het dichtst 
bevolkte gebied van Nederland. Het is een regio met grote 
economische kracht en grote diversiteit. 

Het is ook een regio in transitie. Mondiale ontwikkelingen als 
klimaatverandering, bevolkingsgroei in steden, digitalisering, 
de opkomst van nieuwe economieën en wereldmachten, de 
dreigende uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen zijn 
volop voelbaar binnen het werkgebied van Mondriaan. Deze 
transities stellen de metropoolregio voor grote uitdagingen. 
Het vraagt om een omslag in de manier van denken, de 
inrichting van de samenleving en van de economie. Dit heeft 
uiteraard ook z’n weerslag op het onderwijs. 

Op provinciaal niveau wordt samengewerkt in de Economic 
Board Zuid-Holland (EBZ). Hierin zijn de grotere 

gemeenten, de provincie, bedrijven en de kennisinstellingen 
(waaronder Mondriaan) vertegenwoordigd. Ook is 
Mondriaan vertegenwoordigd in de Economic Board Den 
Haag.

De Economic Board van Zuid-Holland onderscheidt vijf 
speerpunten: Haven in transitie, Feeding & greening 
megacities, Life, Sciences & Health, Smart industry en Safety 
& Security. Hierbinnen gaat het om maar liefst 900.000 
banen, oftewel 90 miljard euro. In een neutraal scenario 
groeit het aantal banen binnen deze speerpunten met 
80.000 tot 2025.

In de meeste sectoren stijgt het 
aantal vacatures, maar het aanbod 
van arbeid sluit niet altijd goed aan 
bij de vraag
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Werknemersbanen per sector: omvang, aandeel en ontwikkeling
Haaglanden, 2018
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Haaglanden en Leiden
Onderdeel van de Metropoolregio is Haaglanden. Dit gebied 
omvat negen gemeenten, waaronder de internationale 
stad van vrede en recht Den Haag, de (technologische) 
kennisstad Delft, ICT-stad Zoetermeer en ’s werelds meest 
innovatieve glastuinbouwcluster het Westland. 

Mondriaan ziet Haaglanden als kernwerkgebied met 
vestigingen op verschillende plekken in Den Haag, Delft, 
Rijswijk en Naaldwijk (samen met Lentiz en Albeda). 
Daarnaast is Mondriaan sinds jaar en dag gevestigd in 
Leiden met een aantal opleidingen in zorg en welzijn voor 
ongeveer 1200 studenten, vooral in de bbl. 

De komende jaren groeit de bevolking1 en de economie van 
Haaglanden flink2. In de meeste sectoren stijgt het aantal 
vacatures, maar het aanbod van arbeid sluit niet altijd 
goed aan bij de vraag. De arbeidsmarkt in Haaglanden 
kenmerkt zich door omvangrijke sectoren in de (overheids)
dienstverlening, zorg, toerisme, tuinbouw, ICT en 
technologie.

1  CBS

2  Panteia, ‘Bruggen bouwen op de arbeidsmarkt
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De vraag naar praktisch opgeleiden 
blijft in sommige sectoren overigens 
wél bestaan

Verder neemt de uitstroom van oudere werknemers dankzij 
de vergrijzing toe, vooral binnen de overheid, de zorg en 
het onderwijs. Ook dit leidt tot veel beschikbare vacatures, 
waarvoor lang niet in alle gevallen voldoende gekwalificeerde 
werknemers beschikbaar zijn. Tegelijkertijd kent zeker Den 
Haag nog een groot aanbod van werklozen met vaak een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De eisen aan competenties en sociale vaardigheden nemen 
de komende jaren toe. Dit heeft te maken met de verdere 
ontwikkeling van de kenniseconomie, waarin Nederland 
en Haaglanden zich moeten onderscheiden door een 
beroepsbevolking met hoogstaande technische en sociale 
vaardigheden. Het leidt tot tekorten aan hoger opgeleiden 
die inhoudelijke kwalificaties combineren met de benodigde 
sociale competenties. Zo zijn er steeds meer vacatures voor 
hoger opgeleide specialisten, technici, ICT’ers, onderwijzers 
en zorgpersoneel. Ook op middelbaar niveau zijn er meer 
vacatures, denk aan verpleegkundigen, verzorgenden, koks 
en gastheren en -vrouwen.

De vraag naar praktisch opgeleiden blijft in sommige 
sectoren overigens wél bestaan. Zo is er grote vraag naar 
chauffeurs, medewerkers in de bouw, logistiek, zorg en 
naar personeel in het mkb, de detailhandel en horeca. 
Lager opgeleide jongeren kiezen nog te vaak voor een 
administratieve opleiding en lopen daarbij het risico van 
toekomstig baanverlies. Bijstandsgerechtigden kunnen 
met gerichte scholing instromen in de toerisme- en de 
horecabranche. 

Mondriaan kende op 1 oktober 2017 een totaal aantal 
studenten beroepsonderwijs van 18.102, waarvan 14.448 bol- 
en 3.654 bbl-studenten. Er is sprake van groei ten opzichte 
van het voorgaande jaar in de bol en de bbl. Het aantal 
cursisten educatie is ook toegenomen naar 6.841. Het aantal 
leerlingen Vavo is de afgelopen drie jaar op hetzelfde niveau 
gebleven (515 in 2017).

Sector Zorg en Welzijn
De veranderingen in het zorgstelsel lieten de afgelopen jaren 
hun sporen achter op de arbeidsmarkt: onder meer vanwege 
extra muralisering en bezuinigingen op de thuiszorg. De 
vraag naar zorg neemt evenwel gestadig toe. Gemeenten 
namen allerlei taken over en kregen de plicht kinderen tot 18 
jaar de hulp te geven die ze nodig hebben.
 
De vraag naar arbeid in welzijn, jeugdzorg en kinderopvang 
is de afgelopen jaren gedaald. Tegelijkertijd neemt de 

vervangingsvraag de komende jaren toe omdat steeds 
meer werknemers met pensioen gaan. Het aanbod van 
arbeid bestaat voor een groot deel uit schoolverlaters, 
daarnaast uit (zij-)instromers uit andere bedrijfstakken en uit 
uitkeringssituaties. 

Het zorgberoep wordt complexer en in de toekomst 
meer op wijkniveau georganiseerd. Zorgvragers ervaren 
meer problemen en aandoeningen en de zorgvraag is 
ingewikkelder. De vraag naar hogere kwalificatieniveaus 
neemt dan ook toe. Tegelijk verandert de laagcomplexe 
zorg. Zorgprofessionals werken vaker in multidisciplinaire 
en samenwerkende teams. De burger maakt zelf deel uit 
van het team en voert indien mogelijk zelf de regie. De 
zorgprofessional moet dialogisch en preventief werken. 

Een goede en nauwe samenwerking tussen onderwijs en 
werkgever is van belang om deze uitdagingen het hoofd te 
bieden. De noodzaak ontstaat om een leven lang te leren. 
Een sterk accent ligt zodoende op post-initieel onderwijs 
en bij- en nascholing. Zorginhoudelijke ontwikkelingen, 
zoals het toepassen van nieuwe IT-technieken in de zorg, 
beïnvloeden de inhoud van een opleiding en vragen 
aandacht bij de ontwikkeling van het curriculum. Mondriaan 
werkt onder andere met SPOOR 22 en Extra Strong aan 
een betere aansluiting van de beroepsopleidingen op de 
ontwikkelingen en vragen van de arbeidsmarkt.

Het zorgberoep wordt complexer 
en in de toekomst meer op 
wijkniveau georganiseerd 

Sector Technologie en ICT
Technologie kan voor een deel een antwoord geven 
op schaarste aan energie en grondstoffen, de 
klimaatverandering en vergrijzing. De regio Haaglanden is 
een krachtige economische en innovatieve regio met een 
sterk high-techcluster. De vraag naar technisch personeel 
is groot en stijgt nog steeds; de sector voorziet landelijk 
een tekort van 30.000 bètatechnici op mbo-niveau. Ook de 
regio Haaglanden kent een tekort aan arbeidskrachten, met 
name voor middenkader engineeringtechnici. Tegelijkertijd 
laat de regio in het algemeen een flinke toename van het 
aantal inwoners in de leeftijdsklasse 16 tot 20 jaar zien. 
Kansen liggen ook in het benutten van het potentieel voor 
technische beroepen onder vrouwen, allochtonen en nieuwe 
immigranten uit de EU en vluchtelingen/asielzoekers.

Bedrijven geven verder aan dat er naast techniekwerknemers 
meer cybertalent op toegepast mbo-niveau nodig is. Het 
gaat daarbij om doorstroom vanuit het mbo naar het hbo 
en toestroom van cyberprofessionals op mbo-4 niveau 
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naar de arbeidsmarkt. Ook is er een tekort aan docenten 
met ICT-achtergrond met kennis van cybersecurity. 
Oplossingen worden gezocht in de samenwerking met 
ondernemers en de overheid. Essentieel is een goede 
aansluiting van mbo-cybersecurity met de arbeidsmarkt 
en een doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo. Mondriaan is 
samen met P@CT onderdeel van The Hague Security 
Delta, de netwerkorganisatie die het fundament vormt voor 
cybersecurity in de Haagse regio. 

Ook werkt Mondriaan binnen HighTechCentre Delft 
(publiek-private samenwerking, pps) in de regio samen aan 
projectonderwijs in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo 
en soms ook wo. Dit geldt met name voor de opleiding 
Mechatronica, en gebeurt op aanvraag van bedrijven en 
instellingen.

Binnen de sector techniek speelt de energietransitie 
een prominente rol. De ambities van het landelijke 
Klimaatakkoord en die van de lokale overheden in deze regio 
liegen er immers niet om. Het gaat onder meer om een forse 
uitbreiding van windenergie op zee en de verduurzaming 
van de gebouwde omgeving. Vele tienduizenden woningen 
moeten de komende tijd van het gas af, geïsoleerd worden 
en overstappen op duurzame energie en elektriciteit. Deze 
transitie vergt veel vakkundige mankracht. Het is een grote 
uitdaging om voldoende jongeren te interesseren voor 
de beroepen die deze transitie moeten realiseren zoals 
electro-, installatie- en verwarmingsmonteurs, bouwvakkers 
en loodgieters. Bovendien moeten de opleidingen nog 
meer worden ingericht op veranderingen in deze beroepen 
als gevolg van de energietransitie. Ten slotte zullen ook 
herstarters en doorstarters zich voor deze beroepen moeten 
omscholen om aan de vraag te kunnen voldoen. Mondriaan 
en De Haagse Hogeschool hebben op verzoek van de 
Economic Board het initiatief genomen voor een plan van 
aanpak Kennis en Praktijkcentrum Energietransitie. Veertig 
partners, bedrijven en kennisinstellingen, participeren 

hierin. In 2018 is een subsidie van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) met een looptijd van twee 
en een half jaar toegekend via het programma Kansen voor 
West Den Haag. 

Sector Dienstverlening, Retail, Horeca en Toerisme
De regio groeit sterk qua aantal inwoners, met name dankzij 
het internationale en zakelijke bezoek. Ook het toerisme 
groeit sterk. Dat geldt in het bijzonder voor Den Haag, Delft 
en de gehele kustzone. De nieuwe inwoners zijn voor een 
groot deel jonge stedelingen en expats, die een groot beroep 
doen op dienstverlening binnen de retail, horeca en cultuur. 
Zowel het zakelijke (buitenlandse) verblijf als het toerisme 
zijn de afgelopen jaren fors gegroeid en vormen ook de 
komende tijd speerpunten van de lokale overheid. Hiermee 
is veel werkgelegenheid gemoeid. Dit biedt kansen voor 
praktisch opgeleiden, ook voor degenen die nu nog langs de 
kant staan.

Binnen de horeca en retail is voortdurend vraag naar 
personeel. Een hoog aandeel jongere werknemers is 
hier werkzaam. In veel gevallen betreft het scholieren en 
studenten die hier werken als bijbaan naast hun school of 
studie. Deze werknemers zijn echter over het algemeen maar 
enkele jaren actief. Na het afronden van hun studie gaan zij 
vaak werken in de sector die aansluit op hun studiekeuze. De 
vraag naar personeel in de horeca en retail is de komende 
jaren stijgend en blijvend.

De ICT en zakelijke dienstverlening is relatief 
oververtegenwoordigd in de regio, en neemt nog steeds toe 
qua werkgelegenheid. Uitzendbureaus kennen een grote 
groei. Daarentegen krimpt de vraag naar financiële diensten 
vanwege de toepassing van nieuwe technieken die leidt tot 
arbeidsbesparing. Wel is er een vraag naar hoogopgeleide 
financieel specialisten, risicobeheerders, accountants en 
programmeurs.



Op basis van voorspelling Panteia/UWV 2016*

CONFRONTATIE VRAAG EN AANBOD

Den Haag kent naar verhouding een 
hoge werkloosheid/grote bijstandspopulatie.

Werkloze beroepsbevolking

7,8 %

Bijstandsuitkeringen 
17,1%

Moeilijk vervulbare vraag in regio HAAGLANDEN

Hbo’ers 
(en in mindere mate WO’ers)

MBO niveau 2/3 

MBO niveau 4 

Techniek

�
Zorg

�

Techniek

�
Zorg

�

ICT

�

Horeca

�
Bouw

�

Zorg

�

Finance

�

Legal

�

Logistiek

�
Handel

�

Laag opgeleid    35% Middelbaar opgeleid    41% Hoog opgeleid    21%

Onbekend   3%

Werkloze beroepsbevolking

Laag opgeleid   19% Middelbaar opgeleid    37% Hoog opgeleid    43%

Onbekend   1%

Werkzame beroepsbevolking

Veel lager opgeleiden, maar meer vraag naar hoger opgeleiden.

*
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1.2 Cijfers arbeidsmarkt Haaglanden

Een belangrijke vraag voor Mondriaan is hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt en hoe Mondriaan hier het 
beste op kan aansluiten. Onderstaande tabellen tonen enkele relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Haaglanden Realisatie Groei

2016 2017 2018 2019 2020 t.o.v. 2016

15 - 20 jaar 60,715 60,7 62 63,1 63,9 5,2 %

20 - 25 jaar 73,838 74,1 73,9 73,9 73,5 -0,5 %
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• Veel werklozen met vaak een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt.

• Lager opgeleide jongeren kiezen voor een 
administratieve opleiding met risico van 
toekomstig baanverlies.

• Aanbod van arbeid sluit niet altijd goed aan bij de 
vraag.

• Uitstroom van oudere werknemers neemt 
toe vanwege vergrijzing (overheid, zorg en 
onderwijs).

• Het beroep wordt complexer en dus neemt de 
vraag naar hogere kwalificatieniveaus toe.

RISICO'S

• Haaglanden is een krachtige economische 
en innovatieve regio met een grote diversiteit 
((overheids)dienstverlening, zorg, toerisme, 
tuinbouw, ICT en technologie).

• Economische groei en bevolkingsgroei.

• Stijging van het aantal vacatures, zowel voor 
praktisch opgeleiden als hoger opgeleiden.

• Intensieve publiek-private samenwerking en 
investeringen.

KANSEN
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2 Speerpunten

Het bestuursakkoord van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad biedt een 
kader voor verbetering van de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs. Hierin zijn drie speerpunten 
benoemd:

• Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie ondersteunen voor betere kansen.

• Gelijke kansen in het onderwijs voor iedereen.

• Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Jongeren en (jong)volwassenen 
in een kwetsbare positie. 

Doelstelling   

• Vsv omlaag

• Aanbod voor herstarters uitbreiden 

• Rendement (DR ,JR ,SR) omhoog

Doelstelling

• Pedagogische-didactische 
vaardigheden verbeteren

• Doorstroom (in- en extern) 
bevorderen

• Meer excellentie

Doelstelling

• Meer (technologische) innovatie

• Meer regionale 
samenwerkingsverbanden

• Aanbod voor doorstarters uitbreiden: 
BBL en LLO

Gelijke kansen in het onderwijs 
voor iedereen.

Onderwijs dat voorbereidt op de 
arbeidsmarkt van de toekomst.
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De drie speerpunten en negen Mondriaan-doelstellingen 
kennen een sterke onderlinge samenhang. Mondriaan wil 
zoveel mogelijk studenten succesvol naar een diploma 
leiden. En op die manier voorkomen dat (jong)volwassenen 
in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt terechtkomen. 
Minder voortijdig schoolverlaten (vsv) en een beter 
rendement dragen daaraan bij. Ook wil Mondriaan meer 
jongvolwassenen, die om welke reden dan ook via het initiële 
onderwijs voor hun 23e geen startkwalificatie hebben behaald 
een passende opleiding bieden. Dit zijn de zogenaamde 
herstarters.

Om dit eerste speerpunt te realiseren en al onze studenten 
meer kansen te geven, moet Mondriaan de pedagogisch-
didactische kwaliteit verder ontwikkelen. Op die manier kan 
Mondriaan succesvolle doorstroom intern en naar het hbo 
bevorderen en studenten excellente programma’s aanbieden, 
passend bij hun talenten. Met andere woorden: speerpunt 2 
draagt sterk bij aan gelijke kansen in het onderwijs door de 
potenties van studenten optimaal te benutten.

De kern van het middelbaar beroepsonderwijs is dat het 
aansluit op de arbeidsmarkt van vandaag én morgen. 
Dat kan alleen door de gevolgen van de technologische 
ontwikkelingen voor alle beroepen, opleidingen en het 
onderwijs zelf nadrukkelijk een plaats te geven via innovatie. 
En dat is alleen mogelijk door intensief samen te werken 
in de regio, in zo sterk mogelijke verbanden. Door het 
aanbod voor volwassenen uit te breiden, levert Mondriaan 
niet alleen een bijdrage aan het noodzakelijke Leven Lang 
Ontwikkelen, maar blijft het onderwijs ook sterk betrokken 
bij de ontwikkeling van beroepen en ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt.

Totstandkoming kwaliteitsagenda
Mondriaan kent 29 scholen voor middelbaar 
beroepsonderwijs die één of meer beroepsopleidingen 
verzorgen. Het zwaartepunt bij het overleg over de 
kwaliteitsagenda 2019-2022 lag bij de teams en directeuren 
van deze scholen. Mondriaan begon tijdig met het 
in- en externe overleg en met hen en de stafdiensten is 
meerdere malen gesproken over de opzet en inhoud van 
de kwaliteitsagenda. Alle scholen legden intern vast welke 
bijdrage zij konden leveren. De resultaten daarvan treft u 
aan in bijlage 3. Dankzij deze werkwijze is de betrokkenheid 
van onze organisatie bij deze agenda groot. Het is geen 
‘bestuursagenda’, maar daadwerkelijk een instellingsagenda.

Ook is de kwaliteitsagenda een aantal malen geagendeerd in 
onze Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad 
en in de Raden van Advies van de scholen van Mondriaan. 
Verder vond in een vroeg stadium een conferentie over 
de kwaliteitsagenda plaats met het vo, het hbo, het 
georganiseerde bedrijfsleven en de overheden in de regio 
Haaglanden. In de samenwerkingsverbanden met het vo, 
het hbo en met de branches in zorg en welzijn, techniek en 
ICT vindt permanent afstemming plaats over deze agenda. 
Ook neemt Mondriaan deel aan talrijke overleggremia 
met overheden in onze regio waarin (onderdelen van) de 
kwaliteitsagenda prominent op de agenda staan.

De drie speerpunten en negen doelstellingen gelden voor 
Mondriaan als geheel. Deze agenda vormt het kader 
waarbinnen scholen in hun plannen aangeven wat zij 
bijdragen aan deze speerpunten en doelstellingen. Niet 
iedere school zal dat bij alle doelstellingen kunnen doen en 
zeker niet in dezelfde mate.

Kenmerkend voor Mondriaan is de bespreking van de 
voortgang en resultaten in een intensieve dialoog tussen 
bestuur en scholen (zie hoofdstuk 4).
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2.1 Speerpunt 1 

Een startkwalificatie is echter voor deze jongeren onontbeerlijk. 
Werknemers met een mbo-diploma hebben beduidend vaker 
betaald werk hebben dan werknemers zonder mbo-diploma. 
Hoe hoger het diploma, hoe meer kans op werk. Daarom 
is er extra aandacht voor deze groep1. Door goed onderwijs 
en persoonlijke begeleiding te bieden in samenwerking met 
gemeenten en partijen uit het zorg- en arbeidsmarktdomein, 
kunnen ze alsnog een diploma, certificaat of schoolverklaring 
halen, een goede start maken op de arbeidsmarkt of 
doorstromen naar een goede vervolgopleiding.

Ook binnen Mondriaan hebben veel studenten extra hulp 
nodig. Potentiele uitvallers op bijvoorbeeld niveau 3 en 4 
behoren daar tevens toe. Een deel van de studenten heeft een 
toenemende psychologische problematiek en een flinke groep 
studenten groeit op in gezinnen met een smalle beurs. De 
overgang van het voortgezet onderwijs is groot, waar relatief 
veel geregeld is en betaald wordt. Een groot vraagstuk is de 
instroom van niet-gediagnostiseerde studenten uit het vmbo. 
Bij de invoering van passend onderwijs was de indruk dat 
ongeveer 5 procent van de studenten intensievere begeleiding 
nodig zou hebben, in werkelijkheid gaat het om veel meer dan 
enkele procenten. Daarnaast is de ouderbetrokkenheid divers. 
Sommige ouders leggen veel druk op hun kinderen, andere 
ouders zijn juist uit beeld of houden zich meer afzijdig dan 
gewenst. 

Mondriaans doel voor dit speerpunt is om voortijdig schoolverlaten (vsv) tegen te gaan, herstarters (alsnog) een goede kans 
te bieden op een opleiding en om de rendementen op peil te houden en zo mogelijk te verbeteren. Voor een deel beïnvloeden 
deze speerpunten elkaar negatief. Kansen bieden aan herstarters en kwetsbare jongeren, ook als er twijfel bestaat over hun 
studiesucces, leidt tot een hoger schooluitval en zet de rendementen onder druk. Desalniettemin zet Mondriaan in op 
vermindering van het schooluitval en verbetering van de rendementen.

1  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv/extra-aandacht-voor-jongeren-in-een-kwetsbare-positie

Jongeren in een kwetsbare positie

In de periode dat jongeren naar het mbo gaan, gebeurt er veel in hun levens. Ze groeien op, leren zelfstandig 
te zijn. De meeste jongeren kunnen dat zelf, met hulp van ouders en vrienden. Maar sommigen hebben wat 
extra ondersteuning nodig. Dat zijn de jongeren in de kwetsbare positie. Het gaat hierbij om jongeren zonder 
startkwalificatie uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (vso), vmbo basisberoepsgerichte 
leerweg en mbo-entreeonderwijs die doorstromen naar vervolgonderwijs op mbo-entree, mbo-niveau 2 of 
uitstromen naar de arbeidsmarkt. Ze zitten in deze positie doordat ze bijvoorbeeld (psychische) problemen 
hebben, een ziekte, een verstandelijke en/of lichamelijke handicap of geen huisvesting. Hierdoor kunnen ze 
(tijdelijk) niet naar school of is het niet haalbaar om een startkwalificatie te halen. 
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Nulsituatie: wat doet Mondriaan
De verzuimaanpak in het onderwijs en de samenwerking 
met Leerplicht en vsv van de gemeenten  zijn in deze 
periode sterk verbeterd, waardoor vroegtijdige signalering 
van ondersteuningsbehoeften is toegenomen. De benodigde 
onderwijsondersteuning wordt geboden vanuit de interne 
zorgstructuur van de scholen, de samenwerkingsverbanden 
en de Flextrajecten. De jeugdhulp wordt geboden vanuit 
de jeugdteams, het Boven Stedelijk Jongeren Platform en 
Pluscoach.  

Sinds 2017 wordt ook ingezet op de monitoring en 
ondersteuning van jongeren vanuit het praktijkonderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs. 

Met ingang van 2019 worden de regionale vsv-maatregelen 
verankerd binnen de nieuwe wet regionale samenwerking vsv 
en jongeren in een kwetsbare positie. Hierin is de monitoring 
op de vsv-resultaten op gemeentelijk niveau belegd. 
Scholen, wethouders, de zorgsector/GGD, justitie, UWV en 
werkgevers werken nauw samen om jongeren op de best 
passende plek te krijgen. 

Binnen de regio Haaglanden is ook Spirit4you actief. Het 
betreft een samenwerkingsverband tussen vo-, mbo- en 

hbo-scholen en gemeenten. Spirit4you probeert voortijdig 
schooluitval terug te dringen en de doorstroom van vo 
(praktijkonderwijs/vso/vmbo/havo) naar vervolgonderwijs 
(mbo/hbo) en de arbeidsmarkt te bevorderen. Mondriaan 
investeerde de afgelopen jaren in het tegengaan van uitval. 
De diverse maatregelen zorgen voor extra ondersteuning 
voor de student en meer maatwerk in het onderwijs. Zo 
brengt Mondriaan bij de intake de ondersteuningsvraag van 
studenten al in beeld en biedt direct passende ondersteuning 
aan. Vanaf de overstap en binnenkomst moet er sprake zijn 
van een doorlopende zorg- en leerlijn. Ook op het gebied van 
professionalisering van docenten zette Mondriaan stappen, 
zodat docenten beter zijn toegerust om problematiek te 
signaleren en ernaar te handelen. Verder dragen de aanpak 
van verzuim van studenten, het Top Team, de inzet van kans- 
en plusklassen en reboundtrajecten bij aan het verminderen 
van uitval. 

Dankzij al deze maatregelen is het percentage uitvallers 
sinds 2013-2014 in eerste instantie fors gedaald en 
vervolgens gestabiliseerd met uitzondering van niveau 4.

% vsv-ers 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

Mondriaan 8,02 % 6,36 % 6,36 % 6,8 %

entree 31,97 % 26,10 % 25,18 % 23,93 %

niveau 2 12,12 % 9,42 % 11,02 % 11,60 %

niveau 3 5,45 % 4,35 % 4,07 % 4,59 %

niveau 4 4,73 % 4,19 % 4,14 % 4,87 %

Voortijdig schoolverlaten

Het ontbreken van een startkwalificatie leidt tot een zwakke positie op de arbeidsmarkt en een verhoogde 
kans op werkloosheid. En tot een verhoogde kans op criminaliteit en sociale uitsluiting. Voor de voortijdig 
schoolverlater zelf betekent dit: lagere inkomsten, minder mogelijkheid voor mobiliteit en training, een 
lagere kans om een baan te vinden, een lager gevoel van eigenwaarde, een slechtere gezondheid. En 
maatschappelijk: lagere belastingopbrengsten, een groter beroep op sociale voorzieningen, kosten van 
toegenomen criminaliteit en lagere sociale cohesie. Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is dus 
een belangrijke opgave voor Mondriaan. In de periode 2012-2016 is in de RMC-regio Haaglanden en bij 
Mondriaan het vsv-percentage gedaald. 
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indicator uitgangspunt ambitie 2020 ambitie 2022

vsv omlaag eindstand 2017 = 7,3% 3% verlaging = 0,2%
met eindstand 7,1%

10% verlaging ten opzichte 
van 2017 = 0,7%
met eindstand 6,6%

Ambitie en maatregelen
Het doel is om uitval tot het minimum te beperken. 
Mondriaan heeft als doel om in 2022 ten minste 10 procent 
minder voortijdige schoolverlaters te hebben dan in 2017. 
Dat betekent een daling van 6,8 procent naar maximaal 
6,1 procent. Gelet op de streven van Mondriaan om alle 
kwetsbare jongeren die school- en leerbaar zijn uit de regio 
Haaglanden op te nemen, is dit een ambitieuze doelstelling. 
Een doelstelling die aansluit op de ambitie van de minister 
om ook landelijk het vsv met ongeveer 10 procent terug te 
brengen. 

Het Mondriaanbrede percentage wordt eveneens beïnvloed 
door het aandeel van entree en niveau 2-opleidingen in 
ons studentenbestand, en door de verhouding tussen de 
instroom en de tweede-, derde- en vierdejaarstudenten. Als 
deze sterk afwijken van 2017, leidt dat wellicht tot bijstelling 
van de ambitie. De maatregelen die Mondriaan neemt 
om het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen 
en de impact die Mondriaan daarin kan bereiken zijn 
mede afhankelijk van financiering vanuit de middelen voor 
regionale samenwerking vsv. 

Momenteel onderzoekt Mondriaan de doorstroom 
van entree naar niveau 2. Uit dat onderzoek kunnen 
verbetermogelijkheden komen. Denk aan een betere 
aansluiting tussen de Bijzondere Voorzieningen (voor 
kwetsbare jongeren) en niveau 2, het organiseren van 
doorlopende leerlijnen en het opstellen van programma’s 
voor het bevorderen van de doorstroom vanuit entreeniveau. 
In 2018 onderzocht Mondriaan daarnaast de uitval in niveau 
3 en 4. Dit gebeurde in samenwerking met onderwijs en 
gemeenten uit de RMC-regio. Ook voert Mondriaan bij twee 
opleidingen een verdiepend onderzoek uit.  

Verder wil Mondriaan de relatie tussen de zorg- en 
begeleidingsstructuur en schooluitval analyseren om deze 
structuur verder te verbeteren. Mondriaan maakt afspraken 
met derdelijns zorginstellingen en gaat meer maatwerk 
bieden in vsv-aanpak door uitbreiding van kans-, show 
me-klassen en klassen voor Verlengde Intake en Plaatsing 
(VIP). Jongeren zonder diploma of jongeren met een mbo-
diploma dat niet aansluit op de arbeidsmarkt krijgen binnen 
deze klassen meer aandacht. Twee scholen van Mondriaan 
(School voor Retail en School voor Orde en Veiligheid) 
organiseren inmiddels een pilot waarbij Mondriaan, 
Leerlingzaken Den Haag en het Werkgeverservicepunt Den 
Haag samen de dreigende uitvallers begeleiden. 

Taal (en soms rekenen) zijn beperkende voorwaarden 
voor het behalen van een startkwalificatie op niveau 2. Een 
roc-brede taalimpuls wordt steeds belangrijker, waarbij 
Mondriaan taalonderwijs koppelt aan NT2-ondersteuning 
bij bijvoorbeeld internationale schakelklassen en 
entreeschakelklassen. Maar ook de koppeling van Taal+-
onderwijs aan het reguliere onderwijs voor alle niveaus is 
essentieel en moet worden versterkt.

In bijlage 3 zijn concrete maatregelen van een aantal scholen 
binnen Mondriaan opgenomen om deze ambitie te helpen 
realiseren.
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Nulsituatie: wat doet Mondriaan? 
De Bijzondere Voorzieningen van Mondriaan omvatten 
verschillende activiteiten voor studenten (ook boven de 23 
jaar) die teruggaan naar school stimuleren. Kenmerkend 
voor de Bijzondere Voorzieningen is de uitdaging om met 
diversiteit in de doelgroep om te kunnen omgaan en om 
inclusiviteit te bevorderen. Dat vraagt om een bijzondere 
aanpak met veel pedagogische kwaliteit en het vermogen om 
onderwijs en werk in maatwerktrajecten te combineren. De 
activiteiten hebben drie doelen: ontwikkeling, burgerschap 
en naar een beroepsopleiding toe leiden. Het gaat binnen 
Mondriaan om de Taal+ school, de School voor Entree, het 
voorgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) en diverse 
projecten. 

De Taal+ school is zeer actief in de regio Haaglanden. De 
school organiseert cursussen Nederlands voor anderstaligen 
(NT2), voor Nederlandstaligen (NT1) en inburgering. De 
school bereikt op dit moment jaarlijks zes- tot achtduizend 
cursisten. De cursisten zijn laaggeletterd en/of beheersen 
de Nederlandse taal onvoldoende. De gemeente Den Haag 
kent een percentage laaggeletterdheid van 24 procent, dat 
komt neer op ongeveer 85.000 mensen. Door met name 
een wijkgerichte aanpak in Den Haag en in de regio wil de 
Taal+ school voorkomen dat het niet (voldoende) beheersen 
van de Nederlandse taal leidt tot isolement van kwetsbare 
doelgroepen. 

De School voor Entree richt zich op mensen die nog 
geen diploma hebben, 16 jaar of ouder zijn en niet meer 
terug kunnen naar het vmbo of vo. Studenten van de 
entreeopleidingen kunnen met hun een diploma werken of 

doorleren op niveau 2. Mondriaan werkt hierbij nauw samen 
met gemeenten en het bedrijfsleven.

Het Vavo biedt ongediplomeerde jongeren en (jong)
volwassen de kans op mavo-, vmbo-tl-, havo- of vwo-niveau 
alsnog een diploma of certificaten te behalen voor één of 
meer vakken.

Verder biedt Mondriaan diverse projecten aan binnen de 
Bijzondere Voorzieningen, zoals:

• In-gang: begeleidt tijdelijk gestrande jongeren om ze met 
blijvend succes opnieuw aan te sluiten op school, werk of 
zorg. 

• Afstandsleren: biedt via digitale klassen in combinatie 
met lesdagen bbl-opleidingen aan voor werkgevers, die 
hun medewerkers willen opleiden voor een kwalificatie.  

• Internationale schakelklas (ISK): is voor studenten 
tot ongeveer 21 jaar die de Nederlandse taal niet of 
nauwelijks beheersen en maakt doorstroom naar entree, 
Vavo of het middelbare beroepsonderwijs mogelijk.

• Entreeschakelklas (ESK): is een opleiding voor 
nieuwkomers, waarvan het taalniveau nog niet toereikend 
is voor het reguliere entree-, mbo- of Vavo-onderwijs.

Herstarters

Een herstarter is een (jong)volwassene die het onderwijssysteem vroegtijdig heeft verlaten, veelal zonder 
startkwalificatie. Het gaat om jongeren en jongvolwassenen die vanwege allerlei omstandigheden geen 
diploma hebben kunnen halen en zodoende een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Hieronder 
vallen ook jongeren die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en om deze reden geen vo-diploma of 
startkwalificatie hebben behaald. Ook (jong)volwassenen met een startkwalificatie die gedurende enige tijd 
niet op de arbeidsmarkt actief zijn geweest, behoren tot deze groep. 
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indicator uitgangspunt 2017 ambitie 2020 ambitie 2022

aanbod voor 
herstarters uitbreiden 

aantal bbl-maatwerktrajecten 
= 24 

aantal bbl-maatwerktrajecten 
voor herstarters ten opzichte 
van 2017 neemt toe tot 30

aantal bbl-maatwerktrajecten 
voor herstarters ten opzichte 
van 2017 neemt toe tot 36

aantal studenten 3e leerweg 
= 30

het aantal studenten 3e 
leerweg neemt toe tot 140

het aantal studenten 3e 
leerweg neemt toe tot 190

Ambitie en maatregelen
Mondriaan wil meer jongvolwassenen uit de regio Haagland 
zonder startkwalificatie een opleiding bieden. Momenteel 
kent Mondriaan al een aanbod van maatwerktrajecten, vaak 
in opdracht van gemeenten en de entreeopleidingen.

De School voor Entree heeft de ambitie om het huidige 
aantal herstarters te verdubbelen. Dit wordt - mede - bereikt 
door intensief samen te werken met gemeenten en het 
bedrijfsleven. Dit gebeurt op regionaal niveau in plaats van 
per gemeente. Nederland telt ongeveer 140.000 jongeren 
onder de 27 jaar zonder starkwalificatie of betaald werk. 
Mondriaan wil zoveel mogelijk jongeren uit de regio 
Haaglanden op basis van hun eigen leer- en/of zorgbehoefte 
van dienst zijn. Onderwijs kan ook gestalte krijgen in 
trajecten gericht op certificaten of branche-opleidingen. Zoals 
voor het mbo-project Perspectiefjaar. De samenwerking 
met de gemeenten en bedrijven biedt mogelijkheden 
tot uitbreiding van het aantal wijkleerbedrijven, bbl- en 
Blik op Werk-trajecten binnen bedrijven of in de wijk. 
Voor statushouders is het vooral belangrijk te richten op 
verbeteren van het overgangsmoment naar niveau 2, 3 en 
zelfs 4.

Om tekorten aan arbeidskrachten in de zorg terug te 
dringen, vindt er op dit moment een onderzoek plaats 
naar de mogelijkheden van individueel leren gecombineerd 
met groepsleren. Dit is speciaal gericht op herstarters (en 
doorstarters). Inmiddels is hiervoor ook een pilot gestart.

Via innovatieve publiek-private samenwerkingen (pps) 
worden bij de scholen voor Techniek en ICT plannen voor 
herstarters ontwikkeld. Herstarters kunnen met name terecht 
bij het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE).

Voor de Taal+ school is het ultieme doel om de taalbarrière, 
die de afstand tot scholing of arbeidsmarkt groot maakt, te 
verkleinen. De Taal+ school wil zich de komende jaren nog 
meer inzetten om de taalachterstand bij jongvolwassenen 
aan te pakken. Samenwerking met de reguliere mbo-
opleidingen, Menskracht 7, gemeenten en andere taalketens 
is daarbij onmisbaar. De ambitie is om een grotere en 
bredere doelgroep met taalachterstand te bereiken. De 
taalbarrière die de afstand tot scholing of arbeidsmarkt 
groot maakt, moet worden verkleind. De Taal+ school wil 
het opleidingsinstituut voor de volwasseneneducatie in de 
regio blijven waar zowel professionals als taalvrijwilligers 
Leven Lang Ontwikkelen vormgeven. Laagdrempelig aanbod 
in de wijken en maatwerk zijn daarbij speerpunten. Meer 
dan voorheen zet de Taal+ school in op het volgen van 
vervolg(beroeps)onderwijs.
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Het onderwijsresultaat 
Entree voor Mondriaan is: 

82,3%

Nulsituatie: wat doet Mondriaan?
Mondriaan voldoet aan de gestelde eisen in het 
waarderingskader bve 2017.

In de eerste helft van 2017 voerde de Inspectie van het 
Onderwijs het vierjaarlijks onderzoek uit bij Mondriaan. 
Het oordeel van de Onderwijsinspectie was positief. Het 
onderwijs van Mondriaan was van ruim voldoende kwaliteit 
en het bestuur van Mondriaan gaf voldoende sturing en 
zorgde voor de juiste kwaliteitscultuur. Alle opleidingen 
voldeden aan de wettelijke vereisten. 

Bij de rendementen van Mondriaan ligt alleen het 
jaarrendement van niveau 3 viertiende procent lager 
dan de norm uit het waarderingskader bve 2017. Het 
diplomaresultaat (DR), het startersresultaat (SR) en de 
jaarresultaten (JR) van niveau 2 en 4 voldoen aan de eisen. 
De rendementen vertonen de laatste jaren echter een 
dalende tendens. Mondriaan onderzoekt in welke mate dit 
voortvloeit uit de groei van het aantal studenten.  

het driejaarsgemiddelde van het diplomaresultaat is ten 
minste:

(nieuwe normen v/a aug. 2017)

niveau norm Mondriaan

2 61,0 % 72,8 %

3 70,0 % 72,8 %

4 70,0 % 74,5 %

het driejaarsgemiddelde van het jaarresultaat is ten 
minste:

(nieuwe normen v/a aug. 2017)

niveau norm Mondriaan

2 67,0 % 72,5 %

3 68,0 % 67,6 %

4 68,0 % 71,5 %

het driejaarsgemiddelde van het startersresultaat is ten 
minste:

(nieuwe normen v/a aug. 2017)

niveau norm Mondriaan

2 79,0 % 84,2 %

3 82,0 % 83,4 %

4 82,0 % 85,1 %

Rendement

Bij deze indicator staat het studiesucces van studenten centraal. Studiesucces wordt gemeten aan de hand 
van de normen uit het waarderingskader bve 2017 van de Inspectie van Onderwijs. 
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Ambitie en maatregelen
Het rendement van de opleidingen van Mondriaan verbetert in 2020 en 2022 ten opzichte van de resultaten in 2017.

Mondriaan wil dit resultaat bereiken door de maatregelen om schooluitval te bestrijden, het onderwijs en de zorg voor 
herstarters te verbeteren en de pedagogisch-didactische kwaliteit van alle scholen binnen Mondriaan verder te ontwikkelen 
(speerpunt 2). Ook wil Mondriaan het niveau van kwaliteitszorg behouden. De intake en plaatsing van studenten uit het 
voortgezet onderwijs en de zorg- en begeleidingsstructuur voor alle studenten behoeft verdere ontwikkeling. De aandacht 
voor het reken- en taalonderwijs moet ten minste gelijk blijven. Daarbij geldt: hoe meer succes Mondriaan heeft met het 
plaatsen van kwetsbare jongeren (met name herstarters) en het bevorderen van de interne doorstroom, hoe meer de 
rendementen onder druk komen te staan. 

indicator uitgangspunt 2017 ambitie 2020 ambitie 2022

Mondriaan voldoet 
aan de normen van het 
inspectiekader

Mondriaan voldoet 
aan de normen van het 
inspectiekader

Mondriaan voldoet 
aan de normen van het 
inspectiekader

rendement (DR, JR en 
SR) omhoog

het aantal BC-codes met 
onvoldoende studiesucces in 
2017 = 26

het aantal BC-codes met 
onvoldoende studiesucces 
is gedaald ten opzichte van 
2019-2020

het startersresultaat 
(SR) omhoog

het aantal BC-codes met een 
onvoldoende SR in 2017 = 30

het aantal BC codes met een 
onvoldoende SR daalt met 
10% (=3) ten opzichte van 
2017

het aantal BC-codes met een 
onvoldoende SR daalt met 
25% (=8) ten opzichte van 
2017
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2.2 Speerpunt 2 

Gelijke kansen in het onderwijs

Het bieden van kansen aan kinderen en jongeren is een kernopdracht van het onderwijs. Het is vervolgens 
aan leerlingen en studenten om, samen met hun ouders, die kansen te benutten1. Gelijke kansen betekent 
volgens de Onderwijsraad niet het genereren van gelijke uitkomsten. Het gaat om het genereren van gelijke 
kansen voor iedereen op het best mogelijke onderwijs2. De bevordering van gelijke kansen neemt drempels 
weg en stimuleert doorstroom. Met andere woorden: wanneer een onderwijsstelsel gelijke kansen biedt, zijn 
de regels van het spel rechtvaardig voor iedereen. Niemand wordt bevoordeeld of benadeeld3. 

Kansenongelijkheid in het onderwijs ontstaat onder andere bij 
de doorstroom van het vmbo naar het mbo. Bij die overgang 
maakt een onderwijsprofessional een inschatting van de 
succeskansen van studenten op een bepaald onderwijsniveau. 
Studenten met lager opgeleide ouders blijken bij deze 
overgang vaak een lager advies te krijgen dan studenten 
met hoger opgeleide ouders. Daarnaast bemoeilijken extra 
toelatingseisen van hbo-opleidingen voor mbo-studenten de 
doorstroom. Die overgang kan soepeler, bijvoorbeeld door het 
invoeren van doorlopende leerlijnen en doorstroomroutes. 
De minister noemt in haar brief aan de kamer van 7 maart 
2018 specifiek het verhogen van de doorstroom van de 
entreeopleiding naar mbo-niveau 2, van niveau 2 naar niveau 
3 en het voorbereiden van jongeren op de arbeidsmarkt als 
belangrijke uitdagingen voor het mbo4. 

Mondriaan plaatst iedere aanmelder die voldoet aan 
de wettelijke vooropleidingseisen. Aanmelders die voor 
de start van de opleiding niet voldoen aan de wettelijke 
vooropleidingseis voor plaatsing, komen in aanmerking voor 
een onderzoek onderwijsgeschiktheid mbo. Mondriaan streeft 
ernaar dat geen enkele student wordt uitgeschreven voordat 
bekend is wat zijn of haar vervolgstap is. Dit geldt ook voor 
aanmelders die niet kunnen starten. Verder kunnen studenten 
met financiële problemen extra ondersteuning krijgen binnen 
Mondriaan. 

Bij het bieden van gelijke kansen spelen de indicatoren pedagogisch-didactische vaardigheden, doorstroom en excellentie 
een rol. Kern is dat studenten hun potentie kunnen ontwikkelen. Belangrijk daarbij zijn effectieve pedagogisch-didactische 
vaardigheden van de docent, een soepele doorstroom naar een hoger opleidingsniveau en voorzieningen voor excellente 
studenten die het mogelijk maken dat jongeren presteren op hun eigen niveau.  

1  Kamerbrief Gelijke kansen in het onderwijs, 31 oktober 2016

2  Onderwijsraad, juni 2017, Het bevorderen van gelijke onderwijskansen en sociale samenhang.

3  https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2017/01/Gelijke-kansen-in-het-onderwijs.pdf

4  Kamerbrief over ondersteuning minder zelfredzame jongeren in het onderwijs, 7 maart 2018
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Pedagogisch-didactische vaardigheden

Verschillende (maatschappelijke) ontwikkelingen maken dat de hedendaagse docent zich voor een 
complexe taak gesteld ziet. Passend onderwijs en de toenemende toegankelijkheid van het mbo spelen 
hierbij een rol. Zo krijgen docenten in de klas te maken met toenemende (super)diversiteit, studenten met 
uiteenlopende achtergronden, psychologische of financiële problematiek en andere leerbelemmerende 
factoren. Studenten hebben zodoende meer en intensievere begeleiding nodig en de docent mist soms de 
pedagogisch-didactische aansluiting met deze (steeds complexere) doelgroep. De pedagogisch-didactische 
handelingsverlegenheid onder docenten stijgt. De aansluiting van de docent op de leefwereld van de 
student vraagt veel aandacht. In de kern draait het met name om extra te ontwikkelen competenties als het 
onvoorwaardelijk kunnen accepteren van de student, het kunnen omgaan met grensoverschrijdend gedrag, 
het verbreken van afspraken en de bereidheid te kijken naar het eigen aandeel in de communicatie en de 
eigen triggers. Een sterke docent maakt het verschil. Interventies op de kwaliteit van de leraar dragen voor 67 
procent bij aan verbetering van de leerprestaties en ontwikkeling van studenten. Goed klassenmanagement is 
essentieel (vrij naar publicaties Robert Marzano, Amerikaans onderwijsonderzoeker).

Nulsituatie: wat doet Mondriaan?
De professionalisering van onderwijsgevenden heeft 
de afgelopen jaren al een behoorlijke boost gekregen. 
Bijvoorbeeld in de vorm van team- en onderwijs-
ontwikkeltrajecten als Scrum@school, LeerKRACHT en deep 
learning als onderwijsconcept. Toch voelt de individuele 
docent en/of het team zich regelmatig onvoldoende 
toegerust. 

Studenten hebben meer 
en intensievere begeleiding 
nodig en de docent mist soms 
de pedagogisch-didactische 
aansluiting met deze doelgroep 

Om de professionaliteit van docenten verder te stimuleren 
zet Mondriaan verschillende instrumenten in. Docenten 
leren om transformatief te handelen, waarbij zij inzicht 
krijgen in botsende straat-, thuis- en schoolcultuur, emoties 
en gedragingen. Mondriaan ontwikkelt een individuele scan 
op het vlak van pedagogisch handelen van docenten. Ook 
helpt het creëren van platforms voor docenten. Mondriaan 
kent er verschillende, zoals voor rekenen, Nederlands en 
Burgerschap.

Verder moeten docenten stage lopen. Nieuwe medewerkers 
ontvangen extra ondersteuning via de centrale introductiedag 
en de feed forward-bijeenkomsten, waar zij na hun eerste jaar 
bij Mondriaan ervaringen uitwisselen. Daarnaast krijgt al het 
onderwijzend personeel jaarlijks feedback van de studenten 
door deels gestandaardiseerde studentenevaluaties. Andere 
maatregelen zijn coaches digitaal leren, praktijkbegeleiding 

en trainingen pedagogisch-didactische vaardigheden.

Ook schooldirecteuren werken aan hun professionalisering 
door het volgen van gerichte trainingstrajecten. De 
onderwijsteams werken aan de teamkwaliteit aan de hand 
van de zogenaamde teamscan. Mondriaan is landelijk 
erkend als aspirant-opleidingsschool voor docenten. Dit 
biedt mogelijkheden tot voortdurende vernieuwingen binnen 
het pedagogisch-didactische klimaat. Aspirant-docenten 
nemen nieuwe ideeën mee en worden vanuit de dagelijkse 
leerervaringen vanuit Mondriaan gevormd. 

Mondriaan neemt tal van maatregelen op pedagogisch-
didactisch vlak. Meer voorbeelden zijn te vinden in bijlage 3.

Interventies op de kwaliteit van 
de leraar dragen voor 67 procent 
bij aan verbetering van de 
leerprestaties en ontwikkeling van 
studenten
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indicator uitgangspunt 2017 ambitie 2020 ambitie 2022

pedagogisch-
didactische 
vaardigheden 
verbeteren

jaarlijks stelt elke school een 
activiteitenplan op voor de 
verbetering van de pedagogisch-
didactische vaardigheden van het 
onderwijsteam

elke school heeft ten minste twee 
geschoolde SLB-specialisten

voor begeleiders van onder andere 
VIP- en kansklassen wordt jaarlijks 
speciale scholing georganiseerd

jaarlijks stelt elke school een 
activiteitenplan op voor de 
verbetering van de pedagogisch-
didactische vaardigheden van het 
onderwijsteam 

elke school heeft ten minste vier 
geschoolde SLB-specialisten

voor begeleiders van onder andere 
VIP- en kansklassen wordt jaarlijks 
speciale scholing georganiseerd

Ambitie en maatregelen
Mondriaan formuleert een aanpak voor het aanscherpen van 
de pedagogisch-didactische vaardigheden van docenten en 
instructeurs voor de komende jaren. Het doel is de docenten 
en instructeurs toe te rusten op het verzorgen van onderwijs 
van nu én in de toekomst. De mening daarover van de 
docenten en instructeurs zelf en die van hun studenten zijn 
de beste indicator of Mondriaan die ambitie heeft bereikt. 
Mondriaan investeert daarbij zowel op individueel niveau als 
in teamverband.

Mondriaan onderkent de verschillen in de pedagogisch-
didactische ontwikkeling van docenten en instructeurs. 
Voor sommige zij-instromers geldt dat de basiskwaliteit 
rondom pedagogisch-didactische vaardigheden onvoldoende 
is. Zij-instromers, die naast hun werk studeren voor het 
behalen van het pedagogisch-didactische getuigschrift, 
zijn zwaar belast. Wel kunnen zij docenten ondersteunen 
met de nieuw verworven didactische vaardigheden. Voor 
startende docenten dreigt het risico dat de vorming van hun 
professionele identiteit onvoldoende begeleid wordt. Voor 
iedereen geldt dat het passend onderwijs een groot beroep 
doet op hun pedagogisch-didactische vaardigheden.

Door in te zetten op verbetering van de pedagogisch-
didactische vaardigheden van de docenten en instructeurs 
verwacht Mondriaan een flinke impuls te geven aan de 
realisatie van het speerpunt  ‘Gelijke kansen voor iedereen’. 
Om dit voor elkaar te krijgen moet het aanbod van 
gespecialiseerde pedagogische voorzieningen uitgebreid 
worden.

1. Alle scholen binnen Mondriaan hebben een plan voor het 
verbeteren van het pedagogisch-didactisch klimaat. Het 
plan beschrijft:
• hoeveel docenten/instructeurs scholing krijgen;

• de onderwerpen waarin zowel de startende als 
de ervaren docenten scholing krijgen in het 
binden en boeien van studenten (differentiatie, 
klassenmanagement, activerende didactiek, het 
omgaan met de veranderende wereld van beroepen 
en het werken met verschillende leerstrategieën 
binnen groepen van studenten);

• het aantal scholingsmomenten per onderwerp en de 
tijdsfasering waarbinnen de scholing plaatsvindt;

2. Op uitnodiging van de schooldirecteur volgt een aantal 
specialisten studieloopbaanbegeleiding (SLB) een 
verplichte en instellingsbrede training. Via deze aparte 
training bouwt Mondriaan zo een netwerk van specialisten 
op. Voor 1 januari 2020 zijn 56 specialisten geschoold 
(28 scholen x 2 SLB-specialisten), het jaar erop weer 56 
specialisten en tot slot voor 1 januari 2022 ontvangt de 
laatste groep van 56 specialisten scholing. In totaal zijn er 
zodoende in 2022 168 SLB-specialisten.

3. Mondriaan investeert in de zorg- en begeleidingsstructuur 
onder meer in de vorm van pedagogisch-didactische 
voorzieningen zoals: VIP-, kans- en reboundklassen. De 
verantwoordelijkheid van de schooldirecteur voor de 
interne zorg- en begeleidingscultuur wordt versterkt.

4. Mondriaan organiseert een aparte instructie/scholing voor 
docenten/instructeurs die betrokken zijn bij de gesprekken 
voor het wettelijk verplichte bindend studieadvies (BSA). 

5. Om merkbare verbeteringen voor Mondriaan en per 
school vast te stellen gebruikt Mondriaan als indicator 
interne- en externe tevredenheidsonderzoeken (MTO-, 
JOB-, SBB-monitor)
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Doorstroom

Het onderwerp ‘gelijke kansen’ wordt veelal geïnterpreteerd als de kortste weg naar het hoger onderwijs via 
het havo en het vwo. Het mbo voorziet veel studenten in een alternatieve route. Mondriaan draagt daaraan 
bij door de doorstroom intern en extern te bevorderen. De regionale arbeidsmarktanalyse van Haaglanden 
laat immers zien waar de moeilijk vervulbare vraag de komende jaren in onze regio zit: de vraag naar hbo-
opgeleiden (met name finance en legal), gediplomeerden op mbo-niveau 2 en 3 voor horeca, bouw, zorg, ICT 
en mbo-niveau 4-studenten voor techniek en zorg. Het perspectief voor de student is duidelijk; hoe hoger het 
diploma, hoe meer kans op werk.

Gerelateerd aan de verwachte vraag uit de arbeidsmarkt voor de komende vier jaar, is een stijging van de 
doorstromers naar een hogere opleiding dus noodzakelijk om een reële bijdrage te leveren aan de regionale 
vraag naar hoger opgeleiden. 

Een succesvolle doorstroom naar het hbo bevordert ook gelijke kansen. Mondriaan wil het studiesucces van 
niveau 4-studenten naar het hbo bevorderen. In 2017 is een programma gestart met keuzedelen gericht op 
de succesvolle doorstroom. Mondriaan wil dit verder uitbouwen. Verder overlegt Mondriaan met diverse 
hogescholen, zoals de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland, om het aanbod van Associate 
degree-programma’s verder uit te breiden.

Nulsituatie: wat doet Mondriaan?
De tabellen I, II en III in bijlage 5 geven een beeld van de 
doorstroom binnen Mondriaan in de periode 1 oktober 2015 
tot 1 oktober 2017. Het aantal opstromers bedroeg per 1 
oktober 2017 totaal 1385 studenten (8 procent van het totale 
aantal studenten). 

De doorstroom van Mondriaanstudenten naar het hbo 
in 2017 (40,2 procent) is opgenomen in bijlage 6. De 
doorstroom van het vmbo krijgt al langer veel aandacht, 
bijvoorbeeld in het regionale programma Spirit4You. De 
doorstroom tussen de mbo-niveaus en naar het hbo kreeg 
minder aandacht, zeker buiten de oorspronkelijk gestapelde 
opleidingen en de verwante doorstroom naar het hbo. 

Sinds 2017 nam Mondriaan diverse maatregelen om ook 
deze doorstroom te verbeteren:

• Educatie en inburgering van nieuwkomers. Juist deze 
studenten hebben een kwetsbare positie vanwege hun 
taalachterstand. Door de achterstand te verkleinen, 
kunnen ze gemakkelijker deelnemen aan een 
beroepsopleidingen en hebben ze (meer) kans op werk.

• Een goed begeleide doorstroom van het vmbo naar het 
mbo (onderdeel van loopbaanoriëntatie) en doorlopende 
leerlijnen voorkomen vroegtijdige uitval van starters bij 
Mondriaan en dragen bij aan studiesucces. Voorbeelden 
van doorlopende leerlijnen zijn vo-mbo techniek, Cyber 
Awareness, zorg, kansklassen en maatwerktrajecten voor 
(on)gediplomeerde havoleerlingen.  

• Structurele samenwerking en afstemming met De 
Haagse Hogeschool op het vlak van techniek en ICT. 
Met alle hogescholen in de regio is er samenwerking 
en afstemming op het terrein van de zorg-, welzijns- en 
sportopleidingen. Ook de hotel- en de mode-opleiding 
werkt samen met respectievelijk de Hotelschool The 
Hague en de Willem de Kooning Academie.

• Een goed voorbereide oriëntatie van het mbo naar het 
hbo in samenwerking met De Haagse Hogeschool, 
Inholland en MBO Rijnland en doorlopende leerlijnen - 
zoals mbo-hbo techniek - zorgen dat potentiele hbo-
talenten tot hun recht komen.

• Binnen de sector economie voorziet het project 
Keuzedeel voorbereiding - hbo in een betere 
voorbereiding op doorstroom naar het hbo.

• Met de pilot Mbo-Pabo regio Den Haag draagt 
Mondriaan bij aan de specifieke doorstroom naar de 
pabo en het bestrijden van het lerarentekort in het primair 
onderwijs.

Een succesvolle doorstroom naar 
het hbo bevordert ook gelijke 
kansen
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indicator uitgangspunt 2017 ambitie 2020 ambitie 2022

doorstroom 
(in- en extern) 
bevorderen

het percentage doorstromers 
van entree naar niveau 2 in 
2017 bedraagt 64%

het percentage doorstromers 
van niveau 2 naar hoger 
bedraagt in 2017 43%

het percentage doorstromers 
van niveau 3 naar niveau 4 in 
2017 bedraagt 25%

het percentage doorstromers 
van niveau 4 naar hbo in 
2017 bedraagt 40,2%

het percentage doorstromers 
van entree naar niveau 2 neemt 
toe tot 67%.

het percentage doorstromers 
van niveau 2 naar hoger neemt 
toe tot 46%. 

het percentage doorstromers 
van niveau 3 naar niveau 4 blijft 
ten minste gelijk aan het niveau 
van 2017 

het percentage doorstromers 
van niveau 4 naar hbo blijft ten 
minste gelijk aan 2017

het percentage doorstromers van 
entree naar niveau 2 neemt toe 
tot 70%  

het percentage doorstromers van 
niveau 2 naar hoger neemt toe 
tot 50%.

het percentage doorstromers van 
niveau 3 naar niveau 4 blijft ten 
minste gelijk aan het niveau van 
2017

het percentage doorstromers 
van niveau 4 naar hbo blijft ten 
minste gelijk aan 2017

Ambitie en maatregelen
De interne doorstroom van entree naar niveau 2 neemt in de 
periode 2019-2022 toe. De interne doorstroom van niveau 
2 naar hoger neemt in de periode 2019-2022 eveneens toe 
ten opzichte van 2017. De interne doorstroom niveau 3 naar 
niveau 4 blijft gelijk aan het niveau van 2017. De doorstroom 
naar het hbo blijft ten minste gelijk aan 2017. 

Voor de interne doorstroom ziet Mondriaan kansen voor 
verbetering. De doorstroom naar het hbo ligt al op een 
hoog niveau, wel kan deze onder druk komen te staan door 
de spanning op de arbeidsmarkt, waardoor mogelijk meer 
niveau 4-studenten voor de arbeidsmarkt kiezen. En door 
de toenemende mogelijkheid voor leerlingen van vmbo-tl 
om voor de havo-route te kiezen in plaats van tl. Hoe meer 
studenten voor de arbeidsmarkt of de havo-route kiezen, hoe 
lastiger het is deze ambitie te realiseren. 

Wat gaat Mondriaan doen?

• Bij doorstroom van entree naar niveau 2 zet Mondriaan 
geen AMN-test meer in, maar stellen de studenten een 
portfolio samen. De doorstroom sluit beter aan bij de 
ambitie van de student.

• De entreeopleiding intensiveren de 
oriëntatieprogramma’s om de student een goed zicht te 
geven welke vervolgopleidingen passend zijn. Er vindt een 
warme overdracht plaats.

• In de entreeopleiding en niveau 2 biedt Mondriaan extra 
Nederlands aan.

• De niveau 2-opleidingen en niveau 3-opleidingen binnen 
Mondriaan gaan nauwer samenwerken met het oog 
op het bevorderen van de doorstroom. Vooral in de 
aansluiting tussen de opleidingen Dienstverlening niveau 
2 en Verzorgende IG niveau 3 liggen kansen, gelet op de 
actuele lage doorstroom (17 procent).

• Mondriaan wil investeren in studieloopbaanbegeleiding 
(SLB, zie ambitie pedagogisch-didactische vaardigheden) 
en de zorg- en begeleidingsstructuur.

• Mondriaan onderzoekt in 2019-2020 de mogelijkheid 
tot het volgen van een duaal traject Vavo-mbo (‘Alvast 
mbo’) voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs (met 
name vmbo-tl) die nog geen vo-diploma hebben. Naast 
vo-lessen, start de leerling alvast met het volgen van 
beroepsonderwijs.

• Mondriaan wil een beter beeld krijgen van het aantal 
studenten dat belemmeringen ervaart bij  interne 
doorstroom. Naast getalsmatig onderzoek analyseert 
Mondriaan ook de afwijzingsbrieven nader. De analyse is 
gereed voor 1 april 2019. 

• Mondriaan organiseert waar mogelijk een februari-
instroom op niveau 4 voor hbo-studenten.

In bijlage 3 zijn de doorstroommaatregelen van de scholen 
opgenomen.

Definitie doorstroom: het percentage gediplomeerden, met een diploma in 2016-2017, dat doorstroomt naar een hoger niveau binnen Mondriaan. Het betreft een 
diploma behaald bij Mondriaan in de periode 1-10-2016 t/m 30-09-2017. Doorstromers zijn studenten die op 1-10-2017 staan ingeschreven op een hoger niveau bij 
Mondriaan.
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Excellentie 

Mondriaan geeft invulling aan het onderdeel excellentie en de besteding van de daarvoor bestemde 
middelen. Studenten krijgen onder andere de kans zich te ontwikkelen via de skillswedstrijden, bijzondere 
(buitenlandse) stages en internationale uitwisselingen. Ook zet Mondriaan het persoonlijk excellentieplan in 
en draaien excellentieprogramma’s bij een aantal buitengewone scholen.

Mondriaan beschouwt deze excellentieprogramma’s als een essentieel onderdeel van de gelijke kansen-
agenda. Het gaat om het optimaal benutten van het potentieel van studenten, ook de goede mbo-studenten. 
Zij hebben recht om net zo te worden uitgedaagd als wanneer ze eerder in hun schoolloopbaan bij havo, vwo, 
hbo of wo zouden zijn terechtgekomen.

Internationalisering acht Mondriaan in beginsel voor alle studenten en medewerkers van belang gelet op 
de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, zeker in de specifieke context van de Haagse regio met een sterke 
aanwezigheid van internationale bedrijven en organisaties.

Nulsituatie: wat doet Mondriaan?
Diverse scholen van Mondriaan zijn betrokken bij skills- en 
andere vakwedstrijden zoals bijvoorbeeld AEHT-wedstrijden 
(Vereniging van Europese Hotel en Toerisme Scholen). 
Studenten kunnen hun beroepsvaardigheden in deze 
vakwedstrijden laten zien.

De studenten van Mondriaan doen mee met 
schoolwedstrijden, regionale wedstrijden en nationale 
skills-wedstrijden, in oplopende trap. De winnaar van de 
nationale vakwedstrijd mag deelnemen aan wedstrijden van 
Skills Europe of van The World Skills. De landelijke winnaar 
van de wedstrijd Schoonheidsspecialisten, een studente 
van Mondriaan, heeft in 2016 deelgenomen aan de Euro 
Skills in Göteborg. Een niveau 3-team van Mondriaan won in 
2017 de landelijke Skills Heroes-wedstrijd op het gebied van 
mechatronica. Zij werden op de World Skills in Abu Dhabi 
uiteindelijk 16de in een veld van 32. Al vele jaren loopt er 
een intern programma bij de opleiding Mechatronica om 
studenten te trainen voor dit hoge niveau, met prachtige 
resultaten. Ook bij de kappersopleiding en verpleegkunde 
is de deelname gedeeltelijk geïmplementeerd in het 
programma.

Mondriaan is ook internationaal actief. Studenten kunnen 
internationaal stagelopen en er zijn uitwisseling- en 
studiemogelijkheden voor docenten binnen de EU, mede 
mogelijk gemaakt door subsidie van Erasmus+. Mondriaan 
heeft voor het buitenlandbeleid van het Nationaal 
Agentschap van Erasmus+ in 2016 een Mobility Charter 
gekregen. Ook participeerde Mondriaan met het Nuffic in 
het shadowing-programma van het ministerie van OCW 
met China (een uitwisselingsprogramma voor docenten). 
Mondriaan begeleidt, in samenwerking met stichting Planet 
Hope Nederland, een hotelschool in Bangalore (India) waar 
kansarme jongeren de kans krijgen om een praktijkgerichte 
opleiding te volgen, met uitzicht op een baan. Hierbij 

is een aantal docenten betrokken die zo ter plaatse een 
buitenlandervaring opdoen. 

Studenten waren verder actief in het 
ambassadeursprogramma van Nuffic waarbij ze de 
website ‘Ga toch weg joh!’ (gezamenlijk) hebben opgezet 
en gepromoot. Mondriaan participeert in 2017 en 2018 
in een project Erasmus+ Key Action 2 voor het onderdeel 
educatie en start in 2018 in een Ka-2 project met techniek. 
Het betreft hier een samenwerkingsproject voor migranten 
educatie met verschillende landen, waaronder Finland en 
Duitsland, waarbij de mogelijkheden tot het vervullen van 
vacatures in de techniek worden onderzocht. Bij het platform 
internationalisering kunnen docenten hun kennis over 
internationaliseringsactiviteiten delen. 

Mondriaan begeleidt, in 
samenwerking met stichting Planet 
Hope Nederland, een hotelschool 
in Bangalore (India) waar 
kansarme jongeren de kans krijgen 
om een praktijkgerichte opleiding 
te volgen, met uitzicht op een baan
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indicator uitgangspunt 2017 ambitie 2020 ambitie 2022

meer excellentie 2017 – deelname aan mbo 
vakwedstrijden = 14

2017 - mbo buitenlandstages = 488

deelname aan mbo-
vakwedstrijden  neemt toe 
tot 18

het aantal buitenlandstages 
neemt toe tot 750

deelname aan mbo-
vakwedstrijden neemt toe 
tot 22 (>50% t.o.v. 2017)

het aantal buitenlandstages 
neemt toe tot 900

Sinds 2017 is het voor Mondriaan mogelijk een deel van de 
excellentiemiddelen aan te laten sluiten bij de persoonlijke 
keuzes van talentvolle studenten. In een persoonlijk 
excellentieplan beschrijft de student welke activiteiten hij wil 
volgen en hoe hij de ervaringen gaat delen. In 2017 dienden 
dertien studenten een aanvraag in en gebruikten zij hun 
persoonlijk excellentieplan om extra ervaring op te doen in 
het buitenland. 

De huidige vijf buitengewone scholen van Mondriaan zijn 
de International Hotel & Management school, de School 
voor Lifestyle, Sport en Bewegen, de School voor Mode, de 
opleiding Mechatronica en de opleiding Zorghulp binnen 
de School voor Entree. Deze scholen zetten zich actief 
in om hun excellentieplan te verwezenlijken. De School 
voor Mode ontwikkelde bijvoorbeeld een meester-en-
gezeltraject. Ook andere scholen werken op verschillende 
terreinen mogelijkheden uit om talentvolle studenten te 
laten excelleren. De Onderwijsinspectie beoordeelde in 
2017 binnen het vierjaarlijks onderzoek drie buitengewone 
scholen; de School voor Entree, de School voor Lifestyle, 
Sport en Bewegen en de School voor Metaal-, Elektro- 
en Installatietechniek. Deze scholen scoorden op alle 
kwaliteitsgebieden minimaal voldoende. Daarnaast 
kregen de School voor Entree en de School voor Lifestyle, 
Sport en Bewegen het oordeel ‘goed’ op één of twee 
kwaliteitsgebieden. 

Mondriaan is bestuurlijk actief in een aantal verenigingen 
van scholen op een of meerdere vakgebieden in Europa. 
Mondriaan is voor het opnemen van studenten buiten de 
EU erkend referent. Dit gebeurt vanuit de pilot Inkomende 
mobiliteit mbo4.

Mondriaan werkt daarnaast aan het opzetten van een 
practoraat internationalisering. Sinds september 2018 stelde 
Mondriaan in samenwerking met het ROC van Twente 
een practor aan. Naast de ontwikkeling van een wenselijk 
buitenlandervaring door middel van stages en werkbezoeken, 
doet Mondriaan onderzoek naar internationaliseringservaring 
binnen Nederland zelf. Zo ligt de eerste onderzoekopdracht 
voor de practor op het gebied van Internationalisation@
home. De opdracht is gericht op het kunnen opdoen 
van een buitenlandervaring voor studenten die vanuit de 
achtergrond van hun opleiding en/of het niveau van de 
opleiding moeilijk naar het buitenland kunnen. In Den Haag, 
de internationale stad van vrede en veiligheid, zetel van de 
regering, vele ambassades en meer dan 150 internationaal 
opererende instituten en ondernemingen moet het mogelijk 
zijn inhoud te geven aan Internationalisation@home (I@H). 
De practor onderzoekt welke mogelijkheden er zijn en hoe de 
opleidingen deze in de curricula kunnen inbedden. 

Mondriaan promoot actief internationale ervaringen in de 
vorm van werk- en studiebezoeken voor de medewerkers. Zij 
moeten immers mede respons geven op het enthousiasme 
van de studenten of studenten kunnen motiveren 
internationale ervaring op te doen.

Ambitie en maatregelen 
Mondriaan heeft als ambitie om de maatregelen die 
voortvloeiden uit het vorige kwaliteitsplan te continueren en 
zo mogelijk verder uit te breiden. Het gaat in het bijzonder 
om de deelname aan de skills-wedstrijden en buitenlandse 
stages.
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2.3 Speerpunt 3 

De samenwerking met partners in het werkveld, het 
toeleverend onderwijs, het vervolgonderwijs en de gemeenten 
is essentieel voor Mondriaan om het speerpunt ‘voorbereiden 
op de arbeidsmarkt van de toekomst’ te realiseren. Deze 
samenwerking vindt op verschillende niveaus en op 
verschillende plekken in de organisatie plaats (bestuur, 
directie, docenten). De variëteit aan samenwerking en 
afspraken is groot en divers. 

De samenwerking met partners 
in het werkveld, het toeleverend 
onderwijs, het vervolgonderwijs en 
de gemeenten is essentieel voor 
Mondriaan om het speerpunt 
‘voorbereiden op de arbeidsmarkt 
van de toekomst’ te realiseren

De scholen zijn permanent in gesprek met het bedrijfsleven 
om de opleidingen optimaal te laten aansluiten op de 

arbeidsmarkt. Dit gebeurt onder meer in de raden van advies bij alle (samenhangende) opleidingen binnen Mondriaan. Met 
de gemeenten en hbo-instellingen binnen de regio Haaglanden is veel contact over (toekomstige) ontwikkelingen binnen de 
arbeidsmarkt en de implicaties hiervan voor de opleidingen. 

Onder dit speerpunt rangschikt Mondriaan de ambities op het terrein van innovatie, regionale samenwerkingsverbanden en 
doorstarters.

Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst

Het onderwijs van Mondriaan richt zich op het toerusten van studenten voor deelname aan de arbeidsmarkt. 
Dit is terug te zien in de resultaten van het alumni-onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat 94 procent van de 
alumni werk heeft of een opleiding volgt en dat deed in de regio Zuid-Holland. Bij de bbl-studenten ligt dit 
percentage (97 procent), hoger dan bij de bol-studenten (93 procent). Ruim vier op de vijf alumni zegt veel 
aan de opleiding te hebben gehad. De alumni gaven de opleiding bij Mondriaan gemiddeld een rapportcijfer 
van 7,3 in 2017.
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Nulsituatie: wat doet Mondriaan? 
Mondriaan heeft tal van projecten, voorzieningen, activiteiten 
en samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie. 
Zo werkt Mondriaan met een innovatiebudget waarvoor 
medewerkers van scholen en diensten een innovatievoorstel 
kunnen indienen. Aanvragers worden begeleid in het proces 
van idee tot realisatie. Dit proces wordt centraal gevolgd, 
verankerd en verspreid om organisatiebreed kennis te delen.  

Mondriaan stimuleert de innovatie ook door deelname 
aan pps-verbanden, gefaciliteerd vanuit het Regionaal 
Investeringsfonds mbo (RIF).

Technologische ontwikkelingen 
gaan razendsnel en beroepen 
veranderen (mede) hierdoor 
continu. Innovatie is dan ook 
benoemd als één van de drie 
kernwaarden van Mondriaan

Het HighTechCentreDelft (HTC Delft) was in dit verband 
de eerste succesvolle pps. HTC Delft voorziet, samen met 
bedrijven, De Haagse Hogeschool en het Stanislas College, 
in projectonderwijs voor de opleiding Mechatronica. 
Ook projecten van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) 
Extra Strong, Spoor 22 en P@CT krijgen vorm binnen 
het onderwijs. Het betreft hier innovatieprojecten voor 
respectievelijk de zorg, welzijn en cybersecurity. Extra Strong 
biedt samen met de zorginstellingen in de regio in een breed 
programma voor innovatie van de zorgopleidingen. Spoor 
22 doet dit voor de welzijnsopleidingen. P@CT is in het 
bijzonder gericht op het ontwikkelen van keuzedelen voor 
cybersecurity, doorlopende leerlijnen en kennisdeling met het 

bedrijfsleven en het hbo. P@CT sluit aan op de behoefte uit 
de arbeidsmarkt en de partijen die samenwerken binnen The 
Hague Security Delta.

Daarnaast stimuleren de practoraten innovatie; één bij de 
International Hotel Management School, één binnen de zorg 
(Extra Strong) en één bij de School voor ICT (cybersecurity). 
De practoraten zijn verankerd binnen de scholen. 

Sinds 2017 kent Mondriaan Het Techniek Innovatie Huis. 
Hier werken studenten en docenten van de scholen voor 
Techniek en ICT samen met het werkveld, onder meer via 
projectonderwijs. En kunnen leerlingen uit het voortgezet 
onderwijs ervaring opdoen met innovatieve en technische 
projecten. 

Bij de meeste scholen groeit de rol die digitaal materiaal 
inneemt in de lessen, vooral binnen de generieke vakken. 
De implementatie van Office 365 maakt het voor docenten 
eenvoudig om digitaal materiaal, bijvoorbeeld video’s of 
digitale presentaties, te delen met studenten. Veel scholen 
maken hierin op dit moment een omslag. Mondriaan 
implementeert op korte termijn de nieuwe digitale werkplek 
voor docenten. Scholen kunnen dan hun processen volledig 
digitaliseren. De student kan voortaan altijd en overal vanaf 
elk device bij het lesmateriaal. 

Bij iedere school is één dag per week een coach 
digitaal leren beschikbaar. De coach digitaal leren helpt 
docenten de digitale vaardigheden ontwikkelen, zodat 
zij deze in het onderwijs kunnen inzetten. Mondriaan 
ondersteunt het netwerk van de coaches digitaal leren 
met netwerkbijeenkomsten, trainingen en advies. Binnen 
Mondriaan vindt innovatie mede plaats door middel van 
blended learning. Het betreft onderwijs waarbij verschillende 
werkvormen worden aangeboden en verschillende media 
worden ingezet. Bovengenoemde initiatieven dragen bij aan 
het vormgeven van blended learning.

Innovatie

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en beroepen veranderen (mede) hierdoor continu. Innovatie 
is dan ook benoemd als één van de drie kernwaarden van Mondriaan. Studenten moeten (nog meer) 
voorbereid worden om met deze veranderingen om te gaan. De 21e-eeuwse vaardigheden spelen hierbij 
een belangrijke rol. Daarnaast is het belangrijk dat Mondriaan innovaties in het werkveld zo snel mogelijk 
implementeert in de opleidingen. Het onderwijs zelf verandert ook door technologische ontwikkelingen en 
de invloed vanuit een veranderende doelgroep. Dit vraagt om pedagogisch-didactische innovaties in het 
onderwijs. 

Ook het volledig in de cloud werken, met devices die dit het beste ondersteunen, vormt een uitdaging binnen 
Mondriaan. Mondriaan stuurt en begeleidt dit veranderingsproces vanuit een programmaraad Onderwijs & 
ICT.
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indicator uitgangspunt 2017 ambitie 2020 ambitie 2022

meer 
(technologische) 
innovatie

aantal practoraten in 2017 = 3 uitbreiding practoraten ten 
opzichte van 2017 stijgt naar 5

uitbreiding practoraten ten 
opzichte van 2017 stijgt naar 7

Het beter benutten van ICT, zoals met gaming en virtual 
reality, is een speerpunt waarmee Mondriaan een volgende 
stap zet richting innovatief onderwijs. Onderwijs dat 
nauw aansluit bij de huidige maatschappij, de huidige en 
toekomstige ontwikkelingen en de behoeften van studenten 
en medewerkers.

Ambitie en maatregelen
Mondriaan wil voortbouwen op het innovatiebeleid. Net 
zoals de afgelopen periode investeert Mondriaan hierin 
met de kwaliteitsmiddelen. Innovatie van de inhoud van 
het onderwijs, in het bijzonder onder invloed van de 
technologische ontwikkelingen, heeft absoluut prioriteit. 
Innovatie is alleen mogelijk in nauwe samenwerking met 

het werkveld en het lokale en regionale bestuur. En sluit dan 
ook aan op de agenda’s hiervan. Zie hiervoor de volgende 
ambitie onder dit speerpunt. Mondriaan wil daarbij dat 
de scholen met name investeren in de gevolgen van 
technologische ontwikkelingen voor de beroepen, en dus 
voor de opleidingen. Docentenstages en practoraten kunnen 
deze ontwikkelingen ondersteunen. In 2019 komen (in ieder 
geval) een practoraat Energietransitie en een practoraat 
Smart Robotics tot stand.

Innovatie laat zich moeilijk SMART vaststellen. Mondriaan 
kiest ervoor dat scholen innovatie in hun agenda opnemen. 
Alumni-onderzoek in 2020 en 2022 moet duidelijk maken 
of onze opleidingen daadwerkelijk blijven aansluiten op de 
beroepspraktijk.



33

Regionale samenwerking 

Succesvol middelbaar beroepsonderwijs sluit aan op de behoefte van de regionale arbeidsmarkt. En kan 
dan ook alleen in samenwerking met bedrijven, instellingen en overheden vormkrijgen. Zo kan Mondriaan 
speerpunten als de bestrijding van vsv, het bevorderen van aanbod voor herstarters en innovatie, alléén 
gezamenlijk met toeleverend en afnemend onderwijs in de regio realiseren.

INNOVATIE

VEILIGHEID

SPORT

KENNISDELIN
G

TECHNIEK

ZORG

HORECA

Mondriaan werkt bijvoorbeeld samen met vmbo-scholen 
aan het vernieuwen van de onderwijsprogramma’s 
die per 1 augustus 2016 zijn ingevoerd. Het doel van 
de vernieuwingen is een betere afstemming op het 
vervolgonderwijs in het mbo. De samenwerking met het 
hbo is veelal gericht op het bevorderen van een succesvolle 
doorstroom van studenten van Mondriaan naar het hbo. 

Bijvoorbeeld via de pilot Stimulering doorstroom niet 
verwant mbo-pabo regio Haaglanden. Mondriaan werkt in 
deze pilot samen met MBO Rijnland en de pabo’s van De 
Haagse Hogeschool en Inholland.

Ook met gemeenten werkt Mondriaan intensief samen. 
De gemeenten in de regio Haaglanden leveren een 

Mondriaan werkt samen met het vmbo, hbo, gemeenten en het werkveld
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indicator uitgangspunt 2017 ambitie 2020 ambitie 2022

meer (publiek-private) 
regionale samenwerkings-
verbanden (= pps)

aantal pps neemt toe ten 
opzichte van 2017

aantal pps neemt toe ten 
opzichte van 2020

consistente en betrokken bijdrage aan het onderwijs en de 
doelstellingen van Mondriaan. Mondriaan neemt deel aan 
de Haagse Educatieve Agenda (HEA) en ontvangt daarvoor 
jaarlijks een substantieel budget. De gemeente Delft steunt 
onderwijsontwikkeling en is partner in diverse projecten voor 
techniek. De gemeente Westland ondersteunt de World Horti 
Campus waarin ook Mondriaan participeert.

Het werkveld is vertegenwoordigd in adviesraden. Elke 
school of groep van scholen heeft een adviesraad waarin 
bedrijven, instellingen en ondernemers uit de regio zijn 
vertegenwoordigd. De scholen voeren met hun adviesraad 
de dialoog over onder meer de aansluiting van het onderwijs 
op de arbeidsmarkt. 

Verder werken de verschillende scholen van Mondriaan 
op diverse vlakken samen in de regio. Zoals binnen 
Netwerk Spoor 22, Innovatie Zorgpact of P@CT. Ook zijn 
er samenwerkingsverbanden voor specifieke onderwerpen, 
zoals energietransitie, cybersecurity of robotisering.

De verschillende scholen van 
Mondriaan werken op diverse 
vlakken samen in de regio

Ambitie en maatregelen
Mondriaan wil de regionale samenwerking de komende 
jaren voortzetten, verdiepen en verbreden. Met bedrijven, 
instellingen, overheden en toeleverend en afnemend 
onderwijs. Regionale samenwerking zorgt voor innovatie van 
en focus voor de opleidingen om nauw aan te sluiten op de 
behoeften van de regionale arbeidsmarkt. Het biedt kansen 
aan kwetsbare jongeren en herstarters, en draagt bij aan de 
succesvolle doorstroom van het vmbo naar het mbo en het 
mbo naar het hbo. Regionale samenwerking krijgt het beste 
vorm in structurele afspraken en overeenkomsten, zoals 
binnen de HEA, RIF-projecten en doorstroomprogramma’s 
zoals Hi-Tech Haaglanden. Op het terrein van de zorg- en 
welzijnsopleidingen en de techniek- en ICT-opleidingen zijn 
al talloze en intensieve regionale samenwerkingsverbanden. 
Bij met name de opleidingen Economie en Zakelijke 
Dienstverlening liggen nog kansen.
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Doorstarters (bbl & LLO)

Beroepsbeoefenaren moeten zich meer dan ooit blijven ontwikkelen, ook na hun initiële opleiding. De 
snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals flexibilisering, langer werken, digitalisering, technologische 
ontwikkelingen en internationalisering, vergen meer dan voorheen onderhoud van kennis en kunde van de 
beroepsbevolking. Alleen het afronden van de initiële opleidingen is onvoldoende. Het gaat hierbij om Leven 
Lang Ontwikkelen (LLO) en de invulling van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). 

Iemand is een doorstarter als hij of zij een diploma heeft op minimaal het niveau van een startkwalificatie, al 
werkt, maar zich toch verder wil ontwikkelen. Bijvoorbeeld vanwege ontwikkelingen in de eigen carrière (zoals 
promotie), veranderende competenties in zijn of haar baan of grote veranderingen in de branche.

Nulsituatie: wat doet Mondriaan?
Bij Mondriaan kunnen doorstarters die voltijds willen 
studeren bij de bol-opleidingen terecht. Slechts weinigen 
kunnen doen in combinatie met betaald werk. De meeste 
doorstarters volgen dan ook een bbl-opleiding, al dan niet 
in opdracht van hun werkgever. Vooral in de zorg en de 
techniek heeft Mondriaan een uitgebreid aanbod. Voor 
sommige werkgevers (zoals de ANWB, Pieter van Foreest en 
vele andere) biedt Mondriaan een bbl-opleiding op maat. 

Alleen het afronden van de initiële 
opleidingen is onvoldoende

Op dit moment is 16,4 procent (2966 studenten) van de 
mbo-studenten 23 jaar of ouder. Uitgesplitst gaat het om 
6,3 procent bol-studenten en 10,1 procent bbl-studenten. 
In 2017 bood Mondriaan nog geen opleidingen aan met de 
mogelijkheid tot het behalen van een mbo-certificaat. De 
deelname in de bbl nam de afgelopen periode af als gevolg 
van de economische crisis. De krapte op de arbeidsmarkt 
leidt er nu mogelijk toe dat volwassen werknemers en hun 
werkgevers kiezen voor kortdurende opleidingen in plaats 
van de bbl.

Om volwaardig mee te doen zijn een minimumniveau aan 
beheersing van de Nederlandse taal, burgerschap en digitale 

vaardigheden noodzakelijke voorwaarden. Met de Taal+ 
school biedt Mondriaan in opdracht van gemeenten ieder 
jaar duizenden burgers in de Haagse regio een passend 
aanbod. 

Verder zet Mondriaan in op maatwerktrajecten in 
samenwerking met het bedrijfsleven. Dit gebeurt via 
innovatieve reguliere trajecten binnen de kaders van het 
mbo. Ook biedt Mondriaan keuzedelen aan vanuit de 
reguliere opleidingen als losstaand traject met een landelijk 
erkend certificaat. Mondriaan werkt mee aan een pilot voor 
innovatieve niet-bekostigde crebo-trajecten, aansluitend 
op de vraag van het werkveld en met een landelijk erkend 
certificaat. De omvang hiervan is nog beperkt. Certificaten 
bestaan dan ook pas sinds 2017.

Menskracht 7 is de verbindende scholingspartner 
voor de arbeidsmarkt en zet zich in voor maatwerk 
onderwijstrajecten en trainingen in co-creatie. Vanuit het 
maatschappelijk belang geeft Menskracht 7, in samenwerking 
met gemeenten binnen de regio Haaglanden, een antwoord 
op onderwijsvraagstukken voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Menskracht 7 richt zich in samenwerking met 
de werkgeversservicepunten van diverse gemeenten op het 
aanbieden van taaltrajecten, werknemersvaardigheden en 
ICT-vaardigheden.
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indicator uitgangspunt 2017 ambitie 2020 ambitie 2022

aanbod voor 
doorstarters 
uitbreiden: 
bbl en LLO

uitgangssituatie 2017 = 718

 
   

aantal trajecten bbl-studenten 
23+ neemt toe tot 825 trajecten

aantal trajecten bbl-studenten 
23+ neemt toe tot 900 trajecten

het aanbod van 
opleidingen tot 
mbo-certificaten, 
zowel uit 
keuzedelen 
als uit de 
kwalificatie, 
neemt toe

aanbod in 2017 = 0 aanbod voor doorstarters tot 
mbo-certificaten = 10

aanbod voor doorstarters tot 
mbo-certificaten = 20 

Ambitie en maatregelen
De ambitie is het totale aantal 23-plussers dat een 
opleiding bij Mondriaan volgt, te verhogen. Dit kan 
via de bbl (diplomagericht) of de particuliere trajecten 
(certificaatonderwijs). In 2020 en 2022 wil Mondriaan dat 
meer 23+-studenten een bbl-opleiding volgen. 

Mondriaan wil verder Leven Lang Ontwikkelen (nog) beter 
faciliteren via de leerrechten of vouchers, die mensen 
recht geven op onderwijs en bijscholing. Daarvoor richt 
Mondriaan het aanbod van mbo-opleidingen sterker in op 

volwassenenonderwijs voor werknemers of werkzoekenden, 
die op hun beurt meer dan ooit blijvend moeten investeren 
in het onderhoud van hun kennis en vaardigheden. Door te 
investeren in flexibilisering van het aanbod, in overleg met 
opdrachtgevers en werkgevers, draagt Mondriaan bij aan het 
Leven Lang Ontwikkelen in de regio Haaglanden. Dit komt 
tot uitdrukking in het aantal 23-plussers dat bij Mondriaan 
studeert, met name in de bbl, in het certificaatonderwijs en 
bij de diverse trajecten en cursussen.
 
Tegen deze achtergrond is het lastig een concrete 
doelstelling te bepalen.
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3 Financiële kaders

Financiële paragraaf kwaliteitsagenda 2019-2022
Voor de mbo-instellingen waarvan de kwaliteitsagenda is goedgekeurd, is over de periode 2019-2022 
€ 1,6 miljard beschikbaar. Deze middelen worden toegekend op basis van de kwaliteitsafspraken met het 
ministerie van OCW en gelden voor een periode van vier jaar (de kwaliteitsagenda). Het budget bestaat 
voor 75 procent uit een resultaatonafhankelijk deel (investeringsbudget) en voor 25 procent uit een 
resultaatafhankelijk deel. In 2021 en 2022 is per kalenderjaar € 200 miljoen beschikbaar voor het verstrekken 
van het resultaatafhankelijk budget:

(bedragen  * mln) 2019 2020 2021 2022 totaal

investeringsbudget 379 423 223 225 1.250 76%

resultaatafhankelijk budget 200 200 400 24%

Voor 2019 bedraagt het investeringsbudget voor Mondriaan 
circa € 14,5 miljoen. Als hoofdlijn kiest Mondriaan om het 
investeringsbudget toe te kennen aan de scholen conform 
het huidige allocatiemodel. Dit betekent dat de scholen 
een (vast) tarief per student ontvangen. Daarnaast wordt 
een deel van het investeringsbudget verdeeld op basis van 
voorstellen van scholen en/of diensten. 

Mondriaan werkt met een jaarlijkse beleidscyclus (planning-
en-controlcyclus). Het College van Bestuur stelt tweejaarlijks 
een kaderbrief op. Dit is de start van de beleidscyclus. De 
verantwoording van het (financiële) beleidsplan vindt jaarlijks 
plaats in de jaarrekening.

In september startte het begrotingsproces voor de 
scholen en diensten. Binnen de kwaliteitsafspraken heeft 
Mondriaan meer ruimte om te bepalen hoe de kwaliteit 
van het onderwijs verbeterd kan worden. Iedere school 
binnen Mondriaan kan hierdoor concreet aan de slag 
binnen hun eigen specifieke situatie. In het jaarplan van 

de school of dienst geeft de directeur van de school of 
dienst aan welke bijdrage de school levert aan het realiseren 
van de (landelijke) speerpunten. En welk deel van het 
investeringsbudget (indicatief) hiervoor wordt ingezet.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting hanteert 
Mondriaan de volgende uitgangspunten:

• Mondriaan zet het investeringsbudget in op de drie 
landelijke speerpunten;

• In het reguliere begrotingsproces geven de scholen aan 
welke deel van het investeringsbudget indicatief wordt 
besteed aan de (landelijke) ambities;

• Als hoofdlijn kiest Mondriaan om een deel van het 
investeringsbudget toe te kennen aan de scholen conform 
het allocatiemodel en een deel te alloceren op basis van 
voorstellen van scholen en/of diensten.
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Indicatieve meerjarenbegroting kwaliteitsagenda 2019 - 2022

doelstellingen 2019 2020 2021 2022 totaal

1.1 vsv omlaag  2.294.000  3.400.000  3.400.000  3.400.000 12.494.000 

sluitende aanpak  750.000  750.000  750.000  750.000  3.000.000 

1.2 meer herstarters  260.000  300.000  300.000  300.000  1.160.000 

1.3 rendement (DR ,JR ,SR) omhoog  1.048.000  750.000  500.000  500.000  2.798.000 

werkdruk formatie  295.400  295.400  295.400  295.400  1.181.600 

 4.647.400  5.494.400  5.245.400  5.245.400 20.633.600 

doelstellingen 2019 2020 2021 2022 totaal

investeringsbudget 2019 - 2022  14.448.955  16.376.328  8.787.015  8.974.497  48.586.796 

resultaatafhankelijk budget 50% inzet 
2019 - 2022 

 7.987.763  8.092.258  16.080.021 

beschikbare middelen per jaar op 
basis van besluit CvB 

 14.448.955  16.376.328  16.774.778 17.066.755  64.666.817 

investeringsbudget  12.146.699  12.146.699  12.146.699  12.146.699  48.586.796 

percentage van het resultaatafhankelijk 
budget

75%  3.015.004  3.015.004  3.015.004  3.015.004  12.060.016 

reservering resultaatafhankelijk budget 
voor 2021, 2022

25%  2.010.003  2.010.003  4.020.005 

verschuiving 2019 - 2020 om 
voorfinanciering te voorkomen

 -712.748  712.748 

beschikbaar budget per jaar  14.448.955  15.874.451  17.171.706  17.171.706  64.666.817 

LET OP: VOORFINANCIERING  0  501.878  -396.927  -104.950 

Speerpunt 1 - jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie ondersteunen voor betere kansen

doelstellingen 2019 2020 2021 2022 totaal

2.1 pedagogisch-didactische vaardigheden 
omhoog

 1.927.000  1.500.000 1.000.000  750.000  5.177.000 

2.2 interne doorstroom en doorstroom hbo 
omhoog

 1.061.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  4.061.000 

2.3 excellentie  890.000  900.000  900.000  900.000  3.590.000 

bijdrage aan skills  160.000  160.000 

4.038.000 3.400.000 2.900.000 2.650.000 12.988.000 

Speerpunt 2 - gelijke kansen voor iedereen
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Speerpunt 3 - onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst

beheerskosten (programmamanagement, 
ondersteuning, etc) = 2% van het 
investeringsgbudget

 303.000  318.000  343.000  343.000  1.307.000 

RIF (eigen bijdrage in RIF-trajecten)  513.000  513.000  513.000  513.000  2.052.000 

reservering voor nieuwe initiatieven  2.291.555  2.999.562  2.760.869  2.760.869  10.812.854 

resultaatafhankelijk budget (besteding nader 
te bepalen na uitkomsten midterm- en 
eindbeoordeling)

 -  -  2.010.003  2.010.003  4.020.005 

 3.107.555  3.830.562  5.626.871  5.626.871  18.191.860 

 14.750.955  15.875.962  17.172.271  17.171.272 64.971.460 

doelstellingen 2019 2020 2021 2022 totaal

3.1 meer (technologische) innovatie  1.024.000  1.250.000  1.500.000  1.750.000  5.524.000 

digitale coaches  409.000  400.000  400.000  400.000  1.609.000 

3.2 meer regionale samenwerkingsverbanden  985.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  3.985.000 

3.3 meer doorstarters: bbl en LLO  540.000  500.000  500.000  500.000  2.040.000 

Bpv  - 

 2.958.000  3.150.000  3.400.000  3.650.000  13.158.000 
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4 Monitoring en verantwoording

De sturing op de resultaten van de kwaliteitsagenda en de verantwoording

Om periodiek de voortgang vast te stellen, en op basis daarvan eventuele bijstellingen te kunnen bepalen, is monitoring 
van de voortgang van de kwaliteitsagenda van groot belang voor Mondriaan. De monitoring geschiedt onder andere door 
continu metingen uit te voeren met behulp van Power BI en door het raadplegen van landelijke meetinstrumenten als het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), de JOB-monitor, de bpv-monitor, het Alumnionderzoek MBO-kaart en de 
Studentenenquête Mondriaan (ROC-Spiegel), waarbij scholen op maat enquetes kunnen uitvoeren. Tijdens het Mondriaan 
Management Overleg (MMO) in 2019 wordt per bijeenkomst een doelstelling uit de Kwaliteitsagenda 2019-2022 geagendeerd 
volgens onderstaande planning:

Borging vindt plaats binnen de reguliere planning-en-controlcyclus.

De sturing zoals gebruikelijk bij Mondriaan is van toepassing op dit plan. Op de sturing wordt een sterke regie gevoerd. Denk 
daarbij aan regie vanuit het programmamanagement en/of bedrijfsbureau. De resultaatbeloning rechtvaardigt deze extra 
aandacht.

In de tabel op de volgende bladzijde staat hoe Mondriaan de sturing en het toezicht jaarlijks regelt gedurende de looptijd van 
de kwaliteitsagenda.

datum onderwerp

18 januari vsv

15 februari herstarters

15 maart rendement

12 april pedagogisch-didactische vaardigheden

17 mei doorstroom

21 juni excellentie

20 september innovatie

18 oktober regionale samenwerkingsverbanden

22 november doorstarters
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realiseren instellingsplan realiseren schoolplan

PLAN
maken plan dienst Onderwijsondersteuning en –

advies
school

DO
verantwoordelijke 
uitvoerders

school/team school/team

CHECK
tussentijds

sturing en toezicht CvB/portefeuilleoverleg onderwijs (PO)/
onderwijs-directeuren/kerngroep

schooldirecteur/team

collegiale consultatie; 
van de drie genoemde 
overleggen worden 
rapportages gemaakt 
en gestuurd naar het 
PO.

• onderwijsdirecteuren overleggen 
met hun schooldirecteuren 
(1x per kwartaal)

• onderwijsdirecteuren 
bespreken de vorderingen in 
het PO (1x per kwartaal) en het 
overleg directeuren/CvB

• voortgang wordt besproken 
met collega schooldirecteuren 
binnen het MMO (3x per jaar)

• onderwijsdirecteuren overleggen 
met hun schooldirecteuren 
(1x per kwartaal)

• onderwijsdirecteuren 
bespreken de vorderingen in 
het PO (1x per kwartaal) en het 
overleg directeuren/CvB

• voortgang wordt besproken 
met collega schooldirecteuren 
binnen het MMO (3x per jaar)

CHECK
verantwoorden aan College van Bestuur College van Bestuur

wanneer verantwoordingsgesprekken verantwoordingsgesprekken

onderzoek vorderingen doorlopend via maandelijkse 
rapportages uit Mondriaan Dashboard

doorlopend via maandelijkse 
rapportages uit Mondriaan Dashboard

ACT
rapportages jaarlijkse rapportage in het Geïntegreerd 

Jaarverslag
jaarlijkse rapportage in het Geïntegreerd 
Jaarverslag

STURING EN TOEZICHT KWALITEITSAGENDA 
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Binnen de volgende overleggen op instellingsniveau kan het kwaliteitsagenda elk kalenderjaar geagendeerd worden. Per 
overleg wordt vastgesteld of agendering nodig is.

De onderwijsdirecteuren bepalen zelfstandig op welke moment zij de voortgang van de kwaliteitsagenda aan de orde stellen 
binnen hun overleggen met de schooldirecteuren.

overleg frequentie

PO 2 - wekelijks

DC 1 x per maand

MMO 1 x per maand

kerngroep onderwijs wekelijks

CvB wekelijks
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Bijlage 1: Strategische thema's en ambities in één overzicht

Speerpunt 1 - jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie ondersteunen voor betere kansen

indicator uitgangspunt ambitie 2020 ambitie 2022

vsv omlaag eindstand 2017 = 7,3% 3% verlaging = 0,2%
met eindstand 7,1%

10% verlaging ten opzichte 
van 2017 = 0,7%
met eindstand 6,6%

aanbod voor 
herstarters uitbreiden 

aantal bbl-maatwerktrajecten 
= 24 

aantal bbl-maatwerktrajecten 
voor herstarters ten opzichte 
van 2017 neemt toe tot 30

aantal bbl-maatwerktrajecten 
voor herstarters ten opzichte 
van 2017 neemt toe tot 36

aantal studenten 3e leerweg 
= 30

het aantal studenten 3e 
leerweg neemt toe tot 140

het aantal studenten 3e 
leerweg neemt toe tot 190

Mondriaan voldoet 
aan de normen van het 
inspectiekader

Mondriaan voldoet 
aan de normen van het 
inspectiekader

Mondriaan voldoet 
aan de normen van het 
inspectiekader

rendement (DR, JR en 
SR) omhoog

het aantal BC-codes met 
onvoldoende studiesucces in 
2017 = 26

het aantal BC-codes met 
onvoldoende studiesucces 
is gedaald ten opzichte van 
2019-2020

het startersresultaat 
(SR) omhoog

het aantal BC-codes met een 
onvoldoende SR in 2017 = 30

het aantal BC codes met een 
onvoldoende SR daalt met 
10% (=3) ten opzichte van 
2017

het aantal BC-codes met een 
onvoldoende SR daalt met 
25% (=8) ten opzichte van 
2017
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Speerpunt 2 - gelijke kansen in het onderwijs voor iedereen

indicator uitgangspunt 2017 ambitie 2020 ambitie 2022

pedagogisch-
didactische 
vaardigheden 
verbeteren

jaarlijks stelt elke school 
een activiteitenplan op 
voor de verbetering van de 
pedagogisch-didactische 
vaardigheden van het 
onderwijsteam

elke school heeft ten minste 
twee geschoolde SLB-
specialisten

voor begeleiders van onder 
andere VIP- en kansklassen 
wordt jaarlijks speciale 
scholing georganiseerd

jaarlijks stelt elke school 
een activiteitenplan op 
voor de verbetering van de 
pedagogisch-didactische 
vaardigheden van het 
onderwijsteam 

elke school heeft ten minste 
vier geschoolde SLB-
specialisten

voor begeleiders van onder 
andere VIP- en kansklassen 
wordt jaarlijks speciale 
scholing georganiseerd

doorstroom 
(in- en extern) 
bevorderen

het percentage doorstromers 
van entree naar niveau 2 in 
2017 bedraagt 64%

het percentage doorstromers 
van niveau 2 naar hoger 
bedraagt in 2017 43%

het percentage doorstromers 
van niveau 3 naar niveau 4 in 
2017 bedraagt 25%

het percentage doorstromers 
van niveau 4 naar hbo in 2017 
bedraagt 40,2%

het percentage doorstromers 
van entree naar niveau 2 
neemt toe tot 67%.

het percentage doorstromers 
van niveau 2 naar hoger 
neemt toe tot 46%. 

het percentage doorstromers 
van niveau 3 naar niveau 4 
blijft ten minste gelijk aan het 
niveau van 2017 

het percentage doorstromers 
van niveau 4 naar hbo blijft 
ten minste gelijk aan 2017

het percentage doorstromers 
van entree naar niveau 2 
neemt toe tot 70%  

het percentage doorstromers 
van niveau 2 naar hoger 
neemt toe tot 50%.

het percentage doorstromers 
van niveau 3 naar niveau 4 
blijft ten minste gelijk aan het 
niveau van 2017

het percentage doorstromers 
van niveau 4 naar hbo blijft 
ten minste gelijk aan 2017

meer excellentie 2017 – deelname aan mbo 
vakwedstrijden = 14

2017 - mbo buitenlandstages 
= 488

deelname aan mbo-
vakwedstrijden  neemt toe 
tot 18

het aantal buitenlandstages 
neemt toe tot 750

deelname aan mbo-
vakwedstrijden neemt toe tot 
22 (>50% t.o.v. 2017)

het aantal buitenlandstages 
neemt toe tot 900



45

Speerpunt 3 - onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst

indicator uitgangspunt 2017 ambitie 2020 ambitie 2022

meer (technologische) 
innovatie

aantal practoraten in 2017 = 3 uitbreiding practoraten 
ten opzichte van 2017 
stijgt naar 5

uitbreiding practoraten 
ten opzichte van 2017 
stijgt naar 7

meer (publiek-private) 
regionale samenwerkings-
verbanden (= pps)

aantal pps neemt toe ten 
opzichte van 2017

aantal pps neemt toe ten 
opzichte van 2020

aanbod voor doorstarters 
uitbreiden: bbl en LLO

uitgangssituatie 2017 = 718

 
   

aantal trajecten bbl-
studenten 23+ neemt toe 
tot 825 trajecten

aantal trajecten bbl-
studenten 23+ neemt toe 
tot 900 trajecten

het aanbod van 
opleidingen tot mbo-
certificaten, zowel uit 
keuzedelen als uit de 
kwalificatie, neemt toe

aanbod in 2017 = 0 aanbod voor doorstarters 
tot mbo-certificaten = 10

aanbod voor doorstarters 
tot mbo-certificaten = 20
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Bijlage 2: Draagvlak interne en externe stakeholders

Tijdlijn
14 maart 2018 - Gesprek tussen het College van Bestuur, de 
Raad van Toezicht gezamenlijk met de raden van advies van 
de diverse scholen. 

Binnen het maandelijkse managementoverleg (MMO) 
met de schooldirecteuren, onderwijsdirecteuren, 
dienstdirecteuren en het College van Bestuur zijn thema’s 
besproken als Leven Lang Leren en gelijke kansen. Daarnaast 
kregen alle scholen afzonderlijk (via de schooldirecteuren) 
de kans input aan te leveren voor de kwaliteitsagenda. De 
schooldirecteuren leverden veel concrete acties en plannen 
aan op basis van de speerpunten en indicatoren uit het 
kwaliteitsplan. De acties en plannen waren voorgesproken 
met de onderwijsteams en in veel gevallen met de studenten 
van de scholen. 

Het College van Bestuur voerde op 24 april 2018 een apart 
gesprek met de ondernemingsraad en informeerde de 
raad over het plan van aanpak voor de kwaliteitsagenda. In 
mei van dit jaar bezocht het College van Bestuur regionale 
netwerkbijeenkomsten en besprak daar de kern van de 
kwaliteitsagenda. Ook vond er op 18 mei afstemming 
plaats met de roc’s van de vier grote steden met als doel 
om tot een mogelijk gezamenlijke afstemming te komen. 
Bijvoorbeeld op het vlak van vsv-beleid in de grote steden. 
Op 7 juni tot slot, was het College van Bestuur aanwezig 
bij de regiobijeenkomst van de MBO Raad over de regeling 
kwaliteitsafspraken. 

Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. In de navolgende maanden werden de 
coalitieakkoorden gesloten in de gemeenten binnen het 
werkgebied van Mondriaan. Alle akkoorden zijn door 
Mondriaan gescreend op de raakvlakken met de speerpunten 

uit het bestuursakkoord. Na de zomervakantie voerde 
Mondriaan een eerste gesprek met de hoofden onderwijs 
van alle regiogemeenten aan de hand van een concept-
kwaliteitsagenda. Uit het overleg bleek dat Mondriaan 
nauw aansluit bij de doelen van de gemeenten in de regio 
Haaglanden. 

Op 28 september stemde het College van Bestuur af met 
de hoofden onderwijs op ambtelijk en politiek niveau. Wat 
verwacht Mondriaan van de gemeenten? Die vraag stond 
centraal tijdens het overleg. Mondriaan gaf aan welke 
acties en maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen in 
het kwaliteitsplan te behalen. De kwaliteitsagenda wordt 
gedragen binnen de gemeenten van de regio Haaglanden 
en zal in de diverse  overleggen tussen de gemeenten en 
Mondriaan leidraad zijn voor de periode 2019-2022.

September is voor Mondriaan de begrotingsmaand. 
Op instellingsniveau, maar ook op schoolniveau zijn de 
geformuleerde doelstellingen van de kwaliteitsagenda 
begrotingstechnisch binnen het MMO van 21 september 
besproken. Allereerst voor het begrotingsjaar 2018-
2019, maar ook indicatief voor de gehele looptijd van de 
kwaliteitsagenda. 

Op 1 oktober was de concept-kwaliteitsagenda gereed. 
Er volgde een bespreekronde met de studentenraad op 
9 oktober en een bespreking tussen de directeuren en 
het College van Bestuur op 15 oktober. Op 16 oktober 
behandelde de ondernemingsraad de agenda en op 
23 oktober stelde, tot slot, het College van Bestuur de 
kwaliteitsagenda formeel vast.
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Speerpunt 1: Jongeren en (jong)
volwassenen in een kwetsbare positie 
ondersteunen voor betere kansen

Doelstellingen - Voortijdig schoolverlaten

Zorg en Welzijn
De Scholen voor Zorg en Welzijn leggen focus op 
uitval van studenten bij de opleiding Verzorgende IG/
Maatschappelijke zorg op niveau 3. Het startersresultaat 
is voldoende met 82 procent. Drie van de vijf teams van 
studieloopbaanbegeleiders gaan voor juni 2019 aan de slag 
met professionalisering. Het doel is dat in juni 2019 het 
diplomaresultaat voldoende is bij 85 procent.

Techniek en ICT
Scholen voor Techniek en ICT zetten ook krachtig in op 
vsv. Bij alle scholen voor Techniek en ICT is een kansklas 
ingericht voor jongeren die dreigen uit te vallen: heroriëntatie 
en extra ondersteuning zijn daarbij van groot belang. Ook 
de studentenraad op de campus krijgt steeds meer vorm en 
adviseert welke onderwijsverbeteringen bijdragen aan het 
voorkomen van schooluitval.

De School voor Autotechniek en Mobiliteit verzorgt 
extra begeleiding en extra Nederlands via de projecten 
Sleutelen met jongeren en Leren Doen. Beide trajecten 
zijn leerwerktrajecten entree in samenwerking met 
Menskracht 7, de gemeente Den Haag en de stichtingen 
Sleutelen met jongeren en Leren Doen. Ook ligt de focus 
sterk op statushouders (entree) waarvoor Mondriaan 
extra onderwijs in Nederlands, NT2 en beroepsgericht 
NT2 aanbiedt. Voor verbetering van de vaardigheden van 
studieloopbaanbegeleiding krijgen docenten trainingen.

De School voor Bouw en Infra richt zich - via het traject 
Gericht - op moeilijk plaatsbare (bbl-)studenten van boven 
de twintig. Deze studenten krijgen een opleiding tot monteur 
elektro en installatie op niveau 2. De statushouders krijgen 
op entreeniveau extra Nederlands, NT2 en begeleiding. 
Docenten beroepsgerichte vakken scholen zich in 
beroepsgericht NT2-onderwijs.

De School voor ICT krijgt een plusklas waar studenten 
zich heroriënteren op hun opleiding. Algemene vakken en 
stage voorkomen uitval en Mondriaan helpt studenten een 
andere opleiding te vinden. Mondriaan betrekt de ouders 
nadrukkelijk bij de opleiding, verzorgt professionalisering van 
de studieloopbaanbegeleiders, focust op passend onderwijs 
en intensiveert begeleiding van het (mini-)zorgadviesteam en 
het Mobiel Verzuim Team. 

Bij de School voor Metaal, Electro- en Installatietechniek 
en de School voor Bouw en Infra   professionaliseren de 
studieloopbaanbegeleiders zich verder om de voortgang 
van studenten beter te begeleiden en te monitoren. Het 
inzetten van verbeterplannen, vernieuwing van curricula 
en methodiek moeten leiden tot verbetering van de 
rendementen bij die opleidingen waar dat nodig is.

De School voor Technologie en Engineering voert op basis 
van de JOB-monitor - het landelijk meetinstrument naar 
studenttevredenheid in het mbo - een analyse uit en voert 
via diverse projecten de bevindingen door binnen het 
onderwijsconcept.

De School voor Orde en Veiligheid kent drie kernactiviteiten 
voor het bestrijden van het vsv. Allereerst de plusklas, 
zorgstructuur, begeleiding en zorg op maat voor studenten 
van de school. Deze maatregelen worden vormgegeven 
in samenwerking met tweede- en derdelijnszorg binnen 
Mondriaan. Verder biedt Mondriaan als leerbedrijf 
beveiliging bpv aan voor studenten particuliere beveiliging 
die jonger zijn dan 18 jaar. Ook is er een kansklas Particuliere 
beveiliging: een speciale leerroute met in het eerste halfjaar 
extra aandacht voor en activiteiten binnen voor het thema 
‘van straatcultuur naar burgerschap’.

Dienstverlening
De International Hotel and Management School heeft een 
VIP-klas, een voorziening voor eerstejaarsstudenten die extra 
hulp nodig hebben om succesvol te zijn. Dining with the 
stars is voor tweedejaarsstudenten. Zij kunnen dineren met 
succesvolle alumni. De methode Invitez zorgt dat studenten 
op een veilige manier kunnen leren. 

De School voor Horeca en Facilitaire dienstverlening heeft 
ook een VIP-klas en biedt studenten de mogelijkheid binnen 
de schoolse praktijk in het schoolrestaurantconcept Invitez 
werkervaring op te bouwen. Verder werkt de school met 
Click, de verzuimbus.

De School voor Mode werkt met pluscoaches en 
plusmaatjes, heeft extra voorzieningen voor kwetsbare 
jongeren en studenten. Zij kunnen terecht bij de 
zorgcoördinator. De zorgcoördinator biedt passend 
onderwijs voor studenten.

Ook de School voor Toerisme heeft VIP-klassen, pluscoaches 
en plusmaatjes.

De School voor Uiterlijke verzorging heeft periodiek overleg 
met de wijkagent, zet pluscoaches en plusmaatjes in, heeft 
een interne zorgcoördinator en zet het Mobiel Verzuim Team 
in. Ook werkt de school samen met leerwerkbedrijven binnen 

Bijlage 3: Maatregelen scholen
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Monbizz. Zo kunnen studenten op een veilige manier leren.

Economie/administratie en Retail
Bij de School voor Economie en Juridische beroepen loopt 
het project Zaak & Co. Een ondernemer begeleidt studenten 
die dreigen uit te vallen. De ondernemer zorgt als coach voor 
de nodige stimulans, discipline en daagt de student uit om 
het diplomaperspectief niet te verliezen. 

Bij de School voor Administratie niveau 2 krijgen meer 
jonge moeders een kans op een beroepsopleiding. In een 
speciale klas pakt deze doelgroep het behalen van een 
startkwalificatie weer op. Gediplomeerden van de school die 
geen werk kunnen vinden, krijgen extra begeleiding om toch 
aan het werk te gaan. Tijdens de opleiding komen studenten 
in contact met andere werkvelden om hun blik te verruimen 
en de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

De scholen voor Economie, Administratie en Retail kennen 
relatief veel opleidingshoppers. Zij krijgen extra aandacht 
bij de start van een nieuw gekozen opleiding. Studenten 
die willen switchen krijgen uitgebreid de mogelijkheid en de 
begeleiding om zich te oriënteren. Alle inspanningen zijn 
gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. 

Doelstellingen - Herstarters

Vavo
Vavo wil de aansluiting met gedifferentieerde examinering 
in het voorgezet onderwijs verbeteren. En talenten van 
studenten benutten met maatwerkprogramma’s. Ook wil 
het Vavo in samenwerking met de brancheorganisatie 
(Menskracht 7) kwalificerend onderwijs voor werknemers 
ontwikkelen (Leven Lang Leren). Het Vavo wil de komende 
jaren gedifferentieerd examineren mogelijk maken. 
Studenten krijgen de mogelijkheid op verschillende niveaus 
examen te doen. Mondriaan stemt het onderwijsaanbod 
daarop af. Talenten van studenten worden aangesproken 
via maatwerkprogramma’s. Het Vavo gaat zich ook richten 
op arbeidsparticipanten zonder beroepskwalificatie of 
onvoldoende kwalificatie voor een vervolgopleiding. 
Kwalificerend onderwijs voor werknemers dus, in het kader 
van Leven Lang Leren.

Doelstellingen - Rendement

Zorg, Welzijn en Lifestyle, Sport en Bewegen
Om het startersresultaat binnen de scholen voor 
zorg en welzijn te verhogen, wordt focustraining voor 
studenten ingezet. Deze training versterkt de assertiviteit, 
het doelgroepenbeleid en het studiesucces en neemt 
persoonlijke belemmeringen bij studenten weg. De 
focustraining start vóór juni 2019 op alle scholen. Drie 
onderwerpen komen aan bod tijdens de training: faalangst, 

rouwverwerking en assertiviteit. De trainingen voor de 
studenten zijn opgenomen in de jaarplanning van de scholen 
en Mondriaan faciliteert de trainers. Vóór juni 2020 draaien 
er voldoende specifieke focustrainingen.

Ook zorgen de scholen voor Zorg, Welzijn en Lifestyle, 
Sport en Bewegen uiterlijk in juni 2019 voor een 
concrete en heldere omschrijving van het doel en de 
rol van hun studieloopbaanbegeleiding (SLB). Verder 
worden de studieloopbaanbegeleiders geschoold 
en is professionalisering gewaarborgd via vier 
(geagendeerde) scholingsbijeenkomsten. Daarnaast 
delen studieloopbaanbegeleiders ervaringen met elkaar, 
bespreken casuïstiek en krijgen intervisie. Hiervoor staan drie 
bijeenkomsten op het programma.

Techniek en ICT
Bij de School voor Bouw en Infra is een verbeterplan 
ingezet voor het verbeteren van het rendement van 
de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra 
niveau 4 en de opleidingen Schilderen en Timmeren, 
Metselen en Tegelzetten niveau 2. Het plan behelst onder 
andere een kwaliteitsslag in de vaardigheden van de 
studieloopbaanbegeleiders. Docenten leren aantrekkelijker 
onderwijs aan te bieden door het volgen van projecten en 
coaching on the job. De school werkt aan onderwijs dat 
vanuit studentenperspectief wordt geformuleerd.

Speerpunt 2: Gelijke kansen in het 
onderwijs voor iedereen

Doelstellingen – Pedagogisch-didactische 
vaardigheden

Zorg, Welzijn en Lifestyle, Sport en Bewegen
Binnen de scholen voor Zorg, Welzijn en Lifestyle, Sport 
en Bewegen vindt vanwege het passend onderwijs 
professionalisering van de studieloopbaanbegeleiding plaats. 
Ook staat de professionalisering van docenten binnen de 
vernieuwde hbo-structuur en -opleidingen op de agenda. 
Docenten leren om transformatief te handelen, waarbij zij 
inzicht hebben in botsende straat-, thuis- en schoolcultuur, 
emoties en gedragingen. Mogelijkheden zijn verder het 
ontwikkelen van een individuele scan op het vlak van 
pedagogisch handelen voor docenten. Ook helpt het creëren 
van een platform voor docenten waarop onderwijssituaties 
besproken kunnen worden en docenten feedback geven aan 
elkaar.

Techniek en ICT
De scholen voor Techniek en ICT willen, onder andere met 
het hanteren van een juiste verhouding van computerles, 
praktijkbegeleiding en projecten, het pedagogisch-
didactische klimaat verbeteren. Docenten krijgen scholing 
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in lesmethodieken en didactiek. Hybride leeromgevingen 
maken nieuw onderwijs mogelijk, waarvoor van de docenten 
nieuwe vaardigheden en kennis wordt gevraagd. Deze 
ontwikkeling maakt deel uit van de plannen. Dit vraagt 
uiteraard om gerichte teamontwikkeling. 

Dienstverlening
Ook de School voor Mode zet in op docentenscholing 
op pedagogisch vlak en de omgang met verschillende 
doelgroepen (passend onderwijs). Trainingen over 
werkvormen binnen de lessen, klassenmanagement en 
anticiperen op passend onderwijs komen aan de orde. Het 
afleggen van collegiale lesbezoeken en het ontwikkelen van 
digitale leermiddelen is ook een speerpunt.

De School voor Uiterlijke verzorging startte in het schooljaar 
2017-2018 al met een traject om het docententeam verder te 
professionaliseren. De school zet het traject in de periode 
2019-2022 voort. Hierbij ligt de focus op digitalisering van 
het lesmateriaal (beeldcultuur), differentiëren in de klas, 
collegiale lesbezoeken en werken vanuit een vast didactisch 
model met meerdere werkvormen binnen een les. 

De School voor Toerisme en Recreatie richt zich op het 
ontwikkelen van pedagogisch-didactische vaardigheden om 
het talent van iedere student maximaal tot bloei te laten 
komen. Dit ongeacht vooropleiding, achtergrond, afkomst 
of sociaal-economische achtergrond. Concreet komt aan 
de orde: omgaan met veranderende doelgroepen (passend 
onderwijs), hospitality begint bij jezelf, het aanbieden 
van activerende en gedifferentieerde werkvormen en het 
versterken van de studieloopbaanbegeleiding. Ook is oog 
voor excellentieprogramma’s.

De International Hotel and Management School vervat de 
ontwikkeling van de pedagogisch-didactische vaardigheden 
met het thema ‘Goed en uitdagend onderwijs’. Een training 
over groepsdynamiek en het uitwisselen van best practices 
over digitale middelen in de les, komen vanaf 2019 aan de 
orde. Ook zet de school in op wederzijdse lesbezoeken. 
Input vanuit panelgesprekken met studenten en een scholing 
moeten leiden tot verbeteringen in het hanteren van diverse 
werkvormen.

Ook de School voor Horeca en Facilitaire dienstverlening 
startte in 2017-2018 met een professionaliseringstraject 
op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen en 
samen leren. Dit traject wordt voortgezet in de periode 
2019-2022. Het accent ligt op het bevorderen van de 
samenwerking tussen de verschillende vakgroepen 
door middel van vakoverstijgende projecten. Verder is 
er veel aandacht voor de versterking van Loopbaan en 
Burgerschap binnen de school. Lesbezoeken bevorderen 
de professionele dialoog tussen teamleden, zeker als het 
gaat om klassenmanagement en gedifferentieerd lesgeven. 

Ook individuele- en gezamenlijke trainingen over digitale 
leermiddelen staan op de planning.

Economie/administratie en Retail
De School voor Administratie niveau 2 werkt al geruime 
tijd met het aanbieden van onderwijs door maximale 
ondersteuning vanuit Office 365 systemen. De school 
heeft de status van Microsoft-showcaseschool. De 
docenten ontwerpen gezamenlijk lessen met aandacht 
voor didactiek en pedagogiek. Binnen de lessen zijn 
21e-eeuwse vaardigheden geïntegreerd. Uiteraard vraagt 
deze manier van werken om een specifieke begeleiding en 
klassenmanagement (meer maatwerk). Het team zet in op 
professionalisering via verbeterde onderlinge samenwerking. 
De school continueert en verbetert deze manier van werken 
in de periode 2019-2022.

De School voor Commerciële Economie heeft als 
belangrijk speerpunt het versterken van de rol van de 
studieloopbaanbegeleiders via scholing en training. Hierbij 
komen verschillende begeleidingsstijlen aan de orde. De 
toepassing is met name gericht op het coachen van het 
keuzeproces van studenten na het mbo (werk of hbo).

De School voor Economie in Delft volgt voor de niveau 
2-opleiding dezelfde ambitie als de School voor Administratie 
op niveau 2. Een extra accent wordt gelegd op het werken 
met de scrum-methodiek in de klas. Om tegemoet te 
komen aan de toenemende behoefte van studenten aan 
flexibele trajecten, werkt de school met een verlengde intake, 
waarna de student een regulier of versneld traject volgt. Bij 
niveau 3- en 4-opleidingen werkt het docententeam met 
groepsplannen, waarbij de sfeer in de klas, het groepsproces 
en de werkhouding van iedere individuele student aan bod 
komen. Ook taalontwikkelend leren krijgt veel aandacht: in 
de lessen Nederlands komt de vaktaal gelijktijdig aan de 
orde. Naast extra lessen Nederlands, wiskunde en Engels 
is SLB-coaching bij het keuzeproces na het mbo van groot 
belang. Studieloopbaanbegeleiders bekwamen zich, samen 
met collega’s uit het hbo, in het voeren van deze gesprekken 
om de doorstroom van studenten zo goed mogelijk te 
waarborgen.

De School voor Economie en Juridische beroepen sloot zich 
aan bij bovengenoemd aanbod van extra lessen en scholing 
om de doorstroom naar het hbo zo goed mogelijk te 
begeleiden. Studiedagen van docenten worden gebruikt om 
het pedagogisch-didactische klimaat van de school verder 
te ontwikkelen. Ook taalontwikkelend leren staat hoog op de 
agenda.

Bij de Scholen voor Retail in Den Haag en Delft werken 
de docenten vanuit Stichting Leerkracht. Dit zetten zij de 
komende jaren voort. Door het maken van praktijkgerichte 
opdrachten (living labs en pop-up stores) samen met 
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bedrijven, wordt het pedagogisch-didactisch klimaat ook 
sterk verbeterd. Lessen worden vormgegeven met behulp 
van 21e-eeuwse digitale vaardigheden en gefaseerd binnen 
OneNote geïmplementeerd. Dit moet voor 2020 gedaan zijn. 
De versterking van de rol van de studieloopbaanbegeleider 
binnen de scholen staat prominent op de agenda. Aangezien 
ongeveer 40 procent van de docenten in Delft nieuw of 
korter dan twee jaar bij de school werkzaam is, is er de 
komende jaren veel aandacht voor pedagogiek en didactiek.

 

Doelstellingen - Doorstroom (intern en extern)

Intern per school of opleiding

Zorg en Welzijn
Op niveau 2 ontwikkelt Mondriaan naast de reguliere 
opleiding Helpende Zorg en Welzijn een horizontale 
combinatie met Facilitair medewerker. Of een verticale 
combinatie met de opleidingen Pedagogisch Werk niveau 
3 en Maatschappelijke Zorg niveau 3. De onderwijskundig 
medewerkers ontwerpen deze doorlopende leerlijn vóór 
juni 2019. Mondriaan stimuleert verder de doorstroom 
van de opleiding Maatschappelijke zorg niveau 3 naar 
Maatschappelijke zorg niveau 4. Ook wisselen scholen voor 
Zorg, Welzijn en Lifestyle, Sport en Bewegen docenten en 
studenten uit tussen het vmbo en het mbo niveau 2.

Mondriaan biedt certificering van beroepsgerichte 
onderdelen aan op het vlak van basis-verzorgende 
vakontwikkeling en regievoering. Zo start de opleiding 
Helpende zorg en Welzijn in juni 2019 een pilot met twee 
groepen studenten. Dit gebeurt in samenwerking met 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB) en Hutspot. Het onderwijsprogramma en de 
examinering zijn afkomstig uit de reguliere opleidingen 
Verzorgende IG en Maatschappelijke zorg. De certificeerbare 
onderdelen staan op zichzelf in de beroepspraktijk. 

Techniek en ICT
De School voor Autotechniek en Mobiliteit bevordert de 
interne doorstroom door de doorlopende leerlijnen inclusief 
de keuzedelen voor niveau 2, 3 en 4 op elkaar af te stemmen. 
De School voor Bouw en Infra bevordert de doorstroom 
door met name statushouders vanuit entreeopleidingen 
naar niveau 2 te ondersteunen. Doorstroom naar het hbo 
geschiedt binnen gezamenlijke projecten met het hbo. Ook 
de School voor ICT werkt met een doorlopende leerlijn (vo - 
mbo - hbo) op het gebied van cyberprojecten samen met het 
hbo. Dit gebeurt onder leiding van een practor Cybersecurity. 
Door aanpassingen binnen het curriculum moet de 
doorstroom binnen de opleiding ICT beheer vanuit niveau 
2 naar niveau 3 en niveau 4 verbeterd worden. Dit geldt ook 
voor de interne doorstroom (niveau 2 - niveau 3 - niveau 4) 
binnen de School voor Metaal, Electro- en Installatietechniek. 

Daarbij krijgen studenten de kans om met eerder verworven 
competenties in te stromen in hogere niveaus en zo de 
studieduur te verkorten. De student haalt het maximale uit 
zichzelf. 

De School voor Orde en Veiligheid werkt binnen 
praktijkprojecten samen met partners als ADO Den Haag, 
Like2Run, gemeente Den Haag, zorg- en welzijnsinstellingen, 
het bestuur van het Bloemencorso, de Nationale Politie, 
Defensie en vmbo-scholen. De projecten zijn in het 
onderwijs geïntegreerd en bevorderen de doorstroom voor 
deze studenten naar een mogelijke baan of vervolgopleiding 
bij deze partners.

De scholen voor Techniek kennen het meerjarige project 
HA!-Tech. Het project voorziet in een doorlopende leerlijn 
vo - vmbo - mbo techniek in samenwerking met de gemeente 
Den Haag en de Haagse Educatieve Agenda (HEA). HA!-
Tech biedt vo Skillslab met zes keuzevakken en een te 
ontwikkelen keuzevak over energietransitie. Leerlingen op 
het vo oriënteren zich op de campus en nemen deel aan 
instroomactiviteiten, doen mee aan projecten en volgen 
(delen) van keuzevakken vo op het mbo.

Economie/administratie en Retail
De School voor Administratie verkent de mogelijkheid om 
op niveau 2 de studenten met een administratieve ambitie 
breder op de arbeidsmarkt voor te bereiden. Ondanks 
de krimpende regionale werkgelegenheid binnen de 
administratieve functies op niveau 2 ontstaan er voor deze 
studenten dan betere kansen op de arbeidsmarkt.

De scholen voor Economie en Retail sloten convenanten 
af met diverse stakeholders voor het bevorderen van de 
doorstroom van vmbo - mbo en van mbo - hbo. Zo zijn 
de Johan de Witt Scholengroep, De Haagse Hogeschool, 
Inholland, regionale bedrijven, gemeenten en MBO Rijnland 
gezamenlijk actief om doorstroom van studenten blijvend te 
stimuleren in de regio Haaglanden.

Doorstroom naar hbo

Zorg, Welzijn en Lifestyle, Sport en Bewegen
Voor doorstroom naar het hbo ontwikkelt Mondriaan het 
Zorginnovatie Centrum (ZIC) en de learning communities 
mbo en hbo verder en zet studentenlabs in. Beide initiatieven 
zorgen voor succesvolle doorstroom naar eerste jaar van het 
hbo. 

Mondriaan onderzoekt de komende jaren bij enkele 
welzijnsstudies wat de succesfactoren bij studenten zijn. 
Op basis daarvan worden activiteiten ontwikkeld. Speciaal 
geselecteerde docenten verbinden daarnaast mbo en 
hbo aan elkaar, zowel op school als in de praktijk. Verder 
besteedt Mondriaan vanaf juni 2019 in het mbo-programma 
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(welzijn) nadrukkelijk aandacht aan hbo-studievaardigheden 
als begrijpend lezen en het onderscheiden van hoofd- en 
bijzaken. Ook vindt onderzoek plaats binnen de opleiding 
Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker naar de 
doorstroom naar niveau 5 in één leertraject. Zo is voor 
studenten duidelijk naar welke Associate degree-opleidingen 
zij kunnen doorstromen (realisatie januari 2019). In 
samenwerking met de hogescholen (opleidingstafels 
Metropoolregio) bekijken Mondriaan en het werkveld verder 
wat succesvolle Associate degree-trajecten zijn. Dit om deze 
verder te ondersteunen en te kijken welke trajecten nog nodig 
zijn (realisatie 2020).
 
De School voor Lifestyle, Sport en Bewegen biedt de wettelijk 
vierjarige opleiding aan in drie jaar. Studenten worden 
zo uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en stromen 
sneller door. Ook binnen het project Teamplayers, een 
samenwerking met De Haagse Hogeschool, ligt de focus 
op doorstroming. Via opdrachten in de regio, uitgezet door 
de gemeenten of het bedrijfsleven, werken mbo- en hbo-
studenten een aantal maanden samen. Iedere student werkt 
vanuit zijn eigen niveau aan het project. Het is een hybride 
leeromgeving, waarin samenwerking de mbo-studenten 
stimuleert om door te stromen naar het hbo.

Techniek en ICT
De School voor Technologie en Engineering kent een 
doorlopende leerlijn mechatronica in Delft naar het hbo. 
Binnen de doorlopende leerlijn deelt de school faciliteiten, 
werkplaatsen en projecten met het HighTechCentre Delft, 
De Haagse Hogeschool, Inholland, de gemeente Delft en 
het bedrijfsleven. Ook werkt de school aan een doorlopende 
leerlijn Smart Robotics met het hbo (RIF-aanvraag 2019).

De structurele samenwerking en afstemming met De 
Haagse Hogeschool Techniek en ICT en Inholland gaat de 
school verder concretiseren. Samenwerken aan projecten 
op docent- en studentniveau en doorlopende leerlijnen 
zijn daar instrumenten voor. In alle plannen komen deze 
instrumenten aan de orde.

Mondriaan biedt vanaf het schooljaar 2019-2020 de 
opleiding Leidinggeven in de techniek niveau 4 aan. Zo 
ontstaat ook bij deze school de mogelijkheid om vanuit 
niveau 3, via niveau 4 door te stromen naar het hbo.

Dienstverlening
De International Hotel & Management School ontwikkelt een 
specifiek maatwerktraject voor gediplomeerde havoleerlingen 
om een versnelde doorstroom mogelijk te maken. En zo 
meer uitdaging voor deze studenten te bieden. De school 
onderzoekt een mogelijke samenwerking met Hogeschool 
Stenden voor doorstroom van studenten naar een Associate 
degree-opleiding.  

Voor de studenten Facilitair leidinggevende niveau 4 die 
willen doorstromen naar het hbo, bestaat een speciale 
samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. Doel is 
uiteraard een naadloze aansluiting.

Ook de School voor Mode kent voor havoleerlingen een 
verkort programma voor niveau 4-opleidingen. Verder werkt 
de school samen met het hbo via de Willem de Kooning 
Academie. Voor de studenten betekent dit een mogelijke 
versnelling in hun hbo-studie.

Tot slot werkt de School voor Toerisme samen met 
NHTV internationaal onderwijs in Breda voor een goede 
doorstroom van studenten.

Economie/administratie en Retail
Studenten binnen de scholen voor Economie die willen 
doorstromen naar het hbo, zijn verplicht het keuzedeel 
Voorbereiding hbo te volgen. Ook biedt de school op 
vrijwillige basis lessen Nederlands, Engels, wiskunde en 
economie aan om de doorstroom te begeleiden.

Doelstellingen - Excellentie

De huidige vijf buitengewone scholen van Mondriaan zijn 
de International Hotel & Management School, de School 
voor Lifestyle, Sport en Bewegen, de School voor Mode, de 
opleiding Mechatronica en de opleiding Zorghulp van de 
School voor Entree. De scholen werken op verschillende 
terreinen mogelijkheden uit om talentvolle studenten te laten 
excelleren. 

Dienstverlening
Zo is het voor studenten mogelijk internationale ervaring 
op te doen, dankzij samenwerking met een school in China. 
Ook door deelname aan skills- en AEHT-vakwedstrijden 
bekwamen studenten zich tot excellent beroepsbeoefenaar. 
Skills en AEHT-vakwedstrijden worden aangeboden binnen 
de School voor Horeca en Facilitaire dienstverlening, de 
School voor Mode, de School voor Uiterlijke verzorging, 
de International Hotel en Management school en de 
School voor Toerisme. Speciaal voor de School voor Mode 
wordt een opleiding tot excellente kleermaker aangeboden. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het behalen van het 
Detex-vakdiploma als aanvulling op het schooldiploma. 
Via ECPAT kunnen studenten van de opleiding Toerisme 
meedoen aan vakwedstrijden van de Accorhotelketen.

Zorg, Welzijn en Lifestyle, Sport en Bewegen
De Scholen voor Zorg, Welzijn en Lifestyle, Sport en 
Bewegen implementeren excellentietrajecten voor de 
opleidingen Verpleegkunde, Maatschappelijke Zorg en 
Sociaal Werk. Het gaat daarbij om een Associate Degree-
traject, technologie en de WISH-methode. Ook zetten 
de scholen in op internationalisering in Spanje, China en 
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Estland en is er een practor Zorg en Welzijn.

Techniek
De School voor Bouw en Infra bevordert excellentie bij 
studenten door ze internationale ervaring op te laten doen 
met studiereizen. Bij de School voor ICT kunnen studenten 
internationale ervaring opdoen door stages en studiereizen. 
Daarnaast moeten cybersecurity-keuzedelen en Cisco-
certificaten bijdragen aan excellentie van de student. Ook 
ketenstages, waarbij bedrijven extra trainingen geven aan 
studenten, stimuleren de excellentiecultuur binnen de 
school. De mogelijkheid tot het behalen van het Cambridge 
certificate voor Engels benadrukt het internationale karakter 
van de school.
De School voor Technologie en Engineering maakt 
excellentie mogelijk via uitdagende projecten met het hbo 
en de TU Delft, waarbij studenten op een hoger niveau 
leren en samenwerken. Ook de mogelijkheid tot deelname 
aan Skills Europe en The World Skill voor mechatronica, 
robotica en CAD-tekenen bevorderen de excellentie. Voor 
alle techniekscholen geldt dat docenten, studenten en 
de directie door het bestuur van INNOTECS worden 
gestimuleerd om internationale ervaring op te doen. 
INNOTECS is een internationale organisatie voor directeuren 
van scholen met technische mbo-opleidingen. Doel van de 
vereniging is het behartigen van de belangen van technische 
onderwijsinstellingen in de wereld, onder meer om een 
bijdrage te leveren aan de toekomstige vraag naar technisch 
geschoolde mensen op de internationale arbeidsmarkt, aan 
internationale kennisdeling en uitwisseling.

Speerpunt 3: Onderwijs dat voorbereidt op 
de arbeidsmarkt van de toekomst.

Doelstellingen - Innovatie

Zorg, Welzijn en Lifestyle, Sport en Bewegen
De Scholen voor Zorg, Welzijn en Lifestyle, Sport en 
Bewegen verankeren technologie via keuzedelen, practoraten 
en de verbinding met techniekopleidingen.

De ontwikkellijnen van Extra Strong verbinden studenten 
en docenten van Zorg en Welzijn via vraaggerichte 
projecten uit het werkveld aan studenten van techniek (ICT, 
mechatronica). Een voorbeeld is de ontwikkeling van apps 
in opdracht van een instelling (Middin). Studenten van 
ICT en van Maatschappelijke zorg ontwikkelen gezamenlijk 
een product en brengen ieder hun eigen expertise in. 
Excellentietrajecten worden verbonden aan technologische 
vraagstukken uit de praktijk. Studenten krijgen een 
surplusprogramma en onder leiding van de practor werken 
zij deze vragenstukken uit.

Spoor 22 richt zich voornamelijk op innovaties in het 

werkveld en het beroep, op betere doorstroom naar het 
hbo en betere kansen op de arbeidsmarkt voor mbo-
afgestudeerden (bijvoorbeeld met dubbelkwalificatie). Ook 
focust Spoor 22 nadrukkelijk op excellentie en hybride leren. 
Om succesvolle doorstroom naar het hbo te bereiken, 
staan motivatie, theoretische vorming en analyse van het 
beroepsbeeld centraal.

Economie/administratie en Retail
Studenten maken bij de scholen voor Retail in Den Haag en 
Delft kennis met innovatieve concepten die ontworpen zijn 
binnen het retail-innovatieplatform. Dit is een samenwerking 
van De Haagse Hogeschool, Bureau Binnenstad, bedrijven, 
de gemeente Den Haag, de gemeente Delft, Inholland en VO 
Haaglanden. Ook winkelketens als de Mediamarkt, City Hub 
en diverse pop-up stores passen deze concepten toe.

Doelstellingen - Regionale samenwerking

Zorg, Welzijn en Lifestyle, Sport en Bewegen
De Scholen voor Zorg, Welzijn en Lifestyle, Sport en 
Bewegen werken samen binnen de volgende verbanden: 
Netwerk Spoor 22, Netwerk Extra Strong en verschillende 
regionale netwerken. Dit gebeurt binnen initiatieven als 
het Regionaal Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) VVT, 
innovatie en kennisdeling Mondriaan/Albeda, innovatie 
Zorgpact en de opleidingstafels metropoolregio mbo en hbo.

• Netwerk Extra Strong: het realiseren van betere 
aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt via 
drie ontwikkellijnen. Het netwerk zet zes ambassadeurs 
in bij de regionale samenwerking. Vraagstukken 
en oplossingen worden in het netwerk gedeeld en 
uitgevoerd. De vraagstukken worden geagendeerd en in 
overleg door en met de verschillende partners opgepakt. 
De agenda voor de toekomst is gemaakt. Verduurzaming 
is gerealiseerd. Realisatie 2022.

• Netwerk Strategisch opleiden voor de regio: het maken 
van een plan van aanpak voor anticyclisch opleiden. Dit 
om de tekorten in de zorg structureel te verkleinen of op 
te lossen. Zes bestuurders uit de zorg en het onderwijs 
pakken het kwantitatieve en kwalitatieve vraagstuk op en 
betrekken andere partners in de regio. Er liggen grote 
vragen voor nu en in de toekomst. Een gezamenlijke 
anticyclische aanpak buiten de grenzen van instellingen 
en de boven verschillende belangen, is de enige manier 
om de tekorten aan te pakken. De sense of urgency en 
wederzijdse betrokkenheid leiden tot dit initiatief en de 
uitwerking. Plan van aanpak is gereed in juni 2019; daarna 
uitvoering tot juni 2022.

• Innovatie Zorgpact: de scholen voor zorg spelen een 
prominente rol in de kennisdeling binnen het Zorgpact. 
Strategische thema’s zoals Extra Strong zijn hieraan 
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verbonden. De kennisdeling van regionaal naar landelijk 
vindt plaats door vijf koplopers-bijeenkomsten, een 
landelijke Zorgpactdag en bijeenkomsten DUS-I. Extra 
Strong is al koploper binnen het Zorgpact en wordt veel 
gevraagd voor presentaties en verbindingen met andere 
initiatieven in het land. Er is een prominente rol voor 
technologie en het practoraat als aanjager van innovatie 
en verandering. Realisatie 2019-2022.

• Kennisdeling Albeda en Mondriaan: beide scholen 
bedienen gezamenlijke partners en willen sneller en 
effectiever inspelen op allerlei relevante vraagstukken. 
Daartoe wordt één keer per jaar een gezamenlijke 
bijeenkomst georganiseerd met het management en drie 
keer per jaar een themabijeenkomst over bijvoorbeeld 
keuzedelen of technologie. De samenwerking is al in 
gang gezet en leidde tot concrete acties en kennisdeling, 
waaronder de keuzedelen. Voor de partners in de regio 
krijgt de samenwerk steeds meer vorm. Als voorbeeld kan 
Middin genoemd worden. Realisatie 2019-2022.

Techniek, ICT en Orde en Veiligheid
De Scholen van Techniek en ICT zijn verbonden aan 
het Innovatie Techniekpact. HA!-Tech speelt hierin 
een verbindende rol, zowel in de regio als landelijk. 
Mondriaan participeert in diverse initiatieven en RIF-
projecten en is zelf ook penvoerder van RIF-projecten. 
Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert 
de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en 
het bedrijfsleven. Voor de publiek-private samenwerking 
(pps) in het beroepsonderwijs is er vanuit het Regionaal 
Investeringsfonds mbo subsidie beschikbaar.

De School voor Autotechniek en Mobiliteit werkt nauw 
samen met mobiliteitsbedrijven die gevestigd zijn aan het 
bedrijventerrein autostrada Forepark. Binnen de nieuwe 
locatie wordt een onderwijsconcept ontwikkeld waarbij 
service en onderhoud worden opgepakt als in het actuele 
werkveld. Start in 2019.

De School voor Bouw en Infra, samen met de School 
voor Metaal, Electro- en Installatietechniek en de 
School voor Technologie en Engineering, kent een 
samenwerkingsovereenkomst met De Haagse Hogeschool, 
veertig partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen 
voor de subsidie van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO). Energietransitie staat hierbij 
centraal. In het kennis- en praktijkcentrum wordt onderwijs 
ontwikkeld en aangeboden dat aansluit op de actuele 
arbeidsmarktvraag. Landelijk is Mondriaan aangesloten 
en werkt samen met diverse roc’s aan onderwijs-
arbeidsmarktvraagstukken rondom de energietransitie. 
Het onderwijsaanbod is inzetbaar voor werkzoekenden 
en werkenden. Diverse projecten in de samenleving, zoals 

Badhuisjes Scheveningen, Brainbox Energy en Kerstmarkt 
Voorhout ondersteunen het onderwijs.

De School voor ICT werkt vanuit een RIF-subsidie aan de 
volgende projecten:

• P@CT (Partners in @ction voor Cyber Talent) - 
ontwikkeling en uitvoering van drie keuzedelen 
Cybersecurity, Awareness en Kennisplatform.

• Stichting Ieder MBO een practoraat - practoraat 
Cybersecurity

• Deloitte/Economic Board -  Fieldlab Cybersecurity

• Microsoft, Breinwave, TIH -  pilot Cloud-computing in 
TIH

• Cocreatie met andere opleidingen - projecten zorg en 
technologie.

De School voor Technologie en Engineering werkt samen 
in het HighTechCentre Delft. Het is een ontmoetings- en 
werkplaats voor bedrijven, partners en studenten. Bedrijven 
op het vlak van robotisering, robohouse, het hbo, TU Delft 
en de gemeente Delft werken samen binnen het project 
Smart Robotics. Voor dit project is een RIF-aanvraag in 
voorbereiding.

Samen met bedrijven die zijn aangesloten bij het World Horti 
Centre in Naaldwijk worden keuzedelen ontwikkeld die een 
betere match met het hbo en bedrijfsleven mogelijk maken. 
Mondriaan biedt de keuzedelen aan binnen authentieke 
projecten. De keuzedelen zijn multilevel en multidisciplinair 
van aard.

De School voor Orde en Veiligheid ontwikkelt een stage en 
voert deze uit met de Veiligheidsregio Den Haag, waarbij de 
studenten van de opleiding Handhaver toezicht en veiligheid 
zich oriënteren op werken met en bij de brandweer en de 
hulpdiensten. In samenwerking met handhavers, politie en 
bedrijven leren studenten om nieuwe technologieën toe te 
passen bij het leefbaar houden van een bedrijventerrein. 
Binnen de stage wordt samengewerkt met P@CT. 

Het Techniek Innovatiehuis op de campus Techniek biedt 
projecten aan gericht op samenwerking tussen scholen 
en het bedrijfsleven. Focus ligt op nieuwe technieken. 
Ook biedt het Innovatiehuis de mogelijkheid tot het 
volgen van keuzedelen gericht op nieuwe technieken en 
toekomstige beroepen. Het is een platform voor advies, 
afstemming met de arbeidsmarkt en innovatie. Lopende 
projecten zijn: Zeilwagen, Brainbox Energy, LED-project, 
Energietransitiehuis en het ontwerpen van een huis in 
samenwerking met een woningbouwvereniging. 
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Dienstverlening
De International Hotel and Management School heeft 
een samenwerking met ADO Den Haag. Tijdens de 
thuiswedstrijden van ADO volgen studenten onder 
begeleiding van een docent in een reële praktijksituatie 
praktijkonderwijs. De school werkt verder samen met 
Koninklijke Horeca Nederland. Een voorbeeld is de 
onderwijs-tweedaagse, een stage-uitwisseling tussen 
de docenten en het bedrijfsleven. De school werkt ook 
samen met het Gemeentemuseum. Een groep excellente 
studenten deed onder leiding van een practor onderzoek 
naar de favoriete gerechten van Mondriaan en bereidde op 
basis hiervan een diner voor. De International Hotel and 
Management School is actief bij diverse evenementen zoals 
het Ondernemersgala, de Volvo Oceanrace en Culinair 
Leiden en Zoetermeer. Ook werkt de school regionaal 
samen met verschillende mbo- en hbo-instellingen om de 
aansluiting met het mbo en hbo te verbeteren. Studenten 
kunnen het keuzedeel Voorbereiding hbo kiezen.

De School voor Horeca en Facilitaire dienstverlening werkt 
ook samen met ADO Den Haag voor praktijkonderwijs, met 
de Koninklijke Horeca Nederland, het Gemeentemuseum en 
verschillende mbo- en hbo-instellingen. Ook deze studenten 
kunnen het keuzedeel Voorbereiding hbo kiezen.

De School voor Uiterlijke verzorging werkt nu ongeveer 
acht jaar samen met Hotel Savarin. De studenten van het 
laatste jaar van de opleiding Allround schoonheidsspecialist 
volgen de opleiding grotendeels in de spa van het hotel 
onder begeleiding van medewerkers van Mondriaan. De 
school draagt regelmatig bij aan goede doelen. Zo gaan 
de studenten van de opleidingen Haarverzorging en 
Schoonheidsverzorging langs bij verzorgingstehuizen om 
de bewoners en het personeel in de watten te leggen. Ook 
de School voor Uiterlijke Verzorging werkt samen met mbo- 
en hbo-instellingen en studenten kunnen het keuzedeel 
Voorbereiding hbo kiezen.

Tussen het Gemeentemuseum en Mondriaan is een 
brede samenwerking ontstaan. Activiteiten als de jaarlijkse 
modeshow van onze studenten van de School voor Mode 
in de Tuinzaal van het Gemeentemuseum en activiteiten 
rondom het vak Burgerschap zijn voorbeelden van deze 
regionale en sterke coöperatie. Deze successen leidden ertoe 
dat beide partijen de samenwerking graag continueren en 
daar waar mogelijk uitbreiden. 

Vanuit deze ambitie is door het Gemeentemuseum het 
projectplan ‘Een Rondje Mooiste Museum voor het mbo’ 
ingediend bij en toegekend door Fonds 21. Daarnaast werkt 
de School voor Uiterlijke verzorging samen met de Willem 
de Kooning Academie (WDKA). Studenten volgen tijdens het 
derde leerjaar lessen op de WDKA, bouwen hun portfolio op 
en stromen zo soepeler door naar de de Associate degree-
opleiding Arts en Grafts. 

De School voor Toerisme en Recreatie heeft ook een 
samenwerkingsverband met ADO. Er worden studenten 
ingezet bij thuiswedstrijden als gastheer/gastvrouw bij 
VIP-lounge (vijftien studenten per wedstrijd). Verder is er 
een samenwerking met verschillende ambassades in Den 
Haag, zo kunnen   studenten aan de slag als City Host 
bij evenementen in de stad. Voor burgerschapsonderwijs 
werkt de school samen met het Gemeentemuseum. In het 
Westland loopt het project Bezoek Westland. Studenten gaan 
als mystery guest op bezoek bij bedrijven en geven advies 
over de customer journey. Verder werkt de school samen 
met het hoofdkantoor van TUI in Rijswijk voor stageplaatsen 
en uitwisselingen binnen het onderwijsprogramma en 
de reiswereld. De school werkt in de regio samen met 
diverse mbo- en hbo-instellingen voor verbetering van de 
aansluiting. Ook studenten van de School voor Toerisme 
kunnen het keuzedeel Voorbereiding hbo kiezen.

Economie/administratie en Retail
Bij de Scholen van Economie groeit de komende jaren het 
aantal regionale samenwerkingsverbanden. Op dit moment 
werken de scholen samen met het hbo binnen het convenant 
economisch domein. De Scholen van Economie zijn een 
samenwerkingsverband gestart met Spirit4you en het Johan 
de Wittcollege in Den Haag om de doorstroom vanuit het vo 
- mbo zo goed mogelijk te verzorgen. De Scholen voor Retail 
zijn actief binnen het retail-innovatieplatform; projecten als 
living labs en pop-up stores zijn volop in ontwikkeling.

Doelstellingen - Doorstarters (bbl & LLO)

Zorg, Welzijn en Lifestyle, Sport en Bewegen
De Scholen voor Zorg, Welzijn en Lifestyle, Sport en 
Bewegen werken aan:

• de flexibele instroom voor herstarters en doorstarters: 
een pilot om delen van de opleidingen aan te bieden in 
een derde leerweg via zelfstudie en vervolgens aan te 
vullen met instroom in een bestaande groep;

• het structureel vergroten van maatwerktrajecten zoals 
Psychogerontologie;

• het vermarkten van keuzedelen die certificeerbaar zijn 
met een civiel effect en het regionaal aanbod via internet, 
met behulp van Centrum voor Innovatie en Co-creatie 
(CICC, een samenwerking Z&W en Menskracht7);

• een pilot maatwerk en samenstellen van homogene 
groepen.

Menskracht 7 - met diverse scholen
Menskracht 7 is de partner voor gemeenten voor vragen en 
opdrachten rondom scholing van mensen met afstand tot de 
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arbeidsmarkt. Menskracht 7 is reeds actief in de gemeenten 
Den Haag, Rijswijk, Delft en Westland. Uitbreiding met de 
gemeenten Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp is een nieuwe 
prioriteit. 

Bij de School voor Autotechniek en Mobiliteit wordt 
in samenwerking met de ANWB en Menskracht 7 een 
opleidingstraject autotechniek (bbl) op de werkvloer 
aangeboden. Daarnaast biedt de school voor het werkveld de 
opleiding Leidinggeven in de techniek, niveau 4 (bbl).

Met het aanbieden van servicegerichte opleidingen 
in de mobiliteitsbranche innoveert de school het 
opleidingsaanbod. Het betreft de opleidingen 
Serviceadviseur niveau 3, Verkoopadviseur niveau 3, 
Aftersales manager niveau 4.

De School voor Bouw en Infra volgt het plan KPE in het kader 
van een aanbod over de vernieuwing van de energietransitie. 
Twee projecten worden aangedragen: Pimp your portiek 
en Zeilwagen. Menskracht 7 fungeert als partner in deze 
projecten voor de opleidingsbehoefte die hieruit voortkomt.

De School voor Metaal, Electro- en Installatietechniek 
biedt in samenwerking met DAEL en Menskracht 7 het 
opleidingstraject (bbl) Electro op de werkvloer aan. 

De School voor Orde en Veiligheid biedt werkveldpartners en 
medewerkers de mogelijkheid om als praktijkopleider delen 
van innovatieve keuzedelen te volgen, die gericht zijn om 
stagiaires te kunnen begeleiden.

Dienstverlening
De School voor Horeca leidt specifieke medewerkers op 
locatie op in samenwerking met Menskracht 7. Het betreft 
het opleiden van zorgmedewerkers op niveau 2 met een 
profiel facilitaire dienst en medewerkers voor fastfood service 
op niveau 2. 
Vanuit SBB startte een pilot waarin een opleiding tot kok met 
zelfstandige betekenis voor de branche, wordt voorbereid 
en gepland. Dit gebeurt in samenwerking met werkgevers 
vanwege de grote regionale vraag naar kokspersoneel binnen 
de horeca.
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Bijlage 4: De onderwijsvisie van Mondriaan

Mondriaan is vakkundig, innovatief en betrokken.

Deze visie geeft aan hoe de drie kernwaarden terug te zien zijn in het onderwijs. De onderwijsvisie krijgt op 
schoolniveau een vertaling, passend bij het werkveld en de doelgroep. Om deze visie in de praktijk te laten 
leven is ook een vakkundige, innovatieve en betrokken omgeving nodig. Overheden en bedrijven spelen 
daarin, naast de medewerkers en studenten, een cruciale rol.

Vakkundig   
Mondriaan levert kwaliteit, leidt 
studenten op tot vakkundige 
beroepsoefenaars en bereidt ze 
voor op het vervolgonderwijs. In het 
onderwijs ligt - naast kennisoverdracht 
- altijd de focus op het begeleiden van 
studenten. Docententeams hebben 
een uitgebreid pedagogisch-didactisch 

handelingsrepertoire en begeleiden 
studenten optimaal in hun leerproces. 
Het vakgebied ontwikkelt zich snel. 
Docenten houden hun kennis en 
vaardigheden up to date. Een Leven 
Lang Ontwikkelen geldt net zozeer 
voor onze medewerkers als voor de 
studenten. De verbinding van theorie 
en praktijk laat studenten direct 
toepassen wat zij leren. 

Innovatief 
De dynamiek op de arbeidsmarkt is 
groot: banen veranderen, verdwijnen 
en er komen nieuwe functies bij. 
Werknemers moeten kunnen omgaan 
met onverwachte of onbekende 
situaties. Mondriaan bereidt studenten 
optimaal voor op de veranderende 
arbeidsmarkt, het vervolgonderwijs en 

het (wereld)burgerschap. Innovatie, 
samenwerking met het werkveld en 

21e-eeuwse vaardigheden maken deel 
uit van de onderwijsprogramma’s. 
Het vermogen om creatief, kritisch 
en analytisch te denken, om 
ondernemend en communicatief 
vaardig te zijn en om samen te 
werken, maken de studenten, de 
werknemers én de school wendbaar en 
weerbaar.
Door een diversiteit aan werkvormen 
en leeromgevingen ontstaat 
interactie, differentiatie en flexibiliteit. 
Medewerkers en studenten hebben 
een nieuwsgierige, ondernemende en 
onderzoekende houding. Mondriaan 
werkt graag samen, onder andere in 
multidisciplinaire netwerken, en deelt 
actief kennis. Op basis van nieuw 
verkregen inzichten, uit ervaring 
of onderzoeksresultaten, verhoogt 
Mondriaan de effectiviteit van het 
onderwijs. Medewerkers en studenten 
krijgen zo de kans zich te ontwikkelen 
en te experimenteren met nieuwe 
ideeën.

Betrokken  
 Medewerkers van Mondriaan 
zijn betrokken bij de studenten. 
Studenten voelen zich gezien en 
gehoord in een veilige en vertrouwde 
leeromgeving in duidelijk herkenbare 
scholen. Mondriaan geeft zo 
vorm aan de 'klein binnen groot'- 
gedachte. Studenten zijn betrokken 
bij het onderwijs en het vakgebied 
en zij gaan op een respectvolle 
manier om met medewerkers, 
medestudenten en mensen uit het 
bedrijfsleven. Het onderwijs van 
Mondriaan is beroepsgericht en 
maatschappijgericht. Het werkveld, de 

onderwijsinstellingen en de overheden 
in de regio zijn betrokken bij het 
onderwijs. Zo spelen alle partijen 
gezamenlijk in op maatschappelijke, 
technologische en economische 
ontwikkelingen. 
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Bijlage 5: Tabellen I, II, III Doorstroom

1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017

starter 5.503 5.884 5.965

terugkomer 707 742 689

opleidingsvervolger 7.609 8.256 8.519

opstromer 1.650 1.252 1.385

afstromer 223 248 221

schoolswitcher 541 404 802

1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017

starter 33,9% 35,1% 33,9%

terugkomer 4,4% 4,4% 3,9%

opleidingsvervolger 46,9% 49,2% 48,5%

opstromer 10,2% 7,5% 7,9%

afstromer 1,4% 1,5% 1,3%

schoolswitcher 3,3% 2,4% 4,6%

opstromer 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017

niveau 2 (doorstromer niv 1) 254 247 293

niveau 3 (doorstromer niv 1) 3 0 4

niveau 4 (doorstromer niv 1) 6 2 2

niveau 3 (doorstromer niv 2) 592 557 486

niveau 4 (doorstromer niv 2) 156 126 104

niveau 4 (doorstromer niv 3) 639 320 496

Totaal 1.650 1.252 1.385

I - categorieën studenten

II - percentages categorieën studenten

III - doorstroom naar niveau
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Bijlage 6: De doorstroom van Mondriaan naar het HBO in 2017

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Mondriaan 39,1% 36,2% 38,9% 40,2%

mbo-sector 39,1% 34,3% 35,9% 36,1%

Trend doorstroom mbo-hbo

Bron: Benchmark mbo

Defenitie doorstroom mbo-hbo
Het percentage niveau 4-gediplomeerden dat in het volgend schooljaar op 1 oktober staat ingeschreven bij het hbo.

Trend doorstroom mbo-hbo 

Mondriaan mbo-sector

2013-2014

45.0%

40.0%

35.0%
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Bijlage 7: Lijst met afkortingen

4G de vier grote steden in de Randstand - Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

AIP Aanmelding, Intake, Plaatsing

AEHT European Association of Hotel and Tourism Schools

BBL beroepsbegeleidende leerweg

BOL beroepsopleidende leerweg

BPV beroepspraktijkvorming

BSA bindend studieadvies

BV Bijzondere Voorzieningen 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CREBO Centraal Register Beroepsopleidingen

CvB College van Bestuur

DR diplomaresultaat

DC-OVERLEG Overleg Onderwijs- en dienstdirecteuren en College van Bestuur

EBZ Economic Board Zuid-Holland (EBZ)

EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

HEA Haagse Educatieve Agenda

HRM Human Resource Management (de ondersteunende dienst HRM)

ISK Internationale schakelklas

JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

JR jaarresultaat

KPE Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie

LB Loopbaan en Burgerschap

LLO Leven Lang Ontwikkelen

LLL Leven Lang Leren

MMO Mondriaan Management Overleg

MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag

MTO Medewerkerstevredenheidsonderzoek

OCW (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OR Ondernemingsraad

PDCA Plan, Do, Check, Act
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PO Portefeuille-overleg Onderwijs

PPS publiek-private samenwerking

RIF Regionaal Investeringsfonds

RMC-regio Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

ROC regionaal opleidingen centrum

RvT Raad van Toezicht

SBB Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SLB studieloopbaanbegeleiding

SR startersresultaat

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VIP Verlengde Intake en Plaatsing

VAVO voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 

VSV voortijdig schoolverlaten
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