
Sociaal jaarverslag

2021



2ROC Mondriaan  |  Sociaal Jaarverslag  |  2021

Inhoudsopgave

Inleiding 3

Hoofdstuk 1 - Medewerkers
1.1 Omvang personeelsbestand 5

1.2 Personeelsverloop 5

1.3 Leeftijd   8

1.4 Man-vrouw verhouding 8

Hoofdstuk 2 - Inzet en formatie
2.1 Formatiebeleid 10

2.2 Functies en functieschalen  11

2.3 Salarismix 12

2.4 Management  12

2.5 Diverse kenmerken van aanstelling 12

2.6 Gebruik seniorenverlof 14

2.7 Lerarentekort en andere schaarstefuncties 14

2.8 Banenafspraak 15

2.9 Personeelsvoorzieningen 15

Hoofdstuk 3 - Professionele ontwikkeling
3.1 Teams aan zet 18

3.2 Scholingsplan en scholingsbudget  18

3.3 Mondriaan Academie  19

3.4 Digitale geletterdheid  20

3.5 Zij-instroom  20

3.6 Mondriaan als opleidingsschool 20

Hoofdstuk 4 - Inzetbaarheid
4.1 Arbeidsomstandigheden en werkdruk 22

4.2 Medewerkers tevredenheidsonderzoek 2021 (mini-MTO) 22

4.3 Ziekteverzuim 22

4.4 Veiligheid en ondersteuning van medewerkers 22

4.5 Vertrouwenszaken, klachten en beroepszaken 23

4.6 Risico-inventarisatie en -evaluatie  25



3ROC Mondriaan  |  Sociaal Jaarverslag  |  2021

Inleiding

Mondriaan hecht veel waarde aan betrokken- en bevlogen medewerkers. Hoewel 2021 
als gevolg van de coronacrisis én de hack een moeilijk jaar was, heeft Mondriaan 
er een punt van gemaakt om te blijven investeren in haar medewerkers. Een warm 
welkom voor nieuwe medewerkers, professionele ontwikkeling, werkdruk en 
werknemerswelzijn waren belangrijke punten. De tevredenheid van medewerkers 
werd een extra keer gepeild middels het zogenoemde mini-MTO. Daarnaast werden 
alle zeilen bijgezet om schaarste-vacatures te blijven vervullen, een uitdaging met 
positief resultaat. 

In dit sociaal jaarverslag rapporteert Mondriaan over alle zaken die te maken hebben met haar 
werknemers. Hierdoor kunnen er veel overeenkomsten worden gevonden met het geïntegreerd 
jaardocument 2021. Mondriaan heeft de keuze gemaakt om de genoemde documenten niet aan 
elkaar te verbinden. Dit om tegemoet te komen aan de wens van stakeholders om meer data te 
verschaffen. 

Belangrijk bij het lezen van dit sociaal jaarverslag is dat de peildatum van gegevens op 
31 december 2021 is gesteld, tenzij anders aangegeven. Daarnaast is het belangrijk om er rekening 
mee te houden dat er mogelijk kleine discrepanties in de cijfers zichtbaar zijn. Deze discrepanties 
zijn het gevolg van de hack in de zomer en het afronden van cijfers op nul decimalen.

 



Hoofdstuk 1 - Medewerkers



5ROC Mondriaan  |  Sociaal Jaarverslag  |  2021

1.1 Omvang personeelsbestand

Op 31 december 2021 telde Mondriaan 2363 medewerkers. Er is sprake van een groei van 5,3% in het personeelsbestand ten 
opzichte van 31 december 2020. Het aantal fte’s is gegroeid met 105.  

Tabel 1.1  Omvang personeelsbestand eind 2021

2021 2020

medewerkers percentage fte's percentage medewerkers percentage fte's percentage

scholen 1.869 79% 1.513 77% 1777 79% 1437 77%

diensten 494 21% 450 23% 466 21% 421 23%

totaal 2.363 100% 1.963 100% 2243 100% 1858 100%

1.2 Personeelsverloop

In 2021 zijn er 341 medewerkers ingestroomd bij Mondriaan, de instroomratio was 15,2%. Tot de instroom worden ook collega’s 
gerekend die in de loop van 2021 een urenuitbreiding hebben gekregen. Ten opzichte van 2020 is de instroom in 2021 gestegen. 
Daarnaast zijn er 221 medewerkers uitgestroomd, de uitstroomratio was 9,9%. Van de 221 medewerkers zijn er 76 uitgestroomd 
als gevolg van (keuze)pensioen, dit betreft ruim 34% van de totale uitstroom. Een uitstroompercentage onder de 10% wordt in een 
krappe arbeidsmarkt als goed beschouwd.

Tabel 1.2  Personeelsverloop

2021 2020

aantal fte's aantal fte's

aantal per 31-12-2020 2.243 1.858 aantal per 31-12-2019 2195 1804

aanstellingen 341 257 aanstellingen 252 189

vertrek -221 -164 vertrek -204 -151

uitbreiding dienstverband 0 38 uitbreiding dienstverband 0 37

vermindering dienstverband 0 -26 vermindering dienstverband 0 -21

aantal per 31-12-2021 2.363 1.963 aantal per 31-12-2020 2243 1858

instroomratio 15,2% instroomratio 11,5%

uitstroomratio -9,9% uitstroomratio -9,3%

totaal 5,3% totaal 2,2%
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1.2.1 Vertrek door (keuze-) pensioen
Mondriaan heeft, net als de meeste onderwijsinstellingen, relatief veel oudere werknemers in 
dienst. Dit is terug te zien in de gemiddelde leeftijd van medewerkers en in het aantal collega’s dat 
vertrekt met (vroeg)pensioen. De gemiddelde leeftijd in 2021 was 46,7 jaar, een daling van 0,7 jaar 
ten opzichte van 2020. Door (vroeg-)pensionering vertrokken er in 2021 in totaal 76 medewerkers, 
dit is één medewerker minder ten opzichte van het jaar ervoor.

Goed werkgeverschap betekent ook een goed afscheid, hoewel dit in coronatijd niet altijd even 
makkelijk was door zeer beperkte mogelijkheden. De scholen en diensten hebben ook dit jaar op 
een eigen- en passende manier rekening gehouden met de wensen van de vertrekkende collega 
en een passend afscheid verzorgd. Een Mondriaan brede borrel - bij wijze van extra aandacht en 
waardering - voor alle pensionado’s na 1 ½ jaar corona kon helaas begin december 2021 door 
opnieuw stijgende besmettingscijfers niet doorgaan.

Naast de pensioneringen in 2021, houdt Mondriaan zicht op de pensioneringen in de 
aankomende jaren. Enerzijds in het kader van strategische personeelsplanning, anderzijds als 
gevolg van de “Wet Temporisering Verhoging AOW-leeftijd”. 

De “Wet Temporisering Verhoging AOW-leeftijd” heeft de pensioendatum van een groep 
medewerkers binnen Mondriaan 4 tot 8 maanden vervroegd. De effecten van deze wet zijn tot 
en met het jaar 2023 merkbaar. Het is aannemelijk dat de effecten van deze wet slechts beperkt 
zichtbaar zijn omdat een groot deel van de daartoe gerechtigde medewerkers binnen Mondriaan 
gebruik maken van het keuzepensioen. Het keuzepensioen geeft de mogelijkheid om vóór de 
AOW-datum met pensioen te gaan. De uitstroom door (vroeg) pensionering zal de komende 
jaren afnemen om vanaf 2025 – 2026 weer substantieel toe te nemen.

Tabel 1.3  Pensioneringen naar functiecategorieën in aantallen

2021 2020

pensioen keuze pensioen totaal pensioen keuze pensioen totaal

OP 24 29 53 28 21 49

BOBP 0 1 1 1 3 4

AOBP 13 9 22 15 9 24

totaal 37 39 76 44 33 77

Tabel 1.4  Pensioneringen 2021 - 2026 in fte's

2021 2022 2023 2024 2025 2026

OP 40,9 14,9 18,3 27,1 22,8 32,7

BOBP 0,7 2,0 0,0 2,7 3,8 3,3

AOBP 18,4 13,5 15,7 13,6 21,2 23,6

totaal 60,0 30,4 34,0 43,4 47,8 59,6



7ROC Mondriaan  |  Sociaal Jaarverslag  |  2021

Tabel 1.5  Vertrekredenen nieuwe medewerkers ( >= 6 maanden contract)

peildatum 31 december 2021 
bron: HR2day

OP
vertrek binnen:

totaal 
OP

OBP
vertrek binnen:

totaal 
OBP

totaal OP + OBP
vertrek binnen:

totaal 
vertrokken per 

reden

1 jaar 2 jaar 3 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar

ontslag eigen verzoek 29 20 6 55 15 14 10 39 44 34 16 94

van rechtswege 67 29 9 105 38 25 1 64 105 54 10 169

anders* 0 7 0 7 0 1 1 2 0 8 1 9

totaal 96 56 15 167 53 40 12 105 149 96 27 272

aantal nieuwe medewerkers 855 579 1434

% voortijdig vertrek 19,5% 18,1% 19,0%

* ontslag in proeftijd, staande voet, pensioen

Tabel 1.6  Vertrekredenen nieuwe medewerkers t/m leeftijd 35 jaar ( >= 6 maanden contract)

peildatum 31 december 2021 
bron: HR2day

OP
vertrek binnen:

totaal 
OP

OBP
vertrek binnen:

totaal 
OBP

totaal OP + OBP
vertrek binnen:

totaal 
vertrokken per 

reden

1 jaar 2 jaar 3 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar

ontslag eigen verzoek 17 11 3 31 10 7 5 22 27 18 8 53

van rechtswege 34 7 6 47 23 13 0 36 57 20 6 83

anders* 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2

totaal 51 19 9 79 33 21 5 59 84 40 14 138

aantal nieuwe medewerkers    396    270    666

% voortijdig vertrek    19,9%    21,9%    20,7%

* ontslag in proeftijd

1.2.2 Vertrek jonge- en nieuwe medewerkers
Mondriaan maakt jaarlijks kennis met een groot aantal nieuwe 
medewerkers. Helaas neemt Mondriaan ook ieder jaar afscheid 
van een aantal medewerkers. Hoewel deze wisseling van de 
wacht binnen elke organisatie plaatsvindt, is het belangrijk om 
te monitoren of medewerkers vertrekken omdat zij het gevoel 
hebben dat er te weinig in ze wordt geïnvesteerd.

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de jongere 
medewerkers (<36 jaar). Jonge medewerkers blijken, niet alleen 
binnen Mondriaan, maar ook binnen andere organisaties het 
snelst op zoek te gaan naar een nieuwe baan. 

Om startende docenten te ondersteunen - en een snel 
afscheid te voorkomen -  voorziet de geldende Cao’s mbo in 
extra tijd voor startende docenten. In de normjaartaak van 
startende docenten wordt 6,25% van de tijd gereserveerd voor 
inwerkactiviteiten. Het oormerk “starter” blijft 24 maanden 
lang gelden voor beginnende docenten én wordt automatisch 
meegenomen in het opstellen van de jaartaakbrief. 

Daarnaast is in 2021 de Startersregeling - met instemming 
van de OR - gekomen. In de Startersregeling zijn kaders- en 
suggesties opgenomen omtrent de begeleiding van startende 
docenten- en andere beginnende beroepsbeoefenaren. De 
regeling wordt einde schooljaar 2022-2023 geëvalueerd.
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1.3 Leeftijd

Tabel 1.7  Leeftijdsspreiding medewerkers

2021 2020

fte's  fte's  

<=24 54 2,8% 36 1,9%

25 - 34 342 17,4% 308 16,6%

35 - 43 364 18,6% 329 17,7%

44 - 54 555 28,3% 522 28,1%

55 - 59 305 15,5% 321 17,3%

>=60 343 17,5% 341 18,4%

totaal 1.963 100,0% 1.858 100,0%

Tabel 1.8  Gemiddelde leeftijd mannen en vrouwen

2021 2020

beiden 46,7 47,4

mannen 47,4 48,0

vrouwen 46,3 47,0

Tabel 1.9  Gemiddelde leeftijd OP, BOBP en AOBP

2021 2020

OP 46,5 47,5

BOBP 43,1 44,1

AOBP 48,1 48,1

1.4 Man-vrouw verhouding

Tabel 1.10  Aantallen medewerkers en verhouding man - vrouw

2021 2020

aantal aantal

man vrouw totaal man vrouw totaal

875 1.488 2.363 838 1.405 2.243

37% 63% 100% 37% 63% 100%

fte's fte's

man vrouw totaal man vrouw totaal

792 1.171 1.963 757 1.101 1.858

40% 60% 100% 41% 59% 100%



Hoofdstuk 2 - Inzet en formatie
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2.1 Formatiebeleid

In juli 2021 is met instemming van de OR het Mondriaan Formatiebeleid vastgesteld. 
Doelstellingen van het beleid zijn:

• carrièremogelijkheden in de klas; 
• een kwaliteitsslag maken; 
• 'Teams aan zet’ verder ontwikkelen; 
• een wendbare organisatie blijven. 

Hiervoor zijn in het beleid onder meer de volgende zaken opgenomen:

• De LC-docentfunctie is de spilfunctie in de onderwijsteams; op dit moment is dat nog de 
lagere LB-functie; 

• Er is een aantal hoger ingeschaalde onderwijsgevende functies aan het functiegebouw  
toegevoegd (LD, LE en hoofdinstructeur in schaal 10);

• Een functiemix voor docentfuncties van 24,5-29% LB, 60% LC, 10-15% LD en 0,5-1% LE;  
realisatie van deze functiemix in drie jaar;

• Het instrument van (strategische) personeelsplanning (kortweg SPP) om het beleid passend op 
school- en dienstniveau uit te voeren en op concernniveau meerjarig te kunnen plannen.

De implementatie wordt met de schooldirecteuren en met de ondernemingsraad voorbereid en 
zal in 2022 gefaseerd plaatsvinden.
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2.2 Functies en functieschalen 

Mondriaan kent drie functiecategorieën. Medewerkers die onderdeel uitmaken 
van een onderwijsteam worden gerekend tot het onderwijzend personeel. De 
docenten worden aangemerkt als OP, onderwijsgevend personeel. De instructeurs 
en onderwijsassistenten worden aangemerkt als bijzonder ondersteunend en 
beheerspersoneel (BOBP). Medewerkers die werkzaam zijn in de ondersteuning van 
het onderwijs middels het uitvoeren van administratieve taken - als onderdeel van 
de stafdiensten - of als onderdeel van het management worden gerekend tot het 
algemeen ondersteunend en beheerspersoneel (AOBP).

Tabel 2.1  Verdeling fte’s naar functiecategorie

2021 2020

OP/BOBP AOBP totaal OP/BOBP AOBP totaal

personeel in fte's 1.215 749 1.963 1.142 717 1.858

relatief aandeel 61,9% 38,1% 100% 61,4% 38,6% 100%

Tabel 2.2  Verdeling AOBP over scholen en diensten

2021 2020

scholen diensten totaal scholen diensten totaal

AOBP in fte's 313 436 749 301 416 717

relatief aandeel 42% 58% 100% 42% 58% 100%

Tabel 2.3  Verhouding OP/BOBP - AOBP in scholen

2021 2020

OP/BOBP AOBP totaal OP/BOBP AOBP totaal

personeel in fte's 1.201 313 1.514 1.136 301 1.437

relatief aandeel 79% 21% 100% 79% 21% 100%

Eind 2021 waren er 2363 medewerkers in dienst van Mondriaan. Deze medewerkers waren samen  
verantwoordelijk voor 1963 fte’s. In vergelijking met 2020 is het personeelsbestand met 105 fte 
gegroeid, een forse stijging ten opzichte van vorig jaar. Belangrijke reden van de groei van het 
personeelsbestand is de inzet van zogenaamde corona-middelen, de NPO gelden. 

De stijging is opgebouwd uit 73 fte onderwijzend personeel, en een toename van 32 fte 
ondersteunend personeel. De grootste stijging in het ondersteunend personeel is te vinden in de 
diensten. In totaal zijn 20 van de 32 fte AOBP ingezet bij een dienst. 

2.2.1 Verdeling functieschalen

Tabel 2.4  Verdeling functie-inschaling onderwijs

2021 2020

fte's fte's

OP BOBP AOBP totaal OP BOBP AOBP totaal

01 - 04 0 32 80 112 7% 0 31 79 110 8%

05 - 09 0 172 132 304 20% 0 151 124 275 19%

10/LB 476 0 34 510 34% 428 0 34 461 32%

11/LC 518 0 20 538 36% 524 0 16 540 38%

12/LD 2 0 21 23 1% 3 0 19 22 2%

≥ 13 0 0 25 25 2% 0 0 29 29 2%

996 204 312 1.512 100% 954 182 301 1.437 100%

Tabel 2.5  Verdeling functie-inschaling diensten

2021 2020

fte's fte's

OP BOBP AOBP totaal OP BOBP AOBP totaal

01 - 04 0 0 166 166 37% 0 0 153 153 36%

05 - 09 0 2 133 135 30% 0 2 131 133 32%

10/LB 1 0 36 37 8% 0 0 32 32 8%

11/LC 11 0 44 55 12% 4 0 37 41 10%

12/LD 0 0 43 43 10% 0 0 46 46 11%

≥ 13 0 0 15 15 3% 0 0 16 16 4%

12 2 437 451 100% 4 2 416 421 100%
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2.3 Salarismix

De Regeling versterking salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s 
(de salarismix), genereert voor Mondriaan extra gelden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (MOCW) om de salarissen van docenten te upgraden. Het door Mondriaan 
in 2011 bij MOCW ingediende plan van aanpak liep tot en met 2020. De gelden van MOCW 
lopen echter door - in 2021 € 4.400.000 - zonder dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt over 
de besteding en verantwoording. In deze verantwoording houdt Mondriaan de voor 2020 
opgenomen targets aan.

Ten opzichte van 2020 is met name het aantal LB-docenten fors gestegen (zie onderstaande 
tabel). De oorzaak hiervan zijn de extra gelden vanwege de covid19 pandemie, waardoor met 
name startende docenten zijn aangesteld. 

De target van 2020 was om 292 fte docenten met LB-taken in een LC-schaal te hebben. Hiervan 
zijn in 2021 281 fte gerealiseerd, een beperkte onderschrijding. Als we de LB/LC- en de LC-functie 
samenvoegen, dan is de totale LC-formatie stabiel gebleven. 

Het bestuur en de ondernemingsraad hebben medio 2021 overeenstemming bereikt over het 
formatiebeleid (zie 2.1 Formatiebeleid). Deze upgrading van de docentsalarissen conform de voor 
de komende jaren afgesproken functiemix wordt grotendeels betaald uit de salarismixgelden. 2022 
wordt gebruikt om de implementatie van het formatiebeleid zorgvuldig voor te bereiden, teneinde 
na de zomervakantie van 2022 invulling te geven aan het formatiebeleid.

Tabel 2.6  Salarismix (peildatum 1-10-2021)

LB LB/LC LC LD totaal

2021 465 fte 281 fte 252 fte 4 fte 1.002 fte

2020 408 fte 285 fte 248 fte 5 fte 946 fte

2.4 Management 

In tabel 2.7 zijn alle managementfuncties binnen Mondriaan meegeteld; CvB-leden, 
onderwijsdirecteuren, schooldirecteuren en dienstdirecteuren. Adjunct-schooldirecteuren en 
hoofden vallen in functieschaal 12 en worden niet meegenomen in deze tabel. 
Bij de invulling van managementfuncties wordt gestreefd om het management een weerspiegeling 
te laten zijn van de medewerkers- en studentenpopulatie. 
In 2022 zal doelgericht, op basis van een projectplan en met inzet van een projectleider, aan 
de slag gegaan worden met Inclusie en diversiteit om het motto ‘iedereen doet mee’ uit de 
Mondriaan werkgeversvisie nog meer vorm te geven dan we al doen.

Tabel 2.7  Verhouding man-vrouw in managementfuncties

2021 2020

mannen 21 54% 25 60%

vrouwen 18 46% 17 40%

totaal 39 100% 42 100%

 
2.5 Diverse kenmerken van aanstelling

Bij indiensttreding krijgen nieuwe medewerkers een tijdelijke aanstelling voor de duur van één 
jaar. In beginsel wordt na één jaar besloten of de tijdelijke aanstelling wordt omgezet naar een 
vaste aanstelling-, of de tijdelijke aanstelling wordt verlengd- of dat de tijdelijke aanstelling van 
rechtswege afloopt. Op deze manier krijgen nieuwe medewerkers in de meeste gevallen na tien 
maanden zekerheid met betrekking tot het arbeidsperspectief bij Mondriaan. 

Het percentage medewerkers dat na één jaar in vaste dienst komt is hoog. In de regel wordt alleen 
bij teruglopende leerlingaantallen-, bij onzekerheid over het functioneren-, of bij docenten in 
opleiding gebruik gemaakt van meerdere tijdelijke contracten.

Tabel 2.8  Verdeling met betrekking tot vast/tijdelijk in fte’s

2021 2020

vast 1.529 78% 1.513 81%

tijdelijk 434 22% 346 19%

totaal 1.963 100% 1.858 100%
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2.5.1 Niet in loondienst
Om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen maakt Mondriaan gebruik van 
uitzendbureaus en een payrollpartner. Op deze manier is het mogelijk om extra medewerkers 
in te zetten op piekmomenten-, voor zwangerschapsvervanging- en op functies die buiten het 
functiebouwwerk van Mondriaan vallen.

Zo gebruikt Mondriaan bijvoorbeeld surveillanten tijdens het afnemen van examens. De functie 
van surveillant komt echter niet voor in het functiebouwwerk. Ook worden surveillanten op zéér 
specifieke momenten ingezet, waardoor een aanstelling bij Mondriaan ingewikkeld blijkt. 

Daarnaast voorziet het gebruik van uitzenden en payrollen in de mogelijkheid om medewerkers 
die slechts voor een korte termijn worden ingezet als ziektevervanging- of voor een project te 
verlonen. 

In tabel 2.9 worden de gemaakte kosten omtrent de inzet van uitzendkrachten en payrolling 
weergegeven. De fte’s van 2020 en 2021 zijn berekend op basis van de gemiddelde loonkosten 
van een Mondriaan-medewerker in 2021; deze keuze is gemaakt om de vergelijkingswaarde te 
behouden. De gemiddelde loonkosten binnen Mondriaan waren in 2021 € 74.338,- De fte’s zijn 
afgerond op 0 decimalen. 

Er is een duidelijke afname van het inzetten van mensen op uitzend- en payrollbasis. Dit komt 
doordat in 2021 o.a. minder gebruik gemaakt is van surveillanten door de coronacrisis. 
 
Tabel 2.9  Verdeling inzet op uitzend- en payrollbasis 

omschrijving 2021 2020

kosten €  aantal fte's kosten €  aantal fte's

uitzendbasis 496.404 7   696.559 9

payroll 240.522 3  1.539.244 21

surveillanten 324.422 4  470.833 6

totaal 1.061.348 14  2.706.636 36

2.5.2 Detacheringen
Voor een aantal functies wordt gebruik gemaakt van gedetacheerd personeel, bijvoorbeeld voor 
schoolmaatschappelijk werk. Ook worden soms docenten van andere onderwijsinstellingen 
tijdelijk gedetacheerd bij Mondriaan óf worden docenten van Mondriaan tijdelijk gedetacheerd bij 
een andere onderwijsinstelling. Dit geldt ook voor andere functies en andere organisaties.

Tabel 2.10  Verdeling detacheringen in- en uitlenend personeel in fte 

soort detachering 2021 2020

inlenend 4,4 2,5

uitlenend 1,9 2,9

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de coronacrisis heeft Mondriaan meer gebruik 
gemaakt van inlenende krachten. Detachering van uitlenende krachten is afgenomen. 

2.5.3 Inzet ZZP'ers
Voor een aantal zéér specifieke functies maakt Mondriaan gebruik van ZZP’ers. Het gaat hierbij 
om werkzaamheden die enerzijds niet structureel zijn- en die anderzijds lastig tot niet kunnen 
worden ingevuld door het gebruik van uitzendbureaus. Denk hierbij aan de inzet omtrent 
gecompliceerde ICT-projecten, trajectbegeleiding bij aanbestedingen, specifieke zorgtrajecten voor 
medewerkers en bijzonder specialistische (gast-) docenten die voor een korte periode worden 
ingehuurd. 

Met ZZP’ers sluit Mondriaan, conform de aanwijzingen van de fiscus, een modelovereenkomst af.

In 2021 is de gemiddelde prijs per ZZP’er en het aantal overeenkomsten toegenomen. Deze 
stijging is voor een deel toe te rekenen aan extra specialisten die Mondriaan in verband met de 
ICT-hack heeft moeten inhuren en de krapte op de arbeidsmarkt.

Tabel 2.11  Inzet ZZP’ers op basis van totaal aantal overeenkomsten

2021 2020

kosten € aantal overeenkomsten kosten € aantal overeenkomsten

1.968.777 166 515.000 106

2.5.4 Voltijd – deeltijd

Tabel 2.12  Verdeling vorm dienstverband in fte's

2021 2020

onderwijs diensten totaal percentage onderwijs diensten totaal percentage

voltijd 673 334 1.007 51% 645 306 951 51%

deeltijd 841 115 956 49% 792 115 907 49%

totaal 1.514 449 1.963 100% 1.437 421 1.858 100%
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2.6 Gebruik seniorenverlof

Conform de Cao-mbo kunnen Mondriaan medewerkers gebruik maken van diverse 
seniorenregelingen. Denk hierbij aan de overgangsregeling BAPO, seniorenverlof, extra 
seniorenverlof en aanvullend seniorenverlof. Het aanvullend seniorenverlof betreft een 
Mondriaanregeling. Op 31 december 2021 waren er 229 medewerkers in dienst die gebruik 
maakten van één- of meerdere regelingen. De voorwaarden om gebruik te maken van de 
seniorenverlofregeling zijn conform de Cao-mbo die van kracht was op 31 december 2021. Een 
medewerker moet ten minste de leeftijd van 57 jaren hebben bereikt, minimaal 5 jaren in dienst 
zijn en ten minste een aanstellingsomvang van 0,4 fte hebben.

Tabel 2.13  Gebruik seniorenverlof binnen Mondriaan 

functieschaal <  7 functieschaal > 7

BOBP AOBP OP BOBP AOBP

overgangsregeling BAPO 1 10 40 3 17

regeling seniorenverlof 1 17 49 6 19

extra seniorenverlof 0 6 34 1 14

aanvullend seniorenverlof 0 1 6 0 4

totaal 2 34 129 10 54

totaal aantal 229

2.7 Lerarentekort en andere schaarstefuncties

Mondriaan heeft net als andere onderwijsinstellingen moeite om bepaalde docent vacatures op 
tijd en kwalitatief goed te vervullen. Vooral bij het vak Nederlands, de verpleegkunde-/zorgvakken, 
de techniekvakken en ICT zijn de doorlooptijden regelmatig te lang. Deze uitdaging wordt naar 
verwachting steeds groter, omdat de vraag naar medewerkers in deze vakgebieden in de hele regio 
groot is.
 
Mondriaan is voortvarend aan de slag met de werving van nieuwe medewerkers. Er is ingezet 
op het bouwen aan de positionering van Mondriaan als werkgever en het imago van het 
beroep. Daardoor hoopt Mondriaan het aantal potentiële kandidaten te vergroten. Om dit 
proces in goede banen te leiden heeft Mondriaan, dankzij subsidie van de gemeente Den Haag, 

een programmamanager lerarentekort. In 2021 is binnen dit programma ingezet op verdere 
samenwerking met po en vo om het beroep van docent in Den Haag nog beter op de kaart te 
zetten. 

Intern lag de focus op het versterken van een vlotte selectie, een soepele instroom en passende 
begeleiding van nieuwe docenten. Er zijn campagne-filmpjes gemaakt. Deze filmpjes zijn 
verspreid via social media en specifiek bij de doelgroepen ICT, Zorg, Techniek en AVO-docenten 
(algemeen vormend onderwijs). De filmpjes geven een goed beeld van Mondriaan als werkgever. 
Daarnaast is de campagne ‘Word leraar in Den Haag’ uitgebreid.

Verder heeft Mondriaan het sollicitatie-spreekuur geïntroduceerd. Hier hebben geïnteresseerden 
de kans om een-op-een vragen te stellen. Het spreekuur zit iedere maand vol. 

Ook is er een vacaturetemplate ontwikkeld. Dit maakt het schrijfproces voor de (school)
directeuren eenvoudiger en minder tijdrovend. Daarbij zijn de vacatureteksten duidelijker 
geworden.

2.7.1 Vacatures
In 2021 werden er 392 vacatures vervuld, dit is een toename van 145 vacatures ten opzichte van 
2020. Op deze 392 vacatures zijn 448 (nieuwe) medewerkers aangenomen, in 2020 waren dit er 
320. Het verschil tussen het aantal vervulde vacatures en het aantal nieuwe medewerkers zit in 
vacaturemeldingen voor meer dan één fte en de vacatures ingevuld door interne kandidaten. Het 
aantal OP-vacatures is gestegen van 183 in 2020 tot 224 in 2021. Het aantal AOBP-vacatures steeg van 
99 in 2020 naar 168 in 2021.

Het aantal gestelde- en vervulde vacatures is gestegen, maar het aantal sollicitanten is sterk gedaald. In 
2020 heeft Mondriaan 3.911 sollicitaties ontvangen, in 2021 waren dit er 3.688.
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2.8 Banenafspraak

In 2020 stagneerde de instroom van nieuwe 
participatiebaanmedewerkers door corona. Helaas zijn er in 
2021 weer een aantal participatiebanen komen te vervallen. 
Tegelijkertijd zijn er ook successen te benoemen, omdat 
medewerkers zijn doorgestroomd naar een reguliere functie. 

Gelukkig is het in 2021 ook gelukt om nieuwe 
participatiemedewerkers aan te trekken. Doordat er weer 
meer op locatie werd gewerkt, kon de noodzakelijke hulp en 
ondersteuning aan de participatiemedewerkers beter worden 
georganiseerd. Door regelmatig contact met het UWV en met 
de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Delft is het gelukt om vijf 
nieuwe participatiecollega’s een plek bij Mondriaan te bieden. 
Hiermee is het totaal aantal gerealiseerde banen van 25,5 uur in 
2021 op 22 gekomen.Dit is een stijging ten opzichte van 2020 
(17), maar voldoet nog niet aan de banenafspraak van 27,3.

2.9 Personeelsvoorzieningen

De post personeelsvoorziening stijgt met € 0,3 mln. 
Het verloop van de voorzieningen voor wachtgeld, 
verlofcompensatie zieke docenten en langdurige zieken is 
vooraf moeilijk in te schatten omdat dotaties en onttrekkingen 
van verschillende factoren afhankelijk zijn. Wel wordt er een 
bepaalde mate van voorzichtigheid in acht genomen. Dat 
verklaart waarom in 2021 m.n. voor de voorziening wachtgeld 
een vrijval plaatsvindt van ca.€ 0,3 mln. 

De belangrijkste reden voor de grootste mutaties in de 
voorzieningen zijn:

• Voorziening langdurig zieken
Dit verschil kan mogelijkerwijs ten dele worden verklaard door 
de hoeveelheid medewerkers die in 2021, als gevolg van de 
coronacrisis, ziek zijn geworden.

•  Voorziening wachtgeld
Het verloop van de voorziening laat een daling zien in 2021.
Deze daling is het gevolg van een afname in het aantal zwaar 
meetellende medewerkers die worden meegenomen in de 
voorziening. Dit resulteert in een daling van de omvang van de 
voorziening.

• Seniorenverlof
Er is sprake van een stijging in deze voorziening.
Deze stijging vloeit voort uit het feit dat een groot deel van 
de oudere medewerkers van Mondriaan (deels door corona) 
gebruik is gaan maken van seniorenverlof.

Tabel 2.14  Personele voorzieningen

personele voorzieningen 1-1-2021 onttrekking vrijval dotatie 31-12-2021 afname/toename 2022
< 1 

2023-2027
> 1 < 5

> 2027
> 5

€ € € € € € € € €

verlofcompensatie zieke docenten -584.599 287.661 117.466 -445.388 -624.860 -40.261 624.860

compensatie ouderschapsverlof -73.916 73.916 - -114.320 -114.320 -40.404 114.320

voorziening jubilea * -1.291.481 139.313 50.206 -228.257 -1.330.219 -38.739 95.664 608.691 625.864

voorziening langdurig zieken * -840.462 754.790 81.483 -1.074.648 -1.078.837 -238.375 241.936 836.901

voorziening wachtgeld * -735.865 204.866 258.220 -151.704 -424.483 311.383 11.318 252.460 160.705

voorziening seniorenverlof * -1.667.323 162.635 73.462 -453.326 -1.884.552 -217.229 17.162 450.203 1.417.186

subtotaal -5.193.646 1.623.182 580.837 -2.467.642 -5.457.270 -263.624 1.105.260 2.148.255 2.203.755

voorziening planmatig onderhoud (o.b.v. 20 jaar) * -7.330.509 604.123 1.106.510 -1.969.000 -7.588.876 -258.367 1.981.271 5.607.605 -

totaal -12.524.155 2.227.305 1.687.347 -4.436.642 -13.046.146 -521.991 3.086.532 7.755.860 2.203.755
* Deze voorzieningen zijn contant gemaakt op basis van 10-jarig gemiddelde Euriborrente zijnde 0,8% (2020: 0,9%).
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2.9.1 Toelichting voorzieningen 
De voorwaarden voor het treffen van een voorziening is aanwezig als voor balansdatum juridische 
of feitelijke verplichting bestaat die waarschijnlijk tot een uitstroom van middelen zal leiden 
en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden geschat. Onder de voorzieningen worden de 
personele voorzieningen en de overige voorzieningen gepresenteerd.
Een voorziening wordt opgenomen wanneer sprake is van: 
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het 

verleden; 
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt, en; 
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig 

is. 

Toelichting voorzieningen
De voorzieningen voor jubilea-uitkeringen, langdurig ziekteverzuim en wachtgeld zijn opgenomen 
tegen contante waarde. De overige voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. 
Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.
De disconteringsvoet, waarmee we toekomstige verplichtingen contant maken, hebben we 
gelijkgesteld aan het 10-jarig gemiddelde Euriborrente zijnde 0,8 procent (v.j. 0,9 procent). 

Voorziening verlofcompensatie zieke docenten
Om de omvang van het totaal aan verlofcompensatie zieke docenten inzichtelijk te maken is 
deze voorziening opgenomen. Conform artikel 8.1, lid 8 van de cao mbo trekt Mondriaan bij 
medewerkers betrokken bij het primaire proces en in een functie met carrièrepatroon 9 of hoger 
maximaal 23 dagen van het verlof in.

Compensatie ouderschapsverlof
Om opgenomen te worden in de voorziening compensatie ouderschapsverlof dient een 
medewerker actief gebruik te maken van betaald ouderschapsverlof. Een medewerker komt alleen 
in aanmerking voor betaald ouderschapsverlof indien aan de voorwaarde in de cao wordt voldaan.

Voorziening voor jubileumuitkeringen 
De voorziening jubilea is gevormd ten behoeve van in de toekomst uit te keren uitkeringen 
voor ambtsjubilea. De jubilea-uitkeringen (de betalingen) schrijven we van deze voorziening af. 
Conform de cao hebben jubilerende werknemers aanspraak op een jubileumgratificatie. 

Deze bedraagt bij een 25-jarig dienstverband 50 procent en bij een 40-jarig dienstverband 100 
procent van de bezoldiging per maand. In deze voorziening bepalen we de jubileumrechten 
per individu, rekening houdend met de periode in dienst. Bij de berekening van de voorziening 
hielden we rekening met een ‘blijfkans’ van het huidige personeel.

Voorziening blijvend langdurig zieken
De voorziening blijvend langdurig zieken betreft de loonkosten voor medewerkers die per 
31 december 2021 een jaar ziek zijn, en die naar verwachting in 2021 niet terugkeren in het 
arbeidsproces.

Mondriaan is als mbo-instelling eigenrisicodrager voor de WW en BWW
De voorziening wachtgeld is gevormd ten behoeve van wachtgeldverplichtingen van voormalige 
werknemers. Dit betreffen zowel de WW-uitkeringen, de bovenwettelijke WW-uitkeringen, als de 
pensioenverplichtingen. De voorziening hebben we gebaseerd op een opgave van zowel WWplus 
als UWV. Die organisaties berekenden voor ons de totale verplichting voor de (boven)wettelijke 
wachtgelduitkeringen. Bij de bepaling van de voorziening hebben we ingeschat hoe groot de kans 
is dat de betreffende personen een nieuwe baan vinden en daardoor uit de wachtgeldverplichting 
vallen. Om te zorgen dat oud-medewerkers met een WW/BWW-uitkering zo snel mogelijk een 
nieuwe baan vinden en dus geen gebruik meer maken van de uitkering, worden zij begeleid door 
een daartoe door Mondriaan aangestelde medewerker. Soms worden extern begeleidingstrajecten 
of delen daarvan ingekocht. 

Voorziening seniorenverlof  
In de vigerende cao is een duurzame inzetbaarheidsregeling opgenomen. De regeling is 
bedoeld om werknemers in de gelegenheid te stellen afspraken te maken die hen helpen 
om ook op langere termijn het werk te blijven doen. De regeling brengt met zich mee dat de 
groep personeelsleden die voldoet aan de in de regeling gestelde voorwaarden, toekomstige 
rechten opbouwt. We hebben een schatting gemaakt voor deze toekomstige rechten en ze 
gedoteerd aan de voorziening. In de berekening hebben we ook schattingen gemaakt van het 
deelnamepercentage. Vervolgens maken we een schatting van de blijfkans van de betreffende 
personeelsleden. Hoe dichter bij de pensioengerelateerde leeftijd, des te hoger schatten wij de 
blijfkans in. 



Hoofdstuk 3 - Professionele ontwikkeling
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3.1 Teams aan zet

'Teams aan zet'. Dat is het motto van de voornaamste organisatieontwikkeling van de komende 
jaren. In het najaar van 2021 is hiermee een start gemaakt. Doel: verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie beleggen, zodat professionals hun expertise 
maximaal kunnen inzetten om te zorgen voor goed onderwijs.

Aan ‘Teams aan zet’ ligt de overtuiging ten grondslag dat professionals in teamverband tot betere 
resultaten komen. En dat teams die ruimte ervaren, meer verantwoordelijkheid willen en kunnen 
nemen. Bovendien wordt het leren en ontwikkelen van individuele medewerkers in teamverband 
versterkt. Medewerkers leren niet alleen in een formele trainingssetting, maar ook informeel, 
tijdens het werken met elkaar.

De reikwijdte van de professionele ruimte en verantwoordelijkheid is voor het mbo vastgelegd 
in het Professioneel Statuut (de onderwijsaanpak) en de Cao-mbo (de werkverdeling). Het 
Onderzoekskader van de Onderwijsinspectie ziet de samenwerking in teamverband als onderdeel 
van de kwaliteitsborging.

Mondriaan neemt de tijd om het gedachtengoed van ‘Teams aan zet’ goed te doordenken. 
Enerzijds met de Ondernemingsraad, anderzijds met de schooldirecteuren.

In 2022 zal, na het creëren van een aantal randvoorwaarden, worden (door-)gestart in de teams.

3.2 Scholingsplan en scholingsbudget 

Naast het centrale scholingsaanbod hebben de verschillende scholen en diensten binnen 
Mondriaan hun eigen professionaliseringsplan. In dit professionaliseringsplan wordt scholing 
opgenomen voor het hele team- of delen daarvan over vakinhoud, pedagogisch-didactische 
vaardigheden, de kwaliteitscultuur, samenwerken, procesoptimalisatie en het verbeteren van 
de resultaten. Ook zijn er individuele scholingsmogelijkheden. Mondriaan reserveert ieder jaar 
een scholingsbudget van €500,- voor elke medewerker. Voor scholing die niet past binnen het 
individuele budget kunnen de medewerker- en de betrokken leidinggevende samen besluiten om 
een grotere investering te doen. 

Het scholingsbudget (per medewerker) is gestandaardiseerd op 2% van de loonkosten van een 
school- of dienst. Daarnaast worden centrale budgetten opgenomen voor Mondriaan-brede 
scholing, deze variëren ieder jaar op basis van de strategie- en wensen voor het komende jaar. 
In 2021 heeft Mondriaan €1.552.876 uitgegeven aan scholing. Dit is ongeveer 48% van het 
beschikbare budget. Deze onderbesteding kan onder meer worden verklaard door beperkte 
aanspraak op de centrale scholingsbudgetten.
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3.3 Mondriaan Academie 
              
Bij de Mondriaan Academie kunnen medewerkers zich individueel inschrijven voor een 
training, workshop, cursus of opleiding. Het zogenaamde ‘open’ aanbod is beperkt. Vooral de 
assessorentrainingen en de office-trainingen worden regelmatig gegeven. Ook kunnen teams 
en leidinggevenden advies en scholing aanvragen. Van deze makelaarsfunctie maken vooral 
directeuren gebruik; dit betekent dat opleidingen en trainingen na een uitgebreid onderzoek, 
zowel bij vrager als aanbieder, worden ingekocht. Er zijn geen trainers werkzaam bij de 
Mondriaan Academie. Een enkele keer worden medewerkers van Mondriaan ingezet. 

Streven was om de academie zich in 2021 door te laten ontwikkelen richting partnerschap in 
leren voor medewerkers en organisatie. Nevendoelen zijn om een basisaanbod voor alle functies 
(functiegroepen) te ontwikkelen (inclusief loopbaanpaden) en om alle leer- en ontwikkelactiviteiten 
via de Mondriaan academie te registeren, zodat meer zicht ontstaat op de totale inspanning 
die Mondriaan levert op het gebied van professionalisering van haar medewerkers. De online 
academie die medio 2022 van start gaat voorziet in de mogelijkheid om registratie van 
leeractiviteiten te realiseren én om individuele medewerkers en teams meer ruimte voor initiatief 
in dezen te geven. 

3.3.1 Pre-PDG
Er is een pilot gestart om zij-instromers, die enige tijd moeten wachten op een PDG-
opleidingsplek, een kort programma aan te bieden ter ondersteuning bij het lesgeven. Tijdens dit 
programma kregen de deelnemers naast onderwijskundige vakken ook intervisie en persoonlijke 
coaching aangeboden. Er namen 16 docenten deel van 4 scholen. 
Het geheel is door de deelnemers zeer positief beoordeeld. 

3.3.2 Studieloopbaanbegeleiding en gedrag in de klas
In 2021 startte een nieuwe leerlijn voor studieloopbaanbegeleiders. Door corona kampen 
studenten met (meer) verschillende problemen. Dat vraagt ook om een andere aanpak van de 
SLB’er. De nieuwe leerlijn geeft de tools voor de begeleiding van studenten. Ook is een leerlijn 
ontworpen die verdieping biedt aan de meer ervaren SLB’ers, zodat zij hun collega’s kunnen 
ondersteunen bij de uitoefening van deze taak.

Vanuit de scholen kwam de vraag om mee te denken over een oplossing voor het negatievere 
gedrag dat studenten ‘post-lockdown’ lieten zien. Er is een keuzeprogramma ontwikkeld waar 
scholen gebruik van hebben gemaakt.

3.3.3 Breinkunde: pijler voor professionele ontwikkeling 
Deze collegereeks is voor de vierde keer aangeboden: 260 collega’s hebben er inmiddels aan 
deelgenomen. Het afgelopen jaar volgden 60 collega’s het programma, deels via een ‘livestream’ 
als gevolg van de coronaregels. In een speciaal voor de Breinkunde-deelnemers ontworpen 
interactieve Teams-omgeving, kunnen collega’s behalve de gegeven presentaties nog meer 
informatie vinden en ervaringen uitwisselen.

3.3.4 Webinars over Veerkracht
Einde 2021 organiseerde de Mondriaan academie 2 webinars  door Gabriël Anthonio. 
De eerste, ‘Het leven praat terug’, had ruim 80 live-views en 140 medewerkers die het opgenomen 
webinar terugkeken. De tweede webinar ging over ‘Stress en vitaliteit’en scoorde met 130 live-
views en 60 mensen die terugkeken ook goed.

3.3.5 Intern managementprogramma 
In maart startte voor de vijfde keer de leergang ‘Talent voor Leiderschap’ met twaalf deelnemers. 
Deze leergang biedt medewerkers de kans door te groeien naar een leidinggevende functie. De 
groep krijgt masterclasses en workshops aangeboden door gerenommeerde opleidingsinstituten, 
directeuren en andere medewerkers van Mondriaan. Om verschillende onderdelen binnen het 
mbo te ervaren lopen de deelnemers een aantal maanden stage bij een andere school dan waar zij 
normaal werkzaam zijn. De verwachting is dat het merendeel van de twaalf deelnemers op korte 
of iets langere termijn een positie als (adjunct-)schooldirecteur verwerft.
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3.4 Digitale geletterdheid 

Door corona, maar vooral door de hack hebben initiatieven m.b.t. leren over digitaal onderwijs en 
digitaal werken grotendeels stil gelegen. Toch heeft de hack veroorzaakt dat er veel geleerd is over 
(veilig) digitaal werken. 

In 2022 zal deelgenomen worden aan een initiatief van de mbo raad en sambo-ict, de monitor 
Leren en lesgeven met ICT. Ook zal het project rondom digitale veiligheid van Arda weer 
voortvarend worden opgepakt.

3.5 Zij-instroom 

Mondriaan verwelkomt graag zij-instromers. Dit zijn toekomstige docenten die ervaring hebben 
opgedaan in het veld- en hebben besloten dat zij docent- of instructeur willen worden. Om 
zij-instromers op te leiden organiseert Mondriaan een “in company” opleidingstraject. In dit 
traject kunnen zij-instromers hun Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift (PDG) halen. Ook zijn 
er medewerkers die de verkorte lerarenopleiding volgen zoals aangeboden door verschillende 
Hogescholen. Mondriaan heeft een eigen opleiding Instructeur MBO, waar ook instructeurs van 
andere ROC’s aan deel kunnen nemen. 

Totaal waren er 99 zij-instromers bezig met de PDG in 2021. Waarvan er 38 gestart zijn in 2021. 
Met de opleiding instructeur MBO zijn 29 mensen gestart in 2021.  

3.6 Mondriaan als opleidingsschool

In 2021 werd de Mondriaan Opleidingsschool na vier jaar aspirant-status succesvol 
geaccrediteerd, waarmee de bekostiging structureel is geworden. Daar is Mondriaan erg trots op. 
De Opleidingsschool is sinds 2017 een partnerschap van Mondriaan en Hogeschool Rotterdam, 
Instituut voor Lerarenopleidingen. Via de Opleidingsschool kregen 88 dio’s (stagiairs van de 
lerarenopleiding) in 2021 een leerwerkplek binnen Mondriaan. Ook heeft de Opleidingsschool in 
2021 een start gemaakt met de samenwerking tussen de Opleidingsschool en de PDG-opleiding. 
Goede begeleiding van startende docenten en zij-instromers kan vroegtijdige uitval voorkomen. 
Zo draagt 'Samen opleiden en professionaliseren' bij aan het terugdringen van het lerarentekort 
en de aantrekkelijkheid van het beroep.



Hoofdstuk 4 - Inzetbaarheid
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Een inzetbare medewerker is bekwaam, gezond en gemotiveerd. Een veelheid aan 
voorzieningen ondersteunt de medewerker daartoe, zie ook het hoofdstuk over 
Professionele ontwikkeling.

4.1 Arbeidsomstandigheden en werkdruk

In 2020 is de uitvoering van het ‘Plan van aanpak werkdruk 2019-2023’ gestart. 
Een onderdeel van het werkdrukplan is de pensioenvoorlichting. In het eerste jaar maakten 126 
medewerkers gebruik van de pensioenvoorlichting. In 2021 waren dat er 43.

De loopbaan APK bleek geen schot in de roos. Ook de reguliere vraag naar loopbaanadvies (zie 
tabel ‘overzicht aantal ondersteunde medewerkers’) liep terug. Dit heeft waarschijnlijk met corona 
te maken. De verwachting is dat de vraag in 2022 weer zal toenemen.

Naast verschillende seniorenverlofregelingen, heeft Mondriaan een eigen regeling ‘aanvullend 
seniorenverlof’. Aan dit extra seniorenverlof hebben in 2021 elf personen deelgenomen. 
 
Een ander onderdeel van het werkdrukplan is ondersteuning van teams en leidinggevenden bij het 
voeren van het gesprek over werkdruk en het zoeken naar mogelijke oplossingen. Ook in 2021, het 
tweede coronajaar, beperkte dit gesprek zich tot het zoeken van pragmatische oplossingen voor de 
steeds wisselende omstandigheden.
Het Mondriaan Werkdrukplan wordt in 2022 geëvalueerd.

4.1.1 Thuiswerkvergoeding
In 2021 kregen medewerkers tweemaal een thuiswerkvergoeding: in maart € 200 netto en in 
oktober € 100 netto. Vanaf augustus 2022 heeft Mondriaan een thuiswerkregeling.

4.2 Medewerkers tevredenheidsonderzoek 2021 (mini-MTO)

De eerste lockdown in 2020 had een flinke impact op de respons van het reguliere MTO dat 
tweejaarlijks wordt gehouden. Daarom is er in maart 2021 een zogenaamd mini-MTO afgenomen. 
De respons was 66,6%, aanzienlijk hoger dan in 2020 (42%) en ook hoger dan in 2019 (62%). 
Het gemiddelde cijfer dat Mondriaan kreeg van de medewerkers is een 7. De communicatie vanuit 
de organisatie over corona werd goed gewaardeerd. 76% van de medewerkers zag positieve 
effecten van de coronatijd en wil die behouden. 
In 2022 vindt er weer een regulier MTO plaats. 

4.3 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bij Mondriaan steeg van 5,6 procent in 2020 naar 6,0 procent in 2021. 
De verzuimdoelstelling van 5,5 procent is daarmee niet gehaald. Opvallend is dat de 
meldingsfrequentie gelijk is gebleven. Zowel in 2020 als in 2021 meldden de medewerkers 
zich gemiddeld 0,8 keer per jaar ziek.  Er is een toename te zien van verzuim tot een jaar, het 
percentage medewerkers dat langer dan een jaar verzuimt, is licht gedaald.  

De stijging van het verzuim lijkt te verklaren door:

• Verlies aan veerkracht bij medewerkers door het voortduren van de coronapandemie en 
bijbehorende gevolgen voor werk en privé 

• Een substantieel aantal medewerkers met long COVID klachten
• Minder mogelijkheden tot re-integratie door corona omstandigheden 
• Uitgestelde zorg van andersoortige aandoeningen/klachten

De begeleiding van de (langdurig) zieke medewerkers ligt bij de direct leidinggevenden, die 
daarbij advies en ondersteuning krijgen van deskundigen. In 2021 was een toename te zien 
van multidisciplinair overleg tussen de sleutelfiguren rondom verzuim waarbij de gevolgen van 
de coronapandemie als vast onderdeel besproken werd. In 2021 zijn verzuimtrainingen voor 
leidinggevenden aangeboden en is er vanuit de Mondriaan academie aanbod in de vorm van 
Webinars voor de medewerkers geweest om meer zicht en regie op de eigen veerkracht te krijgen.

Door de ICT-hack is het niet mogelijk om de data van ‘Verzuimcijfers uitgesplitst naar 
functiecategorie en sectorgemiddelde’ en ‘Verzuimpercentage uitgesplitst op leeftijdscategorie en 
verzuimsoort’ te vervaardigen. 

4.4 Veiligheid en ondersteuning van medewerkers

4.4.1 Veiligheid
Mondriaan spande zich in 2021 in voor een fysiek en sociaal veilige omgeving voor studenten 
en medewerkers. Elke locatie heeft huisregels en er geldt een gedragscode voor studenten, 
medewerkers en bezoekers. Er is een zorgstructuur die de sociale veiligheid waarborgt, 
met vertrouwenspersonen voor studenten en medewerkers, schoolmaatschappelijk werk, 
bedrijfsmaatschappelijk werk en interne zorgspecialisten. Voor de fysieke veiligheid is op elke 
locatie een team van bedrijfshulpverleners werkzaam. 
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Mondriaan beschikt over een eigen bedrijfsbeveiligingsdienst voor alle campussen. De studenten 
van de School voor Orde en Veiligheid lopen hier stage. Integraliteit was ook in 2021 een 
belangrijke ontwikkeling. De coronacrisis en de hack hebben ervoor gezorgd dat de samenwerking 
tussen de verschillende deskundigheidsgebieden nog meer is versterkt. In 2021 is daarnaast 
aandacht geweest voor zowel LHBTI+ binnen de scholen, in de vorm van Paarse Vrijdag, als voor 
ondermijnende criminaliteit. De Mondriaan Incidenten Monitor is vanwege de hack offline gegaan 
en daarom is er geen compleet overzicht van de incidentenregistratie. Er wordt hard gewerkt om 
deze monitor weer online te krijgen.  

4.4.2 Ondersteuning van medewerkers 
In 2021 zijn er 245 medewerkers gesproken- en geholpen. 106 medewerkers hebben gebruik 
gemaakt van bedrijfsmaatschappelijk werk, 61 medewerkers hebben gebruik gemaakt van 
coaching, 21 medewerkers hebben gebruik gemaakt van loopbaanadvies en 57 medewerkers 
hebben gebruik gemaakt van arbeidsdeskundige ondersteuning. In totaal hebben 10,4% van de 
medewerkers gebruik gemaakt van deze voorziening.

Tabel 4.1  Overzicht aantal ondersteunde medewerkers

bedrijfsmaatschappelijk werk coaching arbeidsdeskundige loopbaanadvies

aantal medewerkers 106 61 57 21

OP 49 42 35 10

BOBp 11 3 1 2

AOBP 46 16 21 9

preventief 46 42 1 17

curatief 37 0 56 0

combinatie 23 19 0 4

werk gerelateerd 47 51 0 21

privé gerelateerd 32 0 52 0

combinatie 27 10 5 0

onbekend 0 0 0 0

dossiers door naar 2022 26 20 35 4

4.5 Vertrouwenszaken, klachten en beroepszaken

In het klachtenbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen een melding, een klacht en een beroep. 
Meldingen worden gedaan bij een vertrouwenspersoon, klachten worden ingediend bij het 
Klachtenmeldpunt en voor het behandelen van een beroep heeft Mondriaan vier verschillende 
commissies. 

4.5.1 Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersonen leveren een bijdrage aan een veilige school. Zij zijn het aanspreekpunt 
voor studenten en medewerkers die op school of op de stageplek te maken krijgen met ongewenst 
gedrag. Tot het werkterrein van de vertrouwenspersonen behoren: (seksuele) intimidatie; pesten; 
agressie- en (seksueel) geweld. Volgt na een melding bij de vertrouwenspersoon een formele 
klacht bij de Klachtencommissie, dan kan de vertrouwenspersoon de klager daarbij ondersteunen.

Er is in 2021 ingezet op externe scholing van de vertrouwenspersonen. Het herijken van de visie 
en het toekomstperspectief van de vertrouwenspersoon binnen Mondriaan zal in 2022 voortgezet 
worden.    

In 2021 is er een behoorlijke stijging in het totaal aantal klachten. In 2021 kwamen er 47 klachten 
binnen, dit zijn er 17 meer dan de voorgaande twee jaren. De stijging komt vooral voort door een 
toename van de categorie pesten. De aantallen per te onderscheiden categorie zijn dusdanig laag 
dat het niet mogelijk is te komen tot valide verklaringen. 
 
Tabel 4.2  Meldingen bij vertrouwenspersoon, door studenten en medewerkers

aard van de melding student medewerker totaal

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

(seksuele) Intimidatie 1 2 9 12 9 2 13 11 11 

(cyber) Pesten 15 2 8 6 3 3 21 5 11 

agressie/geweld/bedreiging 2 1 0  0 1 1 2 2 1 

discriminatie 3 6 0 7 4 0 10 10 0 

overige 1 1 1  0 1 6 1 2 7 

totaal 22 12 18 25 18 12 47 30 30 
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4.5.2 Klachtenmeldpunt 
Klachten worden correct en tijdig afgehandeld. Niet alleen om recht te doen aan de klacht, maar 
ook om er als organisatie – in voorkomende gevallen – van te leren. Iedereen die bij Mondriaan 
betrokken is – zoals studenten, medewerkers en omwonenden – kan een klacht indienen 
bij het Klachtenmeldpunt. Het indienen van een klacht kan schriftelijk, telefonisch of via het 
klachtenformulier. Het CvB bespreekt regelmatig het overzicht van de lopende klachten.  
In 2021 zijn in totaal 78 klachten ingediend bij het Klachtenmeldpunt. Het valt op dat in de twee 
coronajaren het aantal klachten substantieel lager ligt dan in de jaren daarvoor. Het is aannemelijk 
dat dit door corona veroorzaakt wordt. Verder valt te constateren dat de hack die Mondriaan heeft 
getroffen niet heeft geleid tot een toename van de klachten. 

Tabel 4.3  Klachten ingediend bij het Klachtenmeldpunt

onderwerp 2020 2021

communicatie (o.a. roosters en intake) 10 6

negatief bindend studieadvies 1 2

onderwijs/begeleiding 19 16

examinering 16 11

niet-toelating tot opleiding 7 4

bejegening door medewerker of student 9 11

arbeidsvoorwaarden 1 2

verwijderen van opleiding/school 0 0

kosten/rekening 1 4

schorsing 0 0

administratieve fout 0 2

overlast (voor omwonenden van de school) 0 1

diversen 12 19

totaal 76 78

 
Beroep: vier commissies  
De ervaring leert dat een klacht meestal het best kan worden opgelost waar hij is ontstaan. 
Daarvoor gaat de verantwoordelijke functionaris in gesprek met de klager. Blijft de klager 
ontevreden en wordt de klacht niet opgelost, dan kan de klager zich wenden tot een van de vier 
klachten- en beroepscommissies. Het staat de klager ook vrij om dat direct te doen.  
 

De commissies zijn ingedeeld naar het type klacht:  
1. Klachten- en bezwarenadviescommissie;  
2. Commissie van beroep voor de examens;  
3. Interne geschillencommissie arbeidsvoorwaarden;  
4. Commissie misstanden.  
 
Klachten- en bezwarenadviescommissie  
Deze commissie behandelt bezwaren en klachten van medewerkers en studenten die zijn 
gericht tegen een besluit of gedraging van een medewerker die is verbonden aan Mondriaan. 
De commissie geeft een advies aan het CvB over de gegrondheid van de klacht of het bezwaar. 
Uitgezonderd zijn besluiten over een negatief bindend studieadvies of examinering.  
In 2021 ontving de Klachten- en bezwarenadviescommissie geen klachten. 

Commissie van beroep voor de examens  
Deze commissie oordeelt over beroepen die ingesteld worden tegen beslissingen van 
beoordelaars, examinatoren en examencommissies. Ook oordeelt ze over het negatief bindend 
studieadvies. De uitspraak van de commissie is bindend. In 2021 ontving de commissie acht 
beroepen en twee bezwaren tegen het negatief bindend studieadvies. Een van deze bezwaren is 
door de commissie niet-ontvankelijk verklaard. De commissie heeft in 2021 geen hoorzittingen 
hoeven te organiseren, omdat het in alle gevallen tot een schikking is gekomen. Aanvankelijk had 
de commissie één beroep kennelijk ongegrond verklaard, maar voordat de commissie dit aan 
appellant en verweerder had kunnen melden, is de school in gesprek gegaan en is er in overleg 
met de student een oplossing gevonden. 

De ingediende beroepschriften waren verschillend van inhoud en hadden betrekking op 
beslissingen van verschillende examencommissies. 

De beroepen hadden betrekking op: 
  
• niet toekennen van een vrijstelling;  
• weigering om student deel te laten nemen aan het examen;  
• geen instructie ontvangen voor het te maken examen;  
• geen verlenging van de examentijd;  
• te laat verschijnen voor een examen;  
• niet eens met de beoordeling van het examen;  
• geen cijfer ontvangen;  
• geen diploma ontvangen, terwijl aan alle voorwaarden was  voldaan.   
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Interne geschillencommissie arbeidsvoorwaarden  
Deze commissie oordeelt over geschillen tussen een medewerker en zijn leidinggevende. 
De geschillen gaan over toepassing van de cao, het functiewaarderingssysteem (Fuwa-bve) 
en overplaatsing. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het CvB over de 
gegrondheid van het bezwaarschrift en de te nemen besluiten. 
  
In 2021 ontving de commissie drie beroepen. Een van de beroepen is niet-ontvankelijk verklaard, 
wat betekent dat de klacht niet inhoudelijk door de commissie is behandeld en dat er geen 
hoorzitting heeft plaatsgevonden. Het bestuur heeft dit advies overgenomen. Het tweede beroep 
is ontvankelijk verklaard, maar de medewerker heeft het beroep voor de hoorzitting ingetrokken. 
Het derde beroep is door de medewerker ingetrokken voordat over de ontvankelijkheid kon 
worden beslist.  
 
Commissie misstanden  
Bij een melding van (vermoeden van) een misstand roept Mondriaan ad hoc een commissie in 
het leven. Voor dit type klacht beschikt Mondriaan over een klokkenluidersregeling. Er zijn in 2021 
geen meldingen binnengekomen. 

4.6 Risico-inventarisatie en -evaluatie 

ROC Mondriaan voert eens per vier à vijf jaar een risico-inventarisatie uit op elke campus 
of locatie. De nieuw uitgevoerde risico-inventarisaties worden sinds 2019 vastgelegd in een 
digitaal instrument (AMS) dat vanuit de mbo-raad ter beschikking is gesteld. Hierin kunnen alle 
sleutelfiguren (waaronder de OR) up-to-date meekijken wat de actuele stand van zaken is op de 
locaties.  Vanuit het plan van aanpak worden door AMS tevens acties uitgezet bij de betreffende 
verantwoordelijken. 

Voorafgaand aan het in gebruik nemen van een nieuwe locatie wordt een arboquickscan 
uitgevoerd waarbij globaal wordt beoordeeld of er zonder risico’s tot inhuizen kan worden 
overgegaan. 

In 2021 is een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd op de Aspasialaan, Neckar en Tinwerf. 
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