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Doelstelling
ROC Mondriaan wil voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt zorgen.
Stevige banden met en grote betrokkenheid van het werkveld zijn hierbij onmisbaar. Daarom – en
om te zorgen voor horizontale verantwoording - heeft ROC Mondriaan adviesraden ingesteld.
Deze adviesraden:
a. geven adviezen ter bevordering van de kwaliteit van de opleiding en de beroepspraktijkvorming;
b. adviseren over de uitwerking van de strategie en beleidsvoornemens binnen de betreffende
scholen van ROC Mondriaan.
c. onderkennen en duiden inhoudelijke en innovatieve ontwikkelingen en maatschappelijkeconomische bewegingen die betrekking hebben op de relatie onderwijs-arbeidsmarkt;
d. stellen informatie beschikbaar en delen ervaringen waarmee de strategische ontwikkeling van
ROC Mondriaan versterkt wordt;

Werkwijze
1. De onderwijsdirecteur overlegt met de betrokken schooldirecteuren over het aantal in te stellen
adviesraden.
2. Een adviesraad bestaat uit 6 tot 10 leden.
3. De onderwijsdirecteur benoemt de leden van de adviesraad en let erop dat de leden relevante
vertegenwoordigers uit het werkveld zijn.
4. Een adviesraad komt minimaal twee keer per schooljaar bijeen.
5. De onderwijsdirecteur en/of de schooldirecteur bereidt de bijeenkomst voor en zorgt voor een
jaarlijkse, inhoudelijke terugkoppeling aan het College van Bestuur.
6. Een lid wordt voor een periode van 4 jaar benoemd en desgewenst kan een tweede benoeming
volgen van opnieuw een periode van 4 jaar.

De leden van de adviesraad
1. Een lid van de adviesraad is een actieve vertegenwoordiger van het werkveld waarvoor de school
de studenten opleidt.
2. Een lid van de adviesraad is bereid om innovaties en ontwikkelingen uit het werkveld met de
scholen van ROC Mondriaan te delen.
3. Een lid van de adviesraad gaat integer om met alle vertrouwelijke informatie die hij vanuit deze
rol verkrijgt.
4. Een lid van de adviesraad heeft goed zicht op het onderwijs en op de beroepspraktijkvorming en
daarmee op de verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
5. Een lid van de adviesraad is bereid als ambassadeur voor ROC Mondriaan op te treden.
6. Een lid van de adviesraad is bereid om de jaarlijkse bijeenkomst in maart met het College van
Bestuur en leden van de Raad van Toezicht in het teken van horizontale verantwoording van ROC
Mondriaan bij te wonen.

Deze Code adviesraden ROC Mondriaan vervangt het Reglement Adviesraad ROC Mondriaan (2016).
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