
Op eigen kracht
Het jaar 2009 staat in het teken van het plan 

om per 1 januari 2010 samen te gaan met het 

Horizon College. Dit plan gaat uiteindelijk niet 

door. In 2010 gaan we op eigen kracht verder. 

Onze kracht is dat we goed luisteren naar 

onze belangrijkste klanten: onze deelnemers, 

de scholen waar ze vandaan komen en de 

bedrijven en organisaties waarmee we 

samenwerken. Wat dat in 2009 voor resultaat 

heeft gehad, ziet u in het kort in deze 

jaarverslagfolder. Het complete jaarverslag 

staat op onze site www.regiocollege.nl. 

Minder uitval, meer tevredenheid
Het aantal voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) is in 2008-2009 gedaald van 12,0 % naar 10,7 %.  

De daling is het gevolg van het feit dat we meer werk maken van deelnemersbegeleiding en  

dat we een duidelijk verzuimbeleid hebben. Ook de samenwerking met het vmbo en met de 

gemeenten is een succesfactor. We zijn blij met deze ontwikkeling en zetten ons ervoor in ons 

vsv-cijfer verder omlaag te brengen, zoals afgesproken in het convenant met ministerie en 

gemeenten. 

Ook verheugend is de toename van de 

tevredenheid van deelnemers over hun 

opleiding en over het Regio College als geheel. 

Voor de opleiding is het cijfer 6,6; in het laatste 

onderzoek was dat 6,1. Onze ambitie is dat we  

in 2011 op beide aspecten een 7 scoren. 

Samenwerken aan aansprekend 
beroepsonderwijs
Een mijlpaal in de samenwerking met het vmbo op het gebied van doorlopende leerlijnen is de 

opening van het vernieuwde gebouw de Spinnekop in Purmerend. Hier woont onze Purmerendse 

vestiging sinds het begin van het schooljaar 2009-2010 samen met de vmbo-bovenbouw van de 

Purmerendse ScholenGroep. Met de Zaanse vmbo-scholen wordt een gezamenlijk handboek voor 

een goede overstap vmbo-mbo effectief ingezet. We hebben flink geïnvesteerd in de ontwikkeling 

van onderwijs en we voldoen nu al aan de 

nieuwe landelijke diploma-eisen die vanaf 

2011 gaan gelden. Kernpunt daarin is dat niet 

alleen kennis, maar ook de competenties die 

voor een beroep noodzakelijk zijn aangeleerd 

en aangetoond moeten worden. Het aantal 

deelnemers dat dit competentiegerichte 

onderwijs (cgo) volgt, is gestegen. Op 1 oktober 

2009 volgt 83 % van de BOL-deelnemers cgo – 

dat was een jaar daarvoor 69 %; in de BBL, waar 

veel opleidingen pas in 2009 zijn gestart met 

cgo, volgt 48 % cgo in 2009 (35 % in 2008). 

Groei educatie
Het aantal deelnemers aan inburgerings- en educatieactiviteiten groeit in 2009 aanmerkelijk. 

Ons aanbod voor volwassenen wordt uitgebreider op verzoek van de gemeenten in de regio 

die daarvoor budgetten beschikbaar hebben. De bestrijding van laaggeletterdheid krijgt veel 

aandacht. Mensen die zelf laaggeletterd waren, treden op als ambassadeurs en werven zo 

nieuwe deelnemers. Er worden ook meer programma’s opvoedingsondersteuning verzorgd en 

programma’s ter ondersteuning van vrijwilligers in het verenigingswerk. 

Daarnaast is er groei bij het vavo; steeds 

meer jongeren kiezen ervoor om een 

havo- of vwo-diploma te halen via het 

volwassenenonderwijs. In de komende 

jaren moeten we echter rekening houden 

met teruglopende budgetten door 

overheidsbezuinigingen en door de start  

van marktwerking in 2013.
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Meer studiesucces 
We zien een stijgende lijn in het studiesucces van onze deelnemers. Dat meten we af aan het 

zogenoemde jaarresultaat: het aantal deelnemers dat met een diploma onze school verlaat of 

doorgaat voor een diploma op hoger niveau vergeleken met het totaal aantal schoolverlaters.  

Dit jaarresultaat is sterk toegenomen: van 61,6 % in 2007/2008 naar 65,7 % in 2008/2009.  

Daarmee zitten we boven het landelijk gemiddelde van alle roc’s, dat in 2008/2009  64,8 % 

bedraagt. Ook het diplomaresultaat – het aantal deelnemers dat met een diploma onze school 

verlaat vergeleken met het totaal aantal schoolverlaters – is verbeterd: van  

61,1 % in 2007/2008 naar 64,2 % in 2008/2009.  

Deze verheugende ontwikkeling is grotendeels 

te danken aan onze inspanningen om verzuim en 

voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Nieuwe gebouwen, financieel gezond
We bereiken overeenstemming met woningbouwvereniging Ymere en gemeente Zaanstad over de 

ontwikkeling van onderwijshuisvesting aan de Cypressehout in Zaandam. Daarmee gaat een lang 

gekoesterde wens in vervulling: ons onderwijs wordt geconcentreerd in de gerenoveerde gebouwen 

Cypressehout 95, 97 en 99. Cypressehout 100 wordt verkocht aan Ymere en maakt eind  

2011 plaats voor woningbouw.

In Purmerend betrekken we een nieuw onder-

komen aan de Spinnekop. Daar wonen we nu 

samen met de bovenbouw van het vmbo.

We sluiten 2009 in financieel opzicht goed af. 

We hebben tijdig rekening gehouden met het 

wegvallen van incidentele overheidsbijdragen.

Medewerkers geven ruime voldoende
De tevredenheid van medewerkers over hun werk krijgt het eindcijfer 4,1 (op een schaal van 1 

tot 5). Dat is de uitkomst van het onderzoek dat halverwege 2009 is gehouden. Ook veel andere 

punten krijgen een ruime waardering. De meeste knelpunten die uit het personeelsonderzoek 

naar voren komen, moeten op teamniveau worden opgelost. Dat is een logisch gevolg van 

de keuze om in resultaatverantwoordelijke teams te werken. Medewerkers kunnen zo veel 

invloed hebben op hun werk en op de werkomstandigheden. Regio-brede knelpunten zijn er 

vooral op het gebied van ict-ondersteuning en 

klimaatbeheersing. Klachten als ‘te warm’, ‘te 

koud’ of ‘bedompte sfeer’ heeft het Facilitair 

Bedrijf inmiddels zo goed als opgelost. Op het 

gebied van ict zijn er verbeteringen, maar er 

blijven nog knelpunten. In 2010 zoeken we een 

nieuwe externe ict-partner. 

Contacten met bedrijfsleven
We spelen steeds beter in op de behoefte van werkgevers aan opleidingen op maat voor het 

personeel. In 2009 starten de Martin Schilder Academy - een incompany opleidingsprogramma 

voor een Noordhollandse keten van autobedrijven - en een traject bij bloedbank Sanquin. Er is 

een winteropleiding voor personeel uit de grond-, water- en wegenbouw, en er zijn maatwerk-

trajecten voor medewerkers van onder meer zorginstellingen Evean en Zorgcirkel Waterland.

Met werkgevers hebben we ook regelmatig 

contact over de beroepspraktijkvorming 

(bpv) van deelnemers en de examinering. Een 

ruime meerderheid van de werkgevers vindt 

uitvoering en begeleiding van de bpv ruim 

voldoende. De informatie vanuit de opleiding 

en de aansluiting van onderwijs op de 

beroepspraktijk zijn voor verbetering vatbaar. 

Daarover zijn dan ook afspraken gemaakt met 

werkgevers en met bedrijfsadviescommissies.

Regio College in cijfers
 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Aantal BOL-deelnemers 3.282 3.057 3.017

Aantal BBL-deelnemers/deeltijd-BOL 2.586 2.820 2.763

Totaal 5.868 5.877 5.780

Aantal diploma’s per kalenderjaar (eerstgenoemde jaar in kolom) 1.875 1.851 2.048

Jaarresultaat deelnemers 61.6 % 65.7 % (nog niet beschikbaar)

Aantal vsv’ers 12.0 % 10.7 % (nog niet beschikbaar)

Aantal deelnemers educatie en volwassenenonderwijs 1.764   1.360 3.631

Deelnemerstevredenheid over opleiding  (tweejaarlijks onderzoek): 6,1 -- 6,6

Aantal Maatwerktrajecten 29   19 27

Aantal medewerkers 579 562 566
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