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De medewerkers van het Regio College hebben in 2011 onverminderd gewerkt aan het 

verhogen van het studiesucces van de deelnemers en  het versterken van de aantrek-

kingskracht van het Regio College. Diploma- en  jaarresultaat zijn flink gestegen, het 

aantal voortijdig schoolverlaters is fors gereduceerd en eerstejaars deelnemers waarde-

ren hun opleiding hoger dan voorgaande jaren. Het aantal deelnemers is licht gestegen, 

waar in vorige jaren nog sprake was van een daling. Het Regio College blijft investeren 

in de professionalisering en loopbaanontwikkeling van docenten. Een impressie van de 

resultaten in 2011 treft u aan in deze jaarverslagfolder. Het complete jaarverslag staat op 

www.regiocollege.nl.
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2 Lichte stijging aantal 
deelnemers
De daling van het deelnemersaantal in de laatste  

twee schooljaren is gekeerd, aan het begin van 

2011-2012 is er sprake van een lichte toename.  

De groei vindt vooral plaats bij de beroeps-

opleidende leerweg (BOL); het aantal deelnemers  

in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is als 

gevolg van de economische crisis licht dalend.  

Bij de BOL heeft de groei vooral plaatsgevonden 

bij de opleidingen handel, ICT, toerisme, uiter-

lijke verzorging, pedagogisch werker en assisten-

ten gezondheidszorg. Bij de BBL is er een sterke 

stijging bij de opleiding verpleging en verzorging 

in Zaandam. Het deelnemersaantal op de locatie 

Purmerend is met 13% toegenomen.

Warme band 
voortgezet onderwijs
Als partner in het Zaans Verbond onderhoudt het 

Regio College nauwe relaties met de omliggende 

instellingen in het vmbo. Doel is de overgang  

van vmbo naar mbo zo soepel mogelijk te laten  

verlopen. Het Regio College heeft de ambitie zijn 

dienst verlening uit te breiden. Dit jaar zijn er drie 

contactpersonen (docenten) aangesteld die ieder 

voor een deel van het opleidingsaanbod van het 

Regio College de contacten onderhouden met  

de mentoren en decanen van de vmbo-scholen.  

Op deze manier kan het Regio College beter  

inspelen op de vragen, behoeften en problemen 

zoals die binnen het vmbo leven en worden 

ervaren. In Waterland werkt het Regio College al 

langer op deze wijze; daar is één ‘accountmanager’ 

Aantal
deelnemers 
Purmerend 

met 13% 
toegenomen!

Flink hoger diploma- 
en jaarresultaat

Zowel het in het schooljaar 2010-2011 gereali-

seerde diplomaresultaat als het jaarresultaat 

liggen voor het Regio College als geheel flink 

hoger dan in de jaren daarvoor. Het Regio 

College scoort op beide indicatoren aan-

merkelijk beter dan het landelijk gemiddelde. 

Ook ten opzichte van de omliggende roc’s 

scoort het Regio College goed; de ambitie is 

om deze positie vast te houden. 
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Landelijk de op één na hoogste score wat betreft 
reductie aantal voortijdig schoolverlaters

Regio College in cijfers
2009/2010 2010/2011 2011/2012

Aantal BOL-deelnemers 3.018 2.920 3.036

Aantal BBL-deelnemers/deeltijd-BOL 2.752 2.486 2.435

Aantal deelnemers educatie en vavo 3.133 3.310 2.046

Aantal diploma’s 2.051 2.054 1.981

Diplomaresultaat 66,7% 72,4% Nog niet bekend

Jaarresultaat 67,1% 71,4% Nog niet bekend

Percentage 9,7% 8,7% Nog niet bekend 

Tevredenheid deelnemers* over de opleiding 6,6 7,0 6,7

Tevredenheid deelnemers* over de school 6,0 6,6 6,0

Tevredenheid van bedrijven

over aansluiting onderwijs op de praktijk

Voldoende tot goed 

81.9%

-

Aantal medewerkers 566 546 505

* 2009-2010: ‘ZITTENDE’ DEELNEmERs, 2010-2011: NIEUWE DEELNEmERs

voor de contacten met het vmbo. In 2011 is ook 

een begin gemaakt met overleg met havo-decanen 

en met het informeren van leerlingen uit havo 4 

en hun ouders. Voor leerlingen die de havo niet 

kunnen afmaken, biedt het middelbaar beroeps-

onderwijs immers een aantrekkelijke route naar 

hbo of arbeidsmarkt.

Vermindering uitval
Over de periode 2005-2011 heeft het Regio College 

landelijk de op een na hoogste score wat betreft 

procentuele reductie van het aantal voortijdig 

schoolverlaters (vsv'ers). De inspanningen op het 

gebied van deel nemersbegeleiding en verzuim-

beleid hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. 

Aan nieuw ingeschreven deelnemers is nog voor  

de zomervakantie de mogelijkheid geboden  

om een gesprek te hebben over de juistheid van 

hun opleidingskeuze. Van dit aanbod hebben  

150 deelnemers gebruik gemaakt. Zij hebben zo 

een meer gerichte opleidingskeuze kunnen maken, 

waar  door de kans op verzuim en uitval is verkleind. 

Ook de inzet van plusmiddelen ter ondersteuning 

van ‘over belaste’ jongeren heeft een positief effect 

gehad op de vsv-cijfers.



4 Tevredenheid opleiding 
en school
Eerstejaars deelnemers beoordelen in 2011 hun 

op leiding met een 7,0. Dit is een stijging ten 

opzichte van 2009. Bijna alle deelnemers waarde-

ren hun opleiding met een hoger rapportcijfer dan 

de school. De tevredenheid over het Regio College 

als geheel ligt met 6,6 nog onder het streefniveau, 

maar is ten opzichte van het vorige instroom-

onderzoek uit 2009 (6,2) wel verbeterd. 

Professionalisering 
Voor het Regio College is de docentfunctie de  

ruggengraat van de organisatie. Daarom besteedt 

het Regio College veel aandacht aan de professio-

nalisering en loopbaanontwikkeling van docenten. 

Er is een nieuwe functie roc-docent (LD-schaal) 

ingesteld. Voor deze functie is, in samenwerking 

met andere roc’s, een speciale masteropleiding 

ontwikkeld. Vanaf eind 2010 zijn 33 medewerkers 

benoemd tot seniordocent, 24 docenten volgen een 

ontwikkeltraject dat moet leiden tot een benoe-

ming tot seniordocent. 

Nieuwe afdelingen
Het servicecentrum (het informatie- en advies-

centrum voor deelnemers en docenten) en X-tra  

(de plusvoorziening voor overbelaste jongeren) 

maken met ingang van het schooljaar 2011-2012 deel 

uit van de nieuwe afdeling Regio Entree. Daarnaast 

worden in deze afdeling de niveau 1 opleidingen 

(AanZ!) van het Regio College ondergebracht. 

Hiermee zijn de activiteiten die worden geken-

merkt door een combinatie van onderwijs en zorg 

organisatorisch gebundeld. De vorming van Regio 

Entree maakt het mogelijk de afdelingen Agogische 

Beroepen en Gezondheidszorg samen te voegen tot 

de nieuwe afdeling Zorg & Welzijn. 

Portfolio
In Purmerend is de opleiding Outdoor & Adventure 

succesvol van start gegaan. De opleiding op niveau 2 

bereidt deelnemers voor op werk in de recreatie-

sector en bevat veel actieve en sportieve elementen. 

De turboroute economie, een snelle aansluiting van 

vmbo op mbo niveau 4, is zeer succesvol. Aan een 

doorgaande leerlijn vmbo-mbo wordt bij alle oplei-

dingen veel aandacht besteed.Uit een vergelijkend 

onderzoek met andere roc’s blijkt het Regio College 

landelijk bij de top vijf te horen voor wat betreft de 

doorstroom naar het hbo. 

Aanvullende 
ondersteuning
Bij de zorgadviseurs, schoolmaatschappelijk werkers 

en coaches van X-tra kunnen deelnemers terecht die 

door overbelasting of privéproblemen extra begelei-

docent  is  
de ruggen-

graat van de 
organisatie
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ding nodig hebben bij de voortgang van hun studie. 

In 2011 is het team van specialisten uitgebreid om 

de zorgstructuur van het Regio College verder vorm 

te geven. Daarnaast is in het Zorg Advies Team (ZAT) 

de samenwerking met externe instanties, zoals 

leerplicht, GGD en Jeugdzorg, geïntensiveerd. Op de 

locatie Purmerend is in mei ook een zorgstructuur 

opgezet. De eerste evaluaties hier zijn positief.

Maatwerk taal- en 
rekenonderwijs
Veel deelnemers die instromen hebben een achter-

stand en moeten via extra taal- en rekenlessen op 

het gewenste niveau worden gebracht. Het Regio 

College staat hier voor een forse opgave. Vooral de 

BBL, met deelnemers die maar één dag per week op 

school zijn, vraagt om een specifieke aanpak. 

Medezeggenschap
De medezeggenschap binnen het Regio College is 

vernieuwd. Vanaf maart 2011 functioneert de mede-

zeggenschap van het personeel onder het regime 

van de Wet op de Ondernemingsraden en is er een 

Ondernemingsraad, die in de plaats is gekomen 

van de Centrale medezeggenschapsraad. Daarnaast 

heeft de medezeggenschap van deelnemers een 

stevige verankering gekregen door de instelling van 

een Deelnemersraad (DR). 

Samenstelling CvB 
Na 12 jaar heeft Erica Burggraaff afscheid genomen 

als voorzitter van het College van Bestuur.  

De Raad van Toezicht heeft Wim van Amersfoort, 

reeds lid CvB, per 15 november 2011 benoemd als 

haar opvolger in deze functie. Dorien Nelisse wordt 

per 15 maart 2012 benoemd als lid CvB.

Het complete jaarverslag 
staat op www.regiocollege.nl.
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