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inleiding tot het mbo in Rivierengebied25 jaar geschiedenis maak je met mensen

Dit jaar bestaat ROC Rivor 25 jaar. Een 
school als deze komt natuurlijk niet zomaar 
uit de lucht vallen; daar gaan heel wat 
ontwikkelingen aan vooraf. In dit boek 
staan we daarom stil bij de politieke, maat-
schappelijke en onderwijskundige ontwik-
kelingen die de afgelopen honderd jaar 
direct of indirect invloed hebben gehad op 
de fusieprocessen die uiteindelijk hebben 
geleid tot het ontstaan van ROC Rivor. Dit 
historische overzicht maakt duidelijk waar 
ROC Rivor vandaan komt en schetst het 
kader waarbinnen de school functioneert. 
Het grootste deel van het boek gaat 
uiteraard over 25 jaar onderwijs en de 
onderwijsontwikkelingen binnen ROC Rivor 
zelf.

De inhoud van dit boek is ontstaan door 
gesprekken met (oud-)collega’s en door 
het raadplegen van veel andere bronnen. 
Deze zoektocht heeft in mijn optiek geleid 
tot een verhaal op hoofdlijnen, dat soms 
niet-chronologisch is. Hierbij pretendeer ik 
niet volledig te zijn.
Ik beschrijf een aantal interventies door de 
overheid en door het management van de 
school en ben vooral op zoek gegaan naar 
de gevolgen hiervan voor het personeel en 
de studenten van de school en daarmee 
voor de regio waarin ROC Rivor actief is. 
Dat er daarbij vooruit wordt gekeken, past 
bij mijn gewoonte van een leven-lang-leren!

1993: het Regionaal 
opleidingscentRum
Het onderwijslandschap in Tiel is in de 
periode 1989 tot 2001 in een aantal 
stappen compleet door elkaar geschud. Na 
herschikking van het complete onderwijs-

Goed onderwijs hangt af van gepassio-
neerde mensen. Mensen die praktische en 
theoretische ervaringen en kennis willen 
delen, verbeteren en het beste uit hun 
ambacht willen halen.

Een (beroeps)onderwijsorganisatie heeft 
geen collectief geheugen. Het zijn de 
mensen die er werken én de mensen met 
wie ze werken, die in stand houden wat 
goed is. Zij zijn ook degenen die dingen 
veranderen als dat nodig is. Deze onder-
wijsprofessionals bepalen het DNA-spoor 
van werkbaar onderwijs binnen en 
soms (als dat niet anders kan) buiten 
tijdgebonden structuren. Zo gingen ze en 
gaan ze met de veranderende tijd mee: 
van losse specifieke scholen naar een 
samenwerkend, geïntegreerd regionaal 
ROC.

aanbod bestaat er sinds 1993 één school 
voor middelbaar beroepsonderwijs (ROC 
Rivor). Daarnaast is er sinds 2001 nog maar 
één school voor voortgezet onderwijs (RSG 
Lingecollege). 

Tot 1993 bestaan er wel scholen voor mto, 
meao, mdgo, maar de term Middelbaar 
Beroepsonderwijs (mbo) wordt nog 
niet gehanteerd. Dat verandert met de 
invoering van de WEB (Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs) waarmee alle onder-
wijsactiviteiten op het gebied van het 
middelbaar beroepsonderwijs worden 
samengebracht binnen regionale oplei-
dingscentra (roc’s). Onderdelen hiervan zijn 
de opleidingen die traditioneel gekoppeld 
waren aan scholen voor voortgezet 
onderwijs of streekscholen, zoals 
Zwanenveld in Nijmegen. 
Op 1 april 1993 wordt de oprichtingsakte 
getekend van het Regionaal Opleidingscen-
trum Gelders Rivierengebied. 

ROC Gelders Rivierengebied ontstaat door 
een fusie van zeven verschillende onder-
wijsorganisaties:
• Rivierenland College (mbo-bbo-kmbo)  

uit Tiel
• Vormingswerk voor jongeren  

(Tiel - Culemborg)
• Scholengemeenschap De Waalstroom 

(Tiel)
• Volwasseneducatie Meerstromen (Tiel) 
• Centrum voor Volwasseneducatie  

De Drie Stromen (Geldermalsen)
• Gemeentelijke dag- en avondscholen- 

gemeenschap Tiel (mavo en meao)
• Teisterbant College (Culemborg). 

Het is goed je eigen historie te kennen. 
Deze bepaalt immers mede het hier en nu. 
De historie vormt ook een basis voor de 
toekomst, waarin veranderingen er steeds 
weer om vragen het beroepsonderwijs aan 
te passen aan nieuwe omstandigheden. 
Het doel van ROC Rivor is daarbij altijd 
hetzelfde, namelijk niet om beter te zijn 
dan iemand anders, maar beter te zijn dan 
je vorige zelf. Dat is wat aandacht voor 
je eigen ambitie in essentie betekent: er 
uithalen wat erin zit! Van lerende naar 
werkende of docerende, en soms allebei. 
En in de toekomst wellicht steeds meer 
een combinatie van deze drie als leren en 
werken meer en meer worden verweven.

Volgens het fusierapport bestaat het 
onderwijsaanbod van ROC Rivor vanaf 1 
september 1993 uit:
• basiseducatie
• voortgezet algemeen volwassenenonder-

wijs (vavo)
• deeltijd-mbo
• voltijd-mbo
• beroepsbegeleidend onderwijs (lessen 

aan leerlingen van het leerlingstelsel)
• vormingswerk voor jeugdigen
• vormings- en ontwikkelingswerk
• activiteiten voor mensen zonder werk.

In 2003 verandert de naam Regionaal 
Opleidingscentrum Gelders Rivierengebied 
in ROC Rivor. Voor dit jubileum houden we 
de oprichting van ROC Gelders Rivierenge-
bied aan, 1993 dus. Want dat is het jaar dat 
de bovengenoemde onderwijsorganisaties 
als één school samen verder gingen.

De opzet van het boek maakt het mogelijk 
zelf de leesvolgorde te bepalen door 
gebruik te maken van de inhoudsopgave 
en begrippenlijst. Het boek begint met wat 
geschiedenis, maar het staat u uiteraard 
vrij te beginnen waar u wilt, of het boek 
in een andere volgorde te lezen dan 
gebruikelijk. 

Ik wens u veel lees- en kijkplezier!

Edwin	Verkleij

De nauwe aansluiting tussen arbeidsmarkt 
en onderwijs vraagt om nieuwsgierigheid 
naar ontwikkelingen binnen en buiten 
het vakgebied en de vraag hoe je die kunt 
integreren binnen de werkzaamheden 
van een onderwijsorganisatie. Het kan 
betekenen dat je moet durven te breken 
met bestaande denkpatronen, dat je gaat 
samenwerken in tijdelijke netwerken, dat 
je het lef hebt bestaande structuren ter 
discussie te stellen. Kortom: dat je moet 
durven “educatief te ondernemen”.

Geniet van dit prachtige jubileumboek – van 
meer dan 25 jaar onderwijsgeschiedenis 
in Rivierenland – en herken mogelijke 
bouwstenen voor een mooie toekomst. 
Ik nodig u van harte uit om daar met ons 
de komende 25 jaar aan mee te werken 
en veel vakbekwame mensen in en voor 
Rivierenland op te leiden en te behouden.

Dr.	ing.	C.J.	(Cees)	Brouwer
Voorzitter	College	van	Bestuur	ROC	Rivor
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maatschappelijke 
ontwikkelingen
In het kader van dit boek worden zeven 
ontwikkelingen onderscheiden:

1. de overgang van particulier initiatief naar 
wettelijke regelingen

2. de sociale omwenteling binnen onze 
samenleving

3. de emancipatie van vrouwen en hun 
plaats op de arbeidsmarkt

4. het ontstaan van branche- 
organisaties

5. de komst van grote groepen 
gastarbeiders naar Nederland

6. de hoge jeugdwerkloosheid in de jaren 
80 van de vorige eeuw

7. de start van de marktwerking in de 
arbeidsvoorziening: opzetten rbo’s en 
rca’s.

de oveRgang van paRticulieR 
initiatief naaR wettelijke 
Regelingen
Tot 1798 zijn de gilden de meest 
belangrijke initiatiefnemers als het gaat om 
het opleiden van werknemers in met name 
de technische sector. Onder de Franse 
overheersing (1795 – 1813) worden de 
gilden formeel afgeschaft, maar het duurt 
tot 1850 voor hun macht ook feitelijk wordt 
gebroken. 

gilden

Gilden bestaan al heel lang: de Romei- 
nen kennen al gilden, de zogenaamde 
collegia. Die collegia zijn een soort 
bonden voor bepaalde beroepsgroepen 
waarbij je je vrijwillig kan aansluiten. 
In tegenstelling tot de middeleeuwse 
gilden reguleren de Romeinse gilden de 
concurrentie tussen de leden niet. Dat 
gebeurt pas vanaf de middeleeuwen, 
rond de twaalfde en dertiende eeuw. 
Daarmee verdwijnt ook het vrijwillige 
karakter van de gilden.

In een gilde worden kennis en ervaring 
uitgewisseld en worden nieuwe 
gildeleden opgeleid in het vak. Na een 
gedegen opleiding kan een leerling 
erkend worden als vakman. Hij krijgt dan 
de titel ‘gezel’. Als hij na heel wat jaren 
de gilde- of meesterproef heeft gedaan, 
mag hij zich ‘meester’ noemen. 
Het gilde behartigt de belangen van 
de gildeleden en beschermt hen. Vaak 
heeft een gilde het alleenrecht op het 
uitoefenen van het betreffende vak. Zo 
kan het gilde de kwaliteit van het werk 
waarborgen.

Tot het eind van de 19e eeuw volgt bijna 
iedereen slechts lager onderwijs, wat 
voor die tijd voor de meeste mensen ook 
voldoende is. 

In de eerste helft van de twintigste 
eeuw worden veel ambachtsscholen 
gesticht. Een voorbeeld hiervan is de 
Tielse Ambachtsschool, die in 1898 wordt 
opgericht door het Departement Tiel der 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen. 
Technisch onderwijs ontstaat in die tijd met 
name door particulier initiatief. 
Dat verandert in 1919 met het aannemen 
van de Wet op het Nijverheidsonder-
wijs, die onder andere voorschrijft dat 
praktisch onderwijs vergezeld moet 
gaan van scholing op theoretisch gebied. 
De overheid vindt het dus belangrijk 
dat jonge mensen niet alleen praktisch 
onderwijs volgen, maar ook een bepaalde 
theoretische basis meekrijgen. De wet 
wordt gezien als een mooi compromis 
tussen staatsbemoeienis en de wens tot 
vrije ontwikkeling met staatssteun. 

de sociale omwenteling binnen 
onze samenleving
De jaren 60 en 70 van de vorige 
eeuw worden gekenmerkt door het 
onomkeerbare proces van democratise-
ring binnen de Nederlandse samenleving. 
Met deze periode wordt de naoorlogse 
wederopbouw afgesloten en komen de 
westerse economieën tot bloei. Mensen 
eisen steeds meer inspraak: studenten 
gaan de barricaden op voor meer invloed 
op de studieprogramma’s, arbeiders 
worden mondiger en de overlegeconomie 
(het zogenoemde poldermodel) ontstaat. 

Enkele belangrijke veranderingen zijn:
• Het invoeren van de Algemene 

Ouderdomswet (1957) en andere sociale 
voorzieningen.

• Het toekennen van (beperkte) 
zeggenschap van werknemers in 
bedrijven via de ondernemingsraden.

• Het afschaffen van geleide loonpolitiek 
(de overheid kon nog wel via wettelijke 
maatregelen ingrijpen in de lonen).

• De overgang van de maatschappij 
als collectief naar individualisme. 
Het bestaande politieke bestel komt 
daardoor sterk onder druk te staan. 

Door het werk van Marga Klompé, de 
eerste vrouwelijke minister in Nederland, 
wordt in 1963 de Algemene Bijstandswet 
aangenomen en twee jaar later ingevoerd. 
Deze wet vormt een keerpunt in de 
sociale geschiedenis van Nederland: de 
wet haalt ‘armenzorg’ uit de sfeer van de 
liefdadigheid (caritas). De Bijstandswet 
veranderde dat radicaal.  “Van genade naar 
recht!” zo typeert Klompé het zelf. 

Nederland kent in deze periode een 
krachtige economisch-industriële 
ontwikkeling. En mede onder invloed van 
politici als Marga Klompé ook een sterke 
sociaal-economische ontwikkeling. Zij 
houdt zich van 1956 tot 1971 onder andere 
bezig met maatschappelijk werk en is een 
warm pleitbezorger voor het vergroten 
van de zelfredzaamheid van burgers, de 
ontplooiing van creativiteit en permanente 
educatie. Zij ziet de samenleving als een 
‘maakbaar’ organisme en is van mening dat 
maatschappelijk werk daarin een vooraan-
staande taak heeft. 
Maatschappelijk werk en vormingswerk 
(in eerder jaren vooral gekenmerkt door 
de ‘geur’ van liefdadigheid) worden onder 
invloed van Klompé geprofessionali-
seerd tot een onafhankelijke werksoort 
met verbindingen naar de wetenschap 
(andragogiek).

historisch perspectief beroepsonderwijs 

Om te begrijpen hoe een onderwijsinstelling als ROC Rivor tot stand is gekomen, is het belangrijk terug 
te kijken op wat eraan vooraf is gegaan. Welke historische ontwikkelingen hebben geresulteerd in de 
huidige mbo’s? 
Voor dit historisch perspectief is het noodzakelijk een aantal mijlpalen uit de afgelopen eeuwen de 
revue te laten passeren. Een deel van deze mijlpalen heeft te maken met het aannemen van wetten die 
met enige vorm van onderwijs te maken hebben. De belangrijkste motoren achter deze wetswijzigingen 
(en de snelheid waarmee dat gebeurt) zijn maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. 

Ambachtsschool	Tiel	aan	de	Oliemolenwal	(1920)

Marga	Klompé	in	haar	werkkamer

1
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ontslag bij vooRgenomen 
huwelijk
Maaike van de Sluis is net 17 jaar oud 
als zij in de zomer van 1945 aan de 
slag gaat als verplegende-in-opleiding 
in Ziekenhuis Bethesda te Tiel. In 1948 
krijgt zij verkering met de dan 25-jarige 
Peter Boudewijn, die werkzaam is bij 
Daalderop. Het stel staat een paar jaar 
ingeschreven als woningzoekende. In 
1950 krijgen zij een woning aangeboden 
in de Esdoornstraat in Tiel. Zij kunnen 
daar alleen gebruik van maken als 
zij getrouwd zijn. Peter handelt zeer 
doortastend en vraagt Maaike meteen 
ten huwelijk. Begin mei melden zij zich 
bij de Burgerlijke Stand van de gemeente 
Tiel om in ondertrouw te gaan. Het 
huwelijk wordt voltrokken op 25 mei 
1950.
Een dag na de ondertrouw ligt 
de ontslagbrief van Maaike in de 
brievenbus. Door dit ontslag kan zij 
haar in-service-opleiding niet afmaken. 
Maaike vindt dat jammer, “maar het is 
nu eenmaal zo!”
Tussen 1950 en 1980 is zij naast haar 
drukke ‘baan’ thuis actief in allerlei 
vormen van vrijwilligerswerk in Tiel, 

waaronder lidmaatschap van de 
ouderraad van de lagere school van 
de kinderen, het organiseren van 
gezinshulp via de protestante vereniging 
Gustaaf Adolf en het opzetten en 
uitvoeren van terminale thuiszorg in Tiel.
Peter Boudewijn werkt na zijn 
pensionering nog een aantal jaren op 
de Technische school in Tiel. Begin 
jaren 90 vervangt hij ruim een jaar een 
zieke werktuigbouwkundedocent op het 
toenmalige Rivierenland College.

vRouwen in het aRbeidspRoces
Vrouwen hebben altijd gewerkt. In hun 
eigen huishouden of op het land. Vaak 
onbetaalde arbeid, maar onmisbaar 
om te overleven. Vanaf het begin van 
de 19de eeuw werken ze ook in het 
onderwijs. Over het algemeen op een 
lagere school en in de laagste klassen. 
De mannelijke onderwijzers gaven 
meestal les in de hoogste klassen of 
waren hoofd van de school. Vrouwen 
zouden beter overweg kunnen met de 
‘kleintjes’ op de scholen. Het salaris van 
mannen en vrouwen is in principe gelijk, 
maar alleenstaande vrouwen krijgen 
minder salaris: zij hoeven immers geen 
gezin te onderhouden. 
Na 1900 vindt een explosieve groei 
plaats van vooral het aantal vrouwen 
dat werkzaam is bij de overheid en als 
verpleegster. Bij de overheid vertienvou-
digt het aantal vrouwelijke werknemers 
vanaf de eeuwwisseling tot 1950. Dat 
komt vooral door de invoering van de 
typemachine. In 1935 wordt een wet 
aangenomen waarin staat dat vrouwen 
worden ontslagen zodra ze trouwen. 
Deze wet wordt pas in 1957 afgeschaft. 
Na de Tweede Wereldoorlog stijgt het 
aantal werkende vrouwen flink. In die 
periode van wederopbouw zijn veel 
nieuwe arbeidskrachten nodig, ook 
omdat mannelijke oorlogsslachtoffers 

niet meer actief zijn op de arbeidsmarkt. 
Bovendien verandert de moraal over 
vrouwenarbeid. 
Vooral na de tweede feministische golf 
van de jaren 60, 70 en 80 is het aantal 
werkende vrouwen enorm toegenomen. 
Tegenwoordig werkt 63,2% van de 
vrouwen tussen de 15 en 75 jaar (bij 
mannen is dat 72,5%). Gemiddeld 
werken vrouwen 26 uur, en mannen 
36 uur per week, waardoor veel meer 
mannen economisch zelfstandig zijn dan 
vrouwen. 

Tinnen	lepel	als	relatiegeschenk	bij	
het	opheffen	van	de	Stichting	Bemetel	
(landelijk	orgaan)

Maaike	Boudewijn	tussen	twee	
collega-zusters	voor	het	oude	Bethesda-
ziekenhuis	in	Tiel

de emancipatie van vRouwen en 
hun plaats op de aRbeidsmaRkt
Vanaf het begin van de 19e eeuw gaan 
steeds meer vrouwen werken. In veel 
West-Europese landen wordt tijdens 
de Eerste Wereldoorlog het tekort 
aan arbeidskrachten in fabrieken 
opgevangen door vrouwelijke arbeiders. In 
Nederland, dat neutraal was in de Eerste 
Wereldoorlog, kwam de arbeidsparticipatie 
van vrouwen wat later op gang. 
Vrouwen blijken goede en bruikbare 
arbeidskrachten. In de gloeilampenfabriek 
van Philips in Eindhoven komt men tot 
de conclusie, dat de ‘fijne vrouwenvin-
gers’ erg goed zijn in bijvoorbeeld het 
plaatsen van gloeidraden in gloeilampen. 
Langzaam maar zeker neemt het aantal 
werkende vrouwen toe, vooral in de zorg 
en in het onderwijs. Maar volgens de dan 
geldende wettelijke regels worden deze 
‘meisjes’ echter ontslagen op het moment 
dat zij gaan trouwen. Dat geldt ook in 
het onderwijs, dus ook voor docenten. 
Vrouwen horen zich immers geheel te 
wijden aan de zorg voor het huishouden, 
hun echtgenoot en de kinderen. Die 

opvatting is direct te vertalen in de door 
veel meisjes gemaakte schoolkeuze.

De man is het hoofd van het gezin en 
vrouwen worden gezien als handelingson-
bekwaam. Dit betekent dat vrouwen niet 
mogen werken, geen rechtshandelingen 
mogen verrichten, geen verzekeringen 
mogen afsluiten, geen bankrekening 
kunnen openen en niet zonder 
toestemming van hun man op reis mogen. 
Op 14 juni 1956 wordt de ‘Wet hande-

lingsonbekwaamheid’ afgeschaft en mogen 
ook getrouwde vrouwen (blijven) werken. 

In de loop van de jaren 70 van de vorige 
eeuw beginnen vrouwen die minder kans 
hebben gehad op een mooie schoolcar-
rière aan een inhaalslag. In die periode 
worden op veel plaatsen avond-mavo’s 
gestart, beter bekend als moeder-mavo’s. 
In Culemborg gebeurt dit in 1976, in Tiel in 
1978. 

het ontstaan van 
bRancheoRganisaties 
In de twintigste eeuw, vooral na de Tweede 
Wereldoorlog, worden diverse branche-
organisaties (later: landelijke organen 
en kenniscentra) opgericht. Hun rol is 
te vergelijken met de rol van de gilden 
eeuwen eerder. In hun takenpakket zitten:
• het opbouwen en verspreiden van 

vakkennis in iedere branche
• het beschrijven van het curriculum van 

beroepsopleidingen
• het ontwikkelen van lesmaterialen 

en examens en het organiseren van 
cursussen. 

In	Bijlage	1	vindt	u	een	overzicht	van	
kenniscentra.

In 2015 dragen alle landelijke organen 
hun activiteiten betreffende de curricula 
over aan de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB 
voert alle wettelijke taken uit voor de kwali-
ficatiestructuur en beroepspraktijkvorming. 
SBB neemt daarmee de plaats in van de 
’oude’ kenniscentra en is verantwoordelijk 
voor het verspreiden en onderhouden van 
alle geldende kwalificatiedossiers.
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de hoge jeugdweRkloosheid in de 
jaRen 80 van de voRige eeuw 
De jaren 80 kenmerken zich door een 
hoge jeugdwerkloosheid. Door die hoge 
werkloosheid kunnen veel lbo-gediplo- 
meerden niet deelnemen aan een 
passende bbo-opleiding. Want om via het 
Leerlingstelsel deel te mogen nemen aan 
een opleiding in het beroepsbegeleidend 
onderwijs (bbo), moet een leerling een 
baan hebben in de betreffende branche 
en in het bezit zijn van een geldige 
leer-werk-overeenkomst. 
In Rivierenland bedenkt men twee 
oplossingen voor dit probleem: 
1. Men gaat bbo-opleidingen aanbieden 

in een voltijdvorm: het kmbo (kort 
middelbaar beroepsonderwijs). Ik kom 
hier later op terug.

2. En er worden opleidingsbedrijven voor 
technische beroepen opgezet. 

In 1984 wordt in Geldermalsen de ReVaBo 
(Regionale Vakopleiding Bouwbedrijven) 
opgericht. Bij dit samenwerkingsverband 
zijn verschillende regionale bouwbedrijven 
aangesloten. Een leerling met een 
lbo-diploma timmeren of metselen krijgt 
een betaalde baan bij de ReVaBo en wordt 
tegen betaling gedetacheerd bij een van 

de gecertificeerde lid-bedrijven. De leerling 
krijgt hiermee de gewenste leer-werkover-
eenkomst en een opleidingsgarantie voor 
het praktijkgedeelte van zijn aspirant- 
gezelopleiding. De Revabo gaat intussen 
door het leven als Bouwmensen 
Rivierenland.

In 1988 wordt met hetzelfde doel in 
Geldermalsen het SPOS (Samenwerkings-
verband Praktijkopleiding Schilderen) 
opgericht. Later wordt de naam gewijzigd 
in Schildersvakopleiding Geldermalsen.

ReVaBo en SPOS werken intensief samen 
en zijn samen met de bouwafdeling 
van ROC Rivor gehuisvest aan de 
Poppenbouwing in Geldermalsen. 

de staRt van de maRktweRking in 
de aRbeidsvooRziening: opzetten 
Rbo’s en Rba’s
Tot 1990 is de arbeidsbemiddeling in 
handen van Gewestelijke Arbeidsbureaus. 
De regio Rivierenland valt dan onder het 
arbeidsbureau Nijmegen. Met de invoering 
van de Arbeidsvoorzieningswet (1990) 
maakt de politiek een eind aan de mono-
poliepositie die de overheid op het gebied 
van arbeidsbemiddeling had: ook private 

arbeidsbemiddelaars worden toegelaten. 
Het ultieme doel van de Arbeidsvoor-
zieningswet is het verbeteren van de 
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het 
actief bestrijden van de werkloosheid.
Deze wet regelt verder nog:
• Decentralisering	van	diverse	activiteiten 
van	de	landelijke	overheid	naar	de	regio.	

 Regionale activiteiten (in 28 regio’s) 
worden niet meer aangestuurd vanuit 
het ministerie van Sociale Zaken (Direc-
toraat-generaal voor de Arbeidsvoor-
ziening), maar door regionale besturen. 
Deze worden gevormd door de sociale 
partners: werkgevers, werknemers en de 
overheid.

• De	oprichting	van	28	rba’s	(regionaal	
bureau	arbeidsvoorziening).

 Deze 28 rba’s zijn verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van activiteiten op gebied 
van de nu decentraal (op gemeentelijk 
niveau) geregelde arbeidsvoorziening.

 In 2001 is de naam ‘RBA Tiel’ gewijzigd 
in ‘Centrum voor Werk en Inkomen’. 
Dit centrum is gevestigd in het oude 
NUON-pand aan de Nieuwe Tielseweg in 
Tiel.

 In 2016 worden alle activiteiten op het  
gebied van werk en inkomen in de 
regio samengebracht in Werkzaak 
Rivierenland. Werkzaak Rivierenland 
is de verbindende schakel tussen 
werkgevers en werkzoekenden in 
Rivierenland. Zij begeleidt (langdurig) 
werkzoekenden bij het vinden van werk 
en organiseert de Sociale Werkvoorzie-
ning (SW) in de regio. Lander maakt hier 

Actiefoto	uit	het	Vormingswerk	in	Culemborg	
(1977)

sinds een aantal jaren deel van uit
•	 De	oprichting	van	28	rbo’s	(regionaal	
bureau	onderwijs).

 Op 1 augustus 1991 gaan 28 regionale 
bureaus voor het onderwijs (rbo) van 
start. Hun taak is het bundelen en 
toegankelijk maken van het aanbod aan 
volwasseneneducatie in het onderwijs. 
Ieder rbo is intermediair tussen 
afnemers (rba’s) en aanbieders van vol-
wasseneneducatie, vaak roc’s.

 Volgens afspraak (zie fusierapport ROC 
Gelders Rivierengebied) is het RBO 
Gelders Rivierengebied ‘ingedaald’ in 
de organisatie van het nieuwe ROC. De 
naam RBO is terug te vinden in de naam 
van de stichting SAROC/RBO, van waaruit 
alle niet-reguliere onderwijsklussen 
worden aangeboden. 

voRmingsweRk vooR weRkende 
jongeRen
Nederland kent in de periode na de 
Tweede Wereldoorlog een krachtige eco-
nomisch-industriële ontwikkeling. In deze 
periode ontstaat de overtuiging dat zelfred-
zaamheid van burgers, het ontplooien 

van creativiteit en permanente educatie 
(een leven lang leren) noodzakelijk zijn 
om in de snel veranderende maatschappij 
overeind te blijven. Het Vormingswerk voor 
Werkende Jongeren (vwj) is hier een gevolg 
van.

Direct na de Tweede Wereldoorlog 
ontstaan, met name door initiatieven 
vanuit katholieke en later ook protestante 
hoek, instellingen voor vormingswerk. 

Gebouw	van	Samenwerkende	Opleidingsbedrijven	en	
ROC	Rivor	aan	de	Poppenbouwing	in	Geldermalsen

de komst van gRote gRoepen 
gastaRbeideRs naaR 
nedeRland
In de jaren 60 komen veel gastarbei- 
ders uit Italië, Spanje, Turkije en 
Noord-Afrikaanse landen naar 
Nederland. Later volgen vele arbeids-
migranten uit andere landen binnen 
en buiten de Europese zone. Van de 
nieuwe Nederlanders van buiten de 
EU, en van hun partners die in het 
kader van gezinsvorming of gezinsher-
eniging ook naar Nederland komen, 
wordt verwacht dat zij voldoen aan 
hun inburgeringsverplichting. 
Veel van die migranten zijn laaggelet- 
terd. Maar niet alleen zij: in Nederland 
hebben zo’n 1,3 miljoen mensen 
boven de 16 jaar moeite met lezen 
en schrijven. Ongeveer 250.000 
mensen in Nederland zijn analfabeet 
en kunnen helemaal niet lezen of 
schrijven. Er ontstaat dus op meer 
fronten behoefte om laaggeletterd-
heid aan te pakken. 
Inburgering- en alfabetiseringscursus-
sen vallen in het onderwijs onder de 
verzamelnaam Educatie. 

Voormalig	gebouw	van	Provinciale	Gas-	en	
Elektriciteits-maatschappij,	later	vestiging	van	
‘Centrum	voor	Werk	en	Inkomen’
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In eerste instantie is dat vormingswerk 
vooral bestemd voor werkende meisjes 
(Mater Amabilis-groepen en vormingsklas-
sen). Het wordt met name georganiseerd 
binnen de muren van de huishoudscholen 
(Nijverheidsonderwijs voor meisjes). 
Voor werkende jongens bestaat het 
vormingswerk dan nog niet.

In 1975 verandert de leerplicht: de 
wettelijke leerplichtduur wordt 10 jaar. 
Voor 18-jarigen vervalt de leerplicht, en 
voor 16- en 17-jarige werkende jongeren 
geldt partiële leerplicht. 

Een 17-jarige is verplicht één dag per 
week naar school te gaan. Heeft hij (of zij 
natuurlijk) een baan, dan is het volgen van 
een opleiding van één dag in de week in 
het kader van het leerlingstelsel voldoende. 
Voor 16-jarigen ligt dat anders: zij moeten 
twee dagen per week naar school. Eén dag 
wordt op dezelfde wijze ingevuld als bij 
17-jarigen; de tweede dag wordt ingevuld 
in het vormingscentrum. 

Het vormingswerk kent een aantal functies:
• scholingsfunctie
• vormingsfunctie
• rangeerfunctie:  de leerling helpen het 

juiste persoonlijke spoor te vinden
• schakelfunctie: de jongere helpen na 

het vormingsjaar een andere passende 
opleiding te volgen.

Deze functies krijgen later een mooie 
plaats in de Entreeopleiding, die verderop 
wordt besproken.

Het is duidelijk: in het vormingswerk 
staat de ontwikkeling van een individuele 
deelnemer centraal. In een aangeboden 
programma kan, afhankelijk van de 
behoefte, aandacht worden besteed 
aan alledaagse zaken als solliciteren, het 
voeren van gesprekken en het invullen 
van allerlei formulieren. Ook het opdoen 
en uitbouwen van sociale en affectieve 

vaardigheden en het begrijpen van gebeur-
tenissen in de samenleving kan tot het 
programma behoren. 
Binnen het onderwijs wordt de werkwijze 
van het vormingswerk lange tijd als 
doelloos en soft gezien. Maar daar 
kijken de meeste mensen tegenwoordig 
anders tegenaan: het is bijzonder om te 
zien dat deze aanpak in alle vormen van 
beroepsonderwijs anno 2019 gemeengoed 
geworden is. Aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling speelt een belangrijke rol in 
verschillende onderdelen van het huidige 
onderwijs. Denk daarbij aan thema’s als 
burgerschap, competentieontwikkeling, 
studieloopbaanbegeleiding en de jaarlijkse 
functionerings- en beoordelingsgesprekken 
van werknemers in scholen en bedrijven. 
Het is op een mooie manier ook terug 
te vinden in de slogan die ROC Rivor 
sinds 2010 gebruikt: ‘Aandacht voor jouw 
ambitie!’

Met de WEB krijgt het vormingswerk een 
echte plaats in het mbo. 

technisch ondeRwijs
In de 19e eeuw bestaat het technisch 
onderwijs uit lager technisch onderwijs 
aan de ambachtsschool (de opleiding 
voor ambachtslieden) en hoger technisch 
onderwijs aan de polytechnische school 
(voor specialisten en leidinggevenden). De 
mensen die werken tussen beide niveaus 
(werkmeesters en voormannen) moeten 
hun vorming opdoen in het bedrijf waar zij 
werken en via de bestaande avondoplei-
dingen. Na de Eerste Wereldoorlog wordt 
dit gat gedeeltelijk opgevuld door een 
nieuwe vorm van voortgezet onderwijs: de 
middelbare technische school (mts). 

In 1945 wordt een nieuwe vorm van 
technisch onderwijs geïntroduceerd: de 
uitgebreide technische school (uts), die zijn 
plaats krijgt tussen de ambachtsschool en 
de bestaande mts. 
In 1957 wordt de oude mts hernoemd 
tot hogere technische school (hts). De 
uitgebreide technische school heet vanaf 
1968 middelbare technische school.

Sinds 1986 valt de hts onder de Wet voor 
het Hoger Onderwijs.

Naast de ambachtsschool ontstaat een 
leerlingstelsel als vakopleiding binnen 
de bedrijven. Deze opleidingen worden 
in eerste instantie in de avonduren 
aangeboden. In 1903 wordt in Tiel voor dit 
doel de Avond ambachtsschool opgericht. 
Vanaf 1957 worden deze opleidingen 
vooral overdag georganiseerd. In Tiel 
gebeurt dat in de oude vestiging van de 
Technische school aan de Beatrixlaan (de 
locatie waar nu het politiebureau staat). 

1968 is een belangrijk jaar voor het 
onderwijs. In dat jaar worden twee 
belangrijke wetten van kracht: de 
Mammoetwet en de Wet op het 
Leerlingwezen. Die wetten hebben onder 
andere deze twee gevolgen:
• De ‘ambachtsschool’ raakt zijn aparte 

status kwijt en wordt onderdeel van het 
lager beroepsonderwijs (lbo). De naam 
verandert overal in ‘technische school’.

• De lessen aan leerlingen uit het leer-
lingstelsel worden toebedeeld aan 
de streekscholen. De Technische 
school Tiel krijgt ontheffing van deze 
maatregel, omdat er in Rivierenland 
geen streekscholen aanwezig zijn. In 
1972 wordt de Avondschool van de 
Technische school definitief gesloten. 
Alle leerlingstelselopleidingen worden 
vanaf dat moment overdag uitgevoerd 
door de Technische school (later 

onderdeel van Scholengemeenschap De 
Waalstroom).

In de jaren 80 worden aan de Technische 
school in Tiel in het kader van het leer-
lingstelsel diverse beroepsbegeleidende 
opleidingen (bbo) aangeboden, te weten: 
aspirant-gezelopleidingen timmeren, 
schilderen, metselen, metaaltechniek en 
voertuigentechniek, en de gezelopleidingen 
schilderen en timmeren. Deze deeltijd-
opleidingen behoren sinds 1993 tot de 
bbl-opleidingen (beroepsbegeleidende 
leerweg) niveau 2 en 3. 

Tot 1977 moeten leerlingen die naar de 
mts willen, naar Nijmegen, Utrecht of 
Den Bosch. In dat jaar wordt in Tiel, mede 
door inspanningen van regionale politici, 
de Middelbare Technische School (mts) 
opgericht. Burgemeester Jo Hoftijzer van 
Lienden is een van de vurigste pleitbezor-
gers van deze belangrijke stap voor het 
Rivierengebied.

De techniekopleidingen van het eerste uur 
zijn: bouwkunde, werktuigbouwkunde en 
elektrotechniek (uitstroomrichtingen: ener-
gietechniek en elektrotechniek). Deze vol-
tijdopleidingen behoren na invoering van 
de WEB tot de bol-opleidingen niveau 4. 

Verderop vindt u meer informatie over de 
geschiedenis van MTS Tiel, waaruit later 
het Rivierenland College voortkomt.

avond- en tweedekansondeRwijs 
culemboRg en tiel
In 1908 wordt in Tiel de Handelsavond-
school (HAS) opgericht. In Culemborg 
gebeurde dat vier jaar later, in 1912. 
Dit type onderwijs kent twee doelgroepen:
• mensen die zich wilden voorbereiden op 

een kantoorbaan
• leerlingen die afhaakten in het ulo en die 

een tweede kans wilden.
Verplichte vakken op de HAS zijn onder 
andere Nederlands en Engels, Nederlandse 
en Engelse correspondentie en machine-
schrijven. 
 
In 1910 krijgt Tiel toestemming een 
‘kopschool’ bij de katholieke lagere school 
(School D) te starten, de ulo (uitgebreid 
lager onderwijs). Deze school is bestemd 
voor leerlingen die niet toelaatbaar zijn tot 
de hbs (hogere burgerschool) en die niet 
naar de ambachtsschool gaan. Vanaf 1925 
worden het gewoon lager onderwijs en de 
ulo van elkaar gescheiden. In Bijlage 5 leest 
u meer over de ulo.

Detail:	de	School	D	(later	‘A1-school’	
genoemd)	is	gevestigd	aan	Voor	de	
Kijkuit.	In	dit	gebouw	is	sinds	1977	de	mts	
gevestigd.	Nu	is	het	de	thuisbasis	van	de	
Educatie	en	Entreeopleidingen	van	ROC	
Rivor	in	Tiel.

Jo	Hoftijzer,	burgemeester	voormalige	
gemeente	Lienden	

Thomas	van	Aquine	aan	de	Jacob	
Cremerstraat

Gebouw	ROC	Rivor	aan	Voor	de	Kijkuit,	Tiel

Opening	vestiging	Ambachtsschool	Tiel	aan	de	
Beatrixlaan	(1957)
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Culemborgse Gemeentelijke Avond-meao 
en -mavo door het leven als Teisterbant 
College. De school is dan gevestigd aan de 
Vliegerweg. De laatste directeur is Theo 
Schrikkema, die kort na de fusie samen 
met Nico van Wijngaarden de Centrale 
Directie van het ROC Gelders Rivieren- 
gebied vormt. 

Het Teisterbant College groeit door en in 
1981 opent het een havo/vwo-vestiging in 
Tiel. Jan Custers (de latere directeur van 
het Teisterbant College) is daar locatie- 
directeur. 

Nadat de Tielse HAS in 1970 is opgeheven, 
duurt het tot 1978 voordat Tiel haar 
eigen Avondschool voor mavo krijgt. In 
1982 wordt hieraan een avond-meao 
toegevoegd. Deze school opereert eerst als 
dependance van Nijmeegse Avondschool. 
In 1984 wordt de school zelfstandig en 
verandert de naam in Gemeentelijke 
Dag- en Avondscholengemeenschap. 
Deze school heeft op haar hoogtepunt 
1.400 studenten. Dat succes heeft een 

De Tielse HAS wordt vanaf 1965 
ondergebracht bij de Gemeentelijke 
mulo aan de Rozenstraat in Tiel. Dat 
is een logische stap, omdat op de HAS 
vergelijkbare vakken gegeven worden als 
op de mulo. In 1970 wordt de Tielse HAS bij 
gebrek aan belangstelling opgeheven. 

De Culemborgse HAS daarentegen heeft 
niets te klagen over aanmeldingen, zoals 
te lezen is in een brief van de toenmalige 
directeur Sieders aan Burgemeester en 
Wethouders van Culemborg. Hij stelt voor 
de HAS vanaf 1969 verder te laten gaan als 
Avond-meao. 

Na de invoering van de Mammoetwet 
wordt in Culemborg de Gemeentelijke 
Avond-mavo opgericht. In de loop van de 
jaren 70 wordt hier, als dependance van de 
avondschool in Utrecht, de Gemeentelijke 
Avond-meao aan toegevoegd. Vanaf 1976 
ontstaan er speciale tweede-kansgroepen 
voor vrouwen, de zogenaamde moeder-
mavo. 
Vanaf het midden van de jaren 80 gaan de 

Het	schoolgebouw	aan	de	Rozenstraat	
in	Tiel,	nu	thuisbasis	van	de	afdeling	
Praktijkonderwijs	van	het	RSG	Lingecollege

Brief	van	directeur	Sieders	aan	College	van	Burgemeester	en	Wethouders	van	Culemborg

Pagina	uit	boekhoudboekje	gemeentelijke	ulo	
Culemborg	(1920)

keerzijde: de school kan al die leerlingen 
maar moeilijk huisvesten. De lessen 
worden dan ook op allerlei locaties binnen 
de stad gegeven. De hoofdvestiging is 
het voormalige gymnasium-gebouw aan 
de St Walburg in Tiel, maar er wordt ook 
lesgegeven in het voormalige gebouw 
van de lagere tuinbouwschool aan de 
Scheringlaan. Dit gebouw is intussen in 
gebruik als verenigingsgebouw van de FNV 
(De Schering). 

Aan de avond-meao’s van Tiel en 
Culemborg kunnen de studenten zes 
verschillende opleidingen volgen:
• Middenstand
• Basiskennis Boekhouden (BKB)
• Basiskennis Calculatie (BKC)
• Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)
• Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)
• NIMA (Nederlands Instituut voor 

Marketing).
Er worden ook computercursussen 
gegeven.

Voormalig	gymnasium-gebouw	aan	de	 
St.	Walburg	in	Tiel

Gebouw	Vliegerweg	Culemborg

Voormalige	vestiging	Gemeentelijke	Dag-	en	Avondscholengemeenschap	aan	de	Balije	in	Tiel
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De heer J. van Kuilenburg is vanaf het 
begin directeur van de Tielse Dag- en 
Avondscholengemeenschap. Na de fusie 
in 1993 wordt hij algemeen directeur van 
het Teisterbant College, waar in 1993 alle 
vormen van voortgezet algemeen volwas-
senenonderwijs (vavo) uit Culemborg en 
Tiel worden samengebracht.

economisch en administRatief 
ondeRwijs
In 1949 vindt in Tiel de herstart plaats van 
het openbaar vglo voor meisjes (voortgezet 
gewoon lager onderwijs). Dit onderwijs 
wordt verbonden met de Catharinaschool 
(een school voor lager onderwijs) in Tiel. 
Met de invoering van de Mammoetwet 
(1968) verandert het vglo in het lager 
algemeen vormend onderwijs (lavo). Zuster 
Mirjam van de Kalle maakt zich sterk de 
school om te zetten in een school voor 
leao (lager economisch en administratief 
onderwijs). Volgens het bestuur van de 
school bestaat er in een centrumgemeente 
als Tiel, met haar vele fabrieken, kantoren 
en winkels, behoefte aan deze vorm van 
onderwijs. 
De school neemt in 1971 haar intrek in 
het gebouw aan de Wadenoijenlaan. In 
1989 fuseert de school met de Technische 
school Tiel tot Scholengemeenschap De 
Waalstroom. De afdeling leao verhuist 
naar het voormalige gebouw van de 
Gemeentelijke Mavo aan de Rozenstraat.  
In dit pand is op dit moment de Praktijk-
school van RSG Lingecollege gevestigd.
De leao kent twee soorten opleidingen, 
t.w. Administratie en Verkoop, waarbij een 
bedrijfssimulatie een belangrijke rol speelt.

In 1981 wordt in Tiel de MEAO (dagschool) 
opgericht. Vanaf de oprichting gaan 
MTS en MEAO samen door het leven als 
MTS-MEAO Tiel. Verderop in dit hoofdstuk 
leest u hoe het verder gaat met deze 
school. 

huishoud- en 
nijveRheidsondeRwijs
Vanaf 1920 worden meerdere pogingen 
gedaan in Tiel een huishoudschool 
voor meisjes te stichten. Tevergeefs: 
het uitblijven van de noodzakelijke 
rijkssubsidie zorgt er elke keer weer voor 
dat die pogingen stranden. Pas in 1938 
krijgt een groep initiatiefnemers eindelijk 
toestemming een school voor ‘primair 
nijverheidsonderwijs’ op te richten. De 
school start aan de Boterkampsteeg in Tiel. 
In eerste instantie beschikt de school over 
vier lokalen, waarvan twee naailokalen 
en een kooklokaal. Door de groei van het 
aantal leerlingen is de school al snel te 
klein. In 1952 wordt daarom het nieuwe 
gebouw aan de Grote Brugse Grintweg 
in Tiel geopend. De school is intussen 
omgedoopt in de Elisabeth ter Braak- 
Viëtorschool.

Met de invoering van de Mammoetwet 
veranderen de huishoudscholen, dus 

ook deze, in lhno- en ihno-scholen. Het 
aantal praktijklessen wordt verlaagd en 
het onderwijs wordt (net als bij andere 
lbo-opleidingen) uitgebreid met een 
aantal algemeen vormende vakken. Het 
ihno (individueel huishoud- en nijver-
heidsonderwijs) kenmerkt zich, net als 
het ito (individueel technisch onderwijs), 
door kleine groepen leerlingen die meer 

praktijktijd krijgen en algemene vakken op 
een lager niveau (A-niveau) volgen.
Vanaf 1968 gaat de Elisabeth ter Braak- 
Viëtorschool door het leven als ‘School 
voor lager en middelbaar nijverheids- en 
huishoudonderwijs’. Daar worden twee 
mhno-opleidingen aangeboden:
• kv/jv-opleiding (kinderverzorging en 

jeugdverzorging)
• intas (interim algemene schakelop-

leiding, een éénjarige opleiding voor 
leerlingen met een lhno-diploma). 

De kv/jv-opleiding is een mbo-opleiding die 
leerlingen opleidt tot kinder- of jeugdver-
zorgster (m/v). Later wordt dit sociaal- 
agogisch werk genoemd.

De intas is een vrij algemene tussen-oplei-
ding ter voorbereiding op een mbo-studie. 
Met een intas-diploma op zak ben je 
toelaatbaar tot mbo-dagopleidingen, zoals 
de opleidingen tot dokters-, apothekers- en 
tandartsassistente, bejaarden- of gezins-
verzorgende, inrichtings- of cultureel 
werker. Ook kun je je inschrijven voor in- 
service-opleidingen in de gezondheidssec-
tor: de opleiding tot A-, B-, Z-verpleegkun-
dige en ziekenverzorgende. In Tiel worden 
die opleidingen aangeboden in de lokale 
ziekenhuizen (Bethesda, St. Andreas en 
later Ziekenhuis Rivierenland) en Verzor-
gingshuis Vrijthof. De intas staat vóór 1968 
bekend als de inas (inrichtingsassistente).

In 1982 wordt de Wet op het Middelbaar 
dienstverlenings- en gezondheidsonderwijs 
(mdgo) van kracht. In feite brengt die wet 
het mhno en het mspo (middelbaar  
sociaal-pedagogisch onderwijs) samen.
In het mdgo bestaan twee soorten 
opleidingen:
• Sociaal-agogisch werk (middenkaderop-

leiding bol 4)
• Verzorging (middenkaderopleiding  

bol 4).

koRt middelbaaR 
beRoepsondeRwijs (kmbo) in 
RivieRenland
Leerlingen met een lbo-diploma kunnen 
vanaf 1984 in Tiel op een aantal scholen 
het kmbo (kort middelbaar beroepson-
derwijs) volgen. Dit gebeurt onder de vlag 
van Streekschool Zwanenveld in Nijmegen. 
Het betreft de opleidingen Oriënteren & 

Schakelen, Administratie, Detailhandel, 
Timmeren en Metaaltechniek. De grote 
jeugdwerkloosheid is aanleiding voor deze 
stap. Bij deze operatie zijn het vormings-
centrum, de mts, de lts en de scholen voor 
lhno en leao, alle uit Tiel, betrokken.
De voltijdopleiding behoort na de invoering 
van de WEB in 1996 tot de bol-opleidingen 
(beroepsopleidende leerweg) niveau 2.  

Stukken	uit	
de	financiele	
verantwoording	
van	het	kmbo	in	
cursusjaar	 
1984-1985

Personeel	voor	de	ingang	van	de	Elisabeth	ter	Braak-Viëtorschool	
aan	de	Grotebrugse	Grintweg	in	Tiel	(1990)
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van mts-meao tiel naaR 
RivieRenland college
Eerder hebt u kunnen lezen hoe in 1980 
MTS-MEAO Tiel is ontstaan. Naast Nico van 
Wijngaarden (Algemeen directeur) bestaat 
de directie dan uit Rob Bijl (Techniek) 
en Ingrid van Huisstede (Economische 
opleidingen). In 1990 wordt Rob Bijl 
directeur Beroepsonderwijs. Zijn functie als 

beRt segeRen bij zijn afscheid in oktobeR 2015

“Het trefwoord waarmee de school de eerste periode het best kan worden 
omschreven was ‘dislocatie’. In zowat elk afgedankt gebouw in Tiel dat ooit eerder 
voor onderwijs bestemd was geweest gaven we les. De drie hoofdlocaties waren de 
Jacob Cremerstraat (nu in gebruik bij De Sonnewijser), Voor de Kijkuit (nog steeds 
in gebruik bij onze Entreeopleidingen), en het oude gymnasium aan St. Walburg 
(later verbouwd tot luxe appartementen). Maar ook van gebouwen als de Scheering, 
de Schakel en het oude gebouw van de RSG zou ik de plattegrond nog zó kunnen 
uittekenen. Tussen de lessen door werd door zowel docenten als leerlingen tussen de 
gebouwen heen en weer gependeld. Dat ging lopend of fietsend, zonder extra pauze. 
Je stopte gewoon vijf minuten eerder en de volgende les begon vijf minuten later. 
Aan deze toestand kwam een einde toen we met de hele meao verhuisden naar de 
noodlokalen aan de Balije in Drumpt.”

Diploma-uitreiking	MTS-MEAO	in	De	
Agnietenhof	in	Tiel	(1984)

De	schoolband	treedt	op	tijdens	diploma-uitreiking	MTS-MEAO	(1984)

adjunct-directeur voor de afdeling Techniek 
wordt overgenomen door Will Peters. 
De school is populair en moet woekeren 
met lesruimtes.
De school houdt in die periode alle  
diploma-uitreikingen in de Agnietenhof. 
Het docententeam spant zich onder leiding 
van Nico van Wijngaarden in om dit tot een 
waar feest te maken.

Bezoek	Prins	Claus	aan	MTS-MEAO	Tiel	(1984)

“Prins Claus bezocht eerst de vestiging aan 
de Jacob Cremerstraat. Heel beleefd heeft 
hij daar de rondleiding ondergaan en van 
de koffie genoten.
Stel je voor: de wegen rond beide locaties 
waren volledig afgesloten, waardoor 
het verkeer in Tiel flink werd gehinderd. 
Sterker nog: alle straten in de buurt waren 
afgezet.
Ten tijde van het bezoek van Prins Claus 
bezat het Rivierenland college slechts één 
set attributen (serviesgoed, tafelkleden 
en dergelijke) voor het inrichten van een 
representatieve ontvangstruimte voor 
belangrijke genodigden. Toen Prins Claus 
naar de vestiging aan de Voor de Kijkuit 
ging, hebben beide collega’s op de fiets 
alle attributen van de ene naar de andere 
vestiging gebracht. Daarvoor moesten 
zij wel toestemming hebben van de 
aanwezige veiligheidsdiensten en politie. 
Dat laatste heeft nogal wat moeite gekost! 

Uiteindelijk is het gelukt.
Met name het bezoek aan de techniekloka-
len was een feest! Zonder dat de Prins het 
wist, zat hij na afloop koffie te drinken met 
dezelfde tafelaankleding als aan de Jacob 
Cremerstraat”.

bezoek van z.k.h. pRins claus
In 1984 wordt de school aan Voor de Kijkuit en de Jacob Cremerstraat verblijd met een 
bezoek van Prins Claus. Het volgende verhaal is opgetekend door twee betrokkenen.

Studenten	zetten	hun	‘tags’	op	de	heipalen,	
die	later	die	dag	de	grond	ingaan,	locatie	
Bachstraat		(1989)	

Najaar 1989 start de nieuwbouw aan de 
Bachstraat. 
En op 1 augustus 1990 beginnen de lessen 
van MTS/MEAO in het nieuwe gebouw. 

In 1991 fuseert de MTS-MEAO Tiel met 
de afdeling mdgo van de Elisabeth ter 
Braak Viëtorschool uit Tiel. Hiermee is het 
Rivierenland College een feit. De eerste 
adjunct-directeur voor de nieuwe afdeling 
Zorg & Welzijn is Mas Staal, die in 1996 
wethouder wordt in Lienden.

Zo treedt tijdens een van die diploma- 
uitreikingen de schoolband op. 

De school is sinds 1977 gevestigd in 
het oude mulo-gebouw aan de Jacob 
Cremerstraat, het schoolgebouw aan Voor 
de Kijkuit en de voormalige lokalen van de 
Drumptse basisscholen aan de Balije.
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sg de waalstRoom woRdt 
ondeRdeel van Rsg lingecollege
Scholengemeenschap De Waalstroom 
ontstaat na een fusie in 1989 van de 
Technische School en de leao-school. Enige 
jaren later fuseert deze scholen- 
gemeenschap met de lhno-afdeling van de 
Elisabeth ter Braak Viëtorschool (1992) en 
de Katholieke Mavo (1993) uit Tiel. 
In 1993 wordt de basisvorming ingevoerd, 
waarbij de onderbouw nog meer 
algemeen vormend van aard wordt 
(Duits als extra tweede vreemde taal, 
en techniek, economie en verzorging als 
meer theoretische vakken in plaats van 
handvaardige vakken). 

Na deze fusie kunnen leerlingen aan de 
Teisterbantlaan en de Rozenstraat, naast 
de bbo - en kmbo-opleidingen (metaaltech-
niek, timmeren, schilderen, metselen en 
autotechniek), de volgende vbo-opleidin-
gen volgen:
• Techniek (bouwtechniek, elektrotech-

niek, installatietechniek, metaaltechniek 
en voertuigentechniek, B-programma)

• Economie (verkoop en administratie, 
B-programma)

• Zorg en welzijn (verzorging, 
B-programma)

• Mavo (C- en D-programma).

Bij de fusie in 1993 gaan genoemde 
bbo- en kmbo-opleidingen over naar het 
Rivierenland College.

In 1999 wordt een start gemaakt met het 
voorbereidend middelbaar beroepsonder-
wijs (vmbo) met zijn vijf leerwegen: 
1. Praktijkonderwijs (dat verhuist van de 

Wet op Speciaal Onderwijs naar de Wet 
op Voortgezet Onderwijs) 

2. Basisberoepsgerichte Leerweg (bbl) 
3. Kaderberoepsgerichte Leerweg (kbl) 
4. Gemengde Leerweg (gl) en 
5. Theoretische Leerweg (tl). 

Het individueel beroepsonderwijs verdwijnt 
uit de wet, maar komt op veel scholen via 
een achterdeur (leerwegondersteuning) 
weer terug. 

Op bbl en kbl kunnen studenten terecht 
voor de volgende opleidingen: 
• Techniek (intrasectorale programma’s 

bouw breed, metalektro en instalektro)
• Economie (intrasectoraal programma 

administratie-verkoop)
• Zorg en Welzijn (zorg en welzijn breed).
Daarnaast worden op het vmbo de 
theoretische leerweg, die wel eens 
vergeleken wordt met de mavo en de 
gemengde leerweg (= theoretische leerweg 
met één beroepsgericht vak) aangeboden. 

In 2001 gaat Scholengemeenschap De 
Waalstroom deel uitmaken van RSG 
Lingecollege in Tiel. Daarmee komen alle 
Tielse scholen voor voortgezet onderwijs in 
één organisatie terecht. 

Zie	voor	een	compleet	overzicht	het	schema	
op	pagina	92-93.

Cursusaanbod	In	het	
schooljaar	1991-1992.
Opleidingen	
Rivierenland	College	
1991-1992		(lange	
opleidingen	=	bol	
niveau	4)

Vestiging	RSG	Lingecollege	afdeling	vmbo	van	aan	de	Teisterbantlaan	in	Tiel	(2019);	geheel	rechts	
is	de	nieuwbouw	van	de	mavo-afdeling	te	zien


Meao-klas	machineschrijven	van	docent	
Leen	Brinkman	aan	de	St.	Walburg	in	Tiel	

(1992)
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kwalificatiedossieR
Zo komt er een landelijke kwalificatiestruc-
tuur, waarin voor iedere beroepsopleiding 
wordt aangegeven welke vakkennis vereist 
is. In 2013 wordt de kwalificatiestructuur 
vervangen door een kwalificatiedossier, 
waarin staat welke kennis en vaardigheden 
studenten tijdens de opleiding moeten 
opdoen en welke beroepshouding 
gewenst is. De landelijke organen hebben 
de verantwoordelijkheid wat betreft het 
bijhouden van ieder curriculum intussen 
overgedragen aan de Samenwerkingsor-
ganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB).

wettelijke kadeRs
Onder invloed van een groeiend 
aantal wetswijzigingen is het mbo de 
afgelopen 25 jaar geëvolueerd tot wat 
het nu is. De eerste wet in deze rij is 
de WEB (1996), waarin de volgende 
wetten opgingen (zie ook bijlage 2):

• de Wet op sectorvorming en 
vernieuwing middelbaar beroeps-
onderwijs (SVM, 1986)

• de Wet op het cursorisch beroeps-
onderwijs (WCBO)

• de Wet op het voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs (vavo, 1991)

• de Kaderwet volwasseneneducatie 
(KVE, 1993)

• het Besluit vormingswerk voor 
jeugdigen.

het ontstaan van ROC gelders Rivierengebied

Met de invoering van de Basisvorming en het wegvallen van het beroepsopleidende 
karakter van het vbo (later: vmbo) komt er een nieuwe generatie werkenden het 
bedrijfsleven binnen. Maar daar is het bedrijfsleven op z’n zachtst gezegd niet bepaald 
blij mee. Een veelgehoorde uitspraak in die tijd: “Jongeren uit het vbo kunnen geen 
hamer meer vasthouden!” De opleidingen zijn te ver verwijderd geraakt van de 
beroepspraktijk. De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in 1996 moet daar 
verandering in brengen: beroepsopleidingen gaan veel meer rekening houden met de 
wensen van het bedrijfsleven. 

Met de invoering van de WEB komt een 
einde aan een reeks historische ontwikke-
lingen:
• alle mbo-onderwijselementen, het 

vormingswerk en alle educatie-activitei-
ten komen samen in één systeem: ‘het’ 
middelbaar beroepsonderwijs

• het mbo kent twee soorten leerwegen 
bol (beroepsopleidende leerweg, voltijd) 
en bbl (beroepsbegeleidende leerweg, 
deeltijd) op vier niveaus

• het leerlingstelsel verdwijnt (de 
opleidingen gelukkig niet).

Dat samenvoegen is historisch gezien 
uniek te noemen. Door het invoeren 
van de WEB ontstaat in Nederland één 
samenhangend systeem van basisonder-
wijs, voortgezet onderwijs, middelbaar en 
hoger beroepsonderwijs en wetenschappe-
lijk onderwijs.

Twee opmerkingen:
1. de term Entreeopleiding is van later 

datum. Zie het schema op pagina 27
2. volwasseneneducatie is wel gekoppeld 

aan het mbo maar blijft een enigszins 
vreemde eend in de spreekwoorde-
lijke bijt. Het reguliere onderwijs wordt 
gefinancierd vanuit het Rijk. Educatie 
daarentegen door de gemeente en moet 
concurreren met commerciële partijen. 

2

de staRt van een nieuwe 
oRganisatie 
In eerste instantie worden alle activiteiten 
van de zeven fusiepartners onder één 
paraplu gebracht. Er blijft sprake van 
aparte organisaties (Rivierenland College, 
Teisterbant College en Vormingswerk) en 
een aantal ondersteunende afdelingen 
onder één Centrale Directie.

Vanaf	linksboven,	met	de	klok	mee:
•	Kinderverzorging	in	de	praktijk	
(februari	2001)

•	Vaardigheden	oefenen	op	pop	
(februari	2001)

•	Stagemoment	tijdens	opleiding	
Onderwijsassistent	(februari	2001)

•	Reclamebord	Vavo	Academie	(mei	
2019)

•	Bedrijfsbezoek	bij	de	Glascursus	
(oktober	1998)

•	Outdoor-middag	opleiding	Recreatie	
(september	2008)
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nederlands onderwijssysteem vanaf 1998

VOORBEREIDEND
WETEN-

SCHAPPELIJK
ONDERWIJS

(VWO)
6 jaar

leeftijd 12-18 jaar

WETEN-
SCHAPPELIJK
ONDERWIJS

(WO-BACHELOR)
3 jaar

WETEN-
SCHAPPELIJK
ONDERWIJS

(WO-MASTER)
1-3 jaar

HOGER
BEROEPS-

ONDERWIJS
(HBO-BACHELOR)

4 jaar

HOGER
BEROEPS-

ONDERWIJS
(HBO-MASTER)

1-3 jaar

DOCTORSGRAAD

HOGER  
ALGEMEEN 
VORMEND 

ONDERWIJS 
(HAVO)
5 jaar

leeftijd 12-17 jaar

MIDDEN-
KADER

OPLEIDING

KWALIFICATIE
NIVEAU 4
3-4 jaarASSOCIATE

DEGREE
2 jaar

SPECIALISTENOPLEIDING
KWALIFICATIENIVEAU 4 - 1 jaar

VAK-
OPLEIDING

KWALIFICATIE
NIVEAU 3

3 jaar

BASIS
BEROEPS-

OPLEIDING

KWALIFICATIE
NIVEAU 2

2 jaar

ENTREE
OPLEIDING

KWALIFICATIE
NIVEAU 1

1 jaar

SECUNDAIR 
BEROEPSONDERWIJS (MBO)

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
(VMBO) 4 jaar, leeftijd 12-16 jaar

BASISVORMING

BASISONDERWIJS
8 jaar, leeftijd 4-12 jaar

KADER
BEROEPS-
GERICHTE 
LEERWEG

BASIS
BEROEPS-
GERICHTE 
LEERWEG

 De	voltallige	fusiecommissie.	Op	de	voorste	rij	van	links	naar	rechts:	Henk	
Siroen,	Nico	van	Wijngaarden,	Lilian	Pennings	en	Mas	Staal.	Op	de	tweede	
rij	van	links	naar	rechts:	L.	Toenders,	Marieke	Blom,	Marian	Alberts,	Jetty	
van	Kleef	en	Jan	Custers.	Achteraan	van	links	naar	rechts:	C.	Blokland,	Nella	
Baartman,	Jan	van	Kuilenburg,	Will	Peters	en	Bert	Megens

 Organogram	mei	1994	

 Nico	van	Wijngaarden	met	een	aantal	bekende	regiobestuurders	op	23	
april	1996	bij	de	presentatie	van	ROC	Gelders	Rivierengebied.
Vlnr:	Mas	Staal	(wethouder	gemeente	Lienden,	oud-	sectordirecteur	Zorg	
&	Welzijn),	Henk	Zomerdijk	(burgemeester	gemeente	Echteld),	Frans	Moree	
(burgemeester	gemeente	Kesteren),	Nico	van	Wijngaarden,	onbekend,	Dick	
Hoek	(burgemeester	gemeente	Maurik),	onbekend.
(Gemeentenamen	van	voor	de	herindeling	van	1999	in	de	regio)

THEO-
RETISCHE 
LEERWEG

GEMENGDE 
LEERWEG
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Het management van de roc’s bepaalt 
zelf hoe deze wetgeving wordt omgezet in 
beleid en acties. Het spreekt vanzelf dat 
deze interventies direct invloed hebben 
op het dagelijks werk van onderwijzend 
en onderwijsondersteunend personeel. In 
Bijlage 2 vindt u een uitgebreid overzicht 
van alle belangrijke interventies door de 
overheid en het management van ROC 
Rivor.

tRends
Onderwijs staat nooit op zichzelf, maar 
is altijd onderdeel van de maatschappij. 
Enerzijds levert het onderwijs mensen 
af aan de maatschappij en bereidt ze 
de studenten zo goed mogelijk voor op 
hun rol in die maatschappij, anderzijds 
beïnvloedt de maatschappij het onderwijs. 
De ontwikkeling die het huidige ROC heeft 
doorgemaakt, is dan ook niet te begrijpen 

wettelijke Regelingen
Na de fusie hebben de volgende wetten 
grote invloed op het onderwijs op mbo-
niveau in ons land:
• de Wijzigingswet op Voortgezet 

Onderwijs (1998)
• het Actieplan Koers BVE (2004)
• de Wet op de Inburgering (2006) en 

de aangepaste Wet op de Inburgering 
(2012)

• de wettelijke inbedding Burgerschap en 
Loopbaanleren (2012)

• het actieplan Focus op Vakmanschap 
(2013)

• de Wet op Passend Onderwijs (2014) 
• de aangepaste Wet maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO 2015)
• de introductie van Excellent 

Vakmanschap (2015).

ROC Rivor 25 jaar invloed van buiten

In de periode tot 2004 wordt de school bevolkt door ‘leerlingen’. Met de 
implementatie van de het Actieplan ‘Koers BVE’ (2004) verandert dat in ‘deelnemers’. 
En vanaf de uitvoering van het Actieplan Focus op Vakmanschap (2013) hebben we het 
over ‘studenten’. In de rest van dit boek gebruik ik de laatste term: studenten.

zonder dat je een goed beeld hebt van 
de belangrijkste trends van de afgelopen 
25 jaar. Deze trends zijn veelal vertaald 
in beleid en acties binnen ROC Rivor. 
Sommige van deze trends zijn overigens al 
gestart voor 1993. 

Maatschappelijke trends
• Het onderwijs is toegankelijker 

geworden voor alle sociale milieus. 
• De aandacht voor leren binnen de 

samenleving daalt. School heeft te vaak 
een lage prioriteit. 

• Maatschappelijke posities berusten 
op schoolse prestaties en daaruit 
voortkomende diploma’s.

• Hoger opgeleid zijn is een trend die zorgt 
voor een verschuiving in het onderwijs.

• Meisjes veroveren een plaats op de 
arbeidsmarkt, die vroeger alleen aan 
jongens was voorbehouden. Deze trend 
is al in de jaren 60 ingezet. In veel hbo- 
en wo-studies zijn vrouwen oververte-
genwoordigd.

• Er is steeds meer aandacht voor 
duurzaamheid. Voor het onderwijs 
betekent dat dat studenten breed 
worden opgeleid, zodat ze op meer 
functies inzetbaar zijn.  

Economisch perspectief
• De combinatie van economische groei en 

vergrijzing (meer mensen met pensioen) 
vraagt om een relatief grote instroom 
van geschoold personeel. 

• Het mbo (met de flexibele balans tussen 
bbl en bol) lijkt een goede buffer te zijn 
voor conjuncturele schommelingen. 
Vanaf 2008 neemt de krapte op de 
arbeidsmarkt toe. Neem je als bedrijf 
onder- of ongekwalificeerd personeel 
aan omdat er geen beter opgeleide 
mensen te vinden zijn, dan moet je 
zorgen voor passende opleidingen. 
Hiermee ontstaat meer vraag naar 
bbl-opleidingen. 

• Regionale verschillen hebben directe 
invloed op regionale scholingsvraag. Past 
ons onderwijsaanbod bij de vraag van 
het bedrijfsleven en andere organisaties? 

• Het idee van permanente educatie, of 
een Leven lang leren, wordt maatstaf. 
Mensen nemen daardoor veel vaker en 
veel langer deel aan het onderwijs. 

• De behoefte aan doorlopende leerlijnen 
en flexibele vormen van scholing vraagt 
om opleidingen met differentiatie- 
mogelijkheden wat betreft plaats, tijd en 
tempo. 

 

Pedagogische/didactische trends
• Competenties (verworven kennis, 

opgedane beroepsvaardigheden, sociale 
vaardigheden en een professionele 
instelling) worden maatstaf bij succes in 
school en beroepspraktijk.

• ‘Leren anno 2018’ is duidelijk anders 
dan ‘Leren anno 1993’. Hier laat zich de 
invloed van nieuwe technologie voelen! 
In 1993 moet je bepaalde zaken gewoon 
kunnen reproduceren (paraat hebben), 
in 2018 moet je het meer kunnen 
opzoeken en toepassen. Het toepassen 
van kennis (vaardigheden) wordt veel 
belangrijker dan ‘kale’ kennis. 

• ‘Omgekeerd leren’ (leren vanuit de 
praktijk) wordt in 2018 algemeen 
geaccepteerd en toegepast.

• De rol van de docent in het leerproces 
verandert van vakdocent (kennis en 
ervaring) naar begeleider/coach, en van 
bevoegdheid naar competentie (compe-
tentiegericht/verbindend). 

• Er ontstaat een groeiende keuzevrijheid 
voor studenten. Sinds 2016 moet 10% 
van de studietijd worden ingevuld met 
de zogenaamde Keuzedelen. Kleine 
roc’s hebben moeite om die keuzedelen 
(met vrije keuze door studenten) te 
organiseren.  
ROC Rivor kiest voor een ‘vast’ keuzedeel 
Ondernemend gedrag, dat nauw aansluit 
bij SLB en elementen van Burgerschap. 

Trend op gebied van samenwerking 
school-bedrijf
• Binnen de regio is sprake van een 

groeiende samenwerking tussen oplei-
dingsinstituten, bedrijven, overheids- 
instellingen en andere organisaties. 

Educatie	oude	stijl,	
krijtbord	en	bordjes	

aan	de	muur

Uitleg	over	plaats	Keuzedelen	in	het	mbo	
(bron:	MBO-Raad)

3
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van de meeste nevenvestigingen. In juni 
2009 is het ROC geconcentreerd in Tiel 
(drie locaties), Druten, Geldermalsen, 
Culemborg en Zaltbommel. 
De vestiging aan de Vliegerweg in 
Culemborg wordt in augustus 2012 
verlaten. De activiteiten (waaronder 
de Vavo Academie) worden verplaatst 
naar Tiel. De Vavo Academie is het enige 
onderdeel van het Teisterbant College dat 
in 2018 nog een eigen status heeft. De 
locatie Druten wordt gesloten in 2014.
Het ROC heeft met regelmaat te maken 

inteRne samenweRking
Jan van Kuilenburg, de eerste directeur 
van de Gemeentelijke Dag- en Avond-
scholengemeenschap in Tiel, is hierover 
zeer realistisch: “Bij deze fusie zijn zeven 
organisaties onder één dak gekomen. 
Hiervan één organisatie maken, kost tijd. 
Het is tenslotte mensenwerk!” 

In een fusieproces heeft het management 
al snel een ‘denkvoorsprong’ op de 
anderen die zich later in het proces moeten 
storten. Directies, managers en andere 
leidinggevenden die te ver voor de spreek-
woordelijke muziek uitlopen, kunnen 

ROC Rivor: een organisatie in ontwikkeling

De vorming van ROC Gelders Rivierengebied is een echte uitdaging voor allen 
die daar leiding aan mogen geven. Want hoe smeed je zeven verschillende 
organisaties met ieder hun eigen werkveld, hun eigen managementteam en hun 
eigen ontstaansgeschiedenis met minstens twaalf locaties samen tot één nieuwe 
onderwijsinstelling met één gemeenschappelijke visie? 

het contact met de achterban verliezen. 
Een succesvol fusieproces vraagt om 
heldere communicatie met de achterban, 
vertrouwen, aandacht voor gevoelskwes-
ties en tijd. Veel tijd. 

Het fusieproces start met het formeren van 
verschillende projectgroepen op manage-
mentniveau. Deze projectgroepen buigen 
zich over belangrijke thema’s als onderwijs-
kundige keuzes (waaronder leerlingbege-
leiding), financiën, personeel (er moet één 
personeelslijst komen waarin alle ‘oude’ 

Jan	van	Kuilenburg	als	directeur	van	het	
Teisterbant	College	bij	de	opening	van	het	
Open	Leercentrum	in	Culemborg

rechten zijn gewaarborgd en een sociaal 
vangnet voor de mensen die boventallig 
worden), medezeggenschap, ondersteu-
nende processen, huisvesting en  
managementstructuren. 

In het fusierapport wordt beschreven 
hoe het de projectgroep Onderwijs en 
Cursistenbegeleiding, die bestaat uit de 
zeven adjunct-directeuren uit alle zeven 
organisaties, vergaat. Als voorbereiding 
op de fusie is deze groep tussen augustus 
1992 en januari 1993 tien keer bijeen 

geweest om het beleid voor de nieuwe 
organisatie voor te bereiden. De basis voor 
deze gesprekken is een onderzoeksop-
dracht die waarschijnlijk door Nico van 
Wijngaarden is beschreven. Het onderzoek 
moet een eerste verkenning zijn op het 
terrein van afstemming, onderwijskun-
dige samenwerking en integratie. Volgens 
het fusierapport is de groep niet aan 
de eigenlijke opdracht toegekomen. De 
bijeenkomsten zijn vooral gebruikt om 
elkaars werkveld te bespreken en voor 
elkaar te verduidelijken. De conclusie van 
de projectgroep: dit fusieproces en de weg 
naar een gemeenschappelijke onder-
wijskundige aanpak kan alleen succesvol 
worden als het met enthousiasme wordt 
aangepakt.
Volgens ingewijden is de organisatie 
de eerste jaren met name naar binnen 
gekeerd en gericht op een gemeenschap-
pelijk geaccepteerde aanpak voor het 
dagelijks werk: het geven van onderwijs 
en het ondersteunen daarvan. De vraag 
‘Hoe linken we ons werk aan regio en 
arbeidsmarkt?’ staat in de eerste ROC-jaren 
wel op de agenda, maar daar blijft het 
eigenlijk bij.
In zijn strategische nota ‘De Reset van een 
organisatie’ (2002) wil interim-manager 
Willibrord Ronnes daar verandering in 
brengen. 

Door het inzetten van vijf accountmana-
gers wordt bewust gewerkt aan het zoeken 
naar klanten buiten de school. Maar 
de samenwerking met de regio en met 
bedrijven in de regio krijgt pas echt vorm 
vanaf 2012.

huisvesting
In 1993 had het ROC één hoofdvesti-
ging, aan de Bachstraat in Tiel, en elf 
(neven-)vestigingen in Buren, Culemborg, 
Herwijnen, Kesteren, Rhenoy, Tiel, Varik, 
Wijk bij Duurstede, Zeist en Zaltbommel. 
In etappes wordt afscheid genomen 

met huisvestingsproblemen. In de zomer 
van 2014 worden daarom op de locaties 
Bachstraat en Voor de Kijkuit een aantal 
mobiele noodlokalen (de beruchte 
PortoCabins) geplaatst. 

PortoCabins	aan	
Voor	de	Kijkuit

huisvesting cvb en 
ondeRsteunende diensten
In 1994 nemen het College van 
Bestuur en alle ondersteunende 
diensten hun intrek in het gebouw aan 
de Laan van Westroijen (Tiel), dat ook 
wordt gebruikt door de Kamer van 
Koophandel. 
Vijf jaar later verhuizen ze naar het 
voormalige gebouw van de Ds. Van 
’t Hof Mavo aan de Grotebrugse 
Grintweg in Tiel. Dit gebouw wordt in 
2011 verruild voor een verdieping in 
het gebouw van Bureau Jeugdzorg aan 
de Stationsstraat in Tiel.
Het management vindt dat Deelne-
mersadministratie (DA) en Financiële 
Administratie (FA) weer meer contact 
moeten krijgen met het onderwijs. 
Deze afdelingen verhuizen daarom 
in april 2012 naar de Bachstraat. In 
juli 2013 verhuist het CvB, directie 
en de overgebleven diensten van de 
Stationsstraat naar een eigen gedeelte 
van het hoofdgebouw, dat door het 
personeel soms gekscherend de 
‘Gouden Vleugel’ wordt genoemd.  

administRatiekantooR ak696
In 1999 nemen het College van Bestuur 
en alle ondersteunende diensten hun 
intrek in het voormalige gebouw van de 
Ds. Van ’t Hof Mavo (deze school is in 
1996 opgeheven) aan de Grotebrugse 
Grintweg in Tiel. De salarisadministratie 
van het ROC, bij het ministerie bekend 
als Administratiekantoor 696 (AK696), is 
een van die diensten.

AK696 is een echte onderneming. Sinds 
de start van het ROC heeft dit kantoor de 
nodige opdrachten weten te verwerven 
en is in 1999 verantwoordelijk voor de 
salarisadministratie van meer dan 100 
scholen/overheidsinstellingen. AK696 
ontvangt dan het Kwaliteitscertificaat van 
de CASO, het financieel adviesbureau dat 

het Ministerie van Onderwijs gevraagd 
en ongevraagd van advies voorziet.
Door deze activiteiten past AK696 
niet meer binnen de wettelijke kaders 
van een onderwijsinstelling. In 2002 
wordt daarom besloten het kantoor te 
verzelfstandigen. In 2003 wordt AK696 
overgenomen door een groep collega’s 
die op dat kantoor werken. Vanaf dat 
moment gaat het bedrijf door het leven 
als Merces. 

Merces omschrijft zich anno 2019 als 
‘dienstverlener voor de onderwijssector 
op het gebied van eHRM, finance en 
informatiemanagement’. 

Omslag	strategisch	plan	‘De	Reset’	(2002)

4
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Voor de invoering van de WEB is ROC 
Gelders Rivierengebied nog echt een 
school. De opleidingen kennen vaak nog 
een vakkenstructuur, vaste lessentabel-
len, basisinventarislijsten voor de lokalen, 
centrale examens (vergelijkbaar met het 
vo) en praktijkexamens binnen de school. 
Met de invoering van de kwalificatiestruc-
tuur verandert dat. De leerstof wordt 
in modules aangeboden, waarin ook de 
ondersteunende vakken zijn opgenomen. 
Deze ontwikkeling heeft directe gevolgen 
voor het rooster, de lessen van individuele 
docenten en de inrichting van het gebouw 
en de lokalen. 
Een tweede belangrijke verandering die 
veel invloed heeft gehad op de inrichting 
van lokalen, is het grootschalig gebruik 
van digitale hulpmiddelen (pc’s, laptop’s en 
digiborden). Vanaf 2011 worden op grote 
schaal Smart Boards en interactieve tv’s 
aangeschaft. Die verbeteren het onderwijs, 
maar maken het gebruik van het gebouw 
minder flexibel. 

De afgelopen 25 jaar heeft een grote 
verschuiving plaatsgevonden wat betreft 
het aantal groepen binnen de drie sectoren 
Techniek, Economie en Zorg en Welzijn. 
Daardoor moeten opleidingen nog wel 
eens verhuizen naar andere lokalen.

Voor sommige opleidingen moeten aparte 
locaties worden gezocht.
Zo is Installatietechniek een aantal 
jaren ondergebracht in het voormalige 
bedrijfspand aan de Stephensonstraat 
in Tiel. Later betrekt deze opleiding het 
nieuwe pand van het opleidingsbedrijf 
Installatiewerk aan de Teisterbantlaan. 
Sinds 2014 is de opleiding te vinden aan de 
Poppenbouwing in Geldermalsen.
De opleidingen voor Mobiliteit 
en Voertuigen zijn oorspronkelijk 
ondergebracht in de voormalige garage 
van M.C. Gerritse in Kerk Avezaath 
en verhuizen in 2014 naar een ander 

voormalige bedrijfspand van M.C. Gerritse 
(Ford personenwagens) aan de  
Franklinstraat. 
Ook de logistiekopleidingen worden niet 
gegeven in het pand aan de Bachstraat, 
maar in een bedrijfspand aan de Gijsbert 
Stoutweg in Tiel.

In juli 2015 wordt een nieuwbouwplan 
op het terrein aan de Bachstraat 

huisvesting bachstRaat
Frans van Woesik en Marian Alberts schetsen samen een helder beeld van de 
huisvesting aan de Bachstraat: 
“Alleen de buitenmuren staan nog zoals in 1990. Alle binnenmuren zijn ieder 
tenminste éénmaal verplaatst. De meeste lokalen hebben in de afgelopen 25 jaar 
verschillende functies gehad. Het beste voorbeeld is de gymzaal (lokaal 6). Vanaf 
1999 is lichamelijke oefening geen verplicht examenvak meer. De gymzaal wordt dan 
omgebouwd tot Open Leercentrum (OLC). De studenten gaan in de loop van de tijd 
steeds vaker op hun eigen laptop werken waardoor ook het OLC overbodig wordt. 
In augustus 2013 wordt het gesloten. In december 2013 wordt lokaal 6 omgebouwd 
tot lokaal voor het afnemen van digitale toetsen (onder andere rekenen). Vanaf 
augustus 2018 is lokaal 6 volledig beschikbaar voor het PraktijkLab, het opleidings-
bedrijf voor economische beroepen. Het lokaal voor digitaal toetsen wordt verplaatst 
naar het voormalige jeugdcentrum ‘Twentietoe’ dat onderdeel wordt van ROC Rivor.”

OLC	aan	de	Bachstraat

	Twentietoe	wordt	verbouwd,	
Beethovenstraat	(Tiel)	(foto	Jan	Bouwhuis)

	Ingang	Opleidingsbedrijf	Installatiewerk	
aan	de	Teisterbantlaan	(Tiel)	

Bedrijfspand	aan	de	Gijsbert	Stoutweg	
(Tiel),	waar	de	logistiek-opleidingen	worden	
verzorgd

Cees	Schreuders	kijkt	vol	bewondering	naar	
het	eerste	digibord

Start	restauratie	bus	(1954)	van	ETAO	(Eerste	Tielse	Autobusonderneming)	door	studenten	van	de	
afdeling	Voertuigtechniek	(2016)

gepresenteerd, maar nog geen half jaar 
later staat dit plan alweer in de koelkast. 
Een van de oorzaken daarvan is de red-
dingsoperatie van ROC Leiden, die wordt 
betaald met middelen bestemd voor het 
gehele mbo in Nederland. Via een serie 
bezuinigingen wordt het roc in financieel 
opzicht toekomstbestendig gemaakt. 
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peRsoneelsbeleid
Ten tijde van de fusie is het ROC een platte 
organisatie waarin naast directeuren alleen 
docenten en niet-onderwijzend personeel 
werken. De taken van directieleden worden 
dan al redelijk strak omschreven, getuige 
het fusierapport.
Sommige docenten krijgen naast 
lesgevende taken ook bijzondere taken 
toegewezen, waarvoor ze taakuren krijgen. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de taak 
van ‘trajectbegeleider’, die voor 1993 
(dus voor de fusie) al bestond binnen de 
basiseducatie. Bij de voorbereiding van 
de fusie in 1992 is deze functie punt van 
discussie, wat te zien is in de concept- 
functiebeschrijving in het archief van ROC 
Rivor. Die discussie is de opmaat voor een 
functiehuis met meer functies en meer 
functiebeschrijvingen.
In 1998 wordt een Fuwa-werkgroep 
gevormd (Fuwa staat voor functiewaar-
ding), die zich buigt over het functiehuis 
en een bijbehorend Fuwa-systeem. Het 
functiehuis wordt gebaseerd op het 
‘Fuwa-systeem BVE’, dat ontwikkeld is door 
het ministerie van OCW. De afdeling P&O 
past het functiehuis in etappes aan naar de 
situatie van dat moment.

pRofessionele ontwikkeling
Naast het werken in een soms nieuwe 
setting is er bij de fusie nog een belangrijke 
verandering te melden: het onderwijs 
wordt georganiseerd op basis van losse 
vakken. 

De periode daarna kenmerkt zich door een 
drietal omwentelingen:
• de docent moet omschakelen van 

bevoegdheid (vakdocent met specifieke 
vakkennis en -vaardigheden) naar 
competentie (de moderne docent moet 
meer generalist en competentiegericht 
zijn, en verbindende kwaliteiten bezitten)

• digitale hulpmiddelen (ICT) worden 
steeds meer gebruikt: laptops, digitale 

leer- en toetsomgevingen, digitale 
schoolborden etc.

• vakinhouden veranderen sneller dan de 
jaren ervoor.

Door gericht beleid wordt de professionele 
ontwikkeling van het gehele personeel ter 
hand genomen. Dit wordt mede mogelijk 
gemaakt door de faciliteiten die intussen 
in de cao zijn vastgelegd. Dat geldt voor 
alle geledingen binnen het ROC, dus ook 
voor het OOP (onderwijsondersteunend 
personeel).

In de jaren 70 was de toenmalige directeur 
Nico van Wijngaarden degene die de 
individuele docenten beoordeelde. Hij had 
daar zijn eigen methodiek voor met eigen 
scoreformulieren (zie de vorige pagina). 

Met het groeien van het aantal personeels- 
leden moest hij het beoordelen overlaten 
aan zijn mede-directieleden. Om dat zo 
goed mogelijk te regelen, wordt in 1994 
ROC-breed de Regeling Functioneren- 
beoordelen ingevoerd. Volgens die regeling 
voert de algemeen directeur alleen 
nog beoordelingsgesprekken van het 
onderwijzend personeel en onderwijson-
dersteunend personeel. De functionerings-

Ingevuld	beoordelingsformulier	naar	
aanleiding	van	lesbezoek	van	Nico	van	
Wijngaarden	bij	docent	Hans	de	Lang	 
op	3	februari	1988

tRainingen
Sinds 2015 nemen alle docenten, oplei-
dingscoördinatoren en directieleden 
in teamverband deel aan een of meer 
trainingen bij trainingsorganisatie Ember 
in Tiel. Voorafgaand aan die trainingen 
vult iedereen een vragenlijst in. Op basis 
daarvan stelt de begeleidend docent een 
persoonlijk profiel samen (kwaliteiten en 
drijfveren), dat resulteert in een bepaald 
kleurenpatroon. 

Zo kunnen teams zien welke kwaliteiten 
en drijfveren de teamleden hebben en 
welk effect dit heeft op het persoonlijk 
functioneren en het functioneren van het 
team. Een ondernemend type heeft als 
dominante kleur geel. Een boekhouder 
over het algemeen blauw. En een leider 
meestal rood. 

Kleurenprofiel	kwaliteiten	en	drijfveren	
(Profile	Dynamics).

Uit ervaring blijkt dat een goed 
functionerend team alle kleuren in huis 
heeft. De kleuren kunnen daarmee een 
rol spelen bij het selecteren van nieuwe 
collega’s. 
Werken met kleurenprofielen is een 
nieuwe dimensie die nog niet verankerd 
is in personeelsbeleid.

maken van persoonlijke ontwikkelplannen 
(POP’s) genoemd als middel om personeel 
en organisatie vitaal te houden. Vijf jaar 
later, in de BVE-cao uit 2007, worden dit 
loopbaangesprekken genoemd. Functione-
rings- en beoordelingsgesprekken blijven 
noodzakelijk, zeker als het gaat over het al 
dan niet verlengen van tijdelijke contracten.
In 2017 wordt deze systematiek voor 
docenten gekoppeld aan de landelijk 
geldende SBL-competenties (Samen-
werkingsverband Beroepskwaliteit 
Leraren), die ook worden gebruikt voor de 
persoonlijke ontwikkeling van studenten 
op de lerarenopleidingen in Nederland. 
De ervaring leert: welk systeem je 
ook gebruikt, het staat of valt met het 
nauwgezet volgen van de jaarlijkse beoor-
delingscycli.

kwaliteitszoRg en 
ondeRwijsveRnieuwing
De projectgroep Onderwijs en Cursisten-
begeleiding buigt zich tussen augustus 
1992 en januari 1993 over mogelijke 
beleidslijnen met betrekking tot onderwijs 
en onderwijsvernieuwing. 

gesprekken laat hij over aan de sector- 
directeuren.
Het blijft niet bij functionerings- en beoor-
delingsgesprekken: bij de ‘Reset van de 
organisatie’ (2002) wordt het jaarlijks 
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De toenmalige directie besluit dit 
onderwerp toe te vertrouwen aan de 
stafdienst Onderwijsvernieuwing en 
Kwaliteitszorg. Deze dienst bestaat uit 
een aantal medewerkers en ondersteunt 
de directie bij hun managementtaken. 
De dienst wordt in eerste instantie 
aangestuurd door Theo Schrikkema. Bij 
diens vertrek wordt Nico van Wijngaarden 
eindverantwoordelijk. 

In januari 1999 bestaat deze dienst uit twee 
onderwijskundig medewerkers, te weten 
Carina Balvers en Karin Hendrich. 

Karin wordt in 2015 hoofd van deze 
afdeling, die intussen de naam Onderwijs 
en kwaliteit draagt.

Sinds 2003 doet de onderwijsinspectie 
onderzoek naar ‘de staat van de instelling’. 
Om dat eerste onderzoek voor te bereiden, 
wordt in maart van dat jaar de Werkgroep 
Zelfregulering onder leiding van Cees 
Schreuders opgezet. Deze commissie 
beschrijf het zogenaamde Proces van kwa-
liteitszorg en zelfregulering. 
Tot op de dag van vandaag wordt dit 
inspectieonderzoek iedere drie jaar 

uitgevoerd. Het bureau Onderwijs en 
Kwaliteit speelt daarin een belangrijke rol. 
Voor docententeams is dit niet de meest 
ontspannen tijd: er is nogal wat voor nodig 
om de door de inspecteur opgevraagde 
documenten geheel op orde te hebben.
Het Bureau Onderwijs en Kwaliteit speelt 
vanaf 2014 ook een belangrijke rol bij het 
modulariseren van het onderwijsaanbod.

Jaarlijks wordt er in Nederland een enquête 
gehouden onder alle roc-studenten. De 
uitslag van deze enquête laat duidelijk zien 
dat de studenten van ROC Rivor de laatste 
jaren het onderwijs op hun school steeds 
meer zijn gaan waarderen. In 2013 staat 
ROC Rivor op plaats 7, met een speciale 
vermelding voor de opleidingen Media, 
Vormgeving en Cultuur (plaats 2) en de 
opleidingen in het domein Bouw-Infra 
(plaats 3). In de Keuzegids Mbo van januari 
2017 staat ROC Rivor op plaats 4. Een jaar 
later is ROC Rivor gezakt naar plaats 10. In 
2019 wordt ROC Rivor wederom vierde in 
de rangschikking. Een mooie prestatie voor 
een relatief kleine school!

	 Bericht	op	Intranet	met	uitslag	 
Keuzegids	Mbo	2019

Karin	Hendrich,	Carina	Balvers	en	Nico	van	
Wijngaarden	tijdens	de	jaarsluiting	1998
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van vakken naaR competenties
Mts, meao en mdgo vallen tot de invoering 
van de WEB in 1996 onder het voortgezet 
onderwijs. Daardoor heeft de school te 
maken met een herkenbare en uniforme 
aansturing vanuit het Ministerie van 
Onderwijs. Dat betekent:
• vaste vakken en gedetailleerde lessenta-

bellen
• nauwkeurig omschreven curricula die 

geen ruimte bieden voor maatwerk
• centrale examinering voor ieder vak
• vaste stageduur van één jaar voor iedere 

student
• landelijke organen beoordelen de 

kwaliteit van de stageplaatsen 
• vaste inventarislijsten voor praktijk- en 

theorielokalen met daaraan gekoppelde 
financiële middelen. Dat geldt ook voor 
de huisvesting.

De duidelijke scheiding van de vakken 
heeft consequenties voor het gevoerde 
personeelsbeleid. Zo moet de docent 
bevoegd zijn om het vak te mogen geven. 

Vanaf 1996 wordt het onderwijs anders 
georganiseerd. De kwalificatiestructuur 
wordt geïntroduceerd, waarin wordt 
beschreven wat de studenten moeten 
kennen en kunnen. De leerstof uit alle 
‘oude’ vakken wordt verdeeld over 
een beperkt aantal leerstofeenheden 
(modules). 

het primaire proces: onderwijs en ontwikkeling

Organisatorische veranderingen doen binnen een bedrijf over het algemeen 
veel stof opwaaien. Het hangt van de werkplek af hoe groot het effect van deze 
veranderingen is voor een individuele werknemer. In de volgende paragrafen 
belichten we een aantal van dit soort belangrijke ontwikkelingen in het primaire 
proces binnen het ROC. 

Voor het bedrijfsleven gaan deze ontwikke-
lingen niet ver genoeg. Bedrijven hebben 
behoefte aan mensen die kritisch zijn op 
hun eigen gedrag en die sociaalvaardig 
zijn. In 2004 wordt onder invloed van het 
strategisch OCW-plan ‘Koers BVE’ gestart 
met Competentiegericht onderwijs (cgo). 
Door een aantal maatregelen, 
aangekondigd in het actieplan ‘Focus op 
vakmanschap 2011-2015’, wil het ministerie 
van OCW het vertrouwen in de kwaliteit 
van de mbo-examens herstellen. Eén 
van die maatregelen betreft de invoering 
van een landelijk kwaliteitskeurmerk 
voor de examenproducten van het mbo. 
Ale examens die in het mbo worden 
afgenomen, moeten voldoen aan dit 
landelijk keurmerk.

ondeRsteunende vakken
Het is opvallend dat ondersteunende 
vakken als Nederlands, moderne vreemde 
talen en exacte vakken in zowel pgo als 
cgo slechts summier aan bod komen. Bij 
de uitvoering van het strategisch plan ‘De 
RESET van een organisatie’ onder Willibrord 
Ronnes, de toenmalige interim-voorzitter 
van het CvB, wordt dat voor het talen- 
onderwijs geregeld door het formeren van 
een Team Talen Academie onder leiding 
van Marian Alberts. 
Voor de exacte vakken wordt helaas geen 
apart team opgericht. 
Bij de technische opleidingen van ROC 
Rivor wordt in 2005 een aanvullend exact 
programma (wiskunde, natuurkunde en 
rekenen) bedacht en geïmplementeerd. Na 
de invoering van de landelijke rekentoets, 
in september 2013, is dit aanvullende 
programma niet meer nodig. Vanaf dat 
moment moeten de docenten dit deel van 
het curriculum vakondersteunend invullen. 
Dit blijkt later bij bepaalde opleidingen 
consequenties te hebben voor de 
doorstroming naar het hbo.

De rekentoetsen hebben de afgelopen 

jaren zowel in het onderwijs als in de 
Tweede Kamer de gemoederen flink 
beziggehouden. Gaat het nu om rekenvaar-
digheid of begrijpend lezen? Intussen is de 
status van de rekentoets een aantal keren 
gewijzigd. 

In 2013 worden de kwalificatiedossiers 
ingevoerd. Dat verandert het onderwijs: 
een beroepsopleiding bestaat nu uit 
generieke en specifieke examenonder-
delen. Bij iedere opleiding bestaat dat 

generieke deel uit Nederlands en rekenen. 
Bij middenkader- en specialistenopleidingen  
(niveaus 3 en 4) behoort Engels en soms 
Duits tot het verplichte programma. 

behoefte aan dooRlopende 
leeRlijnen
Het mbo zit ingeklemd tussen het vmbo 
en het hbo, waardoor doorlopende 
leerlijnen belangrijk zijn. Alleen met 
doorlopende leerlijnen kunnen studenten 
immers succesvol doorstromen van vmbo 
naar mbo naar hbo. ROC Rivor en de 
aanleverende vmbo-scholen in de regio 
hebben er belang bij de doorstroming goed 
te laten verlopen. Daarom onderhouden ze 
nauwe contacten met elkaar, onder andere 
via hun decanen. Ook informatiemiddagen 
en -avonden op de scholen, open dagen, 
PSO-Doedagen (Praktische Sectororiën-
tatie) en bedrijfsbezoeken met groepen 
leerlingen zijn activiteiten die bijdragen aan 
een optimale doorstroming. 

Docenten mogen zelf examens ontwikkelen, 
mits die examens door een externe partij 
(bijvoorbeeld een landelijk orgaan) worden 
beoordeeld en goed bevonden (externe 
legitimering). Willen of kunnen de docenten 
dat niet, of wil de school dat niet, dan 
kunnen er ook goedgekeurde examens 
worden ingekocht bij externe partijen.
In 2000 schakelt ROC Rivor bij de 
technische opleidingen over op het 

principe van Probleemgestuurd onderwijs 
(pgo). Bij deze manier van opleiden staat 
de toekomstige beroepspraktijk centraal 
in praktijk- en theorielessen. Dit gebeurt 
in de vorm van projecten. Van docenten 
wordt verwacht dat zij een andere rol 
pakken: veel minder vakdocent en veel 
meer begeleider/coach. Het Consortium 
Beroepsonderwijs speelt een belangrijke 
rol bij deze vorm onderwijs.

Opgave	uit	voorbeeld-rekentoets	niveau	3F	
(2016).	Bron	Examenblad	MBO

Werkbezoek	Jeroen	Dijsselbloem	aan	het	
Vakcollege	aan	de	Teisterbantlaan
22	september	2009

5
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Op 5 september 2009 bezoekt Jeroen 
Dijsselbloem, voorzitter van de PvdA-fractie 
in de Tweede Kamer en onze latere 
minister van financiën, het Vakcollege 
aan de Teisterbantlaan. Dit Vakcollege 
is een samenwerkingsverband van het 
Lingecollege en ROC Rivor.
In 2017 wordt er een vergelijkbaar samen-
werkingsverband getekend met het Gilde 
Vakcollege uit Gorinchem.

Beide vakcolleges komen voort uit 
de kabinetsplannen om het vmbo te 
versterken. Scholen voor vmbo en mbo 
kunnen opleidingen aanbieden die elkaar 
voor een deel overlappen. Hierdoor is de 
overstap voor vmbo-leerlingen minder 
groot. Vmbo’ers volgen alvast enkele lessen 
op het mbo of volgen een mbo-vak op hun 
eigen school.

Ondertekening	samenwerkingsovereenkomst	
ROC	Rivor	met	het	Gilde	Vakcollege	in	
Gorinchem	door	Henri	van	Breugel	(directeur	
Gilde	Vakcollege	Techniek)	en	Frans	van	
Woesik	(directeur	Academie	van	Ambacht	&	
Technologie	van	ROC	Rivor)	op	15	augustus	
2017

Twee	alinea’s	uit	de	brief	van	minister	Bussemaker	aan	de	Tweede	Kamer	(20	februari	2017)

Inbedding	van	keuzedelen	in	de	diverse	opleidingen	(Bron:	MBO-Raad)

Aan de uitstroomzijde ligt het ingewikkelder. 
Bij de invoering van het cgo (2004) 
worden praktische en theoretische 
vakken en de ondersteunende vakken 
Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen 
en natuurkunde (techniek) geïntegreerd 
aangeboden. Een hbo-instelling in met 
name technische richtingen verwacht 
studenten op ‘havo’-niveau binnen te 
krijgen. Hier worden exacte vakken op een 
hoog niveau aangeboden. Met een beperkte 
vooropleiding wordt de kans van slagen van 
de nieuwe student meestal een stuk kleiner. 

Om de doorstroming naar het hbo 
soepeler te laten verlopen, kunnen 
studenten Techniek en ICT in de 
cursusjaren 2005-2006 en 2006-2007 een 
heel jaar lang, een avond in de week, een 
doorstroomcursus wis- en natuurkunde 
(op havo-niveau) volgen. Bij de ICT-oplei-
dingen (bol-niveau 4) wordt de doorstroom 
naar het hbo vanaf 2007 bevorderd door 
een aantal keuzedelen aan te bieden. 
Deze keuzedelen, die een verdieping of 
verbreding van een opleiding kunnen 
betekenen, behoren sinds 2016 tot het 

vrije deel van een opleiding. Binnen ROC 
Rivor is de afspraak gemaakt het keuzedeel 
‘Ondernemend gedrag’ voor iedere 
opleiding verplicht voor te schrijven. 

Na een aantal succesvolle jaren stopt de 
doorstroomcursus wis- en natuurkunde in 
juni 2007 op het moment dat de midden-
kaderopleidingen Techniek (bol-niveau 
4) worden afgebouwd, omdat het aantal 
studenten te veel terugloopt. Pas bij de 
invoering van de Keuzedelen in 2015 
komt er weer aandacht voor dit vraagstuk. 
Studenten kunnen kiezen voor het volgen 
van een Doorstroomcursus hbo, die in 
samenwerking met de Hogeschool Arn-
hem-Nijmegen (HAN) wordt ontwikkeld en 
gegeven.

Ook op andere manieren probeert ROC 
Rivor de doorstroming naar het hbo te 
bevorderen. Zo heeft een van de doelstel-
lingen van het in 2015 gestarte PPS-project 
TechExpress betrekking op doorlopende 
leerlijnen. 

het blijvende gevecht met 
vooRtijdig schoolveRlateRs
In 2007 wordt de bestaande Leerplichtwet 
aangepast door de leerplicht te beperken 
tot en met het schooljaar waarin een 
leerling 16 jaar wordt. Die leerling blijft wel 
kwalificatieplichtig tot hij 23 jaar oud is. 
Jongeren moeten dus een startkwalificatie 
halen: een havo- of mbo 2-diploma, of een 
getuigschrift van het praktijkonderwijs.  
In diezelfde wet wordt het begrip ‘voortijdig 
schoolverlater’ geïntroduceerd. Iemand is 
een voortijdig schoolverlater als hij: 
• niet meer onder de leerplichtwet valt, 

maar nog geen 23 jaar is
• niet in het bezit is van een start- 

kwalificatie 
• een maand niet op school is verschenen 

of niet meer bij een onderwijsinstelling 
staat ingeschreven.

Het ‘voortijdig schoolverlaten’ is een 
gemeenschappelijke verantwoordelijk-
heid van de school, de gemeente en het 
RMC (zie kader). Dit is vastgelegd in 2002 
in een aantal artikelen in de Wet op het 
Voortgezet Onderwijs, de Wet Educatie 
en Beroepsonderwijs en de Wet op de 

wat is het Rmc?
RMC staat voor: Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt Voortijdig Schoolver-
laters. Het RMC Regio Rivierenland is 
een onderdeel van Regio Rivierenland. 
Het werkgebied van het RMC beslaat 
de gemeenten Buren, Culemborg, 
Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, 
Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, 
West-Maas en Waal en Zaltbommel. 
Het RMC bestaat sinds 2001 en is 
gevestigd in Tiel.

Wat doet het RMC?
Alle studenten die zonder geldige 
startkwalificatie het onderwijs 
verlaten, moeten worden aangemeld 
bij het RMC. Het RMC heeft traject-
begeleiders, die jongeren van 18 
tot 23 jaar zonder startkwalificatie 
stimuleren een startkwalificatie te 
halen. Daarnaast zijn zij coach voor 
deze jongeren. Student en coach 
stellen samen een plan van aanpak 
op, zodat de jongere alsnog een 
diploma kan halen. 

Wanneer is het RMC in Tiel 
opgericht?
Het RMC in Tiel is opgericht in 2001 en 
wordt aanvankelijk ondergebracht bij 
de GGD. 
Gerrit Overdijk is van 2001 tot 2017 
het gezicht van het RMC binnen ROC 
Rivor. 

Expertise Centra. Iedere gemeente moet 
aangesloten zijn bij een RMC.

Het is de taak van de school om een 
voortijdig schoolverlater aan te melden bij 
de gemeente waar de student woont. De 
gemeente is verantwoordelijk voor:
• Het organiseren, coördineren en 

registreren van de meldingen van 
voortijdig schoolverlaten en zorgdragen 
voor de doorverwijzing naar onderwijs 
en arbeidsmarkt. De verantwoording 
vindt jaarlijks plaats in de vorm van een 
RMC Effectrapportage.

• Het maken van afspraken over voortijdig 
schoolverlaten met scholen voor 
voortgezet onderwijs, onderwijsinstellin-
gen voor mbo en andere instellingen.

• Het organiseren van een netwerk van 
scholen en andere organisaties om 
voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Voor schoolverzuim of schoolverlaten 
onder de 16 jaar wordt de leerplichtambte-
naar ingeschakeld.

In 2005 sluit een aantal gemeenten in 
Rivierenland een convenant jeugdbeleid. 
Hoofddoel is het terugdringen van het 
voortijdig schoolverlaten op met name 
het ROC. Er wordt daarvoor gedeeltelijk 
gebruik gemaakt van een overlegstruc-
tuur die in de jaren 90 is ontstaan tijdens 
de uitvoering van het project ‘Ambulente 
begeleiding van leerlingen’ in Tiel. Dit 
project tegen schoolverzuim op de Tielse 
scholen voor voortgezet onderwijs werd 
geleid door Herman van Burk, voormalig 
docent aan de Gemeentelijke Mavo in Tiel. 
In 2005 wordt het jongerenloket opgericht. 
Dit is een multidisciplinair expertiseteam, 
waarin door diverse partijen casuïstiek kan 
worden ingebracht. 
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geRRit oveRdijk oveR het Regionaal meld- en coöRdinatiepunt 
vooRtijdig schoolveRlateRs

“In 2001 ben ik bij het RMC van start gegaan. RMC was toen ondergebracht bij het IOR 
en werd aanvankelijk uitgevoerd door de GGD. De wettelijke basis was de RMC-wet 
die op 1 januari 2002 in werking trad. Alle gemeenten moesten aangesloten zijn 
bij een RMC, dat als opdracht kreeg het aantal voortijdig schoolverlaters in kaart te 
brengen. Omdat we in Tiel al gestart waren met trajectbegeleiding middels het project 
ambulante begeleiding van leerlingen op contractbasis (dat tot 2001 liep), werd ook in 
Tiel direct gestart met trajectbegeleiding. Ik was de uitvoerende, Margreet Pethke de 
coördinator.
 

Later kwamen in diverse gemeentes de jeugdpreventienetwerken van de grond, 
waarin op convenantbasis met veel partijen werd samengewerkt. De regie lag bij de 
afzonderlijke gemeenten.
RMC – Leerplicht – ROC kwamen elkaar op die manier professioneel tegen.
Daarvoor had ik vanuit het RMC vooral contact met wat later Entreeonderwijs zou 
worden. Mandy Sanders was o.a. de verbindende schakel; er kwamen spreekuren 
voor jongeren op Voor de Kijkuit. 
Dat mondde uiteindelijk uit in een structurele aanwezigheid van zowel Leerplicht als 
RMC op het ROC. Een middag in de week waren zowel de Leerplichtambtenaar (van 
Tiel) als RMC (Gerrit Overdijk) aanwezig voor gesprekken met spijbelaars en jongeren 
die door de school voor een gesprek werden aangedragen.
Na de komst van Sandra Huijnen als coördinator RMC is deze aanpak structureel 
geworden. De spijbelbus was ook een uitvloeisel van de samenwerking tussen Leer-
plichtambtenaar, RMC en ROC. 

De intensieve samenwerking tussen ROC en RMC heeft geleid tot een sterke 
terugdringing van het aantal voortijdig schoolverlaters. Een goed samenspel tussen 
de trajectbegeleiders van ROC en RMC was daarvoor onontbeerlijk. RMC ging samen 
met Leerplicht ook voorlichting geven aan leerlingen/studenten over de leerplichtwet, 
RMC, wat er gebeurt bij spijbelen en uitval etc.”

beRt segeRen oveR zijn jaRen 
bij het loopbaancentRum

“In de loop der jaren zijn mijn 
werkzaamheden geleidelijk 
verschoven van lesgebonden taken 
naar het werk als trajectbegeleider. 
Het aantal zorgleerlingen is al die 
jaren steeds meer toegenomen. 
Daarin is onze school niet uniek. Deze 
trend loopt parallel met ontwik-
kelingen in de samenleving. ROC 
Rivor heeft juist in de zorg voor die 
leerlingen een sterke ontwikkeling 
doorgemaakt. 

Bert	Segeren	tijdens	Open	Dag	februari	
2012

Mijn thuisbasis verschoof hiermee 
van de Academie voor Ondernemen 
& Dienstverlening naar het Loopbaan-
centrum. Zo’n twaalf jaar geleden al, 
toen ik nog decaan was, stond mij 
een loopbaancentrum al ongeveer 
in de huidige vorm voor ogen. Het 
functioneert nu zelfs beter dan 
ik destijds had kunnen voorzien. 
Mij persoonlijk is binnen dit team 
hetzelfde warme bad van collegialiteit 
ten deel gevallen dat ik al ervaren had 
binnen mijn eigen academie.”

Gerrit Overdijk wordt de eerste traject- 
begeleider die vanuit het RMC meewerkt 
aan het voorkomen van VSV op ROC 
Rivor. Het effect van deze aanpak is groot: 
het aantal VSV-ers wordt sterk terugge-
drongen. Dat succes wordt ook elders 
opgemerkt: de aanpak van ROC Rivor is 
de regionale voorloper van de landelijke 
aanpak, die in 2008 van start gaat.

De gekozen aanpak staat of valt met de 
registratie van aan- en afwezigheid van 
studenten. In november 2008 zet ROC 
Rivor een flinke stap voorwaarts door te 
kiezen voor een nieuw softwarepakket: 
KRD (Kern Registratie Deelnemers), een 
samenwerkingsproject van 15 roc’s. In mei 
2009 start de implementatie van dit pakket. 
De KRD-module AAR (Aan- en Afwezig-
heidsregistratie) wordt gebruikt om aan- en 
afwezigheid in de klas vast te leggen. 
Alle schoolverzuim moet worden gemeld 
bij het Digitaal Verzuimloket. Bij wet 
worden alle scholen in het primair, 
voortgezet, speciaal en beroepsonderwijs 
en volwasseneneducatie verplicht gebruik 
te maken van dit loket. Binnen ROC Rivor is 
Bureau AAR onder leiding van Arno Janssen 
(AAR-coördinator) verantwoordelijk voor 
het melden van verzuim.

Gerrit	Overdijk	spreekt	studenten	toe	tijdens	de	Dag	van	de	Leerplicht	(17	maart	2011)

In 2012 wordt de bekostiging van 
ingeschreven studenten aangescherpt. Een 
geldige OOK (onderwijsovereenkomst) voor 
alle studenten en een BPVO (Beroeps-prak-
tijkvormingsovereenkomst) voor 
bbl-studenten worden verplicht, omdat 
een roc de studie anders niet bekostigd 
krijgt. Een deel van de bekostiging wordt 
dan in het lopende cursusjaar aan het roc 
overgemaakt. De rest wordt betaald als de 
student geslaagd is voor de studie, zoals 
vastgelegd in de OOK. 
In datzelfde jaar wordt een spijbelteam 
opgericht, bestaande uit vertegenwoor-
digers van ROC Rivor, het RMC en de 
leerplichtambtenaar van een aantal 
gemeenten. Een van activiteiten is het met 
regelmaat laten rijden van de spijbelbus. 
De thuisbezoeken worden afgelegd door 
de AAR-coördinator en een of meer leden 
van het spijbelteam.

Na de zomer van 2012 start het 
RMC-project ‘Coach en jij!’. Een student 
krijgt een coach toegewezen, die hem/
haar steunt in de ontwikkeling. Daarvoor 

Gebak	tijdens	de	Dag	van	de	Leerplicht	(17	
maart	2011)

De	spijbelbus	en	haar	bemensing

worden geschikte personen (ervaren 
beroepsbeoefenaren met kennis van 
zaken) gezocht buiten het ROC. Het 
belangrijkste doel van dit RMC-project is 
het beperken van het voortijdig schoolver-
laten.

begeleiding van studenten
Begeleiding van studenten kent drie 
aspecten:
1. keuzebegeleiding: leerlingen/studenten 

helpen de juiste keuze te maken bij hun 
overstap van het voortgezet onderwijs 
naar het mbo, dan wel de overstap van 
mbo naar het hbo

2. studiebegeleiding: studenten helpen 
studieproblemen te overwinnen

3.  begeleiding op sociaal-emotioneel 
terrein.

Binnen ROC Rivor zijn deze drie aspecten 
niet tegelijk ontwikkeld. Met de vorming 
van het centrale Loopbaancentrum 
(2013) onder leiding van Mandy Sanders 
(teamleider) en Inge Goris (beleidsmede-
werker onderwijs) komen alle lijnen samen.
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Onder Jeroen van den Berg (2011) wordt de 
functie van accountmanager opgeheven.

Sinds 2011 is Netty Bonouvrié decaan voor 
heel ROC Rivor. 

keuzebegeleiding
In 1994 wordt het Onderwijs 
Adviescentrum (OAC) aan Voor de Kijkuit 
gestart. Het OAC is bedoeld voor het 
adviseren van toekomstige/bestaande 
studenten van het ROC.
Na de fusie zijn er binnen het Rivierenland 
College drie decanen actief: Bert Segeren 
(sector Economie), Steef Banken (sector 
Zorg en Welzijn) en Renate van der Vat 
(sector Techniek). Deze laatste functie 
wordt in 1997 overgenomen door Henk 
Hendrickx. De decanen onderhouden 
contact met het voortgezet onderwijs en 
zijn verantwoordelijk voor het organiseren 
van meeloopdagen.

In september 1999 wordt aan de 
Medelsestraat het Student-informatiepunt 
(Stip) geopend. 
Een jaar later verhuist het Stip naar de 
Bachstraat en wordt bij de Reset (2002) 
opgeheven. Accountmanagers nemen 
dan de taken van de decanen over. Zij 
hebben een spilfunctie tussen school en 
de buitenwereld. Daarnaast wordt van 
hen verwacht dat zij contractactiviteiten 
binnenhalen. 

netty bonouvRié oveR het 
decanaat

“De decaan bij ROC Rivor begeleidt 
geen individuele studenten bij 
school- en beroepskeuze, zoals dat 
gebruikelijk is in het voortgezet 
onderwijs. Mijn functie lijkt meer op 
die van een beleidsmedewerker. Als 
decaan ben ik actief als contactper-
soon richting voortgezet onderwijs 
en hbo. Van mij wordt verwacht dat 
ik contacten onderhoud met alle 
belangrijke netwerken die betrekking 
hebben op mijn werk. 
Als decaan ben ik betrokken bij het 
opzetten en uitvoeren van voorlich-
tingsactiviteiten voor aanleverende 
scholen en toekomstige studenten. 
Voor de Rivor-studenten van 
opleidingen op niveau 4 verzorg 
ik bijvoorbeeld voorlichting over 
doorstroming naar het hbo. 
Sinds 2018 begeleid ik de start van 
het nieuwe keuzedeel ‘Voorbereiding 
hbo’ en ben ik samen met een van de 
onderwijskundigen van ‘Onderwijs 
& Kwaliteit’ projectleider van het 
ROC-brede project ‘Loopbaanoriënta-
tie en -begeleiding’ (LOB). 
Sinds 1 maart 2019 werk ik op  
detacheringsbasis als Regiocontact-
persoon vanuit de regio Midden 
MBO bij het ‘Expertisepunt LOB’. 
Dit steunpunt is opgezet door de 
VO-Raad en de MBO-Raad om 
scholen ondersteuning te bieden bij 
het verbeteren van LOB en om de 
aansluiting vo-mbo te bevorderen.” 

studiebegeleiding
Een goede studiebegeleiding vergroot de 
kans op succes bij de studenten. Op het 
Rivierenland College is studiebegeleiding 
ingebed in het ‘primaire onderwijsproces’ 
en wordt uitgevoerd door vakdocent, 
mentor en opleidingscoördinator 
samen. Later wordt dit de Eerstelijnszorg 
genoemd. Als er problemen zijn, schakelen 
zij de Geldergroep in voor het afnemen van 
testen en dergelijke. Met de fusie worden 
per opleidingsteam een of meer docenten 
als trajectbegeleider aangesteld. De traject-
begeleider heeft de rol van super-mentor. 
Trajectbegeleiders worden aangestuurd 
door de teamleiders.

In 1994 jaar start het Rivierenland College 
met het organiseren van studievaardig-
heids- en faalangst-reductietrainingen 
voor studenten die dat nodig hebben. Die 
tweede activiteit is vandaag de dag een 
zorgtaak in de tweede lijn.

het dRie-lijnenmodel
Vanaf de tweede helft van de jaren 90 
wordt leerlingenbegeleiding op veel 
scholen geregeld via het ‘Drie-lijnenmodel’. 
In dit model staat de begeleiding door 
mentor en vakdocent centraal (eerste lijn).

In een aantal gevallen is dit niet voldoende 
en wordt de hulp van de trajectbegeleider 
ingeroepen, die experts binnen de school 
(bijvoorbeeld de dyslexieconsulent) kan 
inschakelen. Dit wordt de tweede lijn 
genoemd.
In geval van complexe psychische, fysieke 
of psychiatrische problematiek roept 
de trajectbegeleider hulp in van GGZ 
Rivierenland en/of GGZ Pro Persona (derde 
lijn).

Uiteindelijk wordt dit model vanaf 2008 
onderdeel van het zorgkader voor ROC 
Rivor.

het loopbaancentRum in 
ontwikkeling
In oktober 2000 wordt aan de Bachstraat 
een Zorgteam opgezet. 
Dit team vormt een schakel tussen interne 
begeleiders en instanties buiten de school. 
Het is tevens een plaats waar trajectbege-
leiders ervaringen en expertise uitwisselen. 
Langs deze weg komt het ROC tot het 
formuleren van beleid op het gebied van 
leerlingenzorg. Dat resulteert in april 2003 
in het beleidsdocument ‘Voorstel opzet en 
invulling begeleidingsstructuur ROC Rivor’, 
dat is geschreven door Karin Hendrich, 
Roque Pietersz, Annemiek van Luunen en 
Steef Banken. Naast het bieden van zorg is 
het zorgteam ook noodzakelijk om nieuw 
beleid op gebied van studentenzorg te 
formuleren.

In de periode tot 2006 staat het zorgteam 
aan de wieg van een aantal belangrijke 
ontwikkelingen:
• Deelname aan relevante netwerken 

gericht op leerlingbegeleiding, zowel 
intern als extern (lokaal, regionaal en 
landelijk).

• Het invoeren van het schoolmaatschap-
pelijk werk in het beroepsonderwijs door 
collega’s van de STMR (Stichting Maat-
schappelijk Werk Rivierenland).

• Het opzetten van een aantal 
train-de-trainerscursussen voor 
mentoren en trajectbegeleiders. Doel: 
de collega’s beter toerusten voor het 

signaleren en aanpakken van problemen 
bij studenten.

• Het opzetten van het team vertrou-
wenspersonen, dat bestaat uit interne 
vertrouwenspersonen voor studenten en 
een externe deskundige (STMR) voor het 
personeel. Sinds januari 2012 zijn Vera 
Both en Math Somers vertrouwensper-
soon voor studenten.

Sommige studenten hebben problemen 
die dermate groot zijn dat de mentor 
onvoldoende mogelijkheden heeft om 
hen verder te helpen. De trajectbegeleider 
kan besluiten deze problemen voor te 
leggen aan een team van specialisten: het 
Zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT staat onder 
leiding van de zorgcoördinator. In 2006 jaar 
wordt op ROC Rivor zo’n zorgadviesteam 
opgericht onder leiding van de toenmalige 
zorgcoördinator Inge Goris.

Aankondiging	oprichten	Zorgteam	
Rivierenlandcollege	(ROC	Veelzijdig,	maart	
2000)

Inge	Goris	(links)	en	Els	Brendel	(CvB)	in	gesprek	bij	afsluiten	van	de	ZAT-overeenkomst	(2007)



D E E L  5 :  H E t  p r i m a i r E  p r o c E s :  o n D E r w i j s  E n  o n t w i k k E L i n g D E E L  5 :  H E t  p r i m a i r E  p r o c E s :  o n D E r w i j s  E n  o n t w i k k E L i n g
46 47

In het najaar van 2007 wordt het ‘Zorg-
beleidsplan ROC Rivor 2007-2010’ 
gepresenteerd. Het vormt de basis voor 
verdere ontwikkelingen op zorggebied in 
de periode 2008 tot 2016:
• In februari 2008 gaat het studieloop-

baancentrum ‘Advies & zo’ van start. Van 
hieruit wordt alle studentenzorg (eerste, 
tweede en derde lijn) gecoördineerd. 
Inge Goris wordt de eerste teamleider.

• In datzelfde jaar start ook de 
implementatie van het Drie-lijnenmodel, 
waarbij het LC verantwoordelijk is voor 
de tweedelijnszorg en tevens de deur 
vormt naar derde lijn.

• Er worden coaches aangesteld die 
zorgstudenten ondersteunen bij hun 
persoonlijke ontwikkeling.

• In het kader van het VSV-project begint 
in maart 2009 aan Voor de Kijkuit een 
‘Rebound’-voorziening onder de naam 
‘Pitstop’. Dit traject is bedoeld voor 
tijdelijke opvang van studenten met leer- 
en/of gedragsproblemen (mbo-niveaus 2 
t/m 4).

• In november 2011 wordt het dyslexie- 
protocol ingevoerd. Martine van der 
Laan wordt dyslexie-consulent.

• Mandy Sanders begint in juni 2013 als 
de nieuwe coördinator van het Loop-
baancentrum (LC), dat intussen de naam 
‘Advies & zo’ kwijt is. Zij stuurt vanaf dat 
moment het LC, trajectbegeleiding en 
Pitstop aan. Juni 2016 neemt Mandy in 
verband met ziekte afscheid van het LC. 
Peter Smit volgt haar op.

• Met de invoering van de Wet op de 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 
2015) wordt jeugdzorg een zaak van de 
gemeenten. Maatschappelijk werk wordt 
in Tiel vanaf dat moment geregeld via 
Wijkteams. Bureau Jeugdzorg en MEE 
worden ontbonden en Entrea neemt 
plaats in het ZAT. Entrea is de nieuwe 
instantie die zich richt op ‘kind en 
gezin’. Of zoals zijzelf zeggen: “Je bent 
van harte welkom als het opgroeien of 

opvoeden (te) ingewikkeld wordt. Met 
onze jeugdhulp, opvoedondersteuning 
en speciaal onderwijs helpen we je graag 
verder.”

passend ondeRwijs
Op 7 januari 2005 wordt de Wet Weer 
Samen Naar School (WSNS), die betrekking 
heeft op zorgleerlingen in het basisonder-
wijs, aangenomen. Een jaar later gaat deze 
regeling ook gelden voor het vo en het 
mbo. Net als in het basisonderwijs is het 
de bedoeling leerlingen/studenten die een 
historie hebben in het speciaal onderwijs 
op te nemen in het reguliere onderwijs. 
Studenten die extra zorg nodig hebben, 
krijgen daarvoor een persoonlijk budget 
(LGF of Leerling Gebonden Financiering): 
het beroemde ‘rugzakje’. De uitvoering 
hiervan komt terecht bij het LC bij Math 
Somers.
In 2014 wordt WSNS vervangen door 
Passend Onderwijs. ROC Rivor organiseert 
voor de docenten een studiedag om de 
beleidsnotitie over dit onderwerp met 
elkaar te bespreken. 

leRen, loopbaan en buRgeRschap 
Een school is vrij de leerlingbegeleiding op 
haar eigen manier in te vullen. Door een 
wijziging in het ‘Examen- en kwalificatiebe-
sluit beroepsopleidingen WEB’ krijgt loop-
baanbegeleiding samen met het thema 

‘Burgerschap’ een echte status. Met ingang 
van cursusjaar 2012-2013 kan een student 
pas slagen als hij/zij heeft voldaan aan de 
inspanningsverplichtingen voor ‘Loopbaan 
en burgerschap’ (LB). Die inspanningsver-
plichtingen kunnen per roc verschillen. 
 
Onder Burgerschap wordt in het algemeen 
verstaan:
• Het kennen en accepteren van rechten 

en plichten van de burger (het politieke 
domein).

• De wil te participeren in de samenleving 
en die helpen verder te ontwikkelen (het 
sociaal-culturele domein).

• Bereidheid tot deelname aan het 
arbeidsproces, inclusief de bereidheid 
zichzelf verder te ontwikkelen (het 
economische domein).

Het derde aandachtspunt is interessant. 
Het raakt aan leerlingbegeleiding 
(mentoraat), houdingsaspecten uit 
competenties in de kwalificatiedossiers 
en het principe van ‘een leven lang leren’. 
Dit zijn de speerpunten in het ‘Strategisch 
Rapport 2018-2021’!

Een Rivor-commissie onder leiding van 
Anna Terlouw ontwikkelt in 2012 een 
implementatieplan voor Loopbaan en 
Burgerschap. Het is intussen een vast 
element van de dagelijkse praktijk.

In 2016 wordt het onderwijsaanbod 
voor Burgerschap landelijk geëvalueerd 
en worden de kwalificatie-eisen van 
Burgerschap op een aantal plaatsen 
aangepast. Vanaf cursusjaar 2017-2018 
moeten studenten voldoen aan de 
volgende globale leerdoelen:

LB 2.1: De politiek-juridische dimensie 
• Bereidheid/vermogen deel te nemen 

aan politieke besluitvorming op 
verschillende politieke niveaus 
(Europees, landelijk, regionaal, 
gemeentelijk, buurt). 

• Idem, met betrekking tot issues als 
duurzaamheid, veiligheid, internatio-
nalisering, ondernemerschap, inter- 
culturaliteit en levensbeschouwing.

LB 2.2: De economische dimensie
• Bereidheid/vermogen om op adequate 

en verantwoorde wijze als consument 
deel te nemen aan de maatschappij.

• Idem, om een bijdrage te leveren aan 
het arbeidsproces en aan de arbeids-
gemeenschap waar men deel van 
uitmaakt. 

LB 2.3: De sociaal- maatschappelijke 
dimensie 

• De sociaal-maatschappelijke dimensie 
heeft betrekking op bereidheid/
vermogen deel uit te maken van 
de gemeenschap en daar een 
actieve bijdrage aan te leveren in 
de eigen woon- en leefomgeving, in 
zorgsituaties en in school.

LB 2.4: Vitaal burgerschap en  
werknemerschap 

• De dimensie vitaal burgerschap heeft 
betrekking op bereidheid/vermogen 
om te reflecteren op de eigen leefstijl 
en zorg te dragen voor de eigen 
vitaliteit als burger en werknemer. 

entReeopleidingen 
Met de invoering van de WEB krijgt het 
mbo er een nieuw soort opleiding bij: 
opleidingen op niveau 1. Deze opleidingen 
zijn oorspronkelijk bedoeld voor mensen 
die zonder vmbo-diploma naar het leer-
lingstelsel willen. De hoofdmoot van de 
opleiding is beroepsgericht van aard en 
bevat een groot deel van de leerdoelen uit 
de beroepsgerichte vmbo-programma’s. 
In 1997 worden de eerste nieuwe assis-
tentenopleidingen bedacht en gestart. 
Deze opleidingen, die normaal gesproken 
één cursusjaar duren, maken toelating 
tot opleidingen op niveau 2 mogelijk. De 
eerste opleidingen in de technieksector 
hebben betrekking op elektrotechniek 
(‘assistent monteur nieuwbouwinstallaties’) 
en autotechniek (‘assistent autotechnicus’). 
In mei 1998 worden bij ROC Rivor de eerste 
diploma’s uitgereikt.

Voor een deel van de doelgroep is het hier 
beschreven traject geen optie. Kandidaten 
die geen idee hebben welke opleiding zij 
willen volgen, worden doorverwezen naar 
het traject op niveau 1, waarin Oriëntatie 

op de arbeidsmarkt centraal staat. De 
AKA-opleiding (Arbeidsmarkt Kwalificatie 
Assistent) behoort tot deze categorie 
opleidingen. 

In 2006 start ROC Rivor een AKA-opleiding 
onder de naam PasPartout, kortweg PP2. 
Het uiteindelijke doel van PP2 is zoveel 
mogelijk kandidaten hun opleiding te laten 
afsluiten met AKA-diploma. 
PP2 krijgt vorm door gemeenschappelijke 
inspanningen van Riesjart van Summeren, 
Marion Engels en Ed Berendsen. Dit 
project, dat een voorziening voor uitvallers 
omvat, kent twee sporen: het traject 
richting arbeidsmarkt en het traject richting 
vervolgopleidingen. Om dit te bereiken, 
worden aan Voor de Kijkuit drie interne 
leerwerkbedrijven opgericht: Economie 
(administratie), Horeca (keuken) en 
Techniek.

Het PP2-team bedenkt allerlei eigentijdse 
en realistische activiteiten om de cursisten 
voor te bereiden op hun toekomst. Een 
paar voorbeelden: samenwerken met de 
Voedselbank (2008), was- en strijkservice 
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voor mensen binnen en buiten het ROC 
(vanaf 2009), organisatie van een high tea 
voor Tielse ouderen (2010), meewerken 
aan de voorbereiding van studiedagen 
op school en opknapwerk bij Secunda (de 
Tielse kringloopwinkel) in 2011.

Vanaf 2007 richt PP2 zich meer op 
doorstroming richting vervolgopleidingen. 
Alle verworvenheden van PP2 worden 
verwerkt in het nieuwe onderwijspro-
gramma, waarin meer structuur voor de 
studenten en werken aan competenties 
(waaronder sociale vaardigheden) centraal 
staan.  
In mei 2011 krijgt het PP2-team eer voor 
haar werk. Het behoort landelijk gezien tot 
de top 5 van praktijkbedrijven als het gaat 
om het aanpakken van jeugdwerkloosheid.

Per september 2013 gaan de opleidingen 
op niveau 1 door het leven als 
Entreeopleidingen.
Deze stap is het gevolg van het actieplan 
‘Focus op Vakmanschap’, waarmee de 
positie van opleidingen op niveau 1 wordt 
versterkt door de stap van algemene 

(AKA-breed) naar meer specialistische 
assistentenopleidingen bij wet vast te 
leggen. 

In mei 2015 vindt aan de Voor de Kijkuit 
een symposium over Entreeopleidingen  
plaats voor bedrijven, gemeenten 

en andere instellingen in de regio 
Rivierenland. Het thema van het 
symposium is ‘Hoe gaan we om met 
kansarmen?’. Tijdens het symposium 
wordt naar voren gebracht hoe de Start 
Academie, bestaande uit Entree- 
opleidingen en Educatie/Inburgering,  
samenwerken met Werkzaak en 
andere organisaties om zoveel mogelijk 
kandidaten naar mbo-niveau 2 te krijgen.

In cursusjaar 2019-2020 kunnen de 
volgende Entree-opleidingen worden 
gevolgd: 
• Assistent Logistiek
• Assistent Dienstverlening en Zorg
• Assistent Bouwen, Wonen en Onderhoud
• Assistent Detail/Retail
• Assistent Mobiliteitsbranche
• Assistent Horeca, Voeding en 

Voedingsindustrie
• Assistent Installatie- en 

Constructietechniek.

tweede kans via de vavo academie
De afdeling Vavo (voortgezet algemeen 
volwassenen onderwijs) is van augustus 
1993 tot augustus 2012 gevestigd in 
Culemborg (het eerste jaar nog aan de 
Ridderstraat). In 2012 sluit het ROC die 
locatie aan de Vliegerweg in Culemborg en 
verhuizen de meeste activiteiten naar de 
Bachstraat in Tiel. De mavo/havo/vwo- 
activiteiten worden ondergebracht in de 
Vavo Academie. 

Het Vavo wordt gezien als tweedekans-
onderwijs en heeft twee belangrijke 
doelgroepen:
• Jongvolwassen studenten die één 

of meer vakken op mavo-, havo- of 
vwo-niveau willen volgen en afsluiten 
met een landelijk geldend certificaat. 
Dit kan nodig zijn als ze zich willen 
inschrijven voor een bepaalde vervolg- 
opleiding.

• Leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
die door het behalen voor één of meer 
certificaten tot een mavo, havo- of 
vwo-diploma komen. Deze jongeren 
zijn vaak uitgekeken op het reguliere 
onderwijs. Een deel van deze studenten 
krijgt medewerking van hun ‘oude’ 
school om de financiering via die oude 
school te laten lopen. In dat geval 
wordt gesproken van uitbesteden van 
leerlingen. De Vavo Academie van ROC 
Rivor werkt nauw samen met het Linge 
College uit Tiel en andere vo-scholen in 
de regio.

De niveau- en vakkenstructuur bij de Vavo 
Academie is identiek aan de structuur 
binnen het voortgezet onderwijs. De wijze 
van examineren, de examens zelf en de 
aanpak bij het beoordelen van gemaakte 
examens (eerste en tweede correctie) zijn 
gelijk. Daarmee is de Vavo Academie een 
vreemde eend in de ‘mbo-bijt’. Het is een 
team waarvan de werkzaamheden horen 
bij het voortgezet onderwijs en niet het 

mbo. De Vavo heeft te maken met twee 
onderwijsinspecties, die voor het mbo én 
het vo. 
De afgelopen jaren heeft dit nogal eens tot 
frictie geleid binnen het ROC. Problemen 
met het afnemen van de verplichte 
rekentoets in mei 2014 hebben veel stof 
doen opwaaien. Uiteindelijk is het door 
goede contacten van de toenmalige 
secretaris van de vavo-examencommissie, 
Joffrey Spierings, met de onderwijsinspec-
tie snel opgelost. 

De activiteiten van de Vavo Academie 
hebben een andere ‘cyclus’ dan het 

Bezoek	Tielse	politiek	aan	PP2

mbo-deel van ROC Rivor. De inschrijvin-
gen van studenten komen pas in juni op 
gang, als de uitslagen van de herkansingen 
in het voortgezet onderwijs bekend zijn. 
Daardoor kan de intake en plaatsing van 
(nieuwe) studenten pas plaatsvinden in de 
loop van de zomer. 

De afgelopen jaren is met succes veel 
energie gestoken in het versterken van de 
positie van de Vavo Academie ROC Rivor. 
Naar verwachting verhuist de Vavo 
Academie in augustus 2019 naar 
de vestiging aan de Oudenhof in 
Geldermalsen.

Voorpagina	informatieblad	ROC	Veelzijdig	met	daarop	het	cursusaanbod	van	het	Teisterbant	
College	(cursusjaar	1994-1995)

Engels	voor	beginners	aan	Voor	de	Kijkuit	in	2009
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van nt2 naaR inbuRgeRing
Vanaf de jaren 60 komen veel 
gastarbeiders en arbeidsmigranten uit 
landen binnen en buiten de Europese Unie 
naar Nederland. Oorspronkelijk wordt 
verwacht dat zij zouden terugkeren naar 
hun land van herkomst, maar dat gebeurt 
niet of nauwelijks. Je ziet veel vaker een 
omgekeerde beweging: door gezinshereni-
ging komen hun vrouwen en kinderen naar 
Nederland. Deze groep maakt intussen een 
belangrijk deel uit van onze samenleving.

Bevolkingssamenstelling	van	Tiel	(2018)

Deze nieuwe Nederlanders moeten 
voldoen aan hun inburgeringsverplichting. 
Daarnaast ontstaat er behoefte laagge-
letterdheid aan te pakken, zowel voor 
arbeidsmigranten als voor autochtone 
Nederlanders die ‘gewoon’ naar school 
zijn geweest. De verzamelnaam voor deze 
activiteiten is Educatie.
Educatie is een commerciële aangelegen-

heid waarin ook andere partijen dan het 
reguliere onderwijs een rol spelen. De 
financiering vindt plaats via de gemeente. 

De NT2-opleidingen (Nederlands als 
tweede taal) draaien sinds het eind van 
de jaren 70 tot aan de invoering van de 
WEB hoofdzakelijk op vrijwilligers, die 
ondersteund worden door enkele beroeps-
krachten. Met de invoering van de WEB 
wordt het werk alleen nog uitgevoerd door 
professionele medewerkers.
Educatie maakt ontwikkelingen door die 
het voor een onderwijsorganisatie niet 
eenvoudig maken langdurig educatie-be-
leid op te zetten:
• De instroom is moeilijk in te schatten. 

De doelgroep bestaat uit in aantal 
wisselende autochtone Nederlanders, 
arbeidsmigranten en vluchtelingen uit 
alle delen van de wereld.

• De overheid biedt geen zekerheid als het 
gaat om welke organisatie educatie mag 
aanbieden. Er is sprake van een politieke 
golfbeweging: dan weer wordt educatie 
openbaar aanbesteed, dan weer wordt 
het aan bepaalde partijen gegund.

Het NT2-leerprogramma kent in 1999 twee 
stromingen:
• Basiseducatie: het programma voor 

lager-opgeleide cursisten die meer tijd 
nodig hebben om het programma door 
te kunnen werken

• Vavo-programma voor hoger-opgeleide 
en snellere cursisten.

Basiseducatie kent vijf niveaus:
• twee alfabetiseringsniveaus, bedoeld 

voor cursisten die niet kunnen lezen en/
of schrijven

• drie niveaus waarvan het hoogste 
niveau kan worden vergeleken met het 
mavo-niveau.

Het cursusaanbod bij de NT2-afdelingen bij 
de Educatieve Centra bestaat uit:
• Nederlands als tweede taal, voor zowel 

laag- als hoogopgeleiden
• maatschappijoriëntatie voor andere 

nieuwkomers
• rekenen en rekentaal
• studievaardigheid, beroepenoriëntatie 

en taalstages.

Het	Vormingswerk	geeft	niet	alleen	NT2-lessen,	
maar	ook	…..	fietscursussen

In 1999 start de implementatie van de 
digitale leeromgeving Nieuwe Buren. Dit 
programma maakt een individuele aanpak 
binnen een groep mogelijk.

De Wet op de Inburgering wordt in 2006 
ingevoerd. Deze wet is bedoeld voor alle 
mensen (van 16 tot 65 jaar) van buiten 
de EU die langdurig in Nederland willen 
en mogen verblijven. Deze wet stelt de 
inburgering verplicht. De deelnemer moet 
de kosten voor het traject zelf betalen. 
Hij kan daarvoor een lening afsluiten die 
wordt omgezet in een gift als hij binnen 
drie jaar het examen haalt. 

De periode van 2011 tot 2016 kenmerkt 
zich door een aantal ontwikkelingen:
• De aanbesteding van de inburgering-

activiteiten wordt in 2011 niet gegund 
aan ROC Rivor. Het CvB besluit daarop 
Inburgering als onderdeel van het 
cursusaanbod te schrappen. Lopende 
cursussen worden afgebouwd.

• In juli 2012 vervalt de directiepost 
Educatie & Integratie. Het team Educatie 
valt vanaf dat moment onder een van de 
drie nieuwe sectordirecteuren.

• Vanaf het voorjaar van 2014 komen grote 
groepen vluchtelingen uit het nabije 
oosten naar Nederland. ROC Rivor stort 
zich weer met succes op deze markt.

In 2018 vindt er een evaluatie van de 
uitvoering van de Wet op de Inburgering 
plaats. Het ziet er naar uit dat de wet in 
2019 opnieuw wordt aangepast:
• de regierol van de gemeenten wordt 

versterkt
• het leenstelsel wordt afgeschaft
• alle inburgeraars moeten meteen aan 

het werk
• er komen verschillende niveaus van 

inburgering. 
Via de media wordt gesuggereerd dat 
de weg van openbare aanbesteding 
wordt verlaten: er is nogal wat kritiek op 
de kwaliteit van sommige particuliere 
aanbieders. En op de financiële kant van 
hun verhaal. Dit biedt kansen voor roc’s.

cuRsussen en 
contRactondeRwijs
Op verzoek van een aantal bedrijven begint 
MTS-MEAO Tiel in 1990 de glascursus 
Middelbare glastechnologie op niveau 

mto+. Deze cursus is een mooi voorbeeld 
van een levensvatbaar initiatief.  
Om de geldstromen binnen regulier en 
cursorisch onderwijs te kunnen scheiden, 
wordt in 1994 de stichting SAROC (Stichting 
Applicatie ROC) opgericht. 

Via deze stichting, die opereert vanuit 
de locatie aan de Jacob Cremerstraat, 
worden niet-reguliere onderwijsactiviteiten 

georganiseerd. Later verandert de naam in 
SAROC/RBO.

Het cursusaanbod bij ROC Rivor varieert 
per jaar: het is een kwestie van vraag 
en aanbod. Zo start via SAROC/RBO in 
1998 in samenwerking met Randstad 
Uitzendbureau en ROC Nijmegen, de 
Vapro-opleiding (procestechniek). Deze 
cursus loopt een aantal jaren. Later wordt 
het examen van Vapro A opgenomen in de 
Diplomaroute.

Sinds 1 januari 2018 is de Wet Innovatie 
en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van 
kracht. Deze wet heeft betrekking op vier 
belangrijke thema’s: 
• de ontwikkeling van het kind staat 

centraal 
• veiligheid en gezondheid worden 

belangijker  
• stabiliteit moet geborgd zijn
• pedagogisch maatwerk en kinderopvang 

is een vak.
ROC Rivor biedt een aantal cursussen aan 
waarmee kinderopvangorganisaties hun 
opleidingsbeleid rond de Wet IKK kunnen 
vormgeven. De inhoud van de cursussen 
sluit nauw aan bij corresponderende 
onderdelen uit de reguliere mbo-opleidin-
gen voor Pedagogisch Medewerker van 
ROC Rivor. Cursusaanbod	SAROC	cursusjaar	1995-1996

Aanbod	losse	cursussen	bij	ROC	Rivor	
(september	2018)
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Een ander mooi voorbeeld van contract- 
activiteiten is de cursus Glas-in-lood- 
maken, die in januari 2013 is opgezet door 
René Driessen. Wegens omstandigheden 
draagt hij 2018 het stokje over aan Jan 
Kuiper, de voormalige teammanager van 
Bouw- en Afwerkingstechnieken. 

diplomaRoute
In maart 2010 wordt ROC Rivor (locatie 
Zaltbommel) een van de partijen in het 
‘Gastouderproject’. Het doel van dit 
project is 10.000 – 20.000 (toekomstige) 
gastouders het certificaat ‘Helpende 
Zorg en Welzijn, specialisatie gastouders’ 
te laten halen. Op basis van voldoende 
recente werkervaring kan iemand 
examen doen. Er wordt dus géén cursus 
aangeboden. En dat is in het belang van 
veel (toekomstige) gastouders met veel 
ervaring in het opvangen en opvoeden van 
kinderen.
Met dit certificaat in de hand kan iemand 
van het gastouderschap een betaalde baan 
maken, waarbij hij of zij aanspraak kan 
maken op subsidiëring.  

Het Gastouderproject wordt later 
uitgebreid met andere examens. Vanaf dat 
moment spreekt men eerst van ’Rivor.net’; 
vanaf december 2011 wordt dit traject de 
‘Diplomaroute’ genoemd.

In de jaren 2010 tot en met 2017 zijn meer 
dan 20.000 gastouders gediplomeerd. 
Sinds 2017 zijn dat er jaarlijks 400 - 500.  
Naast ‘Helpende Zorg en Welzijn, 
specialisatie gastouders’ zijn de volgende 
diplomaroutes beschikbaar, alle op 
mbo-niveau 2:
• medewerker sport en recreatie
• verzorgende-IG
• logistiek medewerker
• medewerker receptie en secretariaat 
• procesoperator A (Vapro).

	 Glas-in-lood	maken	
onder	leiding	van	Jan	
Kuiper

Impressie	van	een	
informatiemiddag,	 

juni	2012	

	 De	15.000e	gastouder	is	
gediplomeerd!	

	 Oktober	2010

de Regionale opleidings- en 
aRbeidsmaRkt
Het CINOP is een organisatie die 
ministeries, onderwijsinstellingen, 
branches en bedrijven adviseert en 
ondersteunt bij het vormgeven van beleid 
op het gebied van leren en opleiden. Het 
onderzoeksinstituut van het CINOP, het 

verbinding met bedrijfsleven en arbeidsmarkt

In Nederland is het aandeel bol-opleidingen de afgelopen jaren toegenomen.  
Voor de regio Rivierenland ziet dat er anders uit. Bij de start van schooljaar 
2018-2019 zijn er bij ROC Rivor 1.060 bol- en 1.167 bbl-studenten ingeschreven. 
Daarmee is 52,4% van de Rivor-populatie ingeschreven voor een bbl-opleiding. 
ROC Rivor verschilt hierin substantieel van de andere roc’s in Nederland. Dit 
beeld is ook terug te vinden in het opleidingsaanbod.

6

Ontwikkeling instroom bol en bbl 

2008-2009 2015-2016

Niveau\leerweg Bol Bbl Bol Bbl

Niveau 1 49% 51% 75% 25%

Niveau 2 48% 52% 73% 27%

Niveau 3 63% 37% 77% 23%

Niveau 4 87% 13% 95% 5%

Totaal 65% 35% 84% 16%

Ontwikkeling	instroom	bol	en	bbl	in	2008	en	2015	over	heel	
Nederland	(Canon	beroepsonderwijs)

Aantallen bol- en bbl-studenten mbo Nederland

Leerweg\datum Per 1-10-11 Per 1-10-12 Per 1-10-13 Per 1-10-14 Per 1-10-15 Per 1-10-16 Per 1-10-17

Bbl 159.239 147.402 125.439 102.661 95.642 99.738 108.580

Bol totaal 356.310 358.662 369.776 377.196 375.913 375.948 378.189

Bol (percentage) 69,1% 70,9% 74,7% 78,6% 79,7% 79,0% 77,7%

Aantal	bol-	en	bbl-studenten	in	mbo	in	Nederland	tussen	2011	en	2017	(Bron:	MBO	Raad	november	2017)

ECBO (Expertisecentrum Beroepsonder-
wijs), houdt zich onder andere bezig met 
onderzoek naar met name het beroepson-
derwijs. Bijvoorbeeld het aantal studenten 
in de verschillende niveaus van het mbo. 
In de figuren hieronder is aangegeven hoe 
die instroom er in de periode van 2008 tot 
2017 uitziet.

ROC Rivor heeft voor Zorg & Welzijn, 
Techniek en Logistiek/Retail veelal bbl- 
opleidingen. Dat is mede het gevolg van 
vragen vanuit de bedrijfstak. De bedrijven 
in de regio lijken te zeggen: “Laat hen maar 
komen, wij leren het hun wel!”.

	Zorg	en	Welzijn	
(in	dit	geval	
kinderverzorging)	
is	een	sterk	
groeiende	sector	
in	het	ROC
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stephan vonk: diRecteuR van inteRnationaal tRanspoRtbedRijf 
vonk & co in tiel - ooit was hij zelf student op Roc RivoR.

Stephan	Vonk	leidt	
koninklijk	bezoek	rond	in	
het	familiebedrijf,	mei	2019

“Ons bedrijf is gespe-
cialiseerd in distributie 
van witgoedproducten 
naar detaillist en retail, 
warehousing, inter-
nationaal vervoer en 
homedelivery (garantie- 
ruilingen bij de 
consument).

In de logistieke branche is sprake van een aantal trends: 24 uurs economie, 
CO2-reductie (dat wordt in steeds meer tenders geëist), samenwerking tussen 
vervoerders, hoge ICT-eisen en meer directe verkoop, waarbij tussenkanalen worden 
overgeslagen. 

Van personeel wordt verwacht dat zij over communicatieve en ICT-vaardigheden 
(Excel) bezitten. Ook is het belangrijk dat zij verschillende talen spreken. Wij merken 
dat jongeren langer leren en later instromen op de arbeidsmarkt. Er wordt minder 
praktijkervaring opgedaan: het aantal praktisch geschoolden gaat omlaag en het 
aantal hooggeschoolden omhoog. Dat levert in onze branche problemen op, want 
jongeren moeten na hun opleiding klaar zijn voor de praktijk en dus vooral praktisch 
geschoold zijn.

ROC Rivor praat met ondernemers en zoekt gelukkig de praktijk steeds vaker op. Wij 
zijn dan ook erg tevreden over de samenwerking met het ROC. In 2018 hebben we 
samen met hen een maatwerkopleiding in elkaar gezet, waar we nog steeds profijt 
van hebben. In 2019 krijgt dit een vervolg.
Nu zetten we samen volledig in op logistiek medewerkers en chauffeurs. Wij willen 
graag dat het ROC in de toekomst ook meedenkt over andere functies dan waar we 
nu onze bbl’ers voor inzetten, zoals planning, HR en finance. 

Het digitale tijdperk gaat snel. We zien dat digitale kennis en vaardigheden bij de 
praktische opleidingen vaak wat achterblijft. En dat is een manco, want tegenwoordig 
moet je echt een goede basiskennis hebben van automatisering en digitalise-
ring. Daarnaast moeten wij als transportbedrijf rekening houden met duurzame 
inzetbaarheid, en efficiënte planningen om zo CO2-besparingen te realiseren. Wij 
zouden dan ook heel graag willen dat deze onderwerpen in de opleidingen worden 
opgenomen.”

Bij de Academie Ambacht & Technologie 
is in overleg met de opleidingsbedrijven 
(waarin ook het bedrijfsleven is vertegen-
woordigd) bewust gekozen voor alleen 
bbl-opleidingen.
Bij Ondernemen & Dienstverlening kiest 
men over het algemeen voor bol-opleidin-
gen. Daar is vaak het uitgangspunt: “Ze [de 
studenten] moeten wel iets kunnen als ze 
het bedrijf ingaan!” 

Onze regio lijkt op dit moment een soort 
‘bbl-enclave’. Daarvoor zijn drie oorzaken 
te bedenken:
• De arbeidsmarkt is krap en werkgevers 

zitten te springen om nieuwe 
werknemers. Potentiële bol-studenten 
worden naar de bedrijven toegetrokken. 
Hoogconjunctuur betekent dan veel 
deeltijdopleidingen.

• In de regio zijn veel MKB-bedrijven en 
logistieke bedrijven, die zelf voor het 
praktische deel van een opleiding willen 
zorgen.

• Kleine roc’s met kleinere aantallen 
studenten moeten roeien met de 
riemen die zij hebben. De keuzevrijheid 
bol-bbl en het combineren van bol- en 
bbl-opleidingen is een kwestie van slim 
organiseren. Grote roc’s hebben dat 
probleem niet.

In de ‘Reset’ (2002) maakt Willibrord 
Ronnes al een opmerking over het feit dat 
ROC Rivor tot de kleinere roc’s behoort: als 
je dat zelf als een nadeel ziet, heb je last 
van ‘het Calimero-gevoel’. Ronnes heeft het 
over kansen en niet over bedreigingen. Het 
huidige management onderschrijft dat.

ontwikkelingen binnen het 
tielse techniekondeRwijs
Tiel heeft een lange historie als het gaat 
om metaalbedrijven. Sinds de tweede 
helft van de negentiende eeuw zijn in 
deze stad koperslagers te vinden die 
zich bezighouden met het maken van 

potten, pannen en aanverwante artikelen. 
Daalderop, Metawa en Rio zijn hier 
voorbeelden van.  

Tinnen	beeldje	van	de	koperslager	uit	1980	
bij	het	100-jarig	bestaan	van	Koninklijke	
Metaalwaren	Daalderop	(KMD)

Tot de jaren 80 van de twintigste eeuw 
is Daalderop, officieel Koninklijke 
Metaalwarenfabriek Daalderop, de 
grootste werkgever in de regio met in 
de hoogtijdagen meer dan 1.100 ‘man’ 
personeel. Daalderop heeft zo’n grote 
behoefte aan geschoold personeel dat de 
fabriek in de jaren 30 een eigen bedrijfs-
school kan starten.
De tachtiger jaren van de vorige eeuw 
kenmerken zich door malaise, die ook de 
Tielse metaalindustrie treft. De meeste 
metaalbedrijven sluiten de poorten. Na 
de overname door Internatio Müller in 
1984 vindt een grote reorganisatie plaats 
en richt Daalderop zich alleen nog op 
warmwaterapparatuur. Daalderop gaat 
verder met ca. 100 werknemers. Dit is een 
klap voor de arbeidsmarkt en dus voor het 
technisch onderwijs in de regio.

Studenten	afdeling	Bouwkunde	(1993)	

In het begin van de jaren 90 van de vorige 
eeuw gaat er iets mis met het imago van 
het technische onderwijs in Nederland. 
Steeds minder jongeren kiezen voor een 
technisch beroep; werken in de sectoren 
Economie, en Zorg en Welzijn wordt 
populairder. Ondanks alle inspanningen 
van de overheid is deze imagodaling niet 
te stoppen. Dit heeft ook een negatieve 
invloed op de aantallen inschrijvingen voor 
techniekopleidingen bij ROC Rivor en de 
andere roc’s. Tot het cursusjaar 2008-2009 
kan de afdeling Techniek (niveau 4) van 
ROC Rivor het hoofd boven water houden 
door waar mogelijk lessen te clusteren. 

ROC Rivor en het Lingecollege doen er alles 
aan meer techniekleerlingen te trekken. 
Alle vmbo-scholen uit de regio komen met 
hun leerlingen naar het ROC voor de PSO 
Doedagen (praktische sectororiëntatie). 

Daarnaast wordt rond 2010 onder leiding 
van Pieter Mulder en Gerard van Buren 

(voormalige docenten van de Technische 
School) een aantal ontwerpwedstrijden op 
gebied van techniek voor leerlingen uit het 
basisonderwijs georganiseerd.  

Vmbo-leerlingen	aan	het	werk	tijdens	de	PSO-doedag	in	december	2007
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In juni 2009 gaat dat niet meer: ROC Rivor 
stopt met de techniekopleidingen Midden-
kaderfunctionaris Bouwkunde, Elektro-
techniek en Werktuigbouw (bol niveau 4). 
Intussen stijgt het aantal bbl-opleidingen 
(Metaaltechniek in Tiel en overige in 
Geldermalsen). Een tendens die zich blijkt 
voort te zetten. 

De Tielse gemeenteraad doet een 
vergeefse poging een hbo-leergang naar 
Tiel te halen: Watermanagement. ROC 
Rivor loopt vooruit op die ontwikkeling 
door in 2010 een nieuwe opleiding te 
starten: Middenkaderopleiding Waterma-

nagement (bol niveau 4). Deze opleiding 
wordt door een teruglopend aantal 
studenten per 1 juli 2016 beëindigd en 
afgebouwd.

Op het nieuwe bedrijventerrein Medel bij 
Tiel strijken naast logistiekbedrijven ook de 
nodige mechatronicabedrijven neer. ROC 
Rivor speelt hierop in door in augustus 
2015 de techniekopleiding Mechatronica 
Middenkaderfunctionaris en Specialisten-
opleiding (bol niveau 3/4) te starten. Na 
overleg met de Metaalunie en het Oplei-
dingsbedrijf Metaal Rivierengebied (OBM 
Riva) wordt deze opleiding in 2017 omgezet 

in een bbl-opleiding. De aanleiding voor 
die overgang van bol naar bbl is een 
onderzoek naar de opleidingswensen 
onder de regionale mechatronicabedrijven. 
In cursusjaar 2018-2019 start de school, 
eveneens op verzoek van het bedrijfsleven, 
met de nieuwe opleiding Monteur 
Mechatronica (bbl niveau 2).

Lasdemonstratie	tijdens	de	PSO-Doedag	
(februari	2012)	van	Lingeborgh	in	het	
laslokaal	aan	de	Bachstraat

De metaalopleidingen worden verzorgd 
rondom het laslokaal aan de Bachstraat in 
Tiel. Daar worden al sinds het begin van 
deze eeuw lasopleidingen op hoog niveau 
verzorgd.

van bedRijfssimulaties naaR 
‘eigen’ leeRweRkbedRijven
Mbo-opleidingen zijn beroepsvoorbe-
reidende opleidingen. En bij dit soort 
opleidingen is de praktijk zeker zo 
belangrijk als de theorie. Bovendien leren 
mbo-studenten vaak meer en makkelijker 
in en van de praktijk dan uit boeken. Dat 
is het uitgangspunt van ‘omgekeerd leren’: 
leren start bij de praktijk, de theorie volgt 
later en ondersteunt wat er in de praktijk 
is geleerd. 
Bij bol-opleidingen is de koppeling 
praktijk-theorie goed te maken via een 
bedrijfssimulatie, een stage binnen school 
en via eigen opleidingsbedrijven. Bij bbl-op-

opleidingsbedRijf metaal Riva (obm Riva) in geldeRmalsen
Pieter van Spaandonk, directeur 

“Ons opleidingsbedrijf, dat actief is in Rivierengebied, De Vallei en Overbetuwe, is 
gespecialiseerd in het op niveau 2 en 3 opleiden van met name vmbo-leerlingen in 
de sectoren metaal en mechatronica. Hierin werken wij nauw samen met drie roc’s, 
waaronder ROC Rivor. Tevens verzorgen wij cursorische trajecten en maatwerktra-
jecten. Op dit moment regelen wij de opleiding van in totaal 127 studenten, waarvan 
61 via ROC Rivor. De betreffende studenten zijn in dienst van de bij ons aangesloten 
bedrijven en niet bij het opleidingsbedrijf.

In de metaal- en mechatronica-branche is sprake van een aantal trends: de vraag 
naar personeel is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen en ik verwacht dat 
die ontwikkeling zich de komende jaren verder voortzet, de vraag naar hoger 
opgeleid personeel (niveaus 3 en 4 in plaats van 2) neemt toe en de automatisering/
robotisering (computergestuurde machines) wordt steeds belangrijker.

Ik verwacht ook dat roc’s de komende jaren meer vraaggericht in plaats van 
aanbodgericht gaan werken om aan deze ontwikkelingen tegemoet te kunnen komen. 

Welke ontwikkelingen zijn er nog meer nodig bij ROC Rivor en andere roc’s? Metaal en 
mechatronica zijn zich snel ontwikkelende vakgebieden. ROC Rivor praat steeds meer 
met het bedrijfsleven over het aansluiten van opleidingen bij de dagelijkse praktijk. 
De switch van bol 3/4 naar bbl 3/4 is in samenspraak met ons bedrijf gemaakt. 
Zorgen voor een bedrijfsmatige aanpak van opleiden en het volgen van technische 
ontwikkelingen in de markt zijn noodzakelijk om bij te blijven. Dat betekent ook dat er 
voldoende moet worden geïnvesteerd. ROC Rivor speelt hierop in, ook al gaat het niet 
altijd zo snel als wij soms zouden willen.”

Met	de	klok	mee:	
•	 Pieter	van	Spaandonk,	directeur	OBM	Riva	
•	 Door	studenten	gemaakt	model	van	een	van	de	sluizen	uit	de	Nieuwe	Hollandse	Waterlinie
•	 Lesmodel	van	watervijzel
•	 Werkstukken	in	het	kader	van	de	techniekwedstrijden	in	het	basisonderwijs
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leidingen, waarbij de studenten vier dagen 
per week in het bedrijf zijn, is hieraan geen 
of weinig behoefte. 

Kantoorsimulatie is al in de jaren 80 een 
begrip in de vbo-afdeling Administratie 
(leao). De docent is daar bedrijfsleider van 
een fictief kantoor en laat de leerlingen 
allerlei realistische opdrachten uitvoeren. 
Het is niet verwonderlijk dat daardoor 
de kantoorsimulatie ook een plaats heeft 
gekregen in het toenmalige kmbo. Met de 
fusie en het overnemen van een aantal 
docenten komen verworvenheden als deze 
bij de kmbo-opleiding Administratie op het 
Rivierenland College terecht.

In diezelfde periode wordt aan de Jacob 
Cremerstraat het simulatiebedrijf RelaGifts 
gestart. Studenten bij Educatie kunnen 
daar kennismaken met een simulatiebe-
drijf dat ook echte klussen uitvoert.

 

Informatiepagina	op	Intranet

De afdeling Secretarieel start in 2005 onder 
leiding van Willem Beemers het simula-
tiebedrijf Rivor Support. Binnen de school 
worden realistische opdrachten ‘opgehaald’ 
bij collega-docenten binnen het ROC. Deze 
opdrachten worden uitgevoerd binnen 
dit simulatiebedrijf. De resultaten worden 
besproken met de begeleidend docent. 
Zo leren studenten te reflecteren op hun 
handelen (het proces) en het resultaat (het 
product). Het binnenhalen van voldoende 
opdrachten blijkt een uitdaging.

In oktober 2011 vindt de officiële start van 
het IT-Leerbedrijf plaats, een helpdesk 
voor onze studenten en docenten. Via dit 
interne leerbedrijf kunnen ICT-studenten 
(bol niveau 4) binnen het ROC stage lopen. 
Dit leerbedrijf is nog steeds actief en zeer 
succesvol.

Hilco van de Kraats start in september 
2012 samen met een aantal collega’s het 
Mediahuis, een intern stagebedrijf voor 
mediavormgeving. In maart 2015 mondt dit 
uit in het PraktijkLab, het leerwerkbedrijf 
dat werkt met concrete opdrachten van 
bedrijven buiten het ROC.

In augustus 2017 wordt de PPS-aanvraag 
‘Ondernemend Rivierenland’ goedgekeurd. 

Vanaf dat moment valt het PraktijkLab 
onder dit project. Aan dit PPS-project 
wordt verderop in dit hoofdstuk een aparte 
paragraaf gewijd.

pps-pRoject ‘techexpRess’
Al eerder, in 2015, is de PPS-project- 
aanvrage (PPS staat voor Publiek-Private 
Samenwerking) voor de TechExpress 
goedgekeurd. Dit project heeft tot doel 
knelpunten in ‘de’ regionale technische 
arbeidsmarkt, die continu aan verandering 
onderhevig is, te onderzoeken en de 
aansluiting van de technische beroeps-
opleidingen in Rivierenland op de 
arbeidsmarkt te verbeteren.  
Frans van Woesik, directeur Academie voor 
Ambacht en Technologie, is de drijvende 
kracht achter dit project.

In dit PPS-project werken aanleverende 
vmbo-scholen, het regionale technische 
bedrijfsleven, regionale opleidingsbedrij-
ven en ROC Rivor samen om knelpunten 
op de betreffende arbeidsmarkt te 
analyseren en aan te pakken en het imago 

van het technisch beroepsonderwijs op 
allerlei manieren te verbeteren. 

In de zomer van 2012 vinden gesprekken 
plaats tussen vertegenwoordigers van 
bedrijven, gemeenten, het vmbo en 
het mbo in de regio Rivierenland. Alle 
partijen geven aan dat voor deze regio een 
mbo-school met een passend aanbod voor 
technisch beroepsonderwijs noodzakelijk 
is. Alle partijen zeggen toe daaraan hun 
bijdrage te willen leveren.

In het projectplan wordt de regio als volgt 
getypeerd:
• De regio Rivierenland is een echte 

MKB-regio. 
• Een breed gedragen samenwerking 

is onontbeerlijk om in de regio de 
aansluiting tussen onderwijs en 
technische arbeidsmarkt te verbeteren. 
Grote ‘kartrekkers’ vanuit het (technisch) 
bedrijfsleven als aanjagers van innovatie 
en vernieuwing zijn niet aanwezig. 

Er is sprake van een tweeledig probleem 
wat betreft de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt: 
1. Opleidingsniveau
 De kennis en ervaring van werknemers 

afkomstig uit het mbo voldoen vaak 
niet aan de wensen van de regionale 
technische bedrijven. Automatise-
ring, robotisering en informatisering 
vragen andere competenties dan een 
paar jaar geleden. Competenties zoals 
communicatie, probleemoplossend 
vermogen, commerciële vaardigheden, 
interdisciplinaire vaardigheden en 
adviesvaardigheden zijn van steeds 
groter belang. Bedrijven zien grote 
meerwaarde in het omgekeerd leren. 
Hierbij worden in de praktijk (lees: 
het werk) gerezen vragen theoretisch 
onderzocht/onderbouwd. 

mc geRRitse peRsonenwagens bv in tiel
Frans Jansen, after-sales manager

“Garagebedrijf MC Gerritse is als Ford-dealer in de automobielbranche actief met het 
verkopen, onderhouden en herstellen van personenauto’s. Ons bedrijf heeft vijftien 
personeelsleden, waarvan er één een bbl-opleiding volgt bij ROC Rivor. Daarnaast is 
er hier op dit moment één Rivor-stagiair actief.  

Onze branche kenmerkt zich door de groeiende complexiteit van auto’s, en met name 
onder invloed van techniek en milieueisen neemt die complexiteit steeds sneller toe. 
Onze onderhoudsmedewerkers moeten hierin wel meekunnen. Het niveau van onze 
monteurs moet daardoor vele malen hoger zijn dan, zeg maar, tien jaar geleden.

De arbeidsmarkt kan de grote vraag naar monteurs niet aan. Het aantal mensen 
dat kiest voor een technisch vak loopt hard terug. Die twee ontwikkelingen, de grote 
vraag naar hoger geschoold personeel en minder technische studenten, maakt het 
extra moeilijk goede mensen te vinden. Samen moeten we er alles aan doen om de 
instroom te verhogen.

ROC Rivor doet haar uiterste best goede opleidingen te verzorgen. Het is een 
uitdaging voor alle aanbieders van opleidingen om bij te blijven. Mede door de snelle 
veranderingen loopt het ROC het risico achterop te raken. Daar ligt een aardige 
uitdaging. Mogelijk zijn er kansen door het aanbieden van (al dan niet kortlopende) 
opleidingen met grotere diepgang.”

Vestiging	MC	Gerritse	in	Tiel

Marian	Alberts	geeft	het	startsein	voor	het	IT-Leerbedrijf	van	ROC	Rivor	op	27	oktober	2011
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2. Verhouding van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt

 Er bestaat een groot getalsmatig 
verschil tussen vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt. Regio Rivierenland 
verwacht aanzienlijke personeelstekor-
ten. Dat tekort kan worden opgelost 
door de doorstroom vanuit het vmbo 
naar het mbo te vergroten. Daarnaast 
is er aandacht voor minder reguliere 
wegen, zoals de mogelijkheid om 
asielzoekers met een verblijfsstatus en 
een technische achtergrond op te leiden 
voor de lokale arbeidsmarkt.

De provincie Gelderland voegt hieraan 
in 2018 een aantal knelpunten toe die 
de personele ambities van bedrijven en 
andere organisaties in de aandachtsectoren 
(de logistieke en creatieve industrie, de 
agrarische sector en de bouw) afremmen:
1. Werkgevers en personeel staan op 

kennisachterstand. Het principe van 
een leven lang leren is nog geen 
gemeengoed.

2. Opleiden en werken zijn te weinig 
gekoppeld.

3. Werkgevers worstelen met de manier 
waarop zij jongeren kunnen bereiken 
en enthousiast kunnen maken voor hun 
bedrijf.

4. Ondernemers voelen zich onvoldoende 
betrokken bij het oplossen van 
bijvoorbeeld knelpunten op de 
arbeidsmarkt.

5. Bedrijven vervreemden van (lokale) 
gemeenschap) en branches volharden in 
sectoraal denken. 

De publiek-private samenwerking 
TechExpress is bedoeld om de kloof 
tussen vraag en aanbod op structurele 
wijze te verkleinen. De hier beschreven 
problematiek heeft overigens niet alleen 
betrekking op techniek, maar doet zich ook 
in andere branches voor. Ondernemers, 
overheden en onderwijs worden 

gezamenlijk eigenaar van het vraagstuk 
en daarmee ook samen verantwoordelijk 
voor het vinden van oplossingen. PPS 
TechExpress beoogt deze samenwerking te 
faciliteren.

In de TechExpress werken samen:
• opleidingsbedrijven en brancheorganisa-

ties
• individuele (BPV-)bedrijven 
• belangenverenigingen
• een aantal scholen voor vmbo/havo en 

mbo (Helicon en ROC Rivor)
• leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse 

Waterlinie 
• vluchtelingenwerk en de Gemeente Tiel. 

In het kader van het project is een aantal 
deelnemende scholen, waaronder ROC 
Rivor, gestart met een project onder de 
titel Vakmanschapsroute. Doel van dit 
project is het creëren van een betere 
doorlopende leerlijn vmbo-mbo in de 
techniek.  
Een nieuw ingericht praktijklokaal voor 
Mechatronica aan de Bachstraat is een 
onderdeel van de TechExpress.

leeRweRkbedRijf nieuwe 
hollandse wateRlinie
Regio Rivierengebied heeft de komende 
jaren behoefte aan voldoende (nieuwe) 
gekwalificeerde werknemers in de bouw. De 
vraag is dan: hoe enthousiasmeren wij meer 
jongeren voor een opleiding in de bouw en 
hoe zorgen we ervoor dat zij de opleiding 
vervolgens ook afmaken? Het Leerwerkbe-
drijf Nieuwe Hollandse Waterlinie kan een 
antwoord op deze vraag zijn. 

De Stichting Leerwerkbedrijf Nieuwe 
Hollandse Waterlinie is opgericht door 
Bouwmensen Rivierengebied, Kunstfort 
Asperen en ROC Rivor. In dit leerwerk- 
bedrijf werken gemeenten, provincies, 
onderwijsinstellingen en bedrijfsleven 
samen aan leerwerkprojecten in en rond 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De 
meeste mbo-ers zijn echte doeners en 
vinden theorie een noodzakelijk kwaad. 
Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (NHW) werkt daarom volgens 
het principe van ‘omgekeerd leren’: eerst 
werken aan echte praktijkopdrachten en 
dat wat ze in de praktijk geleerd hebben 
daarna onderbouwen met theorie. 

hema: waRenhuis mens tiel bv en waRenhuis beneden leeuwen bv
Gerlinda Vermeer, Filiaalmanager

“Ons warenhuis, waarvan ik de filiaalma-
nager ben, heeft vestigingen in Tiel en 
Beneden-Leeuwen. In mijn functie ben ik 
verantwoordelijk voor het personeel en 
de planningen, voor het begeleiden van 
studenten en stagiaires, het waarborgen 
van het HEMA-concept en de vertaling 
daarvan in de winkel, marketing (zowel 
landelijk als lokaal op korte en langere 
termijn) en het aansturen en controleren 
van bestellingen.
De beide filialen hebben samen ongeveer 
55 personeelsleden, waarvan er negen 
een bbl-opleiding volgen bij ROC Rivor.

In onze branche is sprake van een 
aantal trends: de groeiende invloed van 
verkopen via internet, het grote verloop in 
personeel en een verschuiving in soorten 
aanstellingen (minder fulltime- en meer 
parttimewerknemers). 

Het wordt moeilijker om de detailhandel offline actief en commercieel te 
onderhouden. Hierdoor wordt ook het aannemen van leerlingen steeds moeilijker. 
Het opleiden van bbl-leerlingen vraagt tijd en die wordt schaars. De juiste balans 
vinden tussen verkoop, marketing en het opleiden van nieuwe talenten is continu 
zoeken naar de juiste balans. Er is sprake van een hoger instapniveau (niveau 3/4) van 
leerlingen dan in het verleden. Deze leerlingen hebben te vaak onvoldoende praktijk-
ervaring en daaraan moet worden gewerkt. 

Wat het ROC hieraan kan doen? Ik zou willen dat de opleidingsaanpak verandert: ik 
zou heel graag zien dat de praktijkkennis wordt omgebogen in theorie [=omgekeerd 
leren] in plaats van andersom [de klassieke manier van opleiden]. Theorie en praktijk 
komen dan dichter bij elkaar. Het ROC moet blijven investeren in bol-opleidingen. 
Het wordt steeds belangrijker samen te werken bij het begeleiden van leerlingen. Dat 
gemeenschappelijke belang, van de organisaties waar de studenten werken en van 
het ROC, vraagt om een actieve houding richting de leerbedrijven.

Als excellent leerbedrijf zijn wij trots op de samenwerking tussen ROC Rivor Tiel en de 
Warenhuizen Mens Tiel en Beneden Leeuwen. Door die samenwerking brengen we 
de HEMA-slogan in praktijk: We winnen samen!”

Gerlinda	Vermeer,	bedrijfsleider	van	Hema-
vestigingen	in	Tiel	en	Beneden-Leeuwen
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Kaart	met	daarop	de	forten	van	de	Nieuwe	
Hollandse	Waterlinie

Frans van Woesik, (Voorzitter Stichting 
Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse 
Waterlinie)
fRagmenten uit het 
‘meeRjaRenveRslag 2014 – 2018’ 

“Na een voorzichtige start in 2014 is 
Leerwerkbedrijf NHW uitgegroeid tot 
een succesvolle leeromgeving voor 
het (regionale) beroepsonderwijs. De 
stichting maakt het mogelijk dat jongeren 
leren in een realistische praktijksituatie in 
het gebied van de Hollandse Waterlinie. 

Met steun van verschillende overheids-
instanties (gemeentelijk, provinciaal en 
Rijk) is het schip inmiddels van de wal. 
Leerwerkbedrijf NHW leert zelf nog iedere 
dag. Het onderwijsconcept is op zich niet 
nieuw, maar de context waarin het wordt 
uitgevoerd is bijzonder. Dit betekent 
dat de stichting voortdurend moet 
anticiperen op nieuwe situaties en helder 
moet communiceren, bijvoorbeeld over 
verwachtingen wat ons leerwerkbedrijf 
voor organisaties kan betekenen.

Mede dankzij een bijdrage van het 
Regionaal Investeringsfonds MBO 
(TechExpress) kunnen we Leerwerkbe-
drijf NHW beter zichtbaar maken in de 
regio. We slagen er steeds beter in om 
onderwijs, overheid en bedrijfsleven 
door projecten met elkaar in contact 
te brengen. Doel blijft altijd om, door 
mooie leerwerkprojecten, jongeren in 
het voortgezet onderwijs te helpen bij 
beroepen en opleidingsoriëntatie. De 
projecten van Leerwerkbedrijf NHW laten 
mbo-ers kennismaken met de echte 
beroepspraktijk. We hopen studenten 
enthousiast te maken voor het vak dat 
ze hebben gekozen. Leren blijft in alle 
projecten voorop staan.”

bRede opleiding dienstveRlening 
niveau 2
Vanaf het schooljaar 2016-2017 is het 
mogelijk je als student in te schrijven voor 
de MBO2 Dienstverlening. Dit opleidings-
aanbod ontstaat na intensief overleg 
tussen het ROC en regionale bedrijven. 

Het vernieuwende van MBO2 Dienst- 
verlening zit in het feit dat er een mix 
is gemaakt van opleidingen die in 
verschillende kwalificatiedossiers in 
verschillende sectoren staan (Economie, 
Dienstverlening en Zorg & Welzijn). Als 
gastheer/gastvrouw in de horeca heb 
je dezelfde competenties nodig als een 
receptionist in een sporthal of als een 
baliemedewerker in een zorginstelling. 
Door de studenten breed op te leiden 
zijn ze op veel meer functies inzetbaar 
en hebben ze veel meer kansen op de 
arbeidsmarkt. Voor ROC Rivor zit de 
uitdaging in het afstemmen van de lessen, 
en de examens die van verschillende 
partijen worden betrokken.

pps-pRoject ‘ondeRnemend 
RivieRenland’
In augustus 2017 wordt een begin gemaakt 
met de uitvoering van het goedgekeurde 
projectplan ‘PPS Ondernemend 
Rivierenland’, dat loopt tot 2021. Drijvende 
ROC Rivor-krachten achter dit plan zijn 
Marian Alberts (directeur Ondernemer-
schap en Dienstverlening), Hilco van de 
Kraats, opleidingscoördinator Bertran 
Lenssinck, het team van docenten dat aan 
de wieg heeft gestaan van het PraktijkLab 
en de projectleiders Paul Nieuwenhuis en 
Joris Wanders. 
Het huidige PraktijkLab van ROC Rivor krijgt 
een plaats in de uitvoering van het plan.

Er zijn verschillenden aanleidingen voor dit 
project. We noemen de meest belangrijke:
• De arbeidsmarkt in de regio is constant 

aan verandering onderhevig. Op dit 
Leerwerkbedrijf	NHW	uit	een	van	de	brochures	
2018-2019

moment is de vraag naar personeel 
groter dan het aanbod.

• Er is in de regio behoefte aan een 
werknemers die meebouwen aan het 
succes van de bedrijven. Dat vraagt 
om een ondernemende, klantgerichte, 
flexibele en pragmatische houding. 
Daarnaast moeten werknemers gewend 
zijn in projecten samen te werken en 
bereid zijn te investeren in hun eigen 
ontwikkeling (competenties).

Ondernemend Rivierenland richt zich wat 
betreft ondernemend gedrag op mbo- en 
hbo-studenten, jongeren en volwassenen 
in alle sectoren. Dit project, dat een 
sectoroverstijgend karakter draagt, wordt 
ondersteund door bijna 50 bedrijven en 
instellingen, waaronder:
• ondernemersverenigingen en individuele 

bedrijven
• opleidings- en leerwerkbedrijven
• werkgeversorganisatie VNO-NCW
• maatschappelijke instellingen en banken
• instellingen voor vmbo, mbo en hbo
• regio Rivierenland, UWV, Werkzaak 

Rivierenland en het Leerwerkloket.

Ondernemend Rivierenland is mogelijk 
dankzij investeringen uit het MBO-investe-
ringsfonds en door deelnemende partners. 
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De beschikbare middelen worden ingezet 
voor:
• het inrichten van een projectbureau 

en een CRM-systeem (Customer 
Relationship Management)

• project- en relatiemanagement en PR & 
Communicatie

• het ontwikkelen van blended learning 
(een mix van leren op afstand en via 
direct contact)

• het ontwikkelen van vmbo- en mbo- 
onderwijsprogramma’s op deze 
gebieden

• het integreren van thema’s 
ondernemend gedrag en zelfstandig 
ondernemerschap in lesmaterialen

• het ontwikkelen van train-de-trainer- 
programma’s en het inwerken van 
geselecteerde docenten

• het ontwikkelen van een strategisch 
plan voor het verduurzamen van 
de activiteiten van ondernemend 
Rivierenland.

pps ciRculeRen
De vraag naar flexibele, breed opgeleide 
en multi-inzetbare medewerkers in regio 
Rivierenland is groot. Maar toch zijn er 
werkzoekenden die moeilijk aan het 
werk komen en aan het werk blijven. 
Bijvoorbeeld omdat hun opleidings-
richting, opleidingsniveau, kennis en/of 
ervaring niet aansluiten bij de wensen van 
werkgevers. 
Om te zorgen dat deze werknemers wel 
aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt  
is het noodzakelijk dat zij blijven leren. Een 
leven lang. Dat is precies wat het project 
CircuLEREN de komende vier jaar (2019 - 
2023) wil bevorderen. 
De missie van CircuLEREN is om 
werknemers op entree- en niveau 2 
opleidingen te voorzien van ‘fit-for-future’  
kennis en vaardigheden. Hiervoor zijn 
nieuwe vaardigheden nodig en moeten 
de mensen zelf meer regie (leren) nemen 
over hun eigen loopbaan. Dat is niet 
alleen belangrijk voor hen zelf, het is 

een voorwaarde geworden voor bedrijfs-
economisch succes. Want organisaties die 
niet actief leren van en over hun klanten, de 
economie, hun medewerkers en technolo-
gische innovaties kunnen - op termijn – niet 
overleven. Zie hiertoe het persbericht op 
pagina 71.

Deelnemende	
partijen	
in	het	PPS	
Ondernemend	
Rivierenland

ziekenhuis RivieRenland tiel
Joost Pauw en Sabah Laoukili (opleidingsfunctionarissen) 

“Ons ziekenhuis heeft 1.700 werknemers. Hiervan volgen er 82 een 
opleiding, waarvan er 52 van ROC Rivor afkomen (25 BOL-stagiaires, 
25 bol-cursisten en 2 bbl cursisten). De overige 25 werknemers in 
opleiding volgen een hbo-opleiding. Samen met mijn collega Sabah 
ben ik verantwoordelijk voor het coördineren van de leeractiviteiten 

van collega’s-in-opleiding en het coachen tijdens hun leerproces.

In de zorgbranche is sprake van grote personeelstekorten. Daarnaast is de mobiliteit 
nogal hoog. Er is een groeiende behoefte aan hbo-gekwalificeerd personeel. Het 
onderwijs is nogal star georganiseerd via dichtgetimmerde kwalificatiedossiers. 
We kunnen de knelpunten volgens mij oplossen door een grotere flexibiliteit in het 
onderwijsproces aan te brengen, dus meer op maat te gaan opleiden, meer op te 
leiden in de praktijk en door onderwijsactiviteiten in de regio te organiseren.

Wat kan ROC Rivor daaraan doen? De problemen waarmee 
de zorg geconfronteerd wordt (enorme personeelstekorten 
en hoge mobiliteit) kunnen alleen worden opgelost door het 
samenbrengen van de zorg- en onderwijswereld. Wij merken 
dat het ROC daarin steeds actiever wordt. De magische begrippen in dit kader zijn: 
flexibele instroom en maatwerk.”
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ROC Rivor en haar rol in de samenleving

ROC Rivor ontwikkelt zich van een ‘school’ naar een ‘educatieve 
onderneming’. Door haar betekenis voor de samenleving is ROC 
Rivor volgens het INK-managementmodel een ‘keten-georiënteerde 
educatieve onderneming’ geworden: de hoogste categorie die het INK 
kent. 7

het ink managementmodel
Het Instituut Nederlandse Kwaliteit 
(INK) ondersteunt bedrijven en 
organisaties bij het vergroten van hun 
kwaliteit. Het INK ontwikkelt daarvoor 
o.a. het INK Managementmodel, een 
Nederlands model afgeleid van het 
Europese EFQM Excellence Model. 

Wat is het INK Managementmodel?
Het INK Managementmodel bestaat 
uit negen aandachtsgebieden die 
samen het succes van een organisatie 
bepalen. Het INK model is bedoeld 
als zelfevaluatie- en stuurmiddel. Het 
helpt organisaties verbeteringen in 
kaart te brengen.
Die negen belangrijkste aspecten van 
een organisatie zijn:
1. leiderschap
2. strategie & beleid
3. medewerkers
4. middelen
5. processen, zoals het inkoopproces
6. waardering door medewerkers
7. waardering door klanten en 

leveranciers
8. waardering door de maatschappij
9. waardering door bestuur en 

financiers.
Bron:	https://nevi.nl/inkoopkennis/ 
ink-managementmodel

Het ROC neemt daarnaast haar verant-
woordelijkheid als het gaat om belangrijke, 
actuele maatschappelijke thema’s. Iedere 
maand is er bij ROC Rivor wel een activiteit 
die hierbij past en verder gaat dan alleen 
de regio Rivierenland. Dit hoofdstuk 
beschrijft een paar typerende gebeurtenis-
sen van de afgelopen 25 jaar.

samenweRking met scholen oveR 
de gRens
Na de val van het IJzeren Gordijn op 9 
november 1989 ontstaat er in landen van 
het voormalige Oostblok behoefte aan 
ondersteuning bij het ontwikkelen van 
nieuwe vormen van onderwijs. Ook op 
dit vlak neemt het ROC haar verantwoor-
delijkheid. Er ontstaan op grote schaal 
uitwisselingsprojecten tussen scholen en 
bedrijven in Nederland en allerlei instanties 
in Oost-Europese landen.

hans de lang naaR polen
In november 1995 brengt Hans de Lang in 
het kader van een van deze uitwisselings-
projecten een bezoek aan de Zawodowyck 
Nr. 1 school in Piotrkow Tryb in Polen. 
Onderwerp van gesprek is het op het ROC 
gebruikte leerplan voor Automatiserings-
techniek, dat op ons ROC dan nog onder 
Techniek valt. Later wordt het Kantoorau-
tomatisering en valt het onder Economie. 

Een paar stukjes uit het artikel van Hans de 
Lang in ROC Veelzijdig van mei 1995:

“De uitwisseling tussen beide scholen 
is voor de school in Polen van groot 
belang. Belangrijk is het voor de leraren 
en de leerlingen, omdat het Poolse 
onderwijssysteem aan het veranderen 
is. De veranderingen in het systeem 
zíjn gebaseerd op het zogenaamd 
MOVE-project, een programma van de 
Europese Gemeenschap voor de opbouw 
van Poolse scholen.
Het Rivierenland College biedt hulp bij het 
vormgeven van leerplannen en de daarbij 
behorende pedagogische en didactische 
werkvormen.”

“Samenwerking betekent niet alleen geven. 
De afdeling Informatica in Polen heeft een 
computerprogramma ontwikkeld voor het 
Rivierenland College. Hiermee kunnen we 
toetsen ontwikkelen. Het programma is 
op dit moment in een testfase op de twee 
scholen. Na de testfase verschijnt er een 
definitief programma.”

“Het Rivierenland College (afdeling 
Elektrotechniek) zorgt, in samenwerking, 
dat de apparatuur in Polen op de juiste 
wijze wordt ingezet en een plaats in het 
onderwijs krijgt waar aankomende technici 
mee kunnen werken.”

Beginnend	linksboven,	met	de	klok	mee:
•	Hans	de	Lang	overlegt	met	zijn	Poolse	
collega’s

•	Deelnemers	van	Uganda-reis	in	2014	gaan	
op	pad	met	lokaal	vervoer:	(vlnr)	Astrid,	Dirk,	
Thomas,	Thijs,	Rick,	Jelle,	Vincent	en	Eveline)

•	De	groep	Rivor-deelnemers	voor	de	
Spaanse	school	in	Granada,	klaar	voor	een	
verkenning	per	fiets	in	de	stad	

•	Plaatsen	zonnepanelen	op	dak
•	De	Uganda-groep	2014	bestaande	uit	(vlnr)	
Meredith,	Dirk,	Thijs,	Dewi	en	Joris	Wanders	
(docent)	bouwt	oventjes	samen	met	de	
lokale	bevolking
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duuRzaamheid
Onder Els Brendel (CvB) komt het thema 
Duurzaamheid op de agenda van ROC 
Rivor. In november 2008 leidt dit tot een 
algemene studiedag op het ROC. Op 22 
september 2009 ondertekenen 24 Tielse 
bedrijven/instellingen een energieconve-
nant. Doel: het terugdringen van het ener-
gieverbruik in het algemeen. ROC Rivor is 
een van die 24 ondertekenaars.

In de voorjaarsvakantie van 2018 worden 
150 zonnepanelen op een deel van het 
dak Bachstraat geplaatst. Dit gebeurt in 
samenwerking met de coöperatie Fruitstad 
Energie. Het is de bedoeling hiermee de 
elektriciteitsrekening van het gebouw 
aan de Bachstraat met ongeveer 10% te 
verlagen. Extra opgewekte elektriciteit 
wordt teruggeleverd aan het net. 

maatschappelijke stages naaR 
nicaRagua, uganda en suRiname 
In oktober 2006 wordt het plan opgevat het 
onderwijs te verbinden aan ontwikkelings-
samenwerking middels concrete projecten. 
Het CvB (Els Brendel) ondersteunt dit 
plan. Docenten kunnen solliciteren naar 
een plaats in het begeleidingsteam. Joris 
Wanders wordt zo begeleider van het zes 
weken durende project in Nicaragua.

Een paar jaar later, in september 2012 
heeft Joris Wanders een gesprek met 
een groep derdejaars studenten van de 
opleiding Recreatie. Hun wordt gevraagd 
een avontuurlijk en uitdagend project te 
bedenken dat kan worden gekoppeld aan 
het examen voor Evenementenorganisa-
tie. De klas komt met het voorstel te gaan 
werken aan een goed doel. Het resultaat is 
het eerste project in Uganda, waarvan de 
voorbereiding diezelfde maand nog start. 
De organisatie is in handen van Joris 
Wanders en Alex Heesbeen. De financiering 
vindt plaats door sponsoring. Het thema is: 
‘Vuil drinkwater = doodsoorzaak nummer 1’. 

Joris Wanders licht toe: “We steunen daar 
een lokaal project genaamd ‘Lwengo’. 
Dit lokale project werkt samen met de 
organisatie Be More (www.be-more.nl). 
Onze studenten organiseren acties om 
geld in te zamelen voor de aanschaf van 
met name watertanks.” De tien studenten 
(oorspronkelijk waren het er twaalf) en hun 
begeleiders vertrekken op 19 april 2013 
voor twee weken naar Uganda.

Op 26 juni vindt in de aula aan de 
Bachstraat de presentatie van dit 
succesvolle project plaats. Na de 
presentatie vraagt Rob Franken, de 
toenmalige voorzitter van het CvB, Joris 
Wanders er een ROC-breed project van te 
maken als een onderdeel van een excel-
lentietraject. Hierbij horen sollicitaties 
voor het begeleidingsteam (docenten) en 
het studententeam, waarvoor maximaal 
vijftien plaatsten beschikbaar zijn. De 
voorbereiding van het tweede Uganda-pro-
ject start in september 2014. 

Op 4 juni 2015 vertrekken de deelnemers 
naar Uganda. Docenten Pascale van 
Onselen, Marcel Havinga en Barbara Reijs 
gaan mee om alles in goede banen leiden. 
 

In oktober 2015 wordt een kooktijdschrift 
gelanceerd, dat is ontwikkeld na de reis 
naar Uganda. Het tijdschrift, geschreven 
door Pascale van Onselen, staat boordevol 
Afrikaanse recepten en verhalen over de 
reis in Uganda en kost € 7,50. De opbrengst 
gaat naar het ‘Vrienden van students for 
Uganda’-fonds. 

Pascale van Onselen is zo geïnspireerd 
door het succes van het tijdschrift dat zij 
besluit een eigen kookboek te schrijven. Dit 
boek met de titel ‘Pruttelende kookpotten 
& klei-oventjes’ verschijnt in december 
2016. Het kookboek wordt door ROC Rivor 
ingezet als relatiegeschenk.

In september 2018 start de voorbereiding 
van een vergelijkbaar project in Suriname.

cReëRen van veRdRaagzaamheid: 
dag van Respect
Op 11 november 2010 organiseert 
ROC Rivor de ‘Dag van Respect’. Tijdens 
deze studiedag voor studenten worden 
gesprekken georganiseerd tussen 
studenten, personeelsleden van ROC Rivor 
en een aantal belangrijke mensen van 
buiten de school (lokale politici en politie-
functionarissen).

Beginnend	linksboven,	met	de	klok	mee:
•	Lunch	bij	afsluiting	Serious	Request
•	Deelnemers	aan	de	eerste	Uganda-reis:	(vlnr)	Erik,	Marlène,	Laura,	
Juanita,	Shanna,	Gerda,	Shiselaine,	Nina,	Manel,	Floor	en	Sjoerd.	De	
inzamelacties	hebben	een	kleine	6000	euro	opgeleverd

•	De	start	van	Project	Uganda	1
•	Toenmalige	wethouder	onderwijs	Ruud	Vermeulen	(Tiel)	en	Martine	
van	der	Laan	(ROC	Rivor)	in	gesprek	met	studenten

•	Oproep	om	medewerking	voor	Serious	Rivor

Pagina	links:	Toenmalige	burgemeester	Steven	de	Vreeze	(Tiel)	in	gesprek	
met	een	aantal	studenten
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stRategisch RappoRt 2003
• De rol van de overheid verandert van 

machtige controleur naar krachtige vrager.
• De rol van ROC Rivor moet 

transformeren van zetbaas naar 
regionale educatieve ondernemer. Hierin 
doet zich het probleem voor van de 
besturingsparadox ‘Doe ondernemend’!

• De externe strategie is vooral gericht 
op het aangaan van verbindingen met 
de regio, bestaande uit netwerken 
met regionale bestuurders, regionale 

van school naar (co-)regisseur van ontwikkelingen

In het strategische rapport (2003) formuleert Eddy Brunekreeft, lid van het CvB 
van ROC Rivor, de volgende missie voor de periode 2003 tot 2007: ‘ROC Rivor: Van 
zetbaas naar educatieve onderneming’. Hij doet in dat stuk namens het toenmalige 
management een aantal interessante uitspraken over ‘het ROC Rivor van de toekomst’.8

onderwijsinstellingen en het regionale 
bedrijfsleven.

• ROC Rivor moet een educatieve 
onderneming worden, waarin het 
onderwijs vraaggestuurd is.

De activiteiten zoals beschreven in het 
vorige hoofdstuk bewijzen dat de missie 
van het CvB van 2003 grotendeels is 
volbracht. Anno 2018 is er alleen nog geen 
sprake van 100% vraaggestuurd onderwijs, 
maar het ROC is wel op de goede weg. Dat 
blijkt uit drie recente ontwikkelingen:

Ondertekenen	samenwerkingsovereenkomst	ROC	Rivor,	Avans+	en	Santé	Partners	op	21	maart		2019

groeiproces nooit lineair verloopt. Dit 
proces vraagt volgens hem om “de 
juiste mix van ervaring, leiderschap, het 
aanvoelen van rationaliteit, beheersing 
en vertrouwen!” Jan van Kuilenburg, de 
eerste directeur van de Gemeentelijke 
Dag- en Avondscholengemeenschap 
in Tiel, verwoordt dat zo: “Veranderen 
is mensenwerk. Daar moet je tijd voor 
uittrekken.”

Naast management dat ‘out of the box’ 
denkt, heb je werknemers nodig die 
‘ondernemend gedrag’ vertonen. Voor deze 
kwaliteit geldt: je hebt het wel of je hebt 
het niet. Je kunt het niet aanleren.
Daarmee wordt een teer punt geraakt. 
Mag je van managers en individuele 
docenten verwachten dat zij allen aan deze 

eigenschappen voldoen? Ten tijde van de 
Reset (2002) was ROC Rivor als organisatie 
hier nog niet klaar voor. Sterker nog: 
binnen acht jaar besluit het management 
de bedrijfsstructuur en het bijbehorende 
functiehuis volkomen anders in te vullen. 
Ondanks die reorganisatie is het ROC 
toch echt een educatieve onderneming 
geworden. De afgelopen vijftien jaar 
heeft het klimaat op ROC Rivor zich in 
ondernemend opzicht goed ontwikkeld. 

Drie belangrijke motoren achter het ver-
wezenlijken van de missie ‘Aandacht voor 
jouw ambitie’ uit 2012 zijn: 
• managers die ondernemend gedrag 

vertonen
• het aanstellen van ondernemende oplei-

dingscoördinatoren/docenten
• het ‘Leiderschapstraject’ (een trainings-

programma voor personeel van het 
ROC), waarvan Josje Verhoeven en Tanja 
de Jong portefeuillehouder zijn.

Dit alles heeft een positieve invloed op het 
ondernemende gedrag van het personeel 
en daarmee op ROC Rivor als organisatie.

De studenten van de opleiding Mediavorm-
geving herkennen dat ondernemende 
gedrag zo duidelijk bij hun docent Hilco 
van de Kraats dat ze hem in het voorjaar 
van 2018 voordragen als kandidaat voor de 
titel ‘Mbo-docent van het jaar’ (zie volgende 
pagina).

ROC Rivor heeft zichzelf tot doel gesteld 
dat ondernemende gedrag ook bij 
studenten te ontwikkelen. Het is de vraag 
of dat bij alle studenten gaat lukken. 
De Hogeschool Utrecht heeft in 2013 bij de 
afdeling Journalistiek onderzoek gedaan 
naar de drijfveren van studenten. Daaruit 
komt naar voren dat 72% van de studenten 
in meer of mindere mate actief met hun 
studie bezig is. Van de overige studenten 
wordt de helft (14% van het totaal) 
aangemerkt als ‘doelloze opportunist’. 

Artikel	De	Gelderlander	over	CircuLEREN	(zie	pagina	64),	tevens	een	mooi	voorbeeld	van	
ondernemend	gedrag.

peRsbeRicht stRategische 
samenweRking met avans+ en 
santé paRtneRs
Tiel – De strategische samenwerking 
tussen ROC Rivor, Avans+ en 
Santé Partners is een feit. Deze 
drie organisaties ondertekenden 
maandag 21 maart 2019 een samen-
werkingscontract waarbij zij hun 
kennis en innovatie bundelen om 
vernieuwend onderwijs aan te kunnen 
bieden. Hiermee verwachten zij het 
personeelstekort in de zorg fors te 
reduceren of zelfs op te lossen. Dit 
doen zij door een nieuwe vorm van 
leren te introduceren die flexibel, 
vraaggestuurd en plaats- en tijdon-
afhankelijk is. Hiermee wordt het 
voor zij-instromers en doorstromers 
binnen de zorg mogelijk om sneller en 
gemakkelijker een opleidingstraject te 
doorlopen. Het sluit perfect aan bij de 
wereld van nu, waarin een leven lang 
leren voor zowel de organisatie als het 
individu noodzakelijk is. De interesse 
van instromers is groot. 

1. De brede opleiding MBO2 Dienst- 
verlening, die in september 2017 is 
gestart.

2. Het samenwerkingsverband van ROC 
Rivor, Avans+ en Santé Partners, waarin 
een nieuwe vorm van onderwijs in de 
zorg wordt ontwikkeld.

3. Samenwerkingsverband CircuLeren.

Hoe komt het dat dit proces 15 jaar in 
beslag heeft genomen? Eddy Brunekreeft 
geeft in 2003 al aan dat een dergelijk 
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29% van de studenten blijkt echt bewust 
bezig te zijn met hun studie. Conclusie van 
de onderzoekers: dé hbo-student bestaat 
niet! Iedereen heeft zijn unieke patroon 
van kwaliteiten en drijfveren.

Kun je dit onderzoek extrapoleren naar het 
mbo? Misschien. Verwachten we dat iedere 
mbo-student ondernemend gedrag gaat 
vertonen? De kans is groot dat dat niet 
het geval is. Zeker niet als ‘ondernemend 
gedrag’ wordt verward met ‘ondernemers-
gedrag’. 
Het is de vraag of iedereen ook 
ondernemend gedrag moét gaan vertonen. 

Er zijn veel mensen die het prima vinden 
om bij dezelfde baas hetzelfde werk te 
blijven doen. Maar ook hetzelfde werk 
bij dezelfde baas is aan verandering 
onderhevig door de ontwikkelingen in de 
maatschappij. Onderwijs zal dus ook hier 
een rol blijven spelen.

ROC Rivor begint in 1993 als school. De 
afgelopen 25 jaar ontwikkelt ROC Rivor 
zich tot (mede)regisseur van activiteiten 
die vallen onder ‘opleiden voor de 
arbeidsmarkt’. Van reguliere lessen volgens 
een vast rooster tot e-modules om kennis 
bij te spijkeren, van praktijklessen voor 

16-jarigen tot examens voor volwassenen 
die elders hun vaardigheden hebben 
verworven. 
ROC Rivor is in de regio Rivierenland 
een partij geworden die niet meer weg 
te denken is. De spin in het web van de 
vele netwerken waarin dit ROC en haar 
management en medewerkers actief 
is. De aanjager van onderwijskundige 
vernieuwingen en maatschappelijke 
carrières. De bruggenbouwer tussen  
opleidingsinstituut en werkgevers. 

Hilco	van	de	Kraats	bij	de	verkiezing	tot	Leraar	van	het	jaar	tijdens	de	NOT	in	februari	2019,	hij	eindigde	bij	de	laatste	drie

Vanaf	linksboven,	met	de	klok	mee:
•	Teamdag	Entree-opleidingen	
(augustus	2008)

•	Informele	Vavo-bespreking	
tijdens	bezoek	aan	Emaillen	Tuin	
(Beeldentuin	Kröller-Müller)	juli	2017	

•	Koen	Keijman	en	Co	van	Zuijlen	aan	
de	tap	(Kerstviering	2005)

•	Truus	Olie	en	Mas	Staal	per	kano	
op	weg	naar	hun	nieuwe	werkgever:	
Rivierenland	College,	juni	1992)

•	Nico	van	Wijngaarden,	Mas	Staal	en	
Rob	Bijl	tijdens	presentatie	ROC	(april	
1996)

•	Kerstliederen	onder	begeleiding	van	
Henk	Hendrickx	(rechts)	en	Hans	de	
Lang	(Kerstviering	2014)
•	‘Hints’	tijdens	ROC	Dag	(juni	2004)
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een blik op de toekomst: samen op weg

De voorgaande hoofdstukken tonen aan dat het doel dat het management in 2003 
formuleerde, namelijk ROC Rivor omvormen van een school naar een educatieve 
onderneming, steeds meer wordt bereikt. Door een groeiende en intensieve 
samenwerking met bedrijven en opleiders binnen en buiten de regio is ROC Rivor 
hard bezig het opleidingsaanbod vraaggestuurd te maken. 9

koeRsplan 2018-2021
In het strategisch plan ‘Koersplan 
2018-2021’ beschrijft het CvB haar visie op 
de arbeidsmarkt anno 2018.

Arbeidsmarkt	Rivierenland,	zoals	beschreven	
in	‘Koersplan	2018-2021’	van	ROC	Rivor

Het traditionele beroepsonderwijs (zowel 
mbo als hbo) kenmerkt zich door strakke 
aansturing vanuit de centrale overheid, 
examinering gebaseerd op kennis- 
reproductie en een monopoliepositie 
van scholen als het gaat om kennis en 
uitvoering van onderwijs in leslokalen. 
De laatste jaren is er sprake van een 
duidelijke verschuiving richting:

• een controlerende overheid, die oog 
heeft voor scholingsbehoeften vanuit 
een regio

• een explosie van opleidingsvragen vanuit 
bedrijven 

• op competenties gerichte scholing 
(met daarin aandacht voor kennis, 
vaardigheden en houding)

• de behoefte aan flexibel onderwijs, dat 
niet meer tijd-, plaats- en tempo-gebon-
den is

• het principe van omgekeerd leren, 
waarin de praktijk vertrekpunt is.

ROC Rivor is onder Rob Franken (CvB) in 
2014 gestart met een even uitdagend als 
innovatief project om de onderwijs- 
organisatie meer wendbaar en flexibel te 
maken: de leerdoelen uit de kwalificatie-
dossiers van iedere opleiding verdelen 
over modules (dit proces wordt op ROC 
Rivor modulariseren genoemd). Cees 
Brouwer heeft deze lijn in 2016 doorgezet 
en daar tijdens de CVI-conferentie 
(Consortium voor Innovatie) op 27 maart 
2019 een toekomstbeeld bij geschetst: het 
opzetten van een ‘Open MBO’ in Nederland 
(vergelijkbaar met de Open Universiteit). 
In dit toekomstbeeld gaat hij uit van een 
optimale samenwerking tussen de roc’s in 
Nederland en een combinatie van initieel 
onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen. 
Hiermee kan het mbo volgens hem 100% 
vraaggestuurd worden.

Naar verwachting neemt de vraag naar bij-, 
her- en nascholing de komende jaren toe. 
Die groeiende behoefte aan scholing is niet 
op te vangen met alleen de traditionele 
vormen van contactonderwijs; er moeten 
nieuwe manieren van kennisoverdracht 
en leren worden ontwikkeld. Met de 
beschikbare modules doet ROC Rivor nu 

ervaring op met het flexibel maken van 
het beroepsonderwijs door op een aantal 
fronten te experimenteren: volgorde 
van modules, meerdere startmomenten 
gedurende een jaar en het aanbieden van 
onderwijs buiten het “schoolgebouw” (de 
regio wordt daarmee de school). 
 
Dat is het begin van het flexibiliseren van 
het scholingsaanbod en een antwoord op 
de toenemende vraag naar onderwijs voor 
(jong) volwassenen. 

De volgende logische stap bestaat uit:
• instructiemateriaal, dat is ontwikkeld in 

bedrijven, verwerken in de modules 
• een versnelde plaatsing van beschikbare 

modules in een E-learning-omgeving
• het introduceren van blended learning, 

waarin een combinatie wordt gemaakt 
van leren-op-afstand en contact- 
momenten.

In deze stap kan dankbaar gebruik worden 
gemaakt van ervaringen van hogescholen 
en de Open Universiteit.

Blended learning vanuit een geschikte 
E-learning-omgeving heeft een aantal 
voordelen. Het maakt tijd-, plaats- en  
tempo-onafhankelijk leren mogelijk. 
Het is niet altijd noodzakelijk het 
schoolgebouw te gebruiken; een opleiding 

kan bijvoorbeeld prima in een bedrijf 
worden georganiseerd. E-learning maakt 
het mogelijk op afstand samen te werken 
met andere studenten en docenten. Via de 
E-learning-omgeving kan de begeleider/
docent de studievoortgang volgen en direct 
feedback geven op het leerproces. Als de 
studenten zich met de onlinemodules goed 
hebben voorbereid, kunnen ze de ontmoe-
tingsmomenten optimaal benutten door te 
werken aan hun praktische vaardigheden.

Dit alles heeft grote voordelen en kan een 
voedingsbodem zijn voor verdere ontwik-
kelingen:
• ontwikkelde modules kunnen ook voor 

opleidingen buiten de regio gebruikt 
worden

• modules, die gekoppeld zijn aan 
verschillende opleidingen, kunnen leiden 
tot diploma’s voor specifieke werkgevers

• ontwikkelde modules zijn na overleg 
beschikbaar voor andere roc’s

• content kan worden ontwikkeld door 
andere opleidingsinstituten (roc’s en 
dergelijke).

 
Cees Brouwer legt uit:
“Digitale leeromgevingen maken het 
mogelijk studiegedrag en interactie 
met medestudenten en begeleiders te 
bestuderen. Learning analytics en big data 
leveren ons kennis met betrekking tot de 
wijze waarop mensen leren en wat het 
effect is van verschillende soorten lesstof.  
Deze kennis (business intelligence) is input 
om te komen tot kwaliteitsverbetering van 
het aangeboden onderwijsmateriaal.
ROC Rivor kan dit niet haar eentje. Door 
samen te werken met andere partijen is 
een versnelling van onderwijsproductie 
mogelijk en kan het beroepsonderwijs veel 
beter de snel veranderde maatschappe-
lijke ontwikkelingen volgen. Zo kan een 
wenkend perspectief van een Open MBO 
zomaar werkelijkheid worden!”

koeRs, missie en visie
ROC Rivor richt zich op scholing, 
bijscholing en omscholing. We 
zijn gedreven en wendbaar en 
ontwikkelen krachtig onderwijs. 
We kennen onze deelnemers, onze 
medewerkers, onze alumni en partijen 
in Rivierenland. En dat alles om onze 
deelnemers voor te bereiden op een 
rol in werk en maatschappij.

De missie van ROC Rivor: onze 
deelnemers toerusten op een 
volwaardige toekomst in onze 
maatschappij.
De visie van ROC Rivor: persoonlijke 
aandacht voor iedereen die wil leren.
Dit maken wij mogelijk door een breed 
scala aan opleidingen, cursussen, 
trainingen en leerervaringen voor 
jongeren en volwassenen om hen een 
volwaardige toekomst te bieden in 
onze maatschappij. 

De	“Rivierenland”-vergadertafel	gemaakt	door	
Rivor	studenten	waar	Cees	Brouwer	menig	
gesprek	met	samenwerkingspartners	heeft	
gevoerd	

Het	door	Cees	
Brouwer	geschetste	
beeld	van	‘Open	
MBO’

Het	flexibiliseren	van	
het	scholingsaanbod
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1	 Els	Brendel	krijgt	het	‘portret’	aangeboden	
bij	haar	afscheid	op	30	september	2010

2	 Collega’s	schilderen	paneeltjes,	die	samen	
de	beeltenis	van	Els	Brendel	vormen	
(september	2010)	

3	 Frans	van	Woesik	en	Hans	de	Lang	nemen	
in	augustus	2005	muzikaal	afscheid	van	
Leen	Brinkman	(docent	machineschrijven	en	
tekstverwerken	op	de	HAS	Culemborg,	Mts-
Meao	Tiel	en	ROC	Rivor)

4	 Bloemen	voor	Nico	van	Wijngaarden	
(voorzitter	CvB)	bij	zijn	afscheid	(juni	2001)

5	 Bezoek	Prins	Claus	(1985)	onder	toezicht	
van	Will	Peters,	Rob	Bijl	en	Jan	Daalderop

6	 Ingrid	van	Huisstede	legt	uit,	het	bestuur	
luistert	(Open	Dag	2001)

7	 Maarten	Gijsbers	geeft	instructie	(PSO	
Doedag	maart	2017)

8	 Toen	was	roken	nog	heel	gewoon	(pauze	
tijdens	de	Open	Dag	februari	2004)

9	 Nico	Lemmen	(opleidingscoördinator	O&D)	
geeft	voorlichting	(Open	Dag	februari	2011)

1
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heRfstlezing Roc RivoR: 
jubileumeditie met andRé kuipeRs
Sinds 2005 organiseert ROC Rivor 
jaarlijks in november de Herfstlezing voor 
personeel en relaties. Voor deze lezing 
wordt altijd een gerenommeerde spreker 
uitgenodigd die een op dat moment 
actueel onderwerp behandelt. Vaak is 
dat een onderwijskundig thema of een 
onderwerp dat van belang is voor een 
veranderende organisatie.
Voor de Herfstlezing in het jubileumjaar 
2018 wordt een bijzondere gast vastgelegd: 
André Kuipers. Astronaut, wetenschapper, 
arts, ambassadeur van goede doelen en de 
enige Nederlander met twee ruimtereizen 
(in totaal 204 ruimtedagen) achter zijn 
naam. Op 16 november 2018 geeft hij in 
het Van der Valk in Tiel een lezing over zijn 
ruimtereizen en de lessen die hij daaruit 
trekt. 

Zoals gebruikelijk zijn de centrale thema’s 
in zijn lezing: duurzaamheid, milieu, 
energie, innovatie,  motivatie en inspiratie, 
en het belang van teamwork. Het 
wordt een indrukwekkende presentatie 
vol wetenschap, techniek, mooie én 
schokkende beelden over de staat van 
onze aarde gezien vanuit de ruimte.

André Kuipers heeft een aantal wijze 
lessen voor zijn publiek die hij koppelt aan 
het principe van de vier D’s. Drie hiervan 
komen uit het Leerstijlenmodel van 
Kolb. Deze leerpsycholoog onderscheidt: 

Dromer, Denker, Beslisser en Doener. 
Kuipers legt uit: “Innovatie start bij 
Dromers. Vervolgens zijn de Denkers aan 
zet om met de Doeners aan de slag te 
gaan. En als laatste natuurlijk de ‘Durfallen’. 
Zij zijn degenen die het lef hebben om 
daadwerkelijk uit te proberen of het werkt 

Jubileumfeesten

Een jubileumjaar is natuurlijk niet compleet zonder feestelijke 
gebeurtenissen. En die waren er zeker, in het najaar van 2018 en in het begin 
van 2019. We noemen de belangrijkste.10

André	Kuipers	in	zijn	
rol	van	super-docent	

en zij zijn soms zelfs bereid hun leven te 
riskeren voor de wetenschap.” Daarmee 
beschrijft hij de noodzaak van teamwork 
en het samenbrengen van collega’s met 
verschillende drijfveren en kwaliteiten bij 
het inslaan van nieuwe wegen binnen een 
organisatie. Dit is nu precies het verande-
ringsproces dat ROC Rivor de afgelopen 25 
jaar heeft doorgemaakt.

peRsoneelsfeest
Op donderdag 13 december vieren de 
medewerkers het 25-jarig jubileum in 
Zinder in Tiel. De live-band ‘Boston Tea 
Party’ brengt de sfeer er goed in met veel 
bekende meezingers. Een fotohokje (zie de 
foto’s hiernaast) en feestelijke attributen 
zorgden voor de nodige hilariteit onder 
collega’s. Het was een geslaagd feest waar 
mensen met plezier op terugkijken.
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feest vooR de studenten
Een jubileum is natuurlijk niet compleet 
zonder een feest voor degenen waar het 
op ROC Rivor uiteindelijk allemaal om 
draait: de studenten. Op vrijdag 8 februari 
2019 vieren zij feest plaats in Restaurant 
De Betuwe in Tiel. Een foto-impressie.

Foto’s: Roy Versteeg.
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Bijlage 1 Kenniscentra en hun werkterreinen 

In de bouwsector waren actief: Stichting 
Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB; opgericht 
in 1948) en de Stichting Vakopleiding 
Schilderen (SVS; opgericht in de jaren 50). 
SVS is in 2003 opgegaan in Sevantis.
De SVB is de jaren 80 opgegaan in 
Bouwradius. 
In de metaalsector zijn de oude 
brancheorganisatie Bemetel en 
Smecoma in de jaren 90 samen met het 
Philips Leerlingstelsel opgegaan in de 
Kenniscentra Stichting Opleiding Metaal 
(SOM). 
In 2003 is de SOM op zijn beurt samen 
met VEV (Vereniging tot bevordering van 
Elektrotechnisch Vakonderwijs; opgericht 
in 1916 en daarmee de oudste!) en 
Intechnium (brancheorganisaties voor 
installatietechniek) opgegaan in Kenteq. 
In 1959 is de VAM opgericht. In de 
jaren 80 veranderde naam in Innovam. 
Dit is het opleidingsinstituut voor het 
motorvoertuig-, tweewieler- en aanverwant 
bedrijf en is gevestigd in Nieuwegein.

In de economische sector is in 1972 de 
ECABO (Economische en Administratieve 
Beroepsopleidingen) opgericht. Dit 
kenniscentrum hield zich oorspronkelijk 
bezig met de kantoorberoepen. Eind 
van de jaren 80 werden ICT-beroepen 
(niet-technisch) toegevoegd. Vanaf 
1993 vielen beroepen op gebied van 
particuliere beveiliging onder de Ecabo. 
Met de invoering van de WEB (1996) 
gold dat ook voor opleidingen in de 
administratief juridische richting en de 
informatiedienstverlening.

Voor de sector dienstverlening was 
Kenniscentrum Handel (KC Handel) 
het kenniscentrum. Deze is in 1996 
voortgekomen uit OVD (Opleidingsinstituut 
voor Distributie). Hieronder vielen alle 
soorten nationale en internationale handel. 

In de sector zorg en welzijn bestond 
sinds 1938 de Nederlandse Vereniging 
tot Opleiding van Gezinshulpen (NVOG). 
In 1963 is deze opgegaan in de Stichting 
OVDB (Opleiding Verzorgende en 
Dienstverlenende Beroepen). In 1996 werd 
dit het Kenniscentrum voor Zorg, Welzijn 
en Sport. Sinds 2007 heet deze organisatie 
Stichting Calibris. 

In 2015 hebben alle kenniscentra hun 
activiteiten betreffende het aan hun 
toevertrouwde curriculum overgedragen 
aan de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB). SBB voert alle wettelijke taken 
wat betreft de kwalificatiestructuur 
en beroepspraktijkvorming uit en is 
verantwoordelijk voor het verspreiden 
en onderhouden van alle geldende 
kwalificatiedossiers.
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Bijlage 2 Belangrijke interventies binnen en buiten de school

Jaar Door Interventie en toelichting

1969 Overheid Leerplichtwet 
•	 Vervangt Leerplichtwet van 1900 (kind is 6 jaar leerplichtig; in 1927 verlengd naar 7 jaar).

1973 Overheid LBO-LAVO-besluit:
•	 Lager beroepsonderwijs (lbo) duurt 4 jaar.
•	 Tweejarige algemene brugperiode en beroepsoriëntatie ipv beroepsopleiding.

1975 Overheid Leerplichtwet
•	 Leerplicht wordt verhoogd naar 10 jaar. 
•	 Leerplicht vervalt op 18-jarige leeftijd. Alle 17-jarigen moeten één dag per week naar school, 16-jarigen 2 dagen 

per week (partiële leerplicht). 

1977 Regio Oprichting MTS Tiel
Lobbywerk door de toenmalige burgemeester Jo Hoftijzer van Lienden.

1982 Overheid Wet invoering MDGO (middelbaar diensten- en gezondheidsonderwijs), thans de grootste sector binnen ROC Rivor.

1988 Overheid Wijzigingswet op het Voortgezet Onderwijs:
•	 Wet op het cursorisch beroepsonderwijs
•	 SVM-operatie
 Kritiek van de Onderwijsraad m.b.t. de SVM-operatie in de brief dd 11 maart 1988: Het wetsvoorstel behelst een 

“terminologische en wetssystematische” operatie, waarbij de onderwijsinhoudelijke invalshoek ontbreekt.
•	 Sectorvorming en vernieuwing hebben alleen betrekking op dag-mbo en voltijd kmbo. Kort-deeltijd mbo, be-

roepsbegeleidend onderwijs, streekscholen en vormingscentra zijn niet bij het proces betrokken. Dit geldt ook 
voor avondscholen (Avond-meao en de avondscholen vwo, havo en mavo).

1990 Overheid Arbeidsvoorzieningswet:
•	 Opheffing overheidsmonopolie wat betreft arbeidsbemiddeling, waardoor private bemiddelaars deze taak ook 

uit mogen voeren (marktwerking).
•	 Bestuurlijke betrokkenheid van de sociale partners (werkgevers, werknemer, overheid (=gemeente)).
•	 Regionale activiteiten (28 regio’s) worden niet meer aangestuurd vanuit het ministerie van Sociale Zaken  

(Directoraat-generaal voor de Arbeidsvoorziening), maar door regionale besturen.
•	 Oprichting rba’s (Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening), die in de plaats komen van Arbeidsbureaus.
•	 Oprichting rbo’s (Regionaal Bureau Onderwijs), die inventariseren welke opleidingsactiviteiten er in de  

regio zijn. 
In het fusierapport wordt beschreven, dat rbo Gelders Rivierengebied op termijn zal ‘indalen’ in de organisatie van 
het nieuwe roc.

1991 Overheid Wet Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs 

1992 Overheid Wijzigingswet op het Voortgezet Onderwijs:
•	 lbo wordt  vbo.
•	 Invoering Basisvorming (verder gaande veralgemenisering van de lagere takken van onderwijs).

1993 Overheid Kaderwet Volwasseneneducatie 

1993 Directies Rivieren-
land College & 
overige deelne-
mende organi-
saties

Fusie, vooruitlopend op invoering WEB (1996):
•	 Feitelijke start van het huidige ROC.
•	 Fusieakte getekend op 1 april 1993.
•	 Vanaf deze datum vormen alle zes instellingen, die vallen onder volwasseneducatie vallen, tezamen het ROC 

Gelders Rivierengebied.
•	 In eerste instantie wordt de bestaande structuur en het dan geldende onderwijsaanbod intact gelaten. 

Jaar Door Interventie en toelichting

1996 Overheid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB):
•	 Mbo maakt geen deel meer uit van Wet op het Voortgezet Onderwijs.
•	 Verplichte integratie van alle vormen van mbo, tweede-kans- en volwassenonderwijs (dag- en avondscholen), 

vormingswerk en educatie. 
•	 Het mbo wordt opgedeeld in vier sectoren (Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn en Groen),  

vier niveaus (1 t/m 4), twee leerwegen (beroepsopleidende leerweg = voltijd en beroepsbegeleidende  
leerweg = deeltijd).

•	 Invoering Kwalificatiestructuur.
•	 In een module-examen komen niet alleen vakinhoudelijke, maar ook vragen mbt ondersteunende vakken aan 

bod. De school is vrij ondersteunende vakken (wis- en natuurkunde, rekenen, Nederlandse taal en dergelijke) op 
een eigen wijze in te vullen.

•	 Start Lumpsum-financiering mbo

1997 Management ROC Van Bestuur & Directie  Raad van Toezicht & College van Bestuur

1998 Overheid Wijzigingswet op het Voortgezet Onderwijs:
•	 Vbo wordt vmbo.
•	 Deze onderwijsvorm kent vier sectoren: techniek, economie, zorg & welzijn en groen.
•	 Introductie leerwegen (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg en 

praktijkonderwijs) en leerwegondersteuning (op veel scholen gebruikt als alternatief voor het vervallen ivbo 
(individueel voorbereidend beroepsonderwijs).

2000 Directie ROC Invoering PGO na evaluatie van de pilot

2002 CvB Nieuwe organisatiestructuur ROC
Doel: het ROC gericht op weg naar de rol van ‘educatief ondernemer’
Management onder leiding van CvB:
14 Teammanagers, 6 Accountmanagers, 3 Programmamanagers

Team en Teammanager

2002

2003 CvB Naar verandert van ‘ROC Gelders Rivierengebied’ ‘ROC Rivor’

2004 Overheid Koers BVE: ‘Perspectief voor het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneducatie’.
Citaat uit het plan:
De verantwoordelijkheden van de betrokken partijen kunnen in grote lijnen als volgt worden gedefinieerd:
• de deelnemer is verantwoordelijk voor het vormgeven van zijn eigen leerloopbaan
• de docent is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de leerloopbaan van de deelnemer
• onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het geven van competentiegericht onderwijs en een goede 

aansluiting tussen vmbo-mbo-hbo
• bedrijven zijn verantwoordelijk voor de beroepspraktijkvormingsplaatsen
• gemeenten zijn verantwoordelijk voor de educatie en voor de deelnemers die zonder startkwalificatie het  

onderwijs hebben verlaten
• de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (landelijke organen) zijn verantwoordelijk voor de  

competentiegerichte kwalificatiestructuur en de erkenning van de leerbedrijven.

- Administratie en Economie • Lilian Pennings – Kocken
- Administratieve Service • Petra Oldenkotte
- Bouw- en Afwerkingstechnieken • Jan Kuiper
- Bestuurlijke service • CvB
- Digitale Vaardigheden • Ineke Mondriaan/Nico van 

der Leck (a.i.)
- Facilitaire Service • Will Peters
- Handel & Logistiek • Regine Oltrogge
- ICT Opleidingen • Henk Hendrickx

- Kantoorsimulatie • Addy Scholtus
- Operationele en Installatietechnieken • Frans van 

Woesik
- Persoonlijk en Maatschappelijk Functioneren • 

Riesjart van Summeren
- Trainingen en Opleidingen Zorg • Arno Janssen
- Opleidingen Welzijn • Diny van Heck – Graven
- Talen Academie • Marian Alberts
- VAVO, Turbo-VO en Vrijetijdsonderwijs • Fred Donck
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Jaar Door Interventie en toelichting

2004 Overheid Koers BVE: Introductie cgo
•	 Met deze onderwijsverandering wordt gehoor gegeven aan de roep vanuit het bedrijfsleven in de vakopleiding 

expliciet aandacht te besteden aan het ontwikkelen van de juiste beroepshouding en algemene vaardigheden 
als samenwerken en klantgerichtheid en -vriendelijkheid. 

•	 Hiermee is het kader geschetst voor LLB, Burgerschap en Ondernemend gedrag (keuzedeel).

2006 Overheid Wet Inburgering
De wet is bedoeld voor alle mensen (16-65 jaar oud) van buiten de EU, die langdurig in Nederland willen en mogen 
verblijven. Met deze wet wordt de inburgering verplicht.
De deelnemer aan dit traject moet de kosten voor het traject (ca. € 10.000,-) zelf betalen. Er kan daarvoor een  
lening worden afgesloten, die bij slagen binnen de termijn van 3 jaar wordt omgezet in een gift.
In 2012 is de wet aangescherpt op het punt van eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer aan dit traject.

2007 Overheid Wijziging Leerplichtwet 1969
Introductie begrip Startkwalificatie.
•	 Met het succesvol afronden van een havo-opleiding of een mbo-opleiding op niveau 2 heeft een student  

voldaan aan de kwalificatieplicht. 
•	 Begrip ‘leerplicht’ verdwijnt.
•	 Uitleg Voortijdig schoolverlater (VSV) gekoppeld aan financiering.

2012 CvB ROC Rivor gereorganiseerd: 
•	 Drie sectordirecteuren en dertien opleidingscoördinatoren.
•	 Inschrijving inburgeringscursussen in de regio wordt niet gegund. Educatie in Tiel wordt afgebouwd (wederom 

gestart in 2014).

2013 Overheid Actieplan Focus op Vakmanschap:
•	 Doel: Onderwijskwaliteit mbo verbeteren
Door:
•	 Vereenvoudigde kwalificatiestructuur (kwalificatiedossiers met daarin leerdoelen mbt benodigde kennis,  

vaardigheden en houding van studenten).
•	 Instroomeisen mbo niveau 2.
•	 AKA-opleiding (Arbeidsmarkt Kwalificerende Assistentenopleiding) wordt structureel ingevoerd in  

mbo-niveau 1.
•	 Opleidingen op niveau 1 gaan vanaf nu door het leven als: Entreeopleidingen.
•	 Toezicht op besturen wordt versterkt.

2013 Overheid Wettelijke inbedding Loopbaan en Burgerschap:
In het studiejaar 2011-2012 is de bestaande, tijdelijke constructie nog van kracht, voor zowel ‘loopbaan en burger-
schap’ als ‘leren, loopbaan en burgerschap’ zoals aangegeven in de brief van de minister van 22 december 2008 
(kenmerk BVE/2008/88699).

2014 Overheid Wet Passend Onderwijs
Sinds invoering zijn scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en mbo-instellingen zelf verantwoordelijk 
voor het organiseren en vormgeven van hun eigen ondersteuningsaanbod (de zogenaamde ‘zorgplicht’). 
Mbo-instellingen zijn verplicht voor iedere student met een beperking of chronische aandoening doeltreffende 
aanpassingen te realiseren. Men ontkomt alleen aan deze verplichting als dit een onevenredige belasting vormt 
voor de school.
Complicatie voor mbo-instellingen: er bestaan geen mbo-scholen voor speciaal onderwijs. 

2015 Overheid Introductie Excellent Vakmanschap:
•	 Mbo-instellingen kunnen excellentieprogramma’s ontwikkelen voor ambitieuze studenten. Ministerie stelt extra 

geld beschikbaar om dit mogelijk te maken.
•	 Tweede stage in Uganda is hier een voorbeeld van.

Bijlage 3 achtergrondinformatie over de fusiepartners

In deze paragraaf vindt u een beknopte 
beschrijving van het onderwijsaanbod van 
iedere fusiepartner net voor de fusie.

Scholengemeenschap De Waalstroom 
(Tiel)
Opleidingen in het kader van het leerling-
stelsel:
• Primaire opleidingen (nu: bbl niveau 2): 

monteur bedrijfsautomobielen, con-
structiebankwerker, draaier, bankwerker, 
timmerkracht, metselaar en schilder.

• Secundaire opleidingen (nu: bbl niveau 
3): timmerkracht, metselaar en schilder.

• Kmbo-opleidingen administratie, 
detailhandel, timmeren en metaaltech-
niek en metselen.

• Keuzeprogramma’s voor partieel leer-
plichtigen (‘de tweede dag’!) in het kader 
van leerplicht.

Rivierenland College (mbo-kmbo)
Opleidingsmogelijkheden:
• Techniek: mto bouwkunde, 

werktuigbouw, energie techniek en 
elektronica (gemeenschappelijk 1e jaar) 
en kmbo timmeren en metaaltechniek.

• Economie: meao commercieel, 
administratie, economisch/juridisch, 
secretariaat en distributie/vervoer, kmbo 
administratie.

• Diensten/gezondheid: mdgo agogisch 
werk en verzorging, kmabo verzorging.

• Overig: traject voor oriënteren en 
schakelen.

• Incidentele bedrijfscursussen, 
Middelbare glastechnologie (mto+) en 
automatiseringscursussen.

Doelgroepen:
• Jongvolwassenen en individuele 

cursisten.
Nevenvestiging: Tiel (SG De Waalstroom).

Gemeentelijke dag- en avondscholenge-
meenschap Tiel (mavo en meao)
Volgens het fusierapport bestaan de oplei-
dingsmogelijkheden uit:
• Mavo: diverse avo-vakken.
• Meao: alle vakken waarmee een 

meao-diploma behaald kan worden.
• Overig aanbod: middenstandsdiploma, 

praktijkdiploma boekhouden, praktijkdi-
ploma informatica (I en II), MBA, tekstver-
werken, machineschrijven, notuleren en 
Italiaans.

Doelgroepen:
• Leerlingen van 18 jaar en ouder.
Nevenvestigingen: Kesteren (mavo) en 

Culemborg (meao).

Teisterbant College (Culemborg)
Opleidingsmogelijkheden:
• Diplomagericht opleidingen voor mavo, 

havo (top) en vwo (top).
• Deeltijdstudie in alle reguliere avo-vakken.
• Cursussen typen en tekstverwerken.
Doelgroepen:
• Volwassenen die tweedekansonderwijs 

willen volgen voor beroep,  
zelfontplooiing of uit liefhebberij.

• Jongvolwassenen die niet kiezen voor het 
reguliere onderwijs.

Nevenvestigingen: Tiel, Wijk bij Duurstede, 
Zeist en Zaltbommel.

Vormingswerk voor Jeugdigen (VWJ, 
Vormingswerk Werkende Jongeren) te 
Tiel
Scholingsaanbod op basis van Basiscircu-
laire O&W (1978): 
• Motiverende, algemeen oriënterende 

programma’s of programma’s rond 
beroepenoriëntatie.

• Studievaardigheids- schakel- of keuze-
programma’s. 

• Oriënteren en schakelen (kmbo) 

en Schoolverzuimopvangproject in 
samenwerking met lbo-scholen in Tiel. 

Doelgroepen onder andere:
• Partieel leerplichtigen.
• WSW- en VSO-deelnemers.
Nevenvestiging: Culemborg.

Stichting voor Volwasseneducatie 
‘Meerstromen’ (Jacob Cremerstraat)
Deze instelling is ontstaan uit fusie van 
stichtingen De Stek (Culemborg), De Ent 
(Tiel) en De Basis (Zaltbommel).
Opleidingsmogelijkheden (inclusief 
doelgroepen):
• Basiseducatie voor volwassenen die niet 

meer vooropleiding hebben dan enkele 
jaren voortgezet onderwijs.

• Vormingswerk en ontwikkelingswerk 
voor volwassenen.

• Activiteiten voor mensen zonder werk: 
advies en begeleiding, beroepenoriën- 
tatie, trajectbegeleiding, cursussen 
informatica, Engels en Nederlands op de 
werkvloer)

Nevenvestigingen: Culemborg en 
Zaltbommel.

Centrum voor Volwasseneducatie ‘De 
Drie Stromen’ (Geldermalsen)
Opleidingsmogelijkheden:
• Nederlands en rekenen in allerlei 

soorten en maten.
• Basiseducatie vanaf niveau 0.
• Basiscursus Engels en kennismaking met 

de computer.
Doelgroepen:
• Volwassenen die weinig vooropleiding 

hebben genoten.
• Anderstaligen die de taal moeten leren 

en de Nederlands samenleving moeten 
leren kennen.

Nevenvestigingen: Buren, Varik, Herwijnen 
en Rhenoy.
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Bijlage 4 de bestuurlijke organisatie

Namen van voorzitters van CvB gekoppeld aan hun missie(s) en  
belangrijkste verworvenheden. 

Jeroen van den Berg • 2010 - 2011
Missie
Opleiden met aandacht en ambitie.
Speerpunten
• Bestendigen van de bestaande structuren en kansen voor de toekomst formuleren.
• Afdeling Educatie & Integratie krijgt geen nieuwe directeur bij afscheid Eric Bouwens. 
• Stoppen met Educatie.
• Wijziging managementstructuur (is niet doorgegaan).

Bert MolenkaMp • 2011 - 2012
Missie
Twee uitspraken in ‘ROC Nieuws’:
“We hebben met z’n allen bij ROC Rivor een enorme klus staan om de kwaliteit op orde te houden, de 
bedrijfsvoering te verbeteren en ons op een goede wijze te verantwoorden voor wat we doen.” 
“Op zoek naar een toekomstbestendige koers voor ROC Rivor”
Speerpunten
• Rust in de tent.
• Aanstellen drie sectordirecteuren en dertien opleidingscoördinatoren.
• Alle opleidingen onderbrengen in vijf academies (Academie Z&W, Academie O&D, Academie A&T, 

VAVO Academie, Startacademie).

nico van WiJngaarden • 1993 - 2001
Missie
Het ROC brengt mensen en opleidingen bij elkaar.
Speerpunten
• Feitelijke fusie.
• Er blijft sprake van aparte onderdelen binnen één organisatie. 
• Van Bestuur  Raad van toezicht.
• Directie  College van Bestuur +MT. 

roB Franken • 2013 - 2016
Missie
2013: Aandacht voor jouw ambitie.
Speerpunten
• Start plan om onderwijsaanbod te flexibiliseren (‘modulariseren’).
• Honoreren van ondernemend gedrag.

WilliBrord ronnes • 2001 - 2002
Missie
Drie uitspraken in ROC Nieuws (november 2002):
“Onze toekomst moeten we zoeken binnen de regio en niet in de politiek”.
“Ook een klein ROC heeft kansen! We mogen geen Calimero-gedrag vertonen”.
“We moeten ons beperken tot onze core	business, d.w.z. onderwijs”.
Speerpunten
• Reset van de organisatie (2002).
• Vorming twaalf teams (onderwijs en facilitair) met ieder een eigen teammanager,  

zes accountmanagers en drie programmamanagers.
• Eén hoofdvestiging en zes Educatieve Centra.

cees BrouWer • 2016 - heden
Missie
Onze deelnemers toerusten op een volwaardige toekomst in onze maatschappij.
Speerpunten
• Behoud van mbo-onderwijs voor de regio Rivierenland.
• Versterken positie ROC Rivor binnen en buiten de regio.
• Ondernemerszin stimuleren onder management en docententeams.
• Modernisering onderwijs. Cursusaanbod zo maken, dat cursussen plaats-, tijd- en tempo- 

onafhankelijk kunnen worden gevolgd.
• Op weg naar vraaggestuurd onderwijs en Open mbo (mbo-equivalent van Open Universiteit).

els Brendel • 2002 - 2010
Missie
2004: ROC Rivor rust mensen toe voor arbeidsmarkt en samenleving.
2008: ROC Rivor rust mensen in Rivierenland toe voor samenleving, arbeidsmarkt en passend vervolg-
onderwijs.
Speerpunten
• Bestendigen van de bestaande structuren.
• Aandacht voor ondernemend gedrag.
• Leerlingzorg organiseren.
• Thema duurzaamheid op de agenda.
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Bijlage 5 nederlands schoolsysteem 1957 - 1968 Bijlage 6 gebruikte afkortingen

AAR  Aan- en afwezigheidsregistratie
AKA  Arbeidsmarkt kwalificatie 

assistent
A&T  Ambacht en Technologie
bbo beroepsbegeleidende 

opleidingen
bbl (mbo) beroepsbegeleidende leerweg
bbl (vmbo) basis-beroepsgerichte leerweg
bpvo beroeps-praktijkvormingsover-

eenkomst
bol  beroepsopleidende leerweg
bve beroepsonderwijs en  

volwasseneducatie
CINOP Centrum voor Innovatie van 

Opleidingen
cgo competentiegericht onderwijs
CvB  College van bestuur
CWI  Centrum voor werk en inkomen
eHRM  electronic human resource 

management Fuwa-systeem 
functiewaarderingssysteem

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
gl (vmbo)  gemengde leerweg
havo  hoger algemeen vormend 

onderwijs
HAS Handelsavondschool
hbs hogere burgerschool
hts hogere technische school
ict Informatie- en communicatie-

technologie
ihno individueel huishoud- en nijver-

heidsonderwijs
inas inrichtingsassistente
ito individueel technisch onderwijs
ivbo individueel voorbereidend 

beroepsonderwijs
kbl (vmbo) kader-beroepsgerichte leerweg
kmbo kort middelbaar beroepsonder-

wijs
KRD  Kern registratie deelnemers
kv/jv kinderverzorging/ jeugdverzor-

ging

lavo lager algemeen voortgezet 
onderwijs

LB  Loopbaan en burgerschap
lbo lager beroepsonderwijs
LC  Loopbaancentrum
leao lager economisch en  

administratief onderwijs
lhno lager huishoud- en nijverheids-

onderwijs
LOB  Loopbaanoriëntatie en 

-begeleiding
lto lager technisch onderwijs
lts lagere technische school
mavo middelbaar algemeen vormend 

onderwijs
mbo middelbaar beroepsonderwijs
mdgo middelbaar dienstverlenings- 

en gezondheidsonderwijs
meao  middelbaar economisch en 

administratief onderwijs
mhno  middelbaar huishoud- en  

nijverheidsonderwijs
mms  middelbare meisjesschool
mspo middelbaar sociaalpedagogisch 

onderwijs
mto  middelbaar technisch onderwijs
mts middelbare technische school
mulo middelbaar uitgebreid lager 

onderwijs
NT2  Nederlands als tweede taal
O&D  Ondernemerschap en  

Dienstverlening
OLC Open Leercentrum
OOK  Onderwijsovereenkomst
pgo  probleemgestuurd onderwijs
POP Persoonlijk ontwikkelingsplan
PP2  PasPartout (AKA-opleiding ROC 

Rivor)
PPS  Privaat-particuliere 

samenwerking
P&O Personeel en Organisatie
PSO  Praktische sectororiëntatie

rba  regionaal bureau voor de 
arbeidsvoorziening

rbo  regionaal bureau voor het 
onderwijs

rmc  regionaal meld- en  
coördinatiepunt

SAROC  Stichting applicatie roc
SBL  Samenwerkingsverband 

beroepskwaliteit leraren
SVM  Sectorvorming en vernieuwing 

middelbaar beroepsonderwijs
SW  Sociale werkvoorziening
tl (vmbo)  theoretische leerweg
ulo uitgebreid lager onderwijs
uts uitgebreide technische school
UWV Uitvoeringsorgaan  

Werknemersverzekeringen
vavo voortgezet algemeen  

volwassenenonderwijs
vbo voorbereidend  

beroepsonderwijs
vglo voortgezet gewoon lager 

onderwijs
vo voortgezet onderwijs
vso voortgezet speciaal onderwijs
vsv voortijdig schoolverlaten
vwj vormingswerk voor werkende 

jongeren
vwo voorbereidend  

wetenschappelijk onderwijs
WCBO  Wet op het cursorisch  

beroepsonderwijs
WEB  Wet educatie en  

beroepsonderwijs
WMO  Wet maatschappelijke 

ondersteuning
WSW Wet sociale werkvoorziening
WSNS  Weer samen naar school
Wo wetenschappelijk onderwijs
ZAT  Zorgadviesteam
Z&W  Zorg en Welzijn

nadeRe uitleg: wat was de ‘ulo’?
Op de ULO, later MULO, bestaat tot 1968 
twee programma’s: het A-programma en 
het B-programma.
Het A-programma kent 12 examenvakken 
(Nederlands, drie vreemde talen, 
algebra, meetkunde, kennis der natuur, 
boekhouden, handelsrekenen, rechts- 
en wetskennis, aardrijkskunde en  
geschiedenis), die worden afgesloten met 
een schriftelijk en een mondeling examen 
aan het eind van het vierde leerjaar. 
Met dit diploma op zak heb je meteen 
je Middenstandsdiploma en ben je klaar 
om te gaan werken of door te leren. De 
Kweekschool is dan een van de mogelijke 
vervolgopleidingen. 

nedeRlands schoolsysteem 1957 - 1968

De Kweekschool wordt later Pedagogische 
Academie en weer later Pabo genoemd. 
Deze opleiding tot leraar basisonderwijs 
behoort anno 2019 tot het hbo.

Het B-programma volg je bijna hetzelfde 
programma. Algebra, meetkunde en 
kennis der natuur worden ingeruild voor 
drie zware exacte vakken: Algebra B, 
Meetkunde B en Fysica. Met dit diploma 
ben je toelaatbaar tot het voorberei-
dende jaar van de hts (wordt tot 1957 mts 
genoemd).
Het diploma Mulo B is daarmee het best te 
vergelijken met het huidige havodiploma 
met het profiel Natuur & Techniek.

mms	=	middelbare	meisjesschool		|		tto	=	theoretisch	technisch	onderwijs		|		vmo	=	voortgezette	middelbare	opleidingen	(kweekschool,	
secretaresseopleidingen	en	dergelijke)
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legenda

bbo beroepsbegeleidende 
opleidingen

havo  hoger algemeen 
vormend onderwijs

hbs hogere burgerschool
hts hogere technische school
ihno individueel huishoud- 

en nijverheidsonderwijs
ito individueel technisch 

onderwijs
kmbo kort middelbaar 

beroepsonderwijs
lavo lager algemeen 

voortgezet onderwijs
leao lager economisch en 

administratief onderwijs
lhno lager huishoud- en 

nijverheidsonderwijs
lto lager technisch onderwijs
lts lagere technische school

mavo middelbaar algemeen 
vormend onderwijs

mbo middelbaar beroepsonderwijs
mdgo middelbaar 

dienstverlenings- en 
gezondheidsonderwijs

meao  middelbaar 
economisch en 
administratief onderwijs

mhno  middelbaar huishoud- 
en nijverheidsonderwijs

mms  middelbare meisjesschool
mts middelbare technische school
mulo middelbaar uitgebreid 

lager onderwijs
SG scholengemeenschap
ulo uitgebreid lager onderwijs
uts uitgebreide technische school
vglo voortgezet gewoon 

lager onderwijs
vwo voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs

Bijlage 7 Overzicht van het onderwijs in Rivierenland vanaf 1865 

symbolen

 = oprichting school

 = starten nieuwe opleiding
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index van gebruikte termen

A
• Aandacht voor jouw ambitie!  14
• Aan- en Afwezigheidsregistratie  42
• aanvullend exact programma  39
• AAR  42
• accountmanagers  31, 44
• Administratie en Verkoop  18
• Administratiekantoor 696  30
• afdeling Zorg & Welzijn  21
• AK696  30
• AKA-opleiding  47
• Algemene Bijstandswet  9
• ambachtsschool  9, 14
• analfabeet  12
• andragogiek  9
• Arbeidsmarkt Kwalificatie Assistent  47
• Avond ambachtsschool  15
• Avond-mavo  16
• Avond-meao  16

B
• Basisberoepsgerichte Leerweg  22
• Basiseducatie  50
• basisvorming  22
• bbl  22, 25
• bbl-opleidingen  15
• bbo  12
• bedrijfssimulatie  18
• beroepsbegeleidende leerweg  15, 25
• beroepsbegeleidende opleidingen  15
• beroepsbegeleidend onderwijs  12
• beroepsopleidende leerweg  25
• Beroeps-praktijkvormingsovereenkomst  43
• Bert Segeren  20
• Bevolkingssamenstelling  50
• blended learning  64
• bol-opleidingen  15, 19
• Bouwmensen Rivierenland  12
• Bouwradius  81
• bouwsector  81
• BPVO  43
• brancheorganisaties  11
• Brede Opleiding Dienstverlening  63
• Bureau AAR  42
• burgerschap  14
• BVE-cao  35

C
• Centrum voor Werk en Inkomen  13
• cgo  39
• CINOP  53
• coaches  46
• Competentiegericht onderwijs  39
• competentieontwikkeling  14
• Consortium Beroepsonderwijs  38
• contractactiviteiten  44
• convenant jeugdbeleid  41
• CRM-systeem  64

• Culemborgse HAS  16
• curriculum  11
• cursussen  11
• Customer Relationship Management  64

D
• decanen  44
• deeltijdopleidingen  15
• De Reset van een organisatie  31
• dienstverlening  81
• Digitaal Verzuimloket  42
• Diplomaroute  52
• Doorstroomcursus hbo  41
• doorstroomcursus wis- en natuurkunde  40
• Drie-lijnenmodel  44, 46
• dyslexie-protocol  46

E
• ECABO  81
• ECBO  53
• economische sector  81
• educatie  12, 25, 48, 50
• Ember  35
• Entrea  46
• Entreeopleiding  14, 25, 48
• examens  11
• externe legitimering  38

F
• financiering  50
• flexibele instroom  64
• flexibiliseren  75
• functiehuis  34
• functionerings- en beoordelingsgesprekken 

14, 35
• Fuwa-systeem  34

G
• Gastouderproject  52
• gegund  50
• gemeente  50
• Gemeentelijke Avond-meao  16
• Gemengde Leerweg  22
• generieke en specifieke examenonderdelen  39
• Gilden  8
• gl  22

H
• HAN  41
• Handelsavondschool  15
• HAS  15
• hogere technische school  14
• Hogeschool Arnhem-Nijmegen  41
• hts  14

I
• ICT-studenten  58
• ihno  18

• inas  19
• Inburgering  48
• inburgeringsverplichting  50
• individualisme  9
• individueel beroepsonderwijs  22
• Innovam  81
• intas  19
• interne leerwerkbedrijven  47
• IT-Leerbedrijf  58
• ito  18

J
• jeugdwerkloosheid  12
• jeugdzorg  46
• jongerenloket  41

K
• Kaderberoepsgerichte Leerweg  22
• Kantoorsimulatie  58
• kbl  22
• KC Handel  81
• kenniscentra  11
• Kenteq  81
• Kern Registratie Deelnemers  42
• keuzedelen  29, 40, 41
• kmbo  19
• KRD  42
• kv/jv -opleiding  19
• kwalificatie  41
• kwalificatiedossiers  11, 25, 63, 81
• kwaliteitskeurmerk voor de  

examenproducten  39

L
• laaggeletterdheid  12, 50
• lager beroepsonderwijs  15
• lager onderwijs  9
• landelijke organen  11
• Lander  13
• LB  46
• lbo  15
• lbo-opleidingen  18
• leerlingstelsel  15
• leerwegondersteuning  22
• leerwerkbedrijf  61
• Leerwerkbedrijf NHW  62
• Leerwerkloket  64
• leer-werk-overeenkomst  12
• lesmaterialen  11
• lhno  18
• Loopbaan en burgerschap  46
• loopbaangesprekken  35
• Loopbaanoriëntatie en -begeleiding  44

M
• Maatschappelijk werk  9
• maatschappij als collectief  9
• maatwerk  64

• Mammoetwet  15
• Mater Amabilis  14
• mdgo  19, 21
• MEAO  18
• Mechatronica  57, 61
• Mediahuis  58
• Merces  30
• metaalsector  81
• mhno  19
• middelbaar beroepsonderwijs  25
• Middelbaar Technische School  14, 15
• MKB-regio  59
• modulariseren  36
• modules  38
• moeder-mavo  16
• mspo  19
• mts  14, 15
• MTS-MEAO Tiel  18, 20
• MTS Tiel  15

N
• Nederlands als tweede taal  50
• Nieuwe Hollandse Waterlinie  61
• niveau 2  19
• niveau 2 en 3  15
• niveau 4  15
• niveaus  25
• NT2  50
• NT2-opleidingen  50
• NVOG  81
• O
• OAC  44
• omgekeerd leren  59
• ondernemend gedrag  64
• ondersteunende vakken  39
• Onderwijs Adviescentrum  44
• onderwijselementen  25
• onderwijs, lager  9
• onderwijsovereenkomst  43
• ontplooien  13
• ontplooiing  9
• ontwikkeling van een individuele deelnemer  14
• OOK  43
• openbaar aanbesteed  50
• Opleidingsbedrijf  57
• opleidingsgarantie  12
• overlegeconomie  9

P
• particulier initiatief  9
• partiële leerplicht  14
• PasPartout  47
• Passend Onderwijs  46
• permanente educatie  9, 13
• persoonlijke ontwikkelplannen  35
• Pitstop  46
• polytechnische school  14
• POP’s  35
• PP2  47
• PPS  64
• PPS Ondernemend Rivierenland  63
• PraktijkLab  58
• Praktijkonderwijs  22

• Prins Claus  21
• Probleemgestuurd onderwijs  38
• projectgroepen  30

R
• Rebound  46
• Regeling Functioneren-beoordelen  35
• regionaal bureau onderwijs  13
• Regionaal Investeringsfonds MBO  62
• Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig 

Schoolverlaters  41
• RelaGifts  58
• ReVaBo  12
• Rivierenland College  15, 21
• Rivor Support  58
• RMC  41
• RMC Effectrapportage  41
• RMC Regio Rivierenland  41
• RSG Lingecollege  17

S
• Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven  11, 81
• SBB  11, 81
• Schildersvakopleiding Geldermalsen  12
• Scholengemeenschap De Waalstroom  18
• School voor lager en middelbaar nijverheids- 

en huishoudonderwijs  19
• Sevantis  81
• sociaal - agogisch  19
• Sociaal - agogisch werk  19
• Sociale Werkvoorziening  13
• spijbelbus  43
• spijbelteam  43
• SPOS  12
• Start Academie  48
• StIP  44
• strategisch plan  64
• streekscholen  15
• Student-informatiepunt  44
• studiebegeleiding  44
• studieloopbaanbegeleiding  14
• studievaardigheids- en faalangst-
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