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Leeswijzer

Voor u ligt het koersplan van ROC Rivor 2018-2021. Dit plan is tot stand gekomen mede dankzij de 
inbreng van medewerkers tijdens diverse interne bijeenkomsten, uit gesprekken met de Raad van 
Toezicht en vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties in de regio. Het koersplan beschrijft 
de richting die de komende jaren wordt ingeslagen. Maar… het is een koers, geen eindpunt in de 
toekomst: geen stip of vlek op de horizon. Met de koers voor ogen kunnen onze academies en teams in 
hun plannen een eigen invulling voor hun route bepalen.

Dit koersplan hoeft niet van voor naar achter gelezen te worden. U wordt van harte uitgenodigd 
er doorheen te bladeren. Maak uw eigen verbindingen tussen de verschillende hoofdstukken. 
Bewandel uw eigen paden tussen de verschillende elementen van de gepresenteerde gedachtegangen. 
En vooral: kijk op welke wijze u kunt bijdragen aan de toekomst van ROC Rivor en het mbo-onderwijs in 
de regio Rivierenland!

We nodigen u graag uit om de interactie met ons aan te gaan over onderwerpen als “Op welke wijze 
kunnen we mensen uitrusten om hun vakmanschap naar een hoger niveau te brengen? Wat zijn goede 
en juiste verbindingen tussen het ROC en de regio? Welke manieren zijn er om de brug te slaan tussen 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en het curriculum? Op welke wijze is en blijft ROC 
Rivor verbonden met zijn directe maatschappelijke omgeving? Welke kaders zijn vereist om met elkaar 
het best mogelijke onderwijs vorm te geven?”
Tegelijk geven we richting aan de koers op basis van onze ervaringen, onderlinge gesprekken en 
geuite wensen.

Elk jaar zullen we onze koers evalueren en daar waar nodig aanpassen. We scherpen ons onderwijs 
steeds aan, gericht op behoeften en ontwikkelingen. De hoofdstukken in dit koersplan kunnen daardoor 
eveneens worden aangepast.
We wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om met elkaar en met ons geregeld de 
dialoog aan te gaan over de koers van ROC Rivor voor de komende jaren.

College van Bestuur ROC Rivor
Dr. ing. Cees Brouwer

mei 2018
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Inleiding

Ons (praktijk)onderwijs staat bekend om zijn kwaliteit. We bieden onderwijs dat onze deelnemers 
en de bedrijven in de regio nodig hebben, omdat de ontwikkelingen in technologie ontzettend snel 
gaan. We bewegen in het juiste tempo mee, passen ons curriculum en onze lesmethoden aan zonder 
afbreuk te doen aan de dagelijkse kwaliteit van ons onderwijs. We kijken elk jaar welke ontwikkelin-
gen we kunnen opnemen. 

ROC Rivor zet koers naar de toekomst: het behoud 
van mbo-onderwijs voor de regio Rivierenland. 
Met een fundament dat in de vele achterliggende 
jaren is gebouwd en stevig is neergezet. Dat staat 
en daar gaan we niets aan veranderen. 

We gaan op weg naar een toekomst die niet voor-
spelbaar is en waarvan de route continu verandert 
en vol zit met uitdagende spanningsvelden. Ons 
onderwijs balanceert tussen enerzijds de vragen, 
wensen, behoeften en ontwikkelingen van bedrij-
ven en organisaties in onze regio en anderzijds 
de krachten van allerlei trends en ontwikkelingen 
in technologie en samenleving. Dat vraagt om 
toekomstbestendigheid van ons onderwijs én 
om de nodige daadkracht, veerkracht, vitaliteit, 
variatie en (sociale) behendigheid van onze mede-
werkers en onderlinge samenwerking. 

ROC Rivor richt zich als zelfstandig regionaal 
opleidingscentrum op ‘aandacht voor ieders 
ambitie’ in de breedste zin van het woord. 
Instroom van nieuwe deelnemers, inburgering van 
nieuwe Nederlanders, het vavo, en de aandacht 

voor werkenden, werkzoekenden en kwetsbaren: 
het past allemaal binnen ons onderwijsconcept. 

We nemen in onze regio Rivierenland een belang-
rijke plaats in en ROC Rivor is daarmee een van 
de Nederlandse voorbeelden van een uitstekend 
functionerend regionaal opleidingscentrum. Onze 
koers naar de toekomst draagt tevens bij aan de 
wens van de Europese Unie om het opleidings-
niveau van burgers te verhogen en daarmee een 
krachtige en concurrerende kenniseconomie te 
zijn.

Een leven lang leren en ontwikkelen, het belang 
van nauwe samenwerking met het bedrijfsleven 
in de regio, aanpassing van het curriculum en de 
zorg voor onze deelnemers zijn onderwerpen die 
in dit koersplan aan bod komen. We gaan samen 
op weg. Met een doel voor ogen: onze deelne-
mers op een passende manier voorbereiden op 
een mooie, boeiende, maatschappelijke rol in de 
samenleving. Met aandacht voor ambitie en vak-
manschap hoog in het vaandel.
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Aandacht voor ambitie

De wendbaarheid en veerkracht van ROC Rivor worden ingezet om elk jaar te bezien of we nog op het 
juiste pad zijn. Dat is belangrijk, omdat een toekomst vol keuzes en spanningsvelden betekent dat 
het onderwijs fl exibel moet zijn in wat er moet worden gedaan en ontwikkeld. Welke ontwikkelingen 
geven we een plaats in onze opleidingen en welke verbindingen met het bedrijfsleven streven we na? 
 
We blijven alert en gericht op de bedoeling van 
ons onderwijs: aandacht voor de ambitie van onze 
deelnemers, alumni, professionals en van alle 
betrokkenen om ons heen, zoals het bedrijfsleven 
en de  instellingen in de regio. Het is immers onze 
bedoeling een school te zijn waarin ieders talent 
verder wordt ontwikkeld. Iedereen telt mee, ieders 
talent telt mee, ieders ambitie telt mee en ieders 
groei telt mee. 

De cultuur binnen ROC Rivor draagt daar al jaren 
volop aan bij. We bieden een breed palet aan kwa-
litatief goed onderwijs en willen daarin excellent 
zijn. Ons verlangen is om het beste uit eenieder 
naar boven te halen. We zijn betrokken bij en 
zorgen voor onze deelnemers, ook wanneer het 
voor een deelnemer even niet allemaal vanzelf 
gaat. We houden ons actief bezig met onze deel-
nemers, volgen hen in hun ontwikkeling, stellen 
ons fl exibel op en werken in ons denken en doen 
altijd oplossingsgericht. Met passie!

Ons imago in de regio is goed. Dat uit zich in een 
grote herkenbaarheid, betrokkenheid en bekend-
heid binnen en buiten de regio. We hebben de 
kracht van onze kleinschaligheid. We werken 

graag samen en staan met onze beide benen 
op de grond. ROC Rivor voelt als een veilige en 
vertrouwde omgeving voor onze deelnemers en 
medewerkers. We zijn trots op wat we hebben 
bereikt, op wie we zijn. 

Als klein ROC werken we hard aan het verster-
ken van onze onderwijslogistiek, zodat we nog 
effi  ciënter en eff ectiever hoogstaand onderwijs 
kunnen blijven bieden. Het fundament houden 
we op orde, daar bouwen we verder op voort.

Samen op weg betekent dat we ons inzetten om 
onze herkenbaarheid in Rivierenland nog sterker 
te maken met nog krachtiger relaties. We bieden
ons netwerk een plaats in ons onderwijs en 
andersom bieden we werkgevers en partners aan 
gebruik te maken van onze mogelijkheden en 
ervaringen. School wordt regio en regio wordt 
school. Samenwerking staat centraal. Op alle 
fronten met veel ruimte voor individuele afstem-
ming en met geweldige teams die denken, durven 
én doen.

Principes van leren

De leerling is actief

Werken met echte ervaringen

Leren doe je samen

Leren door activeren

Kennis en gedrag bepalen succes

Je moet iets kennen en kunnen

Fouten maken is leren, inzicht geven in waarom

Refl ectie is van essentieel belang



8  9 

SAMEN OP WEG - Rivor Koersplan 2018–2021 SAMEN OP WEG - Rivor Koersplan 2018–2021

Koers, missie en visie

ROC Rivor richt zich op scholing, bijscholing en omscholing. We zijn gedreven, wendbaar en doen dat 
met 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 koers van ROC Rivor is behoud van mbo-onderwijs voor de regio Rivierenland. 

Binnen de koers kan specifi eke inkleuring worden gegeven aan academie- en teamplannen, met 
expertises, professionaliteit en door de vraag uit de markt. We mogen ‘nee’ zeggen, bekennen kleur 
en ordenen de mogelijkheden  in een samenhangende regenboog.
 
De missie van ROC Rivor is 

onze deelnemers toerusten op een volwaardige 
toekomst in onze maatschappij.

Het bieden van een breed scala aan opleidingen, 
cursussen, trainingen en leerervaringen voor 
jongeren en volwassenen om hen een volwaar-
dige toekomst te bieden in onze maatschappij.

Daar baseren we ons werk op, ons onderwijscon-
cept, onze onderwijslogistiek, onze bedrijfsvoe-
ring, onze samenwerking met klanten en partners 
in de regio en onze strategische doelstellingen. 
We bieden iedereen ruimte om te groeien en 
nemen de drijfveren van personeel en deelnemers 
uiterst serieus. De praktijk staat voorop. Van daaruit 
stimuleren we een gedreven en ondernemende 
houding en reiken we theoretische kennis aan, het 
zogeheten ‘omgekeerd leren’.

De visie van ROC Rivor is
 
persoonlijke aandacht voor iedereen die wil leren. 

Met onze betrokkenheid bieden we een veilige, 
ondernemende omgeving die recht doet aan de 
wendbaarheid, competenties en vaardigheden 
van deelnemers om hen te begeleiden naar hun 
beroepsbekwaamheid.

We gaan ervoor dat initiële deelnemers, inburge-
raars, kwetsbaren, werkenden en werkzoekenden 
een voor hen passende leer- en werkomgeving 
hebben waarmee ze succesvol worden geleid en 
begeleid naar een plaats in de huidige en toekom-
stige maatschappij.

We behouden en versterken wat we goed doen, 
verbeteren waar dat nodig is en kan, we benutten 
de kansen die binnen ons bereik liggen en zijn ons 
bewust van mogelijke risico’s.

Arbeidsmarkt Rivierenland

Van de beroepsbevolking heeft 26% geen startkwalifi catie, 
meer dan 10% is laaggeletterd.

Het overgrote deel van de bedrijven bestaat uit MKB bedrijven.

In Techniek en Logistiek & Tranport zijn de meeste 
vacatures en is de concurrentie voor werkzoekenden laag. 
Door digitalisering verdwijnen veel administratieve banen.

Groeisectoren zijn: Zorg en Welzijn, Zakelijke Dienstverlening, 
Industrie en Handel. Zij bieden de helft van de banen 
in Rivierenland.

Het werk verandert, mensen blijven langer werken. 
Scholing van jongeren en het leren tijdens de loopbaan 
zijn van belang.

In toenemende mate wordt van werknemers verwacht 
dat zij over “21st Century skills” beschikken.

225.000 

inwoners

Bedrijven

Banen

Groei-

sectoren

Leren is

belangrijk

Vaardigheden
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Onze kracht
•   Handelingsgericht: denken, durven en doen
•   Verbonden en betrokken (deelnemer / regio)
•   Uitstekend onderwijs, goede relaties 

en onze ambitie
Waar we kunnen 

verbeteren
•   Onderwijslogistiek 

(eff ectiviteit, effi  ciency)
•  Zakelijkheid: Plan-Do-Check-Act
•   Van elkaar leren en (interne) 

samenwerking

Kansen zien 

en benutten 
•  Kleinschaligheid, korte lijnen
•  Samenwerken in plaats van concurreren
•   Nieuwe doelgroepen, diploma- en 

studiewaarde

Bewust zijn 

van risico’s
•   Minder initiële deelnemers 

(krimp in vo / vmbo en mbo) 
•   Een aantal niet afgeronde initiatieven
•  Technologie haalt ons in

We vragen ons elk jaar opnieuw af of we ons 
koersplan, onze academie- en of teamplannen, 
moeten aanpassen. Uiteraard doen we dat met 
de partijen waarmee we samenwerken.

We zien het volgende krachtenspel voor ons waarmee we ons onderwijs inkleuren.
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Strategische doelstellingen

We blijven onze vaste koers varen en pakken daarop door. We stemmen onze koers en onze 
ontwikkelingen af op de wensen van belanghebbenden. Met een stevig fundament om verder op 
te kunnen bouwen. Om op zijn basis gericht voort te kunnen ontwikkelen, heeft ROC Rivor drie 
strategische doelstellingen geformuleerd.
 
ROC Rivor heeft als innovatief opleidingscentrum 
de volgende drie doelstellingen die de leidraad zijn 
voor het bieden van ons onderwijs.

•  Kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs
•  Verbinding met de regio
•  Leven lang ontwikkelen

Kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs

We bieden gedegen onderwijs van hoge kwaliteit. 
Onze medewerkers hebben en halen alles in huis 
om onze deelnemers terdege uit te rusten voor 
hun vakbekwaamheid. We verstevigen onze basis
verder, met name gericht op onze onderwijs-
logistiek.

Verbinding met de regio

Samenwerking zit in onze genen. We nemen deel 
aan initiatieven in de regio en in regio-overstijgen-
de initiatieven, zoals samenwerking met andere 
mbo-instellingen, provinciale speerpunten en 
verbindingen en samenwerkingen in en met de 
arbeidsmarkt. We zetten dat door en verbreden 
de relatie met de regio daar waar mogelijk.

Leven lang ontwikkelen

Door ons onderwijs in kleine eenheden (modules) 
onder te verdelen, bieden we zowel initiële deel-
nemers als alumni, werkenden en werkzoekenden 
een fl exibel aanbod om hen toe te rusten met 
kwalifi caties en praktijkervaringen die passen bij 
hun behoeften en die zij kunnen stapelen tot een 
volwaardig mbo-diploma, direct of in de tijd. Hier 
liggen onze kansen voor vernieuwing, verduur-
zaming en verbreding. 

ON THE TO THE 
M

OVE
FUTURE

RIVOR

Leven Lang Leren
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Verbinding met nieuw bestuursakkoord

De besturing van ROC Rivor is tevens gebaseerd 
op het ‘bestuursakkoord OCW - MBO-raad 2018-
2022, trots, vertrouwen en lef’. Hiervoor gelden de 
volgende uitgangspunten:

•   Mbo-scholen innoveren hun onderwijs voort-
durend en dragen op die manier meer bij aan de 
innovatie van hun werkgebied of aan de ontwik-
kelingen in hun branches; 

•   Mbo-scholen bieden gelijke kansen aan alle 
jongeren om hun persoonlijk talent en burger-
schap te ontwikkelen, door te stromen naar 
een goede positie op de arbeidsmarkt en naar 
vervolgopleidingen in het mbo en hbo. Het mbo 
is daarmee de eerste keus voor aanstaande 
vakmensen en biedt optimale toegang naar de 
arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs;

•   Het mbo-onderwijs voor volwassenen gaat qua 
omvang toenemen, gebruikmakend van de 
publieke onderwijsinfrastructuur;

Bij deze uitgangspunten horen een aantal kwali-
teitsafspraken die de basis zijn voor strategische 
afspraken en vormen daarmee de schakel met dit 
koersplan.

SAMEN OP WEG
ROC Rivor Koersplan 2018-2021

 
Het betreft de volgende strategische kwaliteitsaf-
spraken:

•   Elke mbo-school maakt één op één 
afspraken met het ministerie;

•   Deze afspraken worden vastgelegd in 
de kwaliteitsagenda die breed gedragen
wordt door haar interne en externe 
stakeholders en wordt vormgegeven met 
de partners van de mbo-school;

•    Er is aandacht voor specifi eke doelgroepen;
•   Het is gericht op het succes van de deel-

nemer op de arbeidsmarkt, doorstroom 
in het onderwijs en persoonsvorming;

•   De kwaliteitsagenda is ambitieus, duur-
zaam, deels resultaatafhankelijk en 
vertaald in concrete beloftes.



16  17 

SAMEN OP WEG - Rivor Koersplan 2018–2021 SAMEN OP WEG - Rivor Koersplan 2018–2021

Ons onderwijs

Onze talenten starten met de praktijk. We noemen dat ‘omgekeerd leren.’ Dat doen we vooral door 
vakmanschap en praktijkervaring in ons onderwijsconcept voorop te blijven stellen! ROC Rivor heeft 
oog voor alle ontwikkelingen om hem heen. 
 
Vanuit de praktijk komt de vraag naar een theo-
retisch kader  en dat leidt weer tot behoefte aan 
activerende werkvormen voor volgend praktisch 
onderwijs. Onze docenten zijn continu bezig om 
uitdagende opdrachten en lessen te verzorgen, 
fysiek of virtueel.

ROC Rivor gaat e-learning meer inzetten als instru-
ment om onderwijs vorm te geven. Deelnemers 
kunnen hiermee zelfstandig delen van hun vak-
gebied leren en onder de knie krijgen. 

Dit willen we bereiken door het volgende aan onze 
deelnemers mee te geven:

•   kwalifi catie: we leren deelnemers zich te ontwik-
kelen

•   socialisatie: we leren deelnemers samen te leven
•   vorming: we leren deelnemers te leren vanuit de 

ontmoeting met anderen

Hiertoe biedt ROC Rivor faciliteiten voor de start, 
herstart en doorstart van jongeren, werkenden, 
mensen in een kwetsbare positie en werkzoe-
kenden op de arbeidsmarkt. Uiteraard bieden 
we gelijke kansen voor iedereen die van ons 
onderwijs wil genieten. 

Deelnemers leren niet alleen van hun docenten. 
Ze leren ook van elkaar en van mensen in de 
praktijk. En andersom geldt dat eveneens. De 
leerwerkomgeving is wederkerig. Iedereen leert 
van iedereen. Doordat veel onderwijs in modules 
wordt opgedeeld kunnen werkzoekenden, 
werkenden en inburgeraars delen van het 
onderwijs volgen en daarmee certifi caten behalen. 

Met grote maatschappelijke en technologische 
veranderingen voor ogen realiseren we steeds 
kleine veranderingen op momenten waarop die 
nodig zijn. Met ons aanpassingsvermogen blijven 
we voor onze deelnemers en werkgevers in de 
regio maatwerk leveren met kwaliteit die past bij 
onze praktisch ingestelde talenten.

In ons onderwijsconcept is ruimte om te ‘spelen’ 
met technologie die op ons afkomt. En dat kan 
met een huis dat op orde is waarop we kunnen 
voortborduren. Zo is of komt er extra onderwijs-
aanbod voor allerlei doelgroepen op gebieden
zoals: robotisering, 3D-printing, drones, verticale
tuinbouw en het internet-der-dingen. Deel-
nemers kunnen zich verdiepen in techno-
logische en andere ontwikkelingen die leiden tot 

veranderingen van bestaande beroepen en tot het 
ontstaan van nieuwe beroepsgroepen. Vakman-
schap is wat er wordt gevraagd en daar bieden we 
de beroepsroute voor.

Dit kan niet zonder professionele medewer-
kers. Zij zijn gepassioneerd, bekwaam, fl exibel, 
refl ectief en initiatiefrijk. Zij begrijpen de wensen 
en verwachtingen van deelnemers en bedrijven in 
de regio Rivierenland. 

BorabankOMBOE
OMBOE
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E-LEARNING

E-LEARNING

LEERPRAKTIJK-

OMGEVING

WERKPLAATS

SCHOOL

STAGE

LEERBEDRIJF

KENNISDELING

MODULES

MODULES

MODULES

‘OMGEKEERD LEREN’
Ons onderwijsmodel

Ons onderwijs is compleet 

en evenwichtig 

ROC Rivor is een innovatief opleidingscentrum 
voor de regio Rivierenland voor iedereen die 
op middelbaar beroepsniveau praktische en 
theoretische bouwstenen wil benutten op basis 
van levensfase en bijbehorende behoefte. Een 
zeventienjarige heeft immers andere leerbehoef-
ten dan iemand van 30, 45 of 60. We hebben aan-
dacht voor alle doelgroepen en behoeften. Elk 
individueel talent telt. 

Twee leerlijnen

De eerste is de doorlopende leerlijn die begint
bij het vmbo, de vakcolleges en vakscholen, 
waarna doorstroming naar het mbo plaatsvindt. 
Het mbo-gedeelte is niveau 1 tot en met 4, met 
een mogelijkheid van mbo+ -niveau, de associate 
degree. Van daaruit is er doorstroming mogelijk 
naar het hbo. Dit is voor jongeren de initiële route. 
De tweede leerlijn is de leven lang ontwikkelen 
route.
 
Tegelijkertijd baseren we ons onderwijs ook op 
het type werknemer dat het bedrijfsleven van ons 
vraagt: ondernemend, pragmatisch, wendbaar, 
toekomst- en projectgericht. Persoonsvorming, 
socialisatie en burgerschap zijn daarbij onmisbare 
onderdelen. Het gaat om kritisch te leren denken, 
voor jezelf staan, zelfregie hebben, en ook leren 
deel te zijn van een geheel. 

In al onze activiteiten richten we ons op beroep 
en loopbaan. ROC Rivor biedt ook ruimte voor 
internationalisering. Leren voor, met en in het 
buitenland schept nieuwe inzichten, vaardig-
heden en mogelijkheden voor vakmanschap in de 
toekomst.

18
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Tech Express

Startacademie

   Opleidingscentrum 

Rivierenland

  Ondernemend 

Rivierenland

mbo- niveau 2 

brede opleiding 

Logistic Valley

   Leerafdelingen 

Zorg en Welzijn

      Huis van 

    samenwerking

Campus Medel
Duale trajecten 

voor statushouders

Diplomaroute

Bijzondere samenwerkingen en initiatieven

Ons onderwijs kent al veel samenwerkingsverbanden en initiatieven die passen in dit koersplan. We 
zijn trots op deze samenwerkingen en op iedereen die ze heeft ontwikkeld, zowel medewerkers van 
ROC Rivor als alle betrokkenen in Rivierenland. 
 
Een aantal van die initiatieven staan hier genoemd:

•  Diplomaroute
•  Duale trajecten voor statushouders
•  Huis van samenwerking – Campus Medel
•  Leerafdelingen Zorg en Welzijn
•  Logistic Valley
•  mbo- niveau 2 brede opleiding 
•  Ondernemend Rivierenland
•  Opleidingscentrum Rivierenland
•  Startacademie
•  Tech Express

Voor een totaaloverzicht en meer informatie 
over alle initiatieven surft u naar:

www.rocrivor.nl/koersplan
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Zoek elkaar actief op

Doe geen aannames

Stel vooral veel vragen

Luister veel, praat weinig

Vind gedeelde passies

Lees, kijk, ervaar, verwonder

Deel met anderen

Bedenk nieuwe oplossingen

Test en leer hoe het werkt

Maak het samen nog beter

Samenscholing geboden
Tien suggesties voor samenwerking

SAMEN OP WWWWWWWWWWWWWEEGEEEEEEEEEEEEE  - Rivor Kooooeoeoeooeoeoeooeoeoeoeoeoeoersplan 2018–22000000222122
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Leven lang leren en ontwikkelen

Wij kiezen voor een leven lang leren en ontwikkelen! Het is pure noodzaak om binnen de regio Ri-
vierenland aan het werk te komen en/of duurzaam aan het werk te kunnen blijven. Ook voor onze 
medewerkers is een leven lang leren van belang: zij zullen zich regelmatig moeten her- en bijscholen 
om bij te blijven met vooral technologische ontwikkelingen.
 

V R

ROC Rivor biedt een plek waar je graag wilt leren 
en werken, zowel binnen als buiten de muren van 
het instituut en binnen en buiten de regio. Er is 
een intensieve verbinding met het vmbo voor een 
logische doorlopende leerlijn. We bouwen hier 
voort op de sterke verbinding met vmbo-scholen 
in Rivierenland en daarbuiten. We zijn er ook voor 
diegenen die voor hun plezier of voor hun werk 
iets extra’s willen leren of om bij te scholen of te 
herscholen. Elke levensfase vereist aandacht om 
de juiste dingen te leren. Met een fl exibel aanbod 
van modules geeft ROC Rivor vorm aan een leven 
lang leren en ontwikkelen. Werken en leren gaan 
samen.

Voor onze medewerker hebben we de Rivor 
Academie. Hiermee bieden we een hoeveelheid 
cursusmodules, trainingen en workshops aan 
waarmee onze medewerkers bij kunnen blijven in 
praktijk en theorie. 

We hebben docenten, die als geen ander weten
dat de wereld er morgen anders uitziet dan 
vandaag, die de verbondenheid met de regio vorm 
kunnen geven, die snappen en zelf ervaren dat 

wendbaarheid en weerbaarheid essentieel zijn in 
de dagelijkse praktijk van een werkomgeving. 

We bieden in onze koers meer mogelijkheden 
voor volwassenen (herstarters en doorstarters) 
om delen van mbo-opleidingen met een certifi caat 
af te sluiten.

Samen met het bedrijfsleven in de regio maken we 
modules die vormgeven aan een leven-lang-leren. 
Werknemers en werkzoekenden kunnen modules 
volgen en bedrijven in de regio en alumni kunnen 
een rol spelen in het ontwikkelen en vormgeven 
van deze modulaire vorm van onderwijs voor 
iedereen. We gaan meer mogelijkheden benutten 
die de wet al voor maatwerk voor volwassenen 
biedt.

Samenwerking op de regionale arbeidsmarkt is 
in Rivierenland van groot belang. Niet alleen door 
de aanhoudende problemen op de arbeidsmarkt, 
maar ook doordat de werking en de organisatie
van de arbeidsmarkt veranderen. Er zijn veel 
(regionale) voorbeelden waarin verschillende 
arbeidsmarktpartijen hier samen hun schouders 
onder zetten. Zo is er onder andere de ‘Samen-
werking UWV en Werkzaak Rivierenland’, ‘Service-
punt Leren & Werken Rivierenland’ en het ‘Start-
plein Techniek.
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Besturing

Ons besturingsmodel is gebaseerd op de wijze waarop we onze missie en visie vertalen in de verdeling 
van taken, verantwoordelijkheden, eigenaarschap en bevoegdheden. Op deze wijze legt ROC Rivor 
meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij diverse teamleden en kennisverbanden voor het 
reguliere onderwijs en voor de ontwikkeling van onderwijs voor een leven-lang-leren neer. 
Een wenkend perspectief.

Interne aansturing en besluitvorming 

De “Branchecode Goed Bestuur in het MBO” is van 
toepassing op de gehele organisatie. Het College 
van Bestuur geeft leiding aan academies, Rivor
Diplomaroute, het Loopbaancentrum en aan 
ondersteunende afdelingen. In het formele over-
leg tussen College van Bestuur en Academie-
directeuren vindt de formele besluitvorming 
plaats. In het Managementteam worden orga-
nisatiebrede vraagstukken behandeld en vindt 
beleidsvoorbereiding plaats. Het College van 
Bestuur wordt ondersteund door het bestuurs-
secretariaat en de bestuurssecretaris/beleids-
adviseur. 

ROC Rivor kent een Raad van Toezicht die zijn taak 
conform de aanbevelingen in de Branchecode 
Goed Bestuur in het MBO uitoefent. Daarnaast 
heeft het College van Bestuur regulier overleg met 
de Ondernemingsraad, de Studentenraad, het 
Ouderplatform en de vakbonden. 

Meer naar zelforganisatie

We zijn zelforganiserende professionals. Zo zullen 
er veel gelegenheidscombinaties ontstaan waarin
onderwijsactiviteiten worden ontwikkeld en 
gestroomlijnd en processen projectmatig worden
verbeterd. De gelegenheidscombinaties kunnen
academieoverstijgend zijn en kunnen zelfs 
bestaan uit deelname van externe partners
. 
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Goed werkgeverschap

Rivor zal zich in de komende jaren moeten ontwik-
kelen tot een wendbare organisatie, die in staat is 
om (een nieuwe generatie) docenten, instructeurs 
en andere werknemers aan zich te blijven binden 
Hierbij zullen hybride docentschappen steeds 
meer gemeengoed gaan worden.
 
Basis op orde

ROC Rivor wil als onderwijsinstelling ROC-breed 
de kwaliteit van het onderwijs verder ontwik-
kelen, versterken en vernieuwen. Daarvoor is het 
gewenst onderwerpen te agenderen die bijdragen 
aan een fi tte, alerte en betrouwbare onderwijs-
instelling die beter onderwijs en meer maatschap-
pelijke waarde ambieert.

In haar handelen en sturing gebruikt ROC Rivor
het dialoogmodel en onderzoekskader 2017 als
referentiemodel en de daarin gehanteerde 
perspectieven (zie hiernaast). 

Plan-Do-Check-Act cyclus 

De Plan-Do-Check-Act cyclus heeft zich door de 
jaren heen bewezen om een organisatie slimmer 
en vaardiger te maken en daarmee een hogere
kwaliteit te bieden. Door consequent en met 
grote regelmaat de vier stappen te doorlopen is 
gerichte bijsturing van beleid of procesoptimali-
satie eenvoudig mogelijk. Ook ROC Rivor maakt 
gebruik van deze cyclus. De vier activiteiten of 
fasen zorgen voor een betere onderwijskwaliteit. 
Het cyclische karakter garandeert dat de kwali-

teitsverbetering continu onder de aandacht is. 
Uiteraard zijn er tal van operationele doelstel-
lingen die elk jaar weer gemeten worden. ROC 
Rivor rapporteert daarover jaarlijks in het 
bestuursverslag. Het gaat dan om onder andere: 

•   medewerkers: tevredenheid, ziekteverzuim, 
scholingsgraad, onderwijsbevoegdheid;

•   studenten: tevredenheid, studiesucces, voor-
tijdige schoolverlaters (VSV);

•   fi nanciën (ratio’s, lastenverdeling);
•   toezicht (onderwijsinspectie, accountant, Raad 

van Toezicht).

Het bovenstaande betekent dat we in het koers-
plan alleen richtinggevende afspraken vermelden.

Aanpassings-

vermogen

Invloedrijk en

wendbaar

Organiserend

vermogen

Doelgericht en

betrouwbaar

Realisatie-

vermogen

Succesvol en 

verantwoordelijk

Professioneel

vermogen

Waardevol en 

samen

Onderwijs

Excellent en 

solide

Maatschappelijke 

waarde

Rekenschap
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Dialoogmodel en onderzoekskader 2017
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Tot slot

Vanuit de strategische doelstellingen van ROC Rivor zijn de volgende onderwerpen 
ons wenkend perspectief.

•   De deelnemers-, medewerkers- en werkveld-
tevredenheid zijn ruim voldoende.

•   We zijn de centrale plaats voor opleiding en 
kennisuitwisseling in de regio: we kennen de 
praktijk en de arbeidsmarkt en bieden daarmee 
diploma’s van waarde. 

•   Proactieve bijdrage aan het verminderen van 
kwalitatieve en kwantitatieve tekorten op de 
(regionale) arbeidsmarkt.

•   In 2018 kennen alle opleidingen een modulaire 
vorm waarmee fl exibiliteit wordt geboden;

TOEKOMST

•   De koers van ROC Rivor vertaalt zich in acade-
mie- en teamplannen: onze teams functioneren 
daarmee professioneel en uitkomstgericht en 
ontwikkelen zich mogelijk tot combiteams.

•   ROC Rivor wil een groter aandeel vmbo-
studenten uit de regio aan zich binden.

•   Elke medewerker voert actief de regie over de 
eigen loopbaan.

•   We starten met e-learning en ontwikkelen dat op 
een passende manier.

•  Je weet bij ons waar je aan toe bent.

We nodigen eenieder uit tot dialoog om het 
mbo onderwijs een nog belangrijker plaats in 
Rivierenland te geven. 
We gaan immers samen op weg.

Verticaal en horizontaal beleid met externe oriëntatie van onderwijs
teams en ruimte voor crossovers tussen afdelingen.

Dominante 

sturing

Doelstelling

Professioneel

kapitaal

Analyse-

niveau

Toezicht

Wenkend perspectief

Personeel

R&D en

cultuur

Regelgeving

Circulair, optimalisering onderwijsteams met als doel verbetering 
studiewaarde voor voorbereiding op leven en werken.

Vormen van professioneel kapitaal worden actief op elkaar betrokken
en sociale relaties actief benut (zowel binnen teams als met het werkveld 
en met het toeleverende en afnemende onderwijs).

Er is verbinding tussen individueel en collectief niveau, waardoor 
sturing leidt tot gerichte uitwisseling en feedback en feed-forward 
mechanismen.

Rationalisering van horizontaal en verticaal toezicht. Audits zijn gebaseerd op 
peerreview (inclusief bijvoorbeeld feedback van studenten) met als primaire 
doelstelling: merkbare eff ecten.

Human development.
Samen ontwikkelen.
Bewust vertrouwen.

Slimme regels.
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