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Voorwoord 
Dit jaarplan is de basis voor de groei en de verdere professionalisering van de organisatie. Groei maakt 
de organisatie minder kwetsbaar. Groeien in kwaliteit en kwantiteit, dat is waar dit Jaarplan voor staat. 
 
Bij het tot stand komen van het Jaarplan zijn de ingrediënten gebruikt uit het vorige jaarplan en uit de 
managementreview die in het voorjaar van 2019 is gehouden. Het jaarplan is ingedeeld in vier 
landschappen, Organisatie, Onderwijs, Examinering en Diplomering. Per landschap zijn doelstellingen 
en Prestatie Indicatoren benoemd. Deze indeling wordt gezien als meest duurzaam en organisch. 
 
De realisatie van het Jaarplan zal, naast de dagelijkse werkzaamheden, de nodige inzet en aandacht 
van eenieder vragen. Dit Jaarplan biedt handvatten om gezamenlijk de schouders eronder te zetten en 
de beoogde groei daarmee te realiseren. 
 
Oude-Tonge, augustus 2019 
 
Jan de Jong 
Directeur-bestuurder 
 
 



 

Jaarplan jul 2019 dec 2020 versie 1.1 030919 3 

Jaarplan GO-college MBO-Techniek 
Periode juli 2019 t/m december 2020 
 
 
Landschappen: 

1. Organisatie 
2. Onderwijs 
3. Examinering 
4. Diplomering 

 
 
Elk landschap wordt uitgewerkt in: 

- Doelstelling(-en) 
- Actiepunten en planning 
- Eindverantwoordelijke per doelstelling 
- Uitvoering 
- Budget 
- Prestatie Indicatoren (PI’s) 

 
 
 
 
Highlights directiebeoordeling  

1. Focus aansluiting theorie-praktijk (zie doelstelling 2.1.1; 2.1.4) 
o Nieuwe technieken 
o Lesstof via leveranciers/fabrikanten 
o Veldwerkcommissie, raad van advies 

2. Kwaliteit docenten, (zie doelstelling 1.1.5; 2.1.3) 
o Bevoegdheid  
o scholing 

3. Inzet op expertise examencommissie (zie doelstelling 3.1.5) 
4. Investeringsbudget PR + marketing (zie doelstelling 1.1.1; 2.1.2) 
5. Werken aan meerhoofdige directie > risicospreiding (zie doelstelling 1.1.3) 
6. Lerend vermogen en flexibiliteit lln (softskils) (zie doelstelling 2.1.3) 
7. Huisvesting > nieuw gebouw (zie doelstelling 1.1.4) 
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1. Organisatie 
Een organisatie is een doelgerichte bundeling van kennis, vaardigheden en houding tussen, meestal meerdere, 
personen die primair middelen en activiteiten aanwenden om te voorzien in de behoefte van een product of 
dienst in haar omgeving (bron: Wikipedia). Een mooie omschrijving die past bij de organisatie van GO-college, de 
exclusieve Techniekopleider. Zij is een kleine organisatie en omvat alle aspecten die voor een goede 
bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Van intake tot diplomering, van facturering tot jaarrekening. Eenvoud, korte 
lijnen, een minimum aan overhead en een heldere open structuur is wat de organisatie van GO-college kenmerkt. 
 
Sinds de start in 2012, onderscheiden we ons van de reguliere, publieke opleidingscentra door individuele 
leertrajecten en ontwikkelingsgericht opleiden in samenwerking met het bedrijfsleven. ‘Leren door doen’ is 
daarbij ons motto. Hiermee overbruggen wij de cultuurkloof tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs in 
de sector Techniek. Enkele uitgangspunten die wij hierbij hanteren zijn:  

- De ontwikkeling van de leerling/kandidaat bepaalt de snelheid van het doorlopen van de opleiding 
- Lesuitval behoort tot het verleden 
- Het aantal vakantiedagen is hetzelfde als in de beroepspraktijk  

 
 
Groei  
De huidige organisatie is de resultante van de pionier- en startupfase. Ze is beperkt van omvang, taken en 
functies zijn ondergebracht bij eenzelfde persoon. Dit maakt een organisatie kwetsbaar. Groei is daarom 
noodzakelijk om groter en sterker te worden. Dat zal ongetwijfeld gepaard gaan met groeipijn. Groei wil niet per 
definitie zeggen dat het alleen gaat om aantallen en meer omzet. Bij groei wordt al snel gedacht aan een toename 
van het aantal leerlingen, dat is zeker ook noodzakelijk. Groei omvat veel meer aspecten. Groei heeft ook te 
maken met verbetering van interne processen, versterking van positie in de markt, interne- en externe 
communicatie, naamsbekendheid, imago, kwaliteit van medewerkers, duurzaamheid van medewerkers, etc.  
 
Bij groei is het van belang de sterke punten van GO-college te bewaren en de valkuilen zoveel mogelijk te 
vermijden. Onze stakeholders roemen o.a. de aandacht die GO-college geeft aan de leerling en het leerbedrijf, het 
maatwerk dat zich uit in persoonlijke leertrajecten, de mate van flexibiliteit en exclusiviteit. Tuurlijk heeft dit alles 
te maken met de kwaliteit van de mensen die er werken en de omvang van de organisatie. Daarom is het van 
belang bij groei deze aspecten niet uit het oog te verliezen, anders zou groei kunnen resulteren in ondergang.  
De vraag ‘wat is een optimale omvang van de organisatie om recht te blijven doen aan de kernpunten’, laat zich 
moeilijk beantwoorden.  
 
Realisatie van groei zal onder andere worden bereikt door: 

- Het aangaan van partnerships; 
- Ontwikkelen van bedrijfsgerichte trainingen; 
- Werven van leerlingen en leerbedrijven; 
- (nog) meer aansluiting op bedrijfsprocessen, inzet van actuele lesstof; 
- de kwaliteit van alle medewerkers te vergroten; 
- bedrijfsprocessen optimaliseren en implementeren; 
- inzet van marketing en communicatie 
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1.1 Doelstellingen 
1.1.1 De nieuwe missie/visie/strategie: ‘de exclusieve Techniekopleider’ implementeren in de 

organisatie; 
1.1.2 Het creëren en realiseren van groei;  
1.1.3 Het werven van een tweede bestuurder vanwege risicospreiding en expertise; 
1.1.4 Het zoeken naar zelfstandige huisvesting met lesruimte en ruimte voor het uitvoeren van 

practicum meet-opdrachten; 
1.1.5 De deskundigheid van medewerkers bevorderen door intervisie en/of bijscholing; (zie ook onderwijs en 

examinering); 
1.1.6 Het door-ontwikkelen en integreren van het Student Informatie Systeem (SIS) in de 

organisatiefaciliteiten zoals website, kwaliteitszorgsysteem en managementinformatie; 
1.1.7 Het kwaliteitszorgsysteem door ontwikkelen en verder implementeren in de organisatie; 
1.1.8 Inzet van Office 365 voor zowel de organisatie, medewerkers als de leerlingen 
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2. Onderwijs 
Beroepsonderwijs anno 2019 vraagt om eigenwijsheid en lef. Eigenwijsheid om tegen de huidige 
stroming(-en) in te gaan. Lef om fouten te durven maken en, ondanks dat, voorwaarts te blijven 
ontwikkelen. Het verzorgen van goed onderwijs vraagt vertrouwen, betrokkenheid en aandacht. Zowel 
de docent als de leerling dient zich veilig te voelen; ‘ieder mag zijn zoals hij is’. 
 
Onderwijs dient niet alleen te gaan over vakkennis, ook de ontwikkeling van het individu als mens is van 
groot belang om goed te kunnen functioneren in de maatschappij en op het werk. 
Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en houding met vooraf gestelde doelen 
(kwalificatie). Het vervult op hoofdlijnen drie maatschappelijk functies: 
1. Kwalificatie   

Leerlingen wordt kennis, vaardigheden en houding geleerd om 
succesvol te kunnen functioneren in het dagelijks leven. 

2. Socialisatiefunctie  
Onderwijs zorgt voor overdracht van algemeen geldende normen en 
waarden die nodig zijn om te functioneren in de samenleving.   

3. Persoonsvorming 
Ontwikkelen van identiteit, morele autonomie en kritisch besef van 
waarden en normen en democratische houding aanleren, met de 
docent als identificatiefiguur. 

 
Het idealistische uitganspunt is dat elk individu van origine wil leren. Het is vakmanschap van een 
docent om de leerling zover uit te dagen, te inspireren en te motiveren dat hij het gaat doen en 
excelleert tot levenslange honger naar kennis, vaardigheden en attitude. Dat kan alleen als een docent 
zijn vak uitoefent vanuit passie. 
 
GO-college kenmerkt zich door individuele leertrajecten, onderwijs op maat. Voor goed onderwijs is het 
van belang dat er wordt gewerkt met een diversiteit aan werkvormen en actueel lesmateriaal. De 
didactische aanpak is van wezenlijk belang voor het beklijven van de lesstof.  Als school ben je constant 
op zoek naar de beste lesstof en lesmethode die aansluit bij de leerling en het leerbedrijf. De actualiteit 
van methoden en lesmateriaal is daarbij van essentieel belang.  
 
Een constante zoektocht blijft de verbinding tussen theorie en praktijk. Wat er in de theorie wordt 
geleerd dient aan te sluiten op wat in de praktijk wordt gevraagd. Maar ook visa-versa. Daarom werkt GO-
college nauw samen met het bedrijfsleven/leerbedrijven. Dat resulteert in maximale afstemming tussen 
wat er in de praktijk gebeurt en in de theorie wordt geleerd. Om een stap verder te zetten gaat GO-college 
de samenwerking opzoeken met leveranciers/fabrikanten om hun product in te zetten als lesmateriaal. 
 
Beroepsonderwijs is de motor van innovatie en kenniseconomie. Meer dan de helft van het aantal 
werknemers in MKB-land hebben een mbo-opleiding. Goed (beroeps-)onderwijs laat zich kenmerken 
door:  

- Afstemming op de wensen van de samenleving en bedrijven; 
- Leerlingen zo op te leiden dat zij zich kunnen aanpassen en flexibel kunnen inspelen op de 

continue verandering (leven-lang-leren-loont) 
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2.1 Doelstellingen 
2.1.1 Het product van een leverancier/fabrikant wordt ingezet als lesmateriaal; 
2.1.2 De vakinhoudelijke en/of didactische kwaliteit van docenten verhogen en borgen; 
2.1.3 Het ontwikkelen van een module soft skills die is afgestemd op onze leerlingen en het werkveld, 

deze verankeren in het opleidingscurriculum; 
2.1.4 Het opleidingscurriculum afstemmen met het werkveld om de theorie en de praktijk zo goed 

mogelijk op elkaar te laten aansluiten; 
2.1.5 Het opleidingsaanbod afstemmen met het beroepenveld in het kader van macrodoelmatigheid; 
2.1.6 De lesstof die gebruikt wordt bij bedrijfstrainingen, integreren in het opleidingscurriculum; 
2.1.7 Het afbouwen van de niv. 2 opleidingen en door ontwikkelen van de niv. 4 opleidingen naar mbo 

niv. 4+ en HBO 
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3. Examinering 
Algemeen 
Als de leerling het gehele opleidingscurriculum aantoonbaar heeft doorlopen en minimaal met een 
voldoende heeft afgerond, kan hij examen gaan doen. Door het examenmoment op deze wijze te 
organiseren wordt recht gedaan aan de flexibiliteit en maatwerk waar GO-college voor staat. De leerling 
toont middels zijn portfolio aan dat hij alle aspecten met goed gevolg heeft doorlopen en levert zijn 
portfolio in bij de examencommissie. De examencommissie geeft de leerling toestemming voor 
deelname aan de proeve van bekwaamheid nadat zij heeft beoordeeld of de leerling alles heeft 
doorlopen en minimaal met een voldoende heeft afgerond. 
 
Onderwijs en examinering dienen strikt gescheiden plaats te vinden om de betrouwbaarheid van de 
beoordeling zo objectief mogelijk te laten plaatsvinden. Onderwijs is er vooral op gericht om de leerling 
beroepskennis, -vaardigheden en -houding aan te leren. Examen wordt gedaan om de bekwaamheid 
aan te tonen middels bewijslast, theorietoetsen en door het maken van een praktijkopdracht. 
 
Examens 
Examinering is het beoordelen van een leerling in welke mate hij beschikt over kennis, vaardigheden en 
houding, afgezet tegen een (standaard) beoordelingskader of wel de kwalificatie die behoort bij de 
betreffende opleiding die de leerling heeft gevolgd.  
Bij GO-college doet de leerling examen voor de onderdelen: 

- Basisdeel Generiek: dat examen bestaat uit een Centraal examen en een Schoolexamen; 
- Beroepsgericht: dat examen bestaat uit theorietoetsen en een praktijkopdracht, waarbij de 

praktijkopdracht in nauw overleg met het leerbedrijf tot stand komt en een onderdeel is van de 
dagelijkse werkzaamheden van de leerling; 

- Keuzedeel: afhankelijk van het keuzedeel bestaat het examen uit een Centraal examen en een 
Schoolexamen. 

 
Examen voor het beroepsgerichte deel wordt gedaan op de gebieden beroepskennis, -vaardigheden, -
houding. Hierbij worden meerdere beoordelingsmomenten en beoordelingsinstrumenten ingezet om zo  
de objectiviteit van de beoordeling te verhogen. Al zal het altijd mensenwerk blijven en een zekere mate 
van vertrouwen. Daarom dient de beoordeling plaats te vinden door bekwame beoordelaars die bij 
voorkeur ook aantoonbaar bevoegd zijn. 
 
Het beoordelen van de leerling in de dagelijkse beroepspraktijk is de meest organische manier van 
examinering. Bij GO-college wordt het leerbedrijf nauw betrokken bij het examenonderdeel 
beroepsvaardigheden en -houding. Om tijdens de afname van het examen de praktijk zoveel mogelijk te 
benaderen, wordt een onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van de leerling, in overleg met het 
leerbedrijf en GO-college, aangemerkt als examen.  
 
De betrouwbaarheid van de beoordeling wordt versterkt als er wordt gewerkt met valide 
examenproducten. Voor het basisdeel Generiek wordt gewerkt met de gevalideerde producten zoals 
deze worden verstrekt door Instruct. Bij het Beroepsgericht deel worden examens gebruikt die zelf 
worden geconstrueerd. Deze zijn niet allemaal door de examencommissie formeel vastgesteld en 
gevalideerd door externe partij (route 3). 
 
Organisatie 
Om de examinering goed te laten verlopen is er een handboek examinering opgesteld. Hierin staan alle 
functieprofielen beschreven en de processen die betrekking hebben op de examinering. Een leerling 
dient tijdig geïnformeerd te worden en in een veilige en betrouwbare omgeving examen te kunnen doen. 
Het examenbureau is nauw betrokken bij de uitvoering en organisatie van examens. Validering van 
examens is op moment een issue in mbo-land. Er zijn diverse partijen die examenproducten valideren 
zie: https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/autoriteiten/  
 

 
3.1 Doelstellingen 
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3.1.1 De examinering voldoet aantoonbaar aan de drie standaarden uit het waarderingskader zoals 
gehanteerd door de Inspectie van het Onderwijs; 

3.1.2 Het actualiseren van het handboek examinering inclusief de onderliggende werkinstructie; 
3.1.3 De gebruikte examenproducten en instrumenten voor het basisdeel Generiek, Beroepsgericht en 

Keuzedeel zijn vastgesteld door de examencommissie; 
3.1.4 De gebruikte examenproducten voor het Beroepsgerichte deel zijn gevalideerd; 
3.1.5 De examencommissie beschikt over de minimum vereiste expertise en capaciteiten om haar 

taken naar behoren te kunnen uitvoeren; 
3.1.6 De examencommissie en de uitvoering van de examens worden ondersteund door een 

examenbureau; 
3.1.7 In de vaststellingscommissie is per vakdiscipline een vertegenwoordiging vanuit het werkveld 
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4. Diplomering 
Een diploma is een bewijs van aangetoonde bekwaamheid dat wordt omgezet in een bevoegdheid. 
Hiermee kan een leerling laten zien dat hij een bepaald mbo-niveau beheerst. Een leerling heeft recht 
op het diploma als wordt voldaan aan de gestelde eisen. Het is een taak van de examencommissie om 
dit continu te bewaken en te borgen in de organisatie.  
 
Het diploma dat wordt afgegeven door GO-college is landelijk erkend. Het moet daarom voldoen aan de 
door het ministerie gestelde voorwaarden. De inhoud van het diploma en de resultaten lijst(-en) 
bestaan uit een aantal vaste onderdelen die standaard vermeld moeten worden. Het diploma en de 
resultatenlijst(-en) worden geprint op waardepapier dat voorzien is van verschillende 
veiligheidskenmerken.  De examencommissie en het bevoegd gezag ondertekenen het diploma en de 
resultatenlijst(-en).  
 
Voor elke opleiding met een crebonummer dient een aparte diploma erkenning te worden aangevraagd 
bij DUO. Of een opleidingsinstituut erkend is voor het betreffende crebo en daarmee gerechtig voor het 
verstrekken van een diploma, wordt een openbaar register bij gehouden dat HIER is te raadplegen. 
 
 
4.1 Doelstellingen 
4.1.1 Het diploma en resultatenlijst voldoen aan wettelijk gestelde eisen; 
4.1.2 De verstrekte diploma’s staan geregistreerd in landelijk diplomaregister; 
4.1.3 Van elke opleiding die wordt aangeboden heeft GO-college een diploma-erkenning; 
4.1.4 Het proces van diplomering is geborgd in de organisatie; 
4.1.5 De uitreiking van het diploma is geborgd in de organisatie. 
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1.  Organisatie    
! 28.750 

  

1.1 Doelstellingen Actiepunten Betr. bij de uitv. Budget PI’s tijdpad 
1.1.1 De nieuwe 

missie/visie/strategie: ‘de 
exclusieve Techniekopleider’ 
implementeren in de 
organisatie; 

Maken aanvalsplan PR+mark. / 
communicatie 

Directeur-best. 
PR+marketing 

15.000 per 1 september 2020 minimaal 35 ingeschreven 
leerlingen met doorgroei naar 50 leerlingen per 1 
september 2021; 

Sept 2019-sept 
2020 

Maken nieuwe website; schrijven script; 
aanvragen offertes 

 1.500 Per 1 december 2019 gereed en in lijn met nieuwe 
strategie incl. opties website te koppelen met 
SIS.cf 

 Sept-dec 2019 

Organiseren bijeenkomst met 
medewerkers 

 0 Per 1 december 2019 eenheid in wijze van 
communiceren naar buiten middels PowerPoints, 
flyers, briefpapier, ondertekening e-mail, etc. 

Sept-dec 2019 

Maken A4tje voor medewerkers te 
informeren (in kader van open dag) 

 0  

Opstellen huisstijlen handboek  500  
Nieuwe strategie publiekelijk maken 
(advertorial) 

 1.500 In september 2019 de nieuwe strategie middels 
social media, advertentie, nieuwsbrief etc. bekend 
maken 

Sept 2019 

  18.500   

1.1.2 Het creëren en realiseren van 
groei;  

Bezoeken van beurzen Directeur-best. 
PR+marketing 

 Het (fysiek)aanwezig zijn op elke opleidingsbeurs 
in de regio 

Sept 2019 – dec 
2020 

Bezoeken vo-scholen in de regio   per maand 1 vo-school bezoeken; op 31 december 
2020 is elke vo-school in de regio  tenminste 1x 
bezocht 

Sept 2019 – dec 
2020 Contact leggen met decanen   

Acquisitie leerlingen=personeel voor 
bedrijven 

  25% van het aantal nieuwe leerlingen wordt als 
personeel aangeboden aan relatie leerbedrijven 

Sept 2019 – dec 
2020 

 Inzet op op/bij/nascholing   Op 31 december 2020 zijn tenminste twee training 
georganiseerd in het kader van op/bij/nascholing 
waar aan tenminste 8 personen hebben 
deelgenomen 

Sept 2019 – dec 
2020 

 Het aangaan van partnerships die in het 
verlengde liggen van de doelstelling van 
GO-college; 

  Op 31 december 2020 zijn tenminste twee 
partnerships operationeel 

Sept 2019 – dec 
2020 

 Onderzoek hoe jongeren te interesseren 
zijn voor Techniek (GO4Smart, 
maatschappelijk belang, Zonnehoeve) 

  Op 1 april 2020 is op basis van een onderzoek een 
rapportage beschikbaar met aanbevelingen hoe 
jongeren zijn te interesseren in techniek 

Sept 2019 – mrt 
2020 

   500   

1.1.3 Het werven van een tweede 
bestuurder vanwege 
risicospreiding en expertise; 

Opstellen profielschets Directeur 
RvT 

 Op 31 december 2019 profielschets gereed, 
vertegenwoordiging Onderwijs en Bedrijfsleven 
gewenst 

Sept-dec 2019 

Werven kandidaten PR+marketing 500 Op 1 juli 2020 is tweede bestuurder aangesteld. Jan-jul 2020 
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1.  Organisatie    
! 28.750 

  

1.1 Doelstellingen Actiepunten Betr. bij de uitv. Budget PI’s tijdpad 

1.1.4 Het zoeken naar zelfstandige 
huisvesting met lesruimte en 
ruimte voor het uitvoeren van 
practicum meetopdrachten 

Opstellen programma van eisen Directeur-
bestuurder 
Raad van Toezicht 

 Op 31 december 2019 PvE gereed Sept-dec 2019 

Maken haalbaarheidsonderzoek Beleidsmedewerker  Op 1 juli 2020 gereed onderbouwd 
haalbaarheidsonderzoek/ businessplan incl. 
geografisch optimale plek in de regio 

Jan-jul 2020 
Onderzoek naar geografisch optimalisatie 
(Zonnehoeve) 

Directeur 
PR+comm. 

  

  0   

1.1.5 De deskundigheid van 
medewerkers bevorderen door 
intervisie en/of bijscholing; (zie 
ook onderwijs en examinering); 

Inventariseren scholingsbehoefte bij alle 
medewerkers 

Directeur-best. 
Medewerkers  

10.000 Op 31 december 2019 is scholingsbehoefte van 
elke medewerker bekend  

Sept-dec 2019 

Opstellen scholingsplan 20 % van het aantal medewerkers heeft op 31 
december 2020 een bijscholing gevolgd 

Sept 2019 – dec 
2020 

Aanvragen offertes   
Organiseren intervisie sessie Een keer per kalenderjaar organiseren bijeenkomst 

intervisie waarbij alle medewerkers aanwezig zijn. 
2019 
2020 

  10.000   

1.1.6 Het door-ontwikkelen en 
integreren van het Student 
Informatie Systeem (SIS) in de 
organisatiefaciliteiten zoals 
website, kwaliteitszorgsysteem 
en managementinformatie; 

Zoeken naar Salesforce developer om 
SIS.cf verder te ontwikkelen 

  Tot 31 december 2019 onderzoek naar nieuwe 
betaalbare developer  

Sept – dec 2019 

Opstellen wensenpakket   Opstellen wensenpakket voor kalenderjaar 2020 Sept – dec 2019 
Maken to-do list per werkgroep in SIS.cf     
  10.000   

1.1.7 Het kwaliteitszorgsysteem 
door-ontwikkelen en verder 
implementeren in de 
organisatie; 

Opstellen intern audit plan en 
voorbereiden/uitvoeren interne audits 

Werkgroep kwz 1000 Op 30 oktober 2020 hebben tenminste vier interne 
audits plaatsgevonden op kritische processen 
waaronder examen, intake, onderwijs en 
diplomering. 

Jul 2019- okt 
2020 

Uitvoeren van een RI&E  500 Op 1 december 2019 is verslag RI&E beschikbaar Sept-dec 2019 

Controle documentbeheersysteem  500 Voor 1 oktober 2019 en 2020 
documentbeheersysteem geüpdatet 

Sept 2019 
Sept 2020 

Updaten handboek kwaliteitszorg  1000 Uiterlijk 31 december 2019 zijn alle processen in 
het handboek herzien en in dien nodig aangepast 
op nieuwe inzichten en/of regelgeving 

Sept-dec 2019 

 Updaten handboek examinering (zie 
3.1.2) 

 1000   

 Maken overzicht van cyclische processen 
die jaarlijks op de Q-agenda staan 

  Op 31 december is de matrix gereed Dec 2019 
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1.  Organisatie    
! 28.750 

  

1.1 Doelstellingen Actiepunten Betr. bij de uitv. Budget PI’s tijdpad 
 Maken jaarverslag (en) van div. 

commissies (examen-, vaststellings-, 
klachten-, kwz-) 

Werkgroep kwz 
Div commissies 

 Elke commissie levert per kalenderjaar voor 31 
januari na het verstreken kalenderjaar, een verslag 
in bij de werkgroep kwz 

Dec 2019 - jan 
2020 

 Maken matrix relatie managementsystem 
met ISO 9001:2015 en waarderingskader 
2017 Inspectie v/h Onderwijs 

Werkgroep kwz  Op 31 december is de matrix gereed Dec 2019 

 Voorbereiden en uitvoeren van een 
(jaarlijkse)managementreview 

 1000 Op 1 mei 2020 is het verslag van de 
managementreview vastgesteld 

Jan-apr 2020 

 Voorbereiding en uitvoering jaarlijkse ISO-
audit 

 1.500 Op 1 oktober 2019 en 2020 zijn alle 
organisatorische voorbereiding en documenten 
gereed voor het uitvoeren van de ISO-audit 

Sept 2019 
Sept 2020  

   6.500   

1.1.8 Inzet van Office 365 voor zowel 
de organisatie, medewerkers 
als de leerlingen; 

Onderzoek licentie vormen in relatie met 
kosten 

Aurio ICT  Op basis van onderzoek mogelijke licentievormen 
die door SLB worden aangeboden wordt uiterlijk 31 
augustus 2019 advies uitgebracht over de meest 
gunstige licentievorm en de kosten 

Jul-aug 2019 

Installeren en inrichten 
documentenstructuur 

Aurio ICT 
Werkgroep kwz 
Directeur-best. 

750 Per 1 januari 2020 beschikt de directie en 
administratie, en alle docenten over een werkend 
account; 
Ook is elke gebruiker op de hoogte van de 
juridische aspecten en privacy aspecten, een 
verwijzing opnemen in ‘opdracht van 
overeenkomst’ 

Sept-dec 2019 

Informeren leerling over gebruik gratis 
versie 

Directeur-best.  

 Informeren medewerkers over gebruik 
uitgebreide versie 

Directeur-best.  

 Onderzoeken juridische aspecten ivm 
document beheer en privacy 

Beleidsmedew.  

 Overzetten documenten vanuit  
GoogleDrive naar OneDrive 

Administratie   

   750   
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2. Onderwijs    
! 12.500 

  

2.1 Doelstellingen Actiepunten Betr. bij de uitv. Budget PI’s Tijdpad 

2.1.1 Het product van een 
leverancier/fabrikant wordt 
ingezet als lesmateriaal; 

Onderzoek welke fabrikanten hiervoor 
open staan en welke (leerbedrijven) 
hierbij kunnen helpen contact te leggen 

Leerbedrijven 
Fabrikanten 
Leveranciers  

500 Op 1 september 2020 is 15% van het 
lesmateriaal/lesstof afkomstig van een 
leverancier/fabrikant 

Sept 2019 – 
aug 2020 

Inventariseren waar grootste behoefte aan 
is 

Docenten  
Leerbedrijven 

   

 Raadplegen werkveld/leerbedrijven, welke 
content zouden leerbedrijven kunnen 
aanleveren? 

    

   500   

2.1.2 De (didactische)kwaliteit van 
docenten verhogen; 

Onderzoek wettelijke vereisten (WEB) mbt 
bevoegdheid docenten 

Werkgroep kwz 0 Onderzoeksrapport beschikbaar op 1 
augustus 2019 met bevoegdheidseisen 
docenten 

Juli 2019 

Aanleggen bekwaamheidsdossier 
(wettelijke vereiste) zie ook 1.1.5 

Administratie 
Werkgroep kwz 
Directeur (bevoegd 
gezag) 

0 Alle benodigde bescheiden per 
medewerker/docent zijn op 31 december 
2019 in persoonlijk dossier aanwezig en 
indien noodzakelijk is door bevoegd gezag 
bewijs van bekwaamheid verstrekt. 

Sept-dec 2019 

 Organiseren sessie intervisie, gebruik 
maken van elkaars kwaliteiten 

Werkgroep kwz 250 Per kalenderjaar wordt 1x een 
intervisiebijeenkomst georganiseerd waarbij 
alle medewerkers worden uitgenodigd 

Jul-dec 2019 
Jan-dec 2020 

 Inventariseren behoefte, noodzaak en 
opstellen scholingsplan 

Docenten  
Directeur  

5000 Op 31 december 2020 heeft elke niet 
bevoegde docent een basistraining 
didactische vaardigheden met goede gevolg 
doorlopen 

Sept 2019 – 
dec 2020 

 Creëren stage-periode voor 
beroepsgerichte docenten 

Docenten  250 Jaarlijks wordt 25% van het aantal 
beroepsgerichte docenten die niet uit het 
bedrijfsleven komen een stage aangeboden 

Sept 2019 – 
dec 2020 

   5500   

2.1.3 Het ontwikkelen van een 
module soft skills dat is 
afgestemd op onze leerlingen 
en het werkveld, deze 
verankeren in het 
opleidingscurriculum; 

Ontwikkelen module soft skills afgestemd 
op onze leerlingen en (leer)bedrijven 

Docenten Ned. 
Leerbedrijven  

3000 Op 31 juli 2020 is een pilot ‘soft skills’ met een 
groep van tenminste 10 leerlingen gedraaid; 
de module is 1-op-1 gerelateerd aan de 
beroepshouding in de kwalificatie 

Sept 2019 – jul 
2020 

Module soft skills opnemen in curriculum 
opleidingen 

   

Module soft skills opnemen als 
bedrijfstraining 

  De module soft skills is op 31 december 2020 
tenminste 1x ingezet als bedrijfstraining 
 
 
 

Jul-dec 2020 

  3000   
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2. Onderwijs    
! 12.500 

  

2.1 Doelstellingen Actiepunten Betr. bij de uitv. Budget PI’s Tijdpad 

2.1.4  opleidingscurriculum 
afstemmen met het werkveld 
om de theorie en de praktijk zo 
goed mogelijk op elkaar te laten 
aansluiten; 

Elke leerling VCA-vol certificaat Directeur pr+mark. 1000 Op 31 juli 2020 zijn additionele training zoals 
basis lassen, VCA-vol en Lean, in het 
opleidingen curriculum opgenomen 

Sept 2019 – jul 
2020 Elke WTB-lln basiscursus lassen  

Opzetten training Lean 
Onderzoek naar behoefte en 
mogelijkheden div. training zoals Lean, 
verrijking Engels, Soft skills, Hydrauliek 
etc. 

Leerbedrijven 
Directeur pr+mark. 

 Op 1 maart 2020 is op basis van onderzoek 
inzichtelijk waar bedrijfsleven behoefte aan 
heeft 

Jul 2019 – mrt 
2020 

 Organiseren bijeenkomst met 
(leer)bedrijven eventueel in combinatie 
met praktijkbegeleider dag 

    

 Updaten leermiddelen in kader van 
practicumopdrachten ELT 

Docenten ELT 2500 Per kalenderjaar vindt 10% uitbreiding en/of 
vervanging plaats van leermiddelen die 
ingezet worden bij practicumopdrachten ELT 

2019 
2020 

   3500   

2.1.5 Het opleidingen aanbod 
afstemmen met het 
beroepenveld in kader van 
macrodoelmatigheid; 

Onderzoek arbeidsmarktrelevantie 
 

De drie O’s 
Keten/brancheorg. 
Directeur PR+comm. 

 Op 1 april 2020 is op basis van onderzoek een 
rapportage beschikbaar waaruit blijkt de 
relatie met geboden opleidingen en 
marktrelevantie respectievelijk 
macrodoelmatigheid 

Jan-mrt 2020 

Onderzoek naar opleiding specifieke 
doelgroep zoals fietsenmaker, 
molenmaker, etc. 

SBB 
Brancheorganisaties 
Directeur PR+comm. 

 Op 1 maart 2020 is op basis van onderzoek 
inzichtelijk welke specifieke opleidingen 
interessant zouden kunnen zijn voor ons 

Jan-feb 2020 

 Inrichten training praktijkbegeleiders Bpv-begeleiders 
Directeur PR+comm. 

 Per 1 januari 2020 wordt elke 
praktijkbegeleider van onze leerbedrijven een 
training ‘praktijkbegeleider’ geboden tegen 
marktconforme prijs 

Sept-dec 2019 

   0   

2.1.6 De lesstof die gebruikt wordt bij 
bedrijfstrainingen en/of 
bedrijfstrainingen, integreren in 
het opleidingscurriculum. 

Maken overzicht lesstof WTB Docenten WTB  Op 31 december 2019 is er een compleet 
overzicht beschikbaar van gebruikte lesstof in 
relatie met leereenheden betreffende alle 
WTB-opleidingen 

Sept-dec 2019 

Maken overzicht lesstof ELT Docenten ELT  Op 31 december 2019 is er een compleet 
overzicht beschikbaar van gebruikte lesstof in 
relatie met leereenheden betreffende alle ELT-
opleidingen 

Sept-dec 2019 
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2. Onderwijs    
! 12.500 

  

2.1 Doelstellingen Actiepunten Betr. bij de uitv. Budget PI’s Tijdpad 

Maken overzicht bedrijfstrainingen en 
zoeken de match tussen 
bedrijfstrainingen en opleidingen curricula 

Docenten WTB en ELT 
Directeur pr+mark. 

 Op 31 december 2019 is er een compleet 
overzicht beschikbaar van gebruikte lesstof in 
relatie bedrijfstrainingen; lesstof 
bedrijfstrainingen is gekoppeld met lesstof 
opleidingen 

Sept-dec 2019 

   0   

      

2.1.7 Het afbouwen van niv. 2 
opleidingen en door-
ontwikkelen van niv. 4 
opleidingen naar mbo niv. 4+ 
en HBO 

Bestaande opleidingen niv. 2 afronden docenten  Per 1 september 2019 geen nieuwe instroom 
en op 31 juli 2021 zijn alle niv. 2 opleidingen 
uitgerangeerd 

t/m juli 2020 

Contact leggen met HBO’s  Directeur-best. 
Directeur PR+mark. 

 Op 31 december 2020 zijn tenminste twee 
hbo-instelling bezocht en info over AD-
opleidingen met elkaar gewisseld 

 

Inventariseren en afstemmen behoefte in 
de regio (zie ook 2.1.5) 

Directeur PR+mark. 
De drie O’s 
Leerbedrijven  

 Per 1 april 2020 is er een overzicht 
beschikbaar waar in aangegeven staat aan 
welke opleidingen en niveau behoefte is 

 

 Informeren beroepencampus over nieuwe 
strategie 

Directeur-best. 
Directeur PR+mark. 

 Op 1 oktober 2019 is beroepencampus 
mondeling en schriftelijk geïnformeerd over 
onze nieuwe strategie 

Sept 2019 

   0   



 

Jaarplan jul 2019 dec 2020 versie 1.1 030919 17 

3. Examinering    
! 6.500 

  

3.1 Doelstellingen Actiepunten Betr. bij uitvoering Budget PI’s tijdpad 

3.1.1 De examinering voldoet 
aantoonbaar aan de drie 
standaarden uit het 
waarderingskader zoals 
gehanteerd door de Inspectie 
van het Onderwijs; 

Onderzoek naar wat er in waarderingskader 
precies wordt gevraagd en wat er minimaal 
nodig is om daaraan te voldoen 
 

Examencommissie 
Werkgroep kwz 

 Per 1 maart 2020 voldoet aantoonbaar de 
wijze van examinering aan de wettelijk 
vereisten waaronder de drie standaarden uit 
waarderingskader zoals gehanteerd door de 
Inspectie van het Onderwijs 

Sept 2019 tot 
mrt 2020 

Borgen manier van werken in handboek 
examinering 

  Per 31 juli 2020 is procesbeschrijving incl. 
werkbeschrijving beschikbaar om te voldoen 
aan de wettelijke vereisten 

Mrt-jul 2020 

   0   

3.1.2 Het actualiseren van het 
handboek examinering 
inclusief de onderliggende 
werkinstructie; 

Verzamelen output audits (intern/extern) Werkgroep kwz  Per 1 april 2020 is een herzien en 
geactualiseerd handboek examinering 
beschikbaar 

Sept 2019 – 
mrt 2020 

Herschrijven handboek, processen en 
werkinstructies 

Werkgroep kwz  
Betrokkenen die in 
procedures/werkinstruct
ie worden genoemd 

500 

   500   

3.1.3 De gebruikte 
examenproducten en 
instrumenten voor het 
basisdeel Generiek, 
Beroepsgericht en Keuzedeel 
zijn vastgesteld door de 
examencommissie;  

Afspraken over inzet schoolexamens 
Generiek 

Docenten Generiek  
Werkgroep kwz 

 Op 1 oktober 2019 zijn gemaakte afspraken 
vastgelegd in een werkinstructie en is 
eenieder die dit nodig heeft geïnformeerd 

Sept 2019 

Vaststellen schoolexamens Generiek Examencommissie  
Examenbureau 
Vaststellingscommissie 

 Op 1 oktober 2019 zijn alle schoolexamens 
Generiek vastgesteld en wordt er mee 
gewerkt. 

Sept 2019 

Vaststellen examens Beroepsgericht (proeve 
van bekwaamheid) 

 Op 31 juli 2020 zijn van elke opleiding de 
examens beroepsgericht vastgesteld 

Sept 2019 – 
juli 2020 

Vaststellen examens Keuzedeel   Op 31 december 2020 zijn 25% van de 
examens voor Keuzedelen vastgesteld en 
wordt er mee gewerkt. 

Sept 2019 – 
dec 2020 

   0   

3.1.4 De gebruikte 
examenproducten voor het 
Beroepsgerichte deel zijn 
gevalideerd; 

Onderzoek wettelijk kader examenproducten 
beroepsgericht 

 1000/creb
o 

Op 31 december 2019 is als pilot één 
examenproduct beroepsgericht gevalideerd; 
na evaluatie en eventuele bijstelling zijn op 
31 juli 2020 alle examenproducten 
beroepsgericht gevalideerd 
 

Sept-dec 2019 

Onderzoek voorwaarden/eisen validatie   Jan-jul 2020 
Onderzoek naar instituten die examens 
mogen valideren en aanvragen offerte 

   

Aanbieden examens/pvb’s beroepsgericht ter 
validatie 

   

 Maken register met gevalideerd examens    
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   1000   

3.1.5 De examencommissie 
beschikt over de 
minimumvereiste expertise en 
capaciteiten om haar taken 
naar behoren te kunnen 
uitvoeren; 

Inventariseren aanwezige expertise en op 
basis daarvan maken scholingsplan 

Examencommissie 
 

5000 Per kalenderjaar volgt elk lid van de 
examencommissie een training of een 
seminar of een congres. 

2020 

   5000   

3.1.6 De examencommissie en de 
uitvoering van de examens 
worden ondersteund door een 
examenbureau; 

Inrichten examenbureau en maken 
werkinstructies van de betreffende taken 

Examencommissie 
Examenbureau 
Administratie 
Werkgroep kwz 

 Per 1 januari 2020 een goed functionerend 
examenbureau met voldoende personele 
bezetten dat beschikt over kennis en 
expertise. 

Sept-dec 2019 

  Op 31 juli 2020 zijn alle werkinstructies die 
voor een examenbureau van toepassing zijn, 
beschreven 

Jan-jul 2020 

   0   

3.1.7 In de vaststellingscommissie 
is per vakdiscipline een 
vertegenwoordiging vanuit het 
werkveld; 

Herijken samenstelling 
vaststellingscommissie (indien nodig) 
Informeren bij leerbedrijven wie interesse 
heeft zitting te nemen in de 
vaststellingscommissie 

Examencommissie  Per 1 januari 2020 is beschikbaar tenminste: 
Één docent ELT; idem WTB 
Één vertegenwoordiging vanuit het werkveld 
voor ELT; idem WTB 

Sept 2019-
jan2020 

Bijeenkomst uitleg werkwijze en wettelijke 
vereisten 

Werkgroep kwz 
Examencommissie 

   

   0   
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4. Diplomering 
   

! 1.050 
  

4.1 Doelstellingen Actiepunten Betr. bij  de uitvoering Budget PI’s tijdpad 

4.1.1 Het diploma en resultatenlijst 
voldoen aan wettelijk gestelde 
eisen; 

Opzoeken wettelijke eisen aan diploma-
layout 

Administratie 
Examenbureau 

0 Format dat voldoet aan wettelijke 
layout en gegevens op het diploma en 
het resultatenoverzicht beschikbaar op 
1 oktober 2019 

 

Maken format diploma en resultatenlijst  0 Sep-okt 2019 

 Maken mogelijkheid om gegevens te 
halen uit SIS.cf en te mergen met het 
diploma en resultatenlijst 

 0 Op 31 december 2019 kunnen de 
leerling- en opleidingsgegevens en 
cijfer per kerntaak gegenereerd worden 
uit SIS.cf 

Sept-dec 2019 

 Onderzoek naar mogelijk waardering in 
NLQF 

Examencommissie 
Werkgroep kwz 

500 Eisen en voorwaarden om te voldoen 
aan NLQF in kaart brengen en  

April 2019 

 Maken eigen certificaten in kader van 
trainingen (soft skills, Lean etc.) 

Administratie 
 

 Op 31 december 2019 is format 
beschikbaar voor het maken van 
certificaten die gekoppeld kunnen 
worden aan (bedrijfs)trainingen 

Sept-dec 2019 

   500   

4.1.2 De verstrekte diploma’s staan 
geregistreerd in landelijk 
diplomaregister; 

Maken werkinstructie voor 
diplomaregistratie in landelijk register 

 0 Op 1 oktober 2019 is de werkinstructie 
opertationeel en geborgd in handboek 
kwaliteitszorg 

Sept 2019 

Ontwikkelen koppeling tussen SIS.cf van 
GO-college met landelijk diplomaregister 
(DUO) 

 500 Het geautomatiseerd registreren van 
diploma’s in het landelijk register vanuit 
ons SIS.cf is op 31 juli 2020 
operationeel 

Sept 2019 – jul 
2020 

   500   

4.1.3 Van elke opleiding die wordt 
aangeboden heeft GO-college 
een diploma-erkenning; 

Maken overzicht opleidingen met 
diploma-erkenning 

Administratie 0 Op 1 oktober 2019 is er een overzicht 
gereed met opleiding waarvoor een 
crebo-erkenning is en is dit gecheckt 
met lijst van OC&W 

Sept 2019 

Controle of aangeboden opleiding 
vermeld staan in register diploma-
erkenning bij OC&W 

 0  

 Maken werkinstructie aanvragen 
diploma-erkenning 

 50 Op 1 oktober 2019 is de werkinstructie 
gereed en geborgd in handboek 
kwaliteitszorg 

Sept 2019 

   50   

4.1.4 Het proces van diplomering is 
geborgd in de organisatie; 

Maken procesbeschrijving met 
werkinstructie 

Examencommissie 
Examenbureau  

 Op 31 december 2019 is het proces 
van diplomering beschreven en 
geborgd in handboek examinering 
en/of kwaliteitszorg en 
gecommuniceerd met alle betrokkenen. 

Sept-dec 2019 
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4. Diplomering 
   

! 1.050 
  

4.1 Doelstellingen Actiepunten Betr. bij  de uitvoering Budget PI’s tijdpad 

  0   

4.1.5 De uitreiking van het diploma is 
geborgd in de organisatie. 

Maken werkbeschrijving voorbereiding-
uitvoering-nazorg 

Examenbureau 
administratie 

   

Maken standaard uitnodiging PR+comm. 
Administratie 

   

 Maken protocol archivering diploma’s in 
relatie met wettelijk bewaartermijn 

Werkgroep kwz 
Examenbureau 

 Protocol voor archivering van kopie van 
het diploma met wettelijk 
bewaartermijn, idem digitaal gereed op 
31 december 2019 en dit borgen in 
document beheersysteem 

Sept-dec 2019 

   0   
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