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inleiding
Hallo lezer,
ROC TOP kijkt terug op een dynamisch en druk jaar.
Het is mooi om te zien dat we steeds meer groeien
naar één organisatie. De herziening van de kwalificatiestructuur waar we in 2015 een begin mee maakten,
draagt daar aan bij. Onze medewerkers geven aan dat
deze TOP-brede samenwerking veel plezier oplevert.
Samen maken we ROC TOP!
Onze studenten staan centraal in alles wat we doen.
Zij verdienen het beste onderwijs in een fijne omgeving.
Wat ons daarin onderscheidt van andere scholen is de
kleinschaligheid: in 2015 telt een beroepsopleiding bij
ROC TOP gemiddeld 125 studenten. Die kleinschaligheid
maakt het geven van persoonlijke aandacht makkelijker.
Persoonlijke aandacht is de basis. Dat geldt voor alle
opleidingen waaronder ook de twee opleidingen met het
officiële predicaat ‘Topopleiding’ van de Keuzegids Mbo
2016: Doktersassistent (hoogst scorend van Nederland)
en Beveiliger.
Persoonlijke aandacht is tevens de basis voor het onderwijs voor al onze studenten waarvan de grootste groep
afkomstig is uit wijken met een optelsom van meerdere
problemen (zogenaamde armoedeprobleemcumulatiegebieden).
In 2015 zijn de contacten met het werkveld voor onze
studenten versterkt en uitgebreid. We kunnen snel
inspelen op vragen van het werkveld. Steeds meer maken
we samen het onderwijs en is er sprake van Theorie
Ontmoet Praktijk.

raad van toezicht

Het aantal ROC TOP-studenten liep in 2015 terug.
De prognose voor 2016 is goed: het resultaat van
inspanningen op verschillende vlakken.
Denk aan het verder verbeteren van de aanmeldprocedure,
het terugbrengen van de uitval en het goed begeleiden
van studenten. Daarnaast is in de samenwerking met
toeleverende scholen en in de voorlichting van vmbo’ers
geïnvesteerd. Een mooie titel hebben we al op zak:
volgens de Keuzegids Mbo 2015 én 2016 zijn we de
beste mbo van de Randstad.
Maar we blijven scherp: de kwaliteit van het onderwijs
heeft onze voortdurende aandacht. Onze medewerkers
spelen hier een grote rol in. Met aandacht voor elkaar,
voor de studenten: onze belangrijkste ambassadeurs.
ROC TOP is als school en als werkgever gericht op
ontwikkeling. Maar ook op plezier en betrokkenheid.
ROC TOP: Aandacht voor jou.
Met vriendelijke groet,
Ineke van der Linden en Mariëll Visbeen
College van Bestuur

De Raad van Toezicht is trots op ROC TOP.
Medewerkers en College van Bestuur zetten in 2015
weer hun schouders onder de verdere opbouw van de
organisatie. Daarmee hebben zij resultaten geboekt,
zoals samenwerking met het werkveld en studenttevredenheid overeenkomstig met het landelijk
gemiddelde van mbo-instellingen.
Ook kreeg ROC TOP voor de tweede keer een hoge
notering in de Keuzegids Mbo.

INTERNE EN EXTERNE ONTWIKKELINGEN
De Raad van Toezicht draagt bij aan de ontwikkeling van
ROC TOP door zelf deel te nemen aan interne- en externe
discussies, zoals het macrodoelmatigheidsvraagstuk.
Daarnaast is de Raad van Toezicht betrokken bij de
organisatie en het College van Bestuur en heeft het
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aandacht voor soft controls. Daarbij krijgt de klankbordfunctie steeds meer inhoud en is er sprake van een goede
professionele dialoog tussen Raad en College.
ROC TOP heeft een positie veroverd in Amsterdam en
Almere met een eigen aanpak en aandacht voor de
student die past bij de kleinschalige organisatie.
De Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur
gesteund in het consequent uitdragen van de boodschap
dat ROC TOP open staat voor vormen van samenwerking
met andere onderwijspartners in Amsterdam en Almere.
De Raad van Toezicht neemt zelf actief deel aan de
discussie over macrodoelmatigheid.
C.E.J. (Chris) van Meurs
Voorzitter Raad van Toezicht
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Aandacht voor
student en
medewerker
Missie en visie

MISSIE
ROC TOP MET AANDACHT VOOR JOU
Binnen ROC TOP wordt elke student en medewerker met zijn talenten gezien. Samen maken
we de school: een plaats die veilig is en waar met
plezier geleerd en gewerkt wordt. We vinden het
belangrijk dat studenten en medewerkers hun
ambities waar kunnen maken.

POEMA
Onze missie, visie en maatschappelijke ontwikkelingen komen tot uiting in vijf strategische thema’s
waar we de komende jaren mee aan de slag gaan:
P
O
E
M
A

Theorie ontmoet Praktijk
Alles draait om Onderwijs
Verankering in de (grootstedelijke) regio: Extern
Verbinding tussen Mensen leidt tot succes
Mbo met Aandacht voor jou

De letters leveren het letterwoord POEMA op.

KERNWAARDEN
Het hart van onze identiteit wordt gevormd door
een aantal kernwaarden. Ze zijn de basis onder het
denken en handelen van onze medewerkers.
Onze kernwaarden:
• Betrokkenheid
• Erkenning
• Veiligheid
• Ontwikkeling
• Waardengerichtheid: authenticiteit / bezieling
• Kwaliteit: ambitie op elk niveau

VISIE
Wij geloven in kleinschalig onderwijs waar
studenten meer zijn dan student alleen. We zijn
onderdeel van de samenleving en verbonden met
het werkveld. We zijn gegrondvest op betrokken
en bevlogen medewerkers.
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resultaten
Dit zijn de belangrijkste resultaten van 2015:
• Onze studenten gaven hun eigen opleiding weer
een mooi cijfer: een 7.
• De jaarresultaten van niveau 1, 2 en 4
(2014-2015) zijn gestegen en komen weer
boven de normen van de Onderwijsinspectie uit.
• In het kalenderjaar 2015 heeft ROC TOP 1931
diploma’s uitgereikt.
• We zetten grote stappen in het opzetten van de
nieuwe kwalificatiestructuur.
• ROC TOP is gestart met het excellentieplan:
een project dat in 2016 verder uitgevoerd wordt.
• We hebben drie interne kwaliteitsaudits
uitgevoerd.
• ROC TOP ontwikkelde (samen met onderwijspartners) twee doorstroommodules voor de
sector Welzijn.
• Het professionaliseringsplan voor ROC TOP is
eind 2015 in concept afgerond.
• De website www.roctop.nl is gelanceerd.
Hierdoor neemt de informatievoorziening en
zichtbaarheid toe.
• Het huisvestingsplan 2015-2019 werd
geschreven op basis van ons Strategisch Plan.
• De aanmeldprocedure en de interne doorstroom
van studenten werd verbeterd.
• Volgens de Keuzegids Mbo 2015 én 2016 zijn
we de beste mbo-instelling van de Randstad!
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AANDACHTSPUNTEN 2016
Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten van 2016:
• We willen de samenwerkingsrelaties in de regio
verder uitbouwen.
• We willen de nieuwe kwalificatiestructuur
(inclusief keuzedelen) volledig invoeren.
• De uitval willen we verder terugdringen.
In 2015 hebben we al veel verbeteringen
hiervoor in gang gezet.
• We willen het personeelsverzuim verder
terugdringen.

8

HOOFDSTUK 2

Samen naar de TOP
Studenten

Bij ROC TOP staan studenten centraal. Dat is terug
te zien in het kleinschalige onderwijs, begeleiding
op maat, kwaliteit en huisvesting. Onze studenten
kunnen zich ontwikkelen en leren in een veilige
omgeving, op kleine locaties. Naast onderwijs,
kunnen studenten bij ROC TOP ook terecht voor
ondersteuningsvragen.

FEITEN & CIJFERS 2015
• ROC TOP telt op 1 oktober 2015
4.232 bekostigde studenten.
• Deze studenten volgen onderwijs bij 1 van onze
9 studierichtingen.
• In totaal bieden we 34 beroepsopleidingen aan.
• De opleiding met de meeste bekostigde
studenten is Mbo-Verpleegkundige: 420.
• Twee van onze opleidingen kregen bij de
Keuzegids Mbo 2016 het officiële predicaat
‘Top-opleiding’: Doktersassistent (hoogst scorend
van heel Nederland) en Beveiliger.
• In 2015 zijn 1.931 diploma’s uitgereikt aan onze
studenten.
• Er vertrekken ook studenten zonder diploma: 926.
• Studenten geven hun opleiding gemiddeld een 7.

STUDENTTEVREDENHEID
Wij vinden het belangrijk dat studenten tevreden
zijn. Krijgen ze echt de persoonlijke aandacht die
wij beloven? Om het jaar kunnen we die tevredenheid meten met de landelijke JOB-monitor.
Om in jaren zonder JOB-monitor zelf de studenttevredenheid te kunnen peilen, hebben we in
2015 de TOP-monitor ingevoerd. Deze monitor is
vergelijkbaar met de landelijke JOB-monitor.

TOP-MONITOR
De eerste TOP-monitor is in het voorjaar van 2015
afgenomen. Van de toen ruim 4.500 bekostigde
studenten vulden 600 studenten de enquête in.
Uit de TOP-monitor blijkt dat studenten hun eigen
opleiding gemiddeld een 7 geven.
ROC TOP krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 6,7.
De begeleiding bij de opleiding en bij zelfstandig
werken scoort beter dan in de JOB-monitor.
91% vindt de sfeer ‘oké’ tot ‘heel goed’.
56% is tevreden over de begeleiding,
de persoonlijke aandacht en de mate van
uitdaging.
In 2016 streven we naar 65% tevredenheid op
deze aspecten.
Uit een enquête onder studenten die zich afgelopen jaar bij ROC TOP inschreven, blijkt dat zij
ROC TOP waarderen vanwege de kwaliteiten van
docenten, de prettige sfeer en de persoonlijke
aandacht die ze krijgen.
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Landelijk gemiddelde
JOB-monitor 2014

ROC TOP
JOB-monitor 2014

ROC TOP
TOP-monitor 2015

Rapportcijfer voor de eigen opleiding

7

7

7

Rapportcijfer voor de school

6,5

6,5

6,7
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STUDENT IS UITGANGSPUNT
Bij ROC TOP is de student het uitgangspunt.
De docenten spitsen hun onderwijs zo veel mogelijk
toe op de persoonlijke leervragen van de studenten
(onderwijs op maat). Tijdens het intakegesprek,
voordat de opleiding start, moet de leervraag en
ambitie van de student zo helder mogelijk worden.
Uit het intakegesprek kan blijken dat de opleiding
waar de student mee wil starten, toch niet zo goed
bij hem past. Terwijl hij met een andere opleiding
zijn ambities wel waar kan maken.
Persoonlijke aandacht is essentieel voor succes in
de toekomst. Het leveren van goed onderwijs is
slechts een onderdeel van die persoonlijke aandacht. We verdiepen ons in onze studenten.
In hun (privé)situatie, ontwikkeling, ambitie en
(studie)vorderingen.

STUDENTPARTICIPATIE
Via de Studentenraad kunnen ROC TOP-studenten
meebeslissen over sommige onderwerpen.
In 2015 kwam de Studentenraad elke drie weken
bij elkaar. De Studentenraad heeft met het College
van Bestuur zes keer per jaar een ontmoeting.
In 2015 heeft de Studentenraad bijvoorbeeld de
resultaten van de TOP-monitor besproken.
ROC TOP-studenten waren ook in 2015 actief
betrokken bij de voorlichting aan vmbo’ers.
Onze studenten kunnen natuurlijk het beste zelf
hun ervaringen bij ROC TOP overbrengen.
Ook in het contact met ouders spelen studenten
een belangrijke rol.

TOP-PRESTATIES
Een kleine greep uit bijzondere TOP-prestaties
in 2015:
• Op de dag van de mensenrechten schreven
onze studenten op de Oslofjordweg maar liefst
144 brieven namens Amnesty International.
• De studenten van de opleiding Fietstechniek
maakten een speciale fiets voor een fysiek
beperkte jongen.
• Studenten van ROC TOP Almere overhandigden
op 29 april een cheque ter waarde van € 2.000,aan het Ronald McDonald Kinderfonds.
Zo’n 75 studenten haalden dit bedrag op tijdens
een 24-uurs onderwijsactie.
• ROC TOP-student Bodean Joustra werd derde
voor de opleiding Leisure & Hospitality in de
strijd om de Toerisme Bokaal 2015.
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Bij ROC TOP ben je gÉÉn nummer
Valerie Resida en Milva Blankendal zijn laatstejaars studenten Filiaalmanager (niveau 4) bij ROC TOP.
Ook zitten zij in de ROC TOP Studentenraad.

Waarom kozen jullie voor ROC TOP?
Valerie: “Een goede vriendin van mij volgt een
opleiding bij ROC TOP. Zij heeft het erg naar haar
zin. Ik ben gaan kijken en de sfeer is hier goed en
relaxed. Je bent geen nummer, docenten kennen je
bij naam en nemen de tijd voor je als er problemen
zijn. Thuis of op school. Samen wordt er dan naar
een oplossing gezocht.”
Milva: “Ik heb twee jonge kinderen en de combinatie van moeder zijn en een studie volgen, is
soms best zwaar. Maar doordat ik de opleiding zo
leuk vind, voelt het niet als naar school gaan.
Dat komt denk ik ook doordat ROC TOP zo kleinschalig is. Ik voel me hier serieus genomen en ik
kan alles vragen. Dat is fijn!”

Dus jullie kunnen je wel vinden in de slogan
van ROC TOP ‘Aandacht voor jou’?

Waarom zitten jullie in de Studentenraad en
wat willen jullie bereiken?
Milva: “Ik ben gevraagd door mijn mentor Paul
Nagtegaal. Hij vond het echt iets voor mij. Hij zei:
‘Je bent pittig en kunt goed uit je woorden komen.’
Ik heb Valerie gevraagd en samen met nog drie
anderen vormen we de Studentenraad. We kijken
waar andere studenten mee zitten en hoe we
ervoor kunnen zorgen dat ROC TOP de beste
mbo van de Randstad blijft. We hebben eens in
de twee maanden overleg met het College van
Bestuur en we netwerken met andere ROC’s.”
Valerie: “We houden mini-enquêtes op de
verschillende locaties om erachter te komen waar
studenten tevreden en vooral ook ontevreden
over zijn. Zo kwam er uit zo’n enquête dat er
gediscrimineerd wordt op sommige stageplekken.
We adviseren hoe je daar dan mee om kunt gaan
en kijken wat de school eraan kan doen.”

Valerie: “Jazeker! Ik heb moeite met rekenen.
Er is een docent die me na schooltijd bijspijkert
en ezelsbruggetjes bedenkt zodat ik de formules
beter kan onthouden. Ook als ik tijdens de les
aangeef dat ik iets niet snap, dan komt de docent
bij me zitten en legt het nog een keer uit. En nog
een keer als dat nodig is.”

Milva: “Lang niet alle studenten weten dat er
een Studentenraad is. Daarom promoten we de
Studentenraad zodat ROC TOP-studenten ook echt
weten dat ze bij ons terecht kunnen als er vragen
of problemen zijn. We willen laten weten dat er
iemand voor je is als je tegen dingen aanloopt.”

Milva: “En als je actief meedoet en je best doet,
dan laten docenten ook merken dat ze dat goed
van je vinden. Als je een voorsprong hebt, dan
kun je je opleiding ook versneld afronden.
Een soort onderwijs op maat dus.”

Wat zijn jullie plannen voor het komende jaar?
Valerie: “We zijn bezig met het werven van nieuwe
leden. Het liefst willen we van iedere ROC TOPlocatie één iemand in de Studentenraad. Zo heeft
ROC TOP één centrale Studentenraad met vanuit
iedere locatie een vertegenwoordiger. Ook willen
we dat iedere klas een klassenvertegenwoordiger
krijgt.”
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Verder bouwen
aan de basis
Onderwijskwaliteit

In 2015 gebeurde er veel op het gebied van onderwijs en kwaliteit. Zo begonnen we met interne
kwaliteitsaudits. Twee projecten hebben grote
impact op ROC TOP: de introductie van het TOPplein en de herziening van de kwalificatiestructuur.
Beide projecten zorgen ervoor dat ROC TOP meer
dan ooit één organisatie is.

Ontwikkeling jaarresultaat beroepsopleidingen ROC TOP naar opleidingsniveau en teljaar
90%
80%

NIEUWE KWALIFICATIESTRUCTUUR
Op 1 augustus 2016 beginnen alle mbo’ers met de
aangepaste kwalificatiedossiers. De vernieuwde
kwalificatiestructuur moet zorgen voor een nog
betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
Samengevat is de nieuwe kwalificatiestructuur
de bundeling van dossiers en de toevoeging van
keuzedelen. Voor elke mbo-instelling is de nieuwe
kwalificatiestructuur een groot project, ook voor
ROC TOP. Daarom begon ROC TOP in 2015 al met
de voorbereiding en de aanpassing. We hopen met
de herziening extra kwaliteit te kunnen geven waar
dat nodig is. De nieuwe kwalificatiestructuur biedt
ook de kans om ROC-breed te werken aan nóg
beter onderwijs. En dat is mooi, want het uitgangspunt is en blijft de student.

73,9%

70%
68,5%

60%
58,1%

78,5%

65,3%

67,2%

64,4%

60,7%

61,8%

77,2%

60,4%

64,2%

64,3%
56,5%

60,5%

57,6%

50%
40%

Niveau 1
2012/2013

Niveau 2
2013/2014

Niveau 3

2014/2015

Niveau 4

------- Normen Onderwijsinspectie

Ontwikkeling diplomaresultaat beroepsopleidingen ROC TOP naar opleidingsniveau en teljaar
90%
80%

79,3%
76,4%

70%
60%

64,7%
62,6%

59,7%

61,1%
56,7%

50%

50,8%

51,3%

44,1%

45,2%

45,1%

Niveau 1
2012/2013
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67,3%

67,3%

67,0%

40%

80,8%

Niveau 2
2013/2014

2014/2015

Niveau 3

Niveau 4

------- Normen Onderwijsinspectie
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blijvend in
ontwikkeling
Organisatie

Het Taallokaal en de Taaltelefoon,
daar ben ik trots op
Pauline Koster werkt sinds 2005 bij ROC TOP. Ze geeft Nederlands op locatie De Klencke. Tijdens haar
praktijkgericht onderzoek voor de masterstudie Special Educational Needs onderzocht ze wat collega’s
nodig hebben om bewuste aandacht te besteden aan taal tijdens hun lessen. Dit onderzoek werd vorig
jaar beloond met de onderzoekprijs van Hogeschool Windesheim. Kortgeleden werd Pauline door een
vakjury bij het radioprogramma ‘De Taalstaat’ genomineerd voor ‘Beste docent Nederlands 2016’.
Pauline: “Mbo’ers hebben in het basis- en voortgezet onderwijs jaren lang spelling en grammatica
gehad. De meesten hebben daar geen zin meer in.
Ze willen een vak leren. Herhaling leidt tot verveling,
wat lagere scores tot gevolg heeft.
Daarom gebruiken wij talige opdrachten uit de
beroepsgerichte vakken als basis voor onze lessen
en streven ernaar bewuste aandacht voor taal te
integreren in alle vakken. Mbo’ers hebben behoefte
aan meer uitleg en structuur, taal maakt een
passende verbinding.

Eén-op-één aandacht
Als we merken dat studenten meer uitleg nodig
hebben bij formuleren bijvoorbeeld, dan nodigen
we ze uit om naar ons Taallokaal te komen.
Hier krijgen ze individuele aandacht voor hun
speciale taalleervragen. We geven tips hoe je
moeilijke hoofdstukken op een makkelijkere
manier kunt lezen.
Sommigen komen een mondeling examen
oefenen of willen hun reflectieverslagen na laten

kijken. Er is een ijverige studente die graag wil
doorstromen naar het hbo. Ze komt om haar
woordenschat te vergroten door zelf beroepsgerichte artikelen te schrijven en daarop feedback
te vragen. Daarnaast zijn we bezig met het maken
van instructiefilmpjes. Met deze filmpjes kunnen
studenten individueel, zo vaak en wanneer ze
maar willen, taalinstructies volgen.

Taaltelefoon
Het leven van onze studenten speelt zich grotendeels af in hun telefoon. Daarom bedachten we
de Taaltelefoon: via WhatsApp kan een student
een taalvraag stellen. Binnen 24 uur krijgt hij/zij
feedback. De Taaltelefoon bestaat pas twee weken,
maar de vragen druppelen al binnen. Gisteren kregen
we een vraag van een student die nu stage loopt
in een verzorgingstehuis. Ze moest een rapportage
maken en appte daar een foto van. Ik gaf verbeterpunten. Met het Taallokaal en de Taaltelefoon geven
we gestalte aan de leus van ROC TOP ‘Aandacht
voor jou’. Hier ben ik trots op!”

ROC TOP werkt niet alleen aan innovatief onderwijs.
Ook in onze bedrijfsvoering willen we vernieuwend en
professioneel zijn. Ons uitgangspunt is: in ontwikkeling
blijven. We werken aan verbetering door vooruit te denken
en kansen te zien, door samen te werken (ook tussen
opleidingen) en door te bedenken waar onderwijs en
studenten in de toekomst behoefte aan hebben.
Dit vraagt om een platte organisatie met korte lijnen.
Het College van Bestuur zet zich hier samen met
managers en medewerkers onvoorwaardelijk voor in.
Net als in de voorgaande jaren zijn er in 2015 extra
middelen ingezet om de bedrijfsvoering verder te

versterken en beter te organiseren. Zo werken we samen
aan goed onderwijs voor onze studenten.

ORGANISATIESTRUCTUUR
De scholen van ROC TOP zijn ondergebracht in de
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum TOP
(statutaire naam). Het bestuur en het toezicht zijn
gescheiden in een College van Bestuur (CvB) en een
Raad van Toezicht (RvT). Deze organisatiestructuur is
in 2015 niet gewijzigd.

Raad van Toezicht
College van Bestuur

Ondernemingsraad

Bestuursondersteuning
en Beleid
Finance en Control

Studentenraad

Zorg, Welzijn en Sport

Zakelijke Dienstverlening

Welzijn
De Dongestraat

Doktersassistent
MBO-Verpleegkundige
Verzorgende-IG
De Klencke

Horeca & Hospitality
Handel & Ondernemen
De Klencke

Economie &
Administratie
Secretarieel & Juridisch
De Klencke

Sportacademie
Sporthallen Zuid
Burgerweeshuispad

Welzijn
NDSM

Economie &
Administratie
Handel & Ondernemen
NDSM

Almere
Economie, Handel,
Zorg & Welzijn
Filipijnenstraat en
Boterbloemweg

Personeel en Organisatie
Marketing en
Communicatie

ICT

Facilitaire Diensten
Onderwijsondersteuning
en examinering

Niveau 1 en 2
Wibautcollege
en Beveiliging
Wibautstraat
Vlaardingenlaan

Amsterdamse Plus
en Fietstechiek
Pieter Calandlaan
Duinluststraat
Passeerdersgracht
Laarderhoogtweg

Organigram ROC TOP op 31 december 2015
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MEDEZEGGENSCHAP

HOOFDSTUK 5

Voor ROC TOP is de essentie van medezeggenschap
dat medewerkers, studenten en ouders/verzorgers
invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming
van de organisatie. Ook stimuleren we participatie.

Verbinding
tussen mensen
leidt tot succes

MEDEWERKERS
Medewerkers kunnen op twee niveaus invloed
uitoefenen op de besluitvorming van ROC TOP:
1. Op instellingsniveau via de ondernemingsraad
(OR).
2. Op team-/afdelingsniveau via het werkoverleg.

Sociaal jaarverslag

STUDENTEN
Studenten hebben inspraak via de Studentenraad.
Eind 2015 bestond de Studentenraad uit vijf leden
van drie verschillende ROC TOP- locaties.
De Studentenraad heeft in 2015 om de twee
maanden vergaderd met het College van Bestuur.
De volgende onderwerpen kwamen onder andere
aan bod:
• Studentenmonitor
• Studentenstatuut
• Macrodoelmatigheid
• Kwaliteitsplan
• Jaarplan
• Werving van nieuwe leden voor de
Studentenraad
OUDERS / VERZORGERS
ROC TOP beschikt momenteel niet over een
ouderraad. Docenten en mentoren proberen
ouders/verzorgers zoveel mogelijk te betrekken
bij het onderwijs van hun kind(eren).

Ons personeel is deskundig, betrokken en vitaal.
We werken dan ook hard aan de verdere opbouw
van een professionele organisatie met deskundige
en betrokken medewerkers. Samen bouwen we
verder aan ROC TOP. Want verbinding tussen
mensen leidt tot succes.

538 medewerkers
- 337 vrouwen
- 201 mannen

Voltijd / deeltijd
- 72% voltijd
- 28% deeltijd

Vast / tijdelijk contract
- 71% vast contract
- 29% tijdelijk contract

De totale personele last in loondienst bij
een gemiddelde bezetting van 441 fte was
in 2015 in totaal € 27,2 miljoen.
ROC TOP staat voor kleinschalig onderwijs
met persoonlijke aandacht en maatwerk.
Studenten en docenten kennen elkaar.

17

18

MEDEWERKERSTEVREDENHEID
ROC TOP wil een goede, sterke onderwijsinstelling
zijn. Om dit te bereiken, zijn bevlogen en betrokken
medewerkers enorm belangrijk. Na de start van
ROC TOP is in 2014 én 2015 een medewerkersonderzoek gehouden. Vanaf 2016 wordt het
medewerkersonderzoek tweejaarlijks uitgevoerd.
In 2015 ging het onderzoek in op thema’s als
arbeidsomstandigheden, leiderschap, ontwikkelingsmogelijkheden en ROC TOP als werkgever. In totaal
deed 50,6% van de medewerkers mee aan het
onderzoek.
Medewerkers geven aan dat ze trots zijn dat we
bij ROC TOP de student centraal stellen. Ook zijn
ze positief over hun collega’s en de geboden eigen
verantwoordelijkheid. Positief is ook dat onze
medewerkers in vergelijking met andere ROC’s
meer betrokken, bevlogen én tevreden zijn!

OPLEIDEN IN DE SCHOOL
ROC TOP neemt, samen met Scholengroep ZAAM,
Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool
Inholland, deel aan OPLIS (Opleiden in de School).
We bieden opleidingsplekken aan studenten van
de lerarenopleidingen.
Dit doen we omdat deze mensen in de toekomst
les gaan geven in het mbo. De meerwaarde van
OPLIS is dat je jonge, aankomend docenten in je
organisatie haalt. Vaak hebben zij een verfrissende
kijk op onderwijs. Schoolopleiders en werkplekbegeleiders worden gedwongen tot reflectie op
het docentschap en ze worden geschoold om hun
opleidersrol goed te kunnen vervullen. En voor de
deelnemende teams is OPLIS een impuls voor de
kwaliteit van het docentschap.

UITKOMSTEN MEDEWERKERSONDERZOEK
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Landelijk
gemiddelde
mbo 2015

ROC TOP 2015

ROC TOP 2014

Bevlogenheid

7,3

7,6

7,4

Betrokkenheid

7,1

7,3

7,1

Tevredenheid

7,1

7,3

7,0

20

interview

HOOFDSTUK 6

Loopbaan van
jongeren staat
centraal
Samenwerking in de regio

Ik wil kwaliteit leveren
Timme Stols werkt vijf jaar bij ROC TOP. Hij zette de opleiding Evenementenorganisatie op en geeft nu
lessen aan de opleidingen Evenementen en Marketing.
Timme: “Bij ROC TOP hangt een informele sfeer
en alles is bespreekbaar. Tussen studenten en
docenten, maar ook tussen docenten onderling
en hun teammanagers. Naast het geven van
lessen, ontwikkel ik samen met andere collega’s
het onderwijs. De kwalificatiedossiers van het
mbo zijn herzien. Ik zit met twee collega’s in de
ontwikkelgroep voor de opleidingen Marketing
en Evenementen. We bekijken wat gehandhaafd
moet blijven en wat er moet veranderen. We
kijken bijvoorbeeld hoe een opleiding op iedere
TOP-leslocatie hetzelfde is wat betreft vakken,
projecten, literatuur en studiewijzers.
De opleiding Evenementen op De Klencke moet
inhoudelijk dezelfde opleiding zijn als bij ROC TOP
Almere. Bij de nieuwe kwalificatiestructuur hoort
ook de invoering van de keuzedelen.
De keuzedelen maken het mbo aantrekkelijker
doordat studenten zelf modules kunnen kiezen
die ze aanspreekt en waardevol zijn voor hun
loopbaan. Ook zijn sommige keuzedelen een
goede voorbereiding op het hbo.
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Persoonlijk en klein
Het leveren van kwaliteit vind ik belangrijk. En dat
kan bij ROC TOP doordat het een organisatie is die
relatief klein is en dat ook wil blijven. Per opleiding
zijn er maar één of twee klassen. Binnen no-time
ken je als docent dus alle studenten van een
opleiding. Dat maakt het contact persoonlijker.
Als ik ’s ochtends een student mis in de les en ik
zie hem of haar een paar uur later in de school
lopen, dan spreek ik die student even aan. Ook in
mijn lessen probeer ik zoveel mogelijk persoonlijke
aandacht te hebben. Voorheen had ik vooral oog
voor studenten die, vaak op een negatieve manier,
aandacht vragen. Nu focus ik me ook bewust op
de wat stillere, teruggetrokken jongeren.
Hier doe ik echt mijn best voor.”

Onze regio groeit. Onderwijsinstellingen en bedrijven
hebben de ambitie om jongeren niet alleen goed op
te leiden, maar willen ook uitzicht bieden op een
baan. Daarom heeft het regionale mbo (waaronder
ROC TOP) samen met de gemeente Amsterdam
een ambitieuze agenda opgesteld. Afgelopen jaar
boekten we op alle fronten flinke vooruitgang: er
zijn mooie samenwerkingsinitiatieven ontstaan
(of gehandhaafd). Zowel tussen vmbo-scholen en
ROC TOP, als tussen mbo-instellingen onderling.

DE AMSTERDAMSE MBO-AGENDA
ROC TOP, het Hout- en Meubileringscollege,
het Mediacollege, ROC van Amsterdam en de
gemeente Amsterdam willen samen het
Amsterdamse mbo versterken.
Daarom is in april 2015 een Amsterdamse MBOAgenda opgesteld. De agenda bevat drie ambities:
1. De kwaliteit van het mbo is goed.
2. Elke jongere doorloopt met succes de
schoolloopbaan.
3. Het mbo sluit goed aan op de (regionale)
arbeidsmarkt.
Doelstelling 2015:
ROC TOP werkt aan de uitvoering van de
MBO-Agenda gemeente Amsterdam.
We kijken terug op een succesvol jaar wat de
Amsterdamse MBO-Agenda betreft. Zo werkten
we met de inzet van ons Arbeidsmarktteam aan
het succes van de schoolloopbaan en de aansluiting op de arbeidsmarkt.
Het Arbeidsmarktteam verbindt ROC TOP met
externe instanties en bedrijven die zich bezighouden
met stages en bestrijding van jeugdwerkloosheid.
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VOORTGEZET ONDERWIJS (VO)
Veel van onze studenten komen van het vmbo.
We proberen daarom zo goed mogelijk samen te
werken en aan te sluiten bij de vmbo-scholen in
onze regio. Volgend schooljaar kiezen vmboleerlingen in de bovenbouw van de beroepsgerichte
leerwegen en gemengde leerweg één profiel aangevuld met beroepsgerichte keuzevakken.
Ze kunnen kiezen uit tien profielen. De aansluiting
van de vo-profielen op de mbo-opleidingen is van
belang voor een soepele doorstroom en goede
voorbereiding van studenten op de arbeidsmarkt.
Daarom wil ROC TOP met regionale vo-scholen en
het bedrijfsleven aan de slag met de ontwikkeling
van de profielen.
Doelstelling 2015: ROC TOP is gesprekspartner
van het vo bij het opstellen van profielen.
Van minimaal 1 vo-school sluiten de vo-profielen
naadloos aan op de ROC TOP-opleidingen.
Wat erg goed blijkt te werken is de adoptie van
vo-scholen: managers van het cluster Zorg, Welzijn
en Sport adopteren elk een aantal vo-scholen.
Dit maakt de voorlichting en het opzetten van
projecten een stuk makkelijker.
Het is de bedoeling dat vo-leerlingen gaan kiezen
op basis van ervaringen. Door bijvoorbeeld een
praktijkopdracht op te pakken, in samenwerking
met studenten van ROC TOP en de leerbedrijven.
Een keuze op basis van een ervaring, verkleint
de kans op uitval omdat het beroepsbeeld
realistischer is.

WERKVELD
Contacten met het werkveld zijn erg belangrijk
voor het mbo, ook voor ROC TOP. Onze studenten
moeten tenslotte stage lopen in leerbedrijven.
Ook ontwikkelen we ons onderwijs samen met
het bedrijfsleven en instellingen. Alle opleidingen
zoeken contact met leerbedrijven. Om concurrentie
tussen teams te voorkomen, werken we inmiddels
aan een gemeenschappelijke aanpak en onderlinge
afstemming.
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Mijn werk maakt mij happy
Younes El Kaci werkt tweeënhalf jaar bij ROC TOP. Hij geeft lessen administratie en rekenvaardigheid.
Younes heeft ook een mentorklas.
Younes: “Als controller in een groot internationaal
bedrijf maakte ik rapportages, begrotingen en
jaarcijfers. Ik werkte op de automatische piloot.
Eerlijk gezegd kreeg ik geen energie van dat werk
en voelde ik me niet gelukkig. Ik nam een klein
jaar een time-out om na te denken wat ik wilde.
Tweeënhalf jaar geleden kwam ik bij ROC TOP
werken als docent administratie en rekenvaardigheid. Ook heb ik een mentorklas. Het was wel
wennen, dat zeker. Ik zie de studenten als gelijken.
Als je niet boven ze staat en je weet wat ze
interesseert en motiveert, creëer je een band.
Op die manier schep je natuurlijk overwicht.
Vanuit wederzijdse waardering en respect kijk ik
hoe ik de student verder kan helpen.

Happy
Alles wat ik financieel heb moeten inleveren ten
opzichte van mijn vorige baan, krijg ik nu terug
in voldoening. Als ik ROC TOP Vlaardingenlaan
binnenstap, verdwijnt mijn ego en sta ik in dienst
van de studenten. Dag in dag uit draag ik mijn
steentje bij aan de ontwikkeling van mensen.
Dat maakt mij happy. Laatst zei een student, die
een zware periode doorgemaakt heeft, tegen me:
‘Meester, dankzij u ben ik er nog.’ Dat is heftig,

maar ook zo waardevol. Sommige studenten
hebben geen thuis. Ze dragen een weekendtas
met kleding mee de klas in en weten niet waar
ze vanavond zullen slapen. Ik probeer dan te
helpen. Hoe kun je breuken en balansen leren als
je geen fundament hebt? Tegelijkertijd ligt daar
ook een uitdaging voor mij: naast dat ik er voor de
studenten wil zijn, moet ik er natuurlijk ook voor
zorgen dat ze vakinhoudelijk dingen leren.

Geen hiërarchie
In het bedrijfsleven heerst vaak nog een hiërarchische bedrijfscultuur. Je moet doen wat je
baas je oplegt. Mijn opleidingsmanager heeft een
consulterende manier van leidinggeven. Ze denkt
mee en neemt ook dingen van mij aan. Op die
manier wordt personeel op een positieve manier
gestimuleerd. En zo is er meer betrokkenheid.
Die betrokkenheid zie je ook terug tijdens de
samenwerking met collega’s van verschillende
locaties in de ontwikkelgroep van de nieuwe
kwalificatiestructuur. ROC TOP zorgt er met dit
grote project voor dat docenten en managers met
elkaar sparren om de kwaliteit van het onderwijs
nóg beter te maken.”
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HOOFDSTUK 7

Uitnodigend,
kleinschalig
en flexibel

A10

S116

STATION SLOTERDIJK

AMSTERDAM-NOORD

WESTERPARK
Het IJ

Huisvesting

JORDAAN
STATION AMSTERDAM-CS

AMSTERDAM-CENTRUM

Overzicht locaties
Amsterdam & Almere

WATERLOOPPLEIN

OOSTERPARK
STATION MUIDERPOORT

DE PIJP

AMSTERDAM-ZUID

TRANSVAALBUURT

STATION AMSTEL

A10
A1

A4

A10
STATION RAI

ALMERE-BUITEN
EILANDENBUURT

A9

A2

A2

STATION DUIVENDRECHT

A

A27
A6

STATION BIJLMER ARENA
A9

A1
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A ROC TOP ALMERE

D WIBAUTCOLLEGE

Filipijnenstraat 10
1339 NA Almere
T: 036 548 61 20
E: almere@roctop.nl

Wibautstraat 135-139
1097 DN Amsterdam
T: 020 568 14 10
E: wibautcollege@roctop.nl

Het schoolgebouw in Almere is klein
en heeft een eigen sfeer. Hier zijn
de opleidingen Welzijn, Zakelijke
Dienstverlening en Handel gehuisvest.
Omdat de extra huisvesting in tijdelijke
cabines niet langer toegestaan is,
openen we vanaf schooljaar
2016-2017 een dependance aan de
Boterbloemweg 1.

Op het Wibautcollege worden de
opleidingen Economie & Administratie,
Handel & Ondernemerschap, Beveiliging
Zorg & Welzijn en Horeca / Facilitair
medewerker gegeven op niveau 1 en 2.

B VLAARDINGENLAAN

E AMSTERDAMSE PLUS
PIETER CALANDLAAN

Hoofdvestiging

Pieter Calandlaan 7
1065 KH Amsterdam
T: 020 617 16 98
E: info@roctop.nl

Vlaardingenlaan 25
1062 HM Amsterdam
T: 020 504 24 00
E: info@roctop.nl

De Pieter Calandlaan is één van de
locaties waar een afdeling van
De Amsterdamse Plus is gevestigd.
Studenten kunnen zichzelf niet
rechtstreeks aanmelden voor
De Amsterdamse Plus (zorginstellingen
en -instanties kunnen doorverwijzen).
De groepen tellen maximaal twaalf
studenten en er is een vaste mentor.

Op deze locatie zijn het College van
Bestuur en de onderwijsondersteunende
diensten gehuisvest. Er wordt ook les
gegeven aan studenten die de opleiding
Beveiliging volgen. Vanaf schooljaar
2016-2017 verlaten we deze locatie
en starten we in een ander pand aan de
Vlaardingenlaan 13-15.

C AMSTERDAMSE PLUS
PASSEERDERSGRACHT
Passeerdersgracht 32
1016 XH Amsterdam
T: 020 607 76 55
E: amsterdamseplus@roctop.nl
De Passeerdersgracht is één van de
locaties waar De Amsterdamse Plus is
gevestigd. Studenten kunnen zichzelf
niet rechtstreeks aanmelden voor De
Amsterdamse Plus (zorginstellingen
en -instanties kunnen doorverwijzen).
De groepen tellen maximaal twaalf
studenten en er is een vaste mentor.
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F DE KLENCKE
De Klencke 4
1083 HH Amsterdam
T: 020 4620100
E: deklencke@roctop.nl
Op De Klencke worden opleidingen van
de richtingen Economie & Administratie,
Handel & Ondernemerschap, Toerisme
& Recreatie en Horeca op niveau 3 en 4
gegeven. Ook lessen voor de zorgopleidingen Doktersassistent, MboVerpleegkundige en Verzorgende-IG
worden op De Klencke gegeven.
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G DE DONGE

J

Dongestraat 8
1078 JW Amsterdam
T: 020 570 88 00
E: dedonge@roctop.nl

DE EENDRACHT

Bok de Korverweg 4
1067 HR Amsterdam
T: 020 504 24 00 - E: info@roctop.nl
De Eendracht is één van de locaties waar
een afdeling van De Amsterdamse Plus
is gevestigd. Studenten kunnen zichzelf
niet rechtstreeks aanmelden voor
De Amsterdamse Plus (zorginstellingen
en -instanties kunnen doorverwijzen).
De Eendracht is een sportpark.
Sport wordt door De Amsterdamse Plus
ingezet als middel. Met als doel een
positief effect te bereiken op de
persoonlijke ontwikkeling van de
jongere. Daarnaast bevordert sport
‘samenwerking’.

Op De Donge zijn de opleidingen van
de richting Welzijn gehuisvest.
Dit schoolgebouw is klein en heeft een
eigen unieke sfeer.

H SPORTACADEMIE
AMSTERDAM

K AMSTERDAMSE PLUS
DUINLUSTSTRAAT

Burgerweeshuispad 54
1076 EP Amsterdam
T: 020 891 26 92
E: sportacademie@roctop.nl

Duinluststraat 20
1024 VK Amsterdam
T: 020 630 69 00
E: amsterdamseplus@roctop.nl

Bij Sportacademie Amsterdam kan
sporten gecombineerd worden met het
leren van een vak. Er wordt gewerkt
aan eigen vaardigheid op het gebied van
bijvoorbeeld voetbal, zwemmen, atletiek
en turnen. Daarnaast leert de student
hoe hij een training opzet, hoe het
menselijk lichaam in elkaar zit en hoe je
je gedraagt als professional.

De Duinluststraat is één van de
locaties waar een afdeling van
De Amsterdamse Plus is gevestigd.
Studenten kunnen zichzelf niet
rechtstreeks aanmelden voor
De Amsterdamse Plus (zorginstellingen
en -instanties kunnen doorverwijzen).
De groepen tellen maximaal twaalf
studenten en er is een vaste mentor.

artist-impressie

I

NDSM

NDSM-Straat 1
(tijdelijk) MS Oslofjordweg 701
1033 SL Amsterdam
T: 020 630 19 00
E: info@roctop.nl
Op deze locatie worden opleidingen van
de richtingen Economie & Administratie,
Handel & Ondernemerschap en
Zorg & Welzijn op verschillende niveaus
gegeven. Vlak naast de huidige (tijdelijke)
locatie wordt een nieuw pand gebouwd.
In het schooljaar 2016-2017 starten we
in dit nieuwe gebouw.
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L LAARDERHOOGTWEG
Laarderhoogtweg 51
1101 EB Amsterdam
T: 06 46 80 85 28 / 06 53 91 54 25
E: fietstechniek@roctop.nl
Op de Laaderhoogtweg is de opleiding
Fietstechniek gehuisvest. Fietstechniek
is nog de enige echte techniekopleiding
bij ROC TOP. De opleiding bereidt
studenten voor op een baan in een
fietsenwinkel, stalling of bij een fietsenmaker. Vanaf schooljaar 2016-2017
verlaten we deze locatie en starten we
in een ander pand aan de Strekkerweg
51 in Amsterdam Noord.
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financiËn

Financiële kengetallen
Het eindrapport van ROC TOP in cijfers

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014-2015 ROC TOP
OMSCHRIJVING

2015

2014

Totaal Baten

45.217.285

45.816.860

Totaal Lasten

45.524.663

43.453.535

Saldo Baten en Lasten

-307.378

2.363.325

Saldo financiële bedrijfsvoering

-257.791

-587.040

TOTAAL RESULTAAT

-565.169

1.776.285

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ROC TOP
OMSCHRIJVING

2015

2014

Vaste activa

4.381.681

4.594.318

Vlottende activa

21.440.295

23.403.185

TOTAAL ACTIVA

25.821.975

27.997.503

Eigen vermogen (algemeen reserve)

10.562.708

11.127.877

Voorzieningen

950.857

1.014.636

Langlopende schulden

5.639.436

6.079.436

Kortlopende schulden

8.668.974

9.775.554

TOTAAL PASSIVA

25.821.975

27.997.503

COLOFON
Redactie: Marketing & Communicatie ROC TOP
Eindredactie: Lotte Crone

KENGETALLEN 2015 ROC TOP
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Interviews: Lotte Crone

OMSCHRIJVING

Richtlijn Onderwijsinspectie

2015

2014

Solvabiliteit

30%

40,91%

39,75%

Liquiditeit

0,5%

2,14%

2,15%

Aantal studenten per 1 oktober
(inclusief dt BOL en CIS - ongewogen*)

4.232

4.736

Formatie in fte

441

426

Fotografie: Rob van der Voort (interviews),
Mandy Pieper
Concept & Vormgeving: Groen & Kool BV
Drukwerk: WK Creatieve Communicatie
©ROC TOP
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Hallo toekomst
Ik kom eraan

Follow us:

ROC TOP - Vlaardingenlaan 15 - 1062 HM Amsterdam
020 504 24 00 - info@roctop.nl - www.roctop.nl

