PROGRAMMA 4 INNOVATIE

DOEL		

BEREIKT

			
Wij willen het beste onderwijs van Nederland

Wij hebben verbeteringen doorgevoerd bij de onderwijs- en

verzorgen. Hiervoor is het belangrijk dat wij

bedrijfsprocessen.

AANVULLENDE

DOEL		BEREIKT

MAATREGELEN
baten

4.737.000

baten

4.887.000

lasten

4.737.000

lasten

4.094.000

resultaat

continue verbeteren en op gezette tijden innovaties inzetten op de terreinen personeel,

Onderwijs

onderwijs en diensten

In 2015 stond de vernieuwing van de examenprogramma’s in

-

resultaat

793.000

het vmbo en de vernieuwing van de kwalificatiestructuur en –
dossiers in het mbo centraal.

Plannen voor de toekomst!
In het vmbo is hard gewerkt aan de vernieuwing van het

In 2016 worden de ontwikkelingen doorge-

programma voor de onderbouw met een centrale rol voor loop-

trokken naar de aansluiting met het mbo,

baanoriëntatie en begeleiding. In de bovenbouw is gewerkt aan

zowel wat betreft de inhoudelijke leerlijnen

de voorbereiding van de nieuwe profielen en keuzevakken.

als de begeleidingslijn met behulp van LOB.

2. O
 nderdeel van ons Professionaliseringsplan is aandacht voor scholing van onze medewerkers op het

In het mbo stond het Programma Focus op Vakmanschap en

Het Programma FoV loopt door tot en met

3. Wij gaan verder met de doorontwikkeling van de digitale ondersteuning bij de onderwijsprocesgang.

Examinering centraal. In dit programma zijn op basis van een

juli 2016. Ons streven is dat dat beleid is

vijftal programmalijnen activiteiten ontwikkeld op het gebied

geïmplementeerd in de teams/scholen en in

van de entree-opleidingen, de doelmatigheid in het beroeps-

de periode 2016-2019 met verbeterplannen

onderwijs, de onderwijsprocesgang, professionalisering en

wordt doorontwikkeld.

1. Op basis van het Kwaliteitsplan ROC Tilburg zorgen wij voor de doorontwikkeling van vernieuwingen
binnen vmbo en mbo.
gebied van didactisch handelen, ict-vaardigheden en LOB.

onderwijsbedrijfsvoering.
Het totale onderwijsproces, van voorlichting/werving tot en

Bovendien zijn een aantal thema’s ter verdere

met alumnibeleid is opnieuw beschreven, met een accent op

ontwikkeling opgenomen in het Kwaliteits-

onderwijsprogrammering (aansluiting vmbo, doorstroom hbo),

plan 2015-2018, zoals bpv, taal en rekenen,

onderwijsuitvoering (didactisch handelen), begeleiding (studie-

risicojongeren, professionalisering.

keuzepad en LOB) en examinering.
Personeel
Wij hebben veel aandacht voor deskundigheidsbevordering

Professionalisering is opgenomen in de

van ons personeel, gerelateerd aan de onderwijskundige

Kwaliteitsagenda.

vernieuwingsitems:
- Scholing opleidingsontwerpers

Lopende projecten worden in 2016 afgerond.

- Scholing en training LOB

Nadrukkelijke aandacht voor scholing ict-

- Scholing examencoördinatoren

vaardigheden van de medewerkers, zowel

- Team en organisatieontwikkeling

wat betreft het gebruik van programma’s en
systemen als de toepassing van ICT in het
onderwijs.

Diensten
De blauwdruk ICT is afgerond.
Door middel van verschillende projecten wordt de
onderwijsbedrijfsvoering verbeterd en versterkt,
zoals het project digitaal aanmelden en intake en
deelnemersvolgsysteem.
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